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ANAYASA MAHKEMESİ VE YASAMA ARASINDAKİ
KARŞILIKLI ETKİLEŞİM
THE RECIPROCAL INTERACTION BETWEEN THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE LEGISLATION

ÖZET
Gelecekte Anayasa Yargısının en önemli görevlerinden biri yasa denetiminin kapsamı ile değişik erkler arasındaki fonksiyon dağılımı ilişkisini belirgin kılmak ve denetim
alanının genişlemesine karşın Anayasa Mahkemesinin yedek bir yasa koyucu rolünü üstlenmesini engelleyen kriterleri geliştirmek olmalıdır.
Anayasa yargıçları iktidar hırsı taşıyan ve toplumun ve Devletin siyasal ilişkilerinin oluşumu üzerinde etkili olmak isteyen kişiler değillerdir. Onlar salt hukukun hizmetindedirler. Onların ağır sorumluluk dolu görevi Anayasa normlarını Devlet yaşamında geçerli
kılmaktır.
“Anayasa Mahkemeleri devrimleri engelleyemezler, ama bireyin Anayasaya ve hukuka uygun
davranılacağı konusundaki güven duygusunu güçlendirirler.’’
Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu,
norm denetimi.
ABSTRACT
SIn the future one of the most important tasks of the Constitutional jurisdiction
should be to make visible   the scope of the review of laws and the functional distribution
relationship between the different powers.    Moreover   to develop criteria that restrain
the Constitutional Court to be an alternative law-maker despite the expansion of its review area.
The judges of the constitution are not the people who have the ambition for power and
want to be influential on the formation of political relations of the society and the State.
They are only in the service of the law. Their heavy duty is to validate the norms of the
Constitution in the State life.
“The Constitutional Courts cannot prevent the revolutions but they strengthen the sense of
trust of the individual that it will be acted in accordance with the constitution and the law.”
Keywords: Constitutional Court, The establishment of the Constitutional Court, Review of norms
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A. GİRİŞ
I. Bir Anayasa Organı Olarak Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi Kurumu, Anayasanın içerdiği özgürlükçü demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin en belirgin anlatımıdır. Anayasa
Mahkemesi, Devlet iktidarının taşıyıcıları karşısında (yasama, yürütme,
yargı) Anayasanın mutlaklığını korur. Anayasa koyucu bilinçli olarak
Devlet düzeninin geleceği için önem taşıyan bu görevi, Devlet Başkanına ya da Parlamentonun kendisine değil, özel bir mahkeme biçiminde
kurulmuş olan bir Anayasa organına vermiştir.
Bu organ, bazı yasama işlemlerinin Anayasaya uygun olmaları nedeniyle hukuksal varlıklarını sürdürüp sürdüremeyeceği ya da Anayasaya aykırı olmaları nedeniyle iptal edilip edilmeyeceğine karar vermekle
görevlidir.
Anayasa Mahkemesine verilen bu fonksiyon, hukuksal niteliği bakımından diğer yargı faaliyetlerinden farklı değildir. Ancak hukuksal ve
eylemsel sonuçları bakımından önemli bir fark vardır. Çünkü bu fonksiyon, geri kalan tüm hukuka üstünlük taşıyan Anayasaya, yani Devlet yaşamının temel düzenine ilişkindir. Anayasa koyucu var olan değer düzenini Devlet yaşamında aktif olarak gerçekleştirmek istediği için, Anayasa
Mahkemesi, sadece yargı gücünün doruğunda bulunmakla kalmamakla,
Devlet iradesini yasalar ve yürütme işlemleri olarak ortaya koyan ve uygulayan Anayasa organları ile aynı düzeyde yer almaktadır.
Anayasa md. 153 f. I’e göre; “Anayasa Mahkemesi kararları kesindir”. Aynı maddenin son fıkrasına göre bu kararlar, “yasama, yürütme ve
yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar”.
Sonuçta Anayasa Mahkemesine verilen sorumluluğun ağırlığı,
birçok Anayasa normunun zorunlu olarak, soyut bir biçimde kaleme
alınmış oluşu; Anayasada somutlaştırılması gereken değer kavramlarının varlığı; bunların yorumu için geniş bir alan bırakılmış olması; Ana232 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �
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yasanın yorumunun aynı zamanda onun geliştirilmesi demek olduğu
düşünüldüğünde daha da netleşmektedir. Çünkü hukuksal ilişkilerin ve
hukuksal bilincin devamlı değişimi, Anayasanın temel ilkelerine de yansımak zorundadır1.
Buradan Anayasa Mahkemesinin bağımsız bir Anayasa organı olarak kurumsallaştırılmasının, bu görevin günlük politikadan uzakta, sırça köşkünde kararlarını veren ve olası sonuçlarını hesaba katmadan, bu
kararları teorik Anayasa ideallerine göre yönlendiren bir kurula vermek
demek olmadığı kendiliğinden anlaşılmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin kurumsallaştırılması, daha çok “hukuk devleti” idealinden ve “erkler ayrılığı” ile iktidarın dengelenmesi isteğinden
kaynaklanmaktadır. Devlet iradesinin oluşumuna kendisi katılmayan bu
kurul, bu görevle görevlendirilmiş organlar karşısında yer almakta ve gerektiğinde onları sınırlayabilmektedir.
Anayasa Mahkemesinin bağımsız niteliği, onun kendisini soyutlamasını ve diğer mahkemeler gibi hukuk dışı etkilerden kendisini korumasını gerektirmektedir. Anayasa Mahkemesi sadece dava taraflarının
baskılarından değil, diğer güç faktörlerinin kararlarına yapacağı övgü ve
eleştirilerden de etkilenmemelidir. Bununla beraber Anayasa adaletinin
gözündeki bu bağ, onun diğer Anayasa organları ile birlikte çalışma görevi üstlendiğini göz ardı etmesine neden olmamalıdır (Başlangıç prf.4).
Bu olgu, mahkemenin önüne getirilen uyuşmazlığı Anayasa düzeni ve
Anayasa gerçekliği anlamında yani bu uyuşmazlığa neden olan realiteleri ve Anayasa yorumunun ortaya çıkaracağı pratik problemleri göz
önünde tutarak değerlendirmesini gerektirir.
Tüm yargıçlar için geçerli olan mantıklı ve gerçeğe uygun hukuk
yaratılması zorunluluğu, yorum konusunun özelliği ve kararlarının kapsamlı etkisi dolayısıyla Anayasa yargıcı için öncelikle geçerlidir2.
1 Zinn, Georg August-Stein, Erwin.: Verfassung des Landes Hessen, Einführung Bad Homburg, Berlin, Zürich, 1963, s. 1; BVerfGE 1, 13 (32 vd.), 6, 222 (240).

2 Leibholz, Gerhard: Der Status des Bundesverfassungsgerichts, Das Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe,
1963, s. 70.
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Anayasa Mahkemesi kararları, o an ilgililer için yaratacakları olası avantaj
ve dezavantajlar bakımından değil, Anayasa Mahkemesinin ve diğer Anayasa organlarının aynı şekilde korumakla yükümlü olduğu, anayasal düzenin varlığını sürdürmesi ve Anayasanın örgütlendirdiği Devletin varlığını
sürdürmesi üzerindeki etkisi bakımından değerlendirilmelidir3.
II. Anayasa Mahkemesinin Anayasa-Hukuksal Statüsü
Anayasamızda, Anayasa Mahkemesi, üçüncü bölümde “yargı” başlığı altında ve yüksek mahkemeler arasında yer almakla birlikte, Anayasa
Mahkemesinin yerine getirdiği işlevin niteliği, onun genel yargı teşkilatı
dışında özel ve bağımsız bir konum kazanmasına neden olmuştur4.
Anayasa Mahkememiz kendisini bir kararında genel yargı teşkilatı
dışında bir mahkeme olarak nitelendirmiştir. Mahkemeye göre Anayasa
Mahkemesi:
“Genel Mahkemeler arasında yer alan bir derece mahkemesi
değildir”5.
Anayasa Mahkemesinin tüm önemli yetkileri ve örgütlenişine ilişkin temel ilkeler Anayasada düzenlenerek6  basit yasa koyucunun gerçekleştirebileceği gelişigüzel değişikliklere karşı korunmuştur.
Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin7 ve Türkiye Büyük Millet Meclis İçtüzüğünün, Anayasaya şekil ve
3 Klein, Friedrich: Bundesverfassungsgericht und richterliche Beurteilung politischer Fragen, Schriften der Gesellschaft zur Förderung der   Westfälischer Wilhelms-Universität Münster, 1966, s. 22; Rupp v. Brünneck v. Wiltraut: Darf das Bundesverfassungsgericht an das Gesetzgeber appelieren?, Verfassung und Verantwortung, Baden Baden, 1983, s. 231.

4 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 386.
5 E. 1963/30; K. 1963/28; k.t. 11.2.1963: RG. 13.3.963-11354.
6 Anayasa md. 146-149.
7 Anayasa md. 148 (Değişik16/4/2017-6771/16 md.) 6771 sayılı kanunun 17. Maddesi ile kanun hükmünde kararnamelerin„ ibaresi „Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin“ şeklinde değiştirilmiştir.
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esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar.  Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceler ve
denetler. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve TBMM üyeliğinin
düşmesine ilişkin Meclis Genel Kurulu kararlarına karşı yapılan iptal
başvurularını kesin karara bağlar, siyasi partilerin mali denetimini yapar,
siyasi partilerin kapatılmasına, siyasi partilerin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verir, yüce divan sıfatıyla yargılama yapar8.
Anayasamız Anayasa Mahkemesine Devlet organları arasındaki
uyuşmazlıkları çözme fonksiyonu tanımamıştır9.
Anayasa Mahkemesi siyasal iktidarın taşıyıcıları karşısında gerçek
bir yargı organı durumundadır.
Yüksek Mahkeme, salt başvuru üzerine faaliyete geçer. Sadece Anayasanın özel bir yetkisine dayanılarak10 çıkarılmış bir yasanın öngördüğü
yargılama yöntemlerine göre karar verir11. Salt hukuk kurallarına göre
verilecek bir kararla çözümlenecek uyuşmazlıklar konusunda yetkilidir.
Kararlarını daha önce belirlenmiş bir kritere, yani Anayasa kurallarına
göre verir.
Her defasında Anayasa Mahkemelerinin fonksiyonunun yargısal
niteliğinin yadsınması ve bu fonksiyonun politize olmuş adalet olarak
yanlış algılanması, ya hukuk ve politikanın yanlış bir biçimde birbirlerinin karşıtı olarak değerlendirilmesinin, ya da Anayasa Yargısının denetim kriterinden ve konusundan kaynaklanan özelliklerin göz ardı edilmesinin bir sonucudur.
8 Anayasa md.148 f. I: md.85; md. 69 f. III; f. IV; f.V; f.VI; f.VII; f.X; md.148 f.VI.
9 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 390; Kaboğlu, İbrahim Özden: Anayasa Yargısı,
Ankara, 1999, s. 172; Krş. F. Almanya Anayasası md.93 (1)2.

10 T.C.Anayasası md. 149, f. V.
11 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun md.35 vd. (No: 6216,
30.03.2011).
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Anayasa Mahkemeleri diğer mahkemelerden daha çok siyasal özellikler taşıyan konularda karar vermek zorundadırlar. Mahkemelerin kararları çoğu kere geniş kapsamlı siyasal etkiler doğurmaktadır. Ayrıca
Anayasa Mahkemelerinin kararları ayrıntılı hukuksal kurallara dayanılarak değil, zorunlu olarak ilke normlar şeklinde konulmuş olan ve ayrıntıları sonradan belirlenmesi gereken Anayasa kurallarına dayanılarak
verilmektedir.
Bugün Anayasa normları, siyasal iktidar taşıyıcıları için sadece yetki
ve müdahale sınırları olarak değil, içeriksel değer yargıları ve direktifler
olarak da anlaşılmaktadır. Böyle değerlendirildiğinde Anayasa Mahkemelerinin parlamentolardaki irade oluşumu süreci üzerindeki etkisi, siyasal iktidarı -yasama organı tarafından kullanıldığı sürece- paylaşmak
anlamına gelmektedir. Bununla beraber Anayasa Mahkemesi, siyasal
iktidarın araçlarını kullanmamaktadır. Kararlarının uygulamaya konulması ve geçerliliği sonuçta diğer Anayasa organları tarafından kendisine
gösterilen saygıya yani kendi otoritesine dayanmaktadır12.
B. ANAYASA MAHKEMESİ VE YASAMA ARASINDAKİ
KARŞILIKLI ETKİLEŞİM OLASILIKLARI
I. Anayasa Mahkemesinin Yasama Üzerinde Etkisi
1.   Anayasa Mahkemesinin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması ve TBMM Üyeliğinin Düşmesine İlişkin Parlamento Kararlarını
Denetimi
Anayasa Mahkemesinin yasama organı üzerindeki etki olanaklarından biri, T.C. Anayasasının 85. maddesi ile Anayasa Mahkemesine
verdiği yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve TBMM üyeliğinin
düşmesi kararının kontrolüdür. Anayasa 85. maddesiyle Anayasa Mahkemesine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve TBMM üyeliğinin
düşmesi kararlarının denetimi görevini vermiştir. Yasama dokunul12 Rupp v.- Brünneck, Wiltraut: Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebende Gewalt, Verfassung und
Verantwortung, Baden-Baden, 1983, s. 342.

236 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

Prof. Dr. Zafer GÖREN

www.izmirbarosu.org.tr

ANAYASA MAHKEMESİ VE YASAMA ARASINDAKİ
KARŞILIKLI ETKİLEŞİM

mazlığının kaldırılmasına ve üyeliğin düşmesine Meclisçe karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili üye ya
da TBMM üyelerinden herhangi biri, bu kararın Anayasaya, kanuna ve
İçtüzük kurallarına aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine
başvurabilir.
Anayasa Mahkemesi iptal istemini on beş gün içinde karara bağlar13.
Dokunulmazlığın amacı, milletvekillerini siyasal amaç taşıyan ve
ciddi olmayan kovuşturmalara karşı korumak ve onların yasama görevini yerine getirmekten alıkonulmamalarını sağlamaktır. Meclisin bu
kurumun amacına aykırı davranması durumunda Anayasa Mahkemesi
dokunulmazlığın kaldırılması kararını iptal edebilecektir14.
Böylece dokunulmazlık geri gelecektir. Anayasa Mahkemesi isnat
edilen suçun gerçekten işlenmiş olup olmadığını değil, ciddi olup olmadığını araştıracaktır. Doğaldır ki isnadın (suçlamanın) ciddiliğini saptayabilmek, ileri sürülen delillerin, delil değerini taşıyıp taşımadığının araştırılmasıyla mümkün olur15.
2.   Anayasa Yargısal Norm Denetimi
Anayasa Mahkemesinin yasama organı üzerindeki en güçlü etkisi
norm denetiminde kendisini göstermektedir.
Norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi, yasama organının
yetkilerinin sınırlarını belirlemekte ve yasama organının siyasal iradesine sınırlar çizmektedir.
13 Anayasa md. 85’e paralel hüküm 1961 Anayasası md. 81’de yer almıştı.
14 Bkz. E. 1967/22; K. 1967/22; k. t. 2.8.1967, RG. 25.10.1967-12734, AMKD, S. 5, s. 128; E. 1967/25; K.
1967/25; k. t. 3.8.1967, RG. 28.10.1967-12737, AMKD, S. 5, s. 147.

15 Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 294; Bkz. E. 1971/41; K. 1971/67; k.t.
17.8.1971 ve 19.8.1971, AMKD, S. 11, s. 52-96.
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Norm denetimi, bir normun daha yüksek basamaktaki bir normla
bağdaşıp bağdaşamadığının (kabili telif olup olmadığının) denetimi demektir.
a) Yargılama Türleri
Yasaların Anayasaya uygunluğunun denetimi için Anayasamız iki
spesifik yargılama çeşidi öngörmüştür:
(1) Soyut Norm Denetimi (Anayasa md.150-151; Anayasa Mahkemesi Yasası md.3-(1)a, md. 35-39).
(2) Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu) (Anayasa md. 152; Anayasa Mahkemesi Yasası md. 3-(1)b; md. 40-41).
aa) Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)
Bu denetim yoluna somut bir durumdan bağımsız olarak soyut olarak başvurulabilir.
Bu dava çeşidi kapsamlı bir denetim sağlar. Bu yargılamada yasa
ve yasanın münferit kuralları, Anayasanın tüm normlarına uygunlukları
bakımından denetime tabi tutulur. Ancak bu başvuru yolunu harekete
geçirmek hakkı küçük bir çevreye tanınmıştır.
Bu denetim yolu için somut bir uyuşmazlık şart koşulmayıp, ilgili
normun, şekli ve maddi bakımından Anayasaya uygunluğu konusunda görüş ayrılığı ve duraksama gereklidir. Bu denetim yoluyla Anayasa
Mahkemesi denetim konusu normun, şekil ve esas yönünden Anayasaya uygunluğunu denetler.
1961 Anayasası iki grup kişi ve makama soyut norm denetimi yoluna başvurma hakkı tanıyordu.
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Birinci gruba; Cumhurbaşkanı, son milletvekili genel seçimlerinde
muteber oy sayısının en az yüzde onunu alan veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde temsilcisi bulunan siyasi partiler veya bunların meclis grupları; Yasama Meclislerinden birinin üye tamsayısının en az altıda biri tutarındaki üyeleri giriyordu (Genel Korunma Davası).
İkinci grubu oluşturan Yüksek Hakimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Üniversitelere kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarla sınırlı olmak üzere dava açma hakkı (Organ Davası) tanınmıştı.
Her iki grup kişi, kurum ve organ, kanunların veya Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan iptal davası açabilirlerdi (1961 Anayasası md. 149).
1971 yılında 1488 sayılı yasa ile Anayasada yapılan değişiklikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsilcisi bulunan siyasi partiler yerine
sadece “Yasama Meclislerindeki siyasi parti grupları” ve “Türkiye Büyük
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler”e dava hakkı tanınmış,
dava açma yetkisi olan diğer organlar korunmuştu.
1982 Anayasası “kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda
iptal davası açma yetkisi bulunan organları”, dava açma yetkisi olanların
kapsamı dışında bırakmıştır.
2017 Anayasa değişikliğinden önce Anayasanın 150. maddesi aşağıdaki hükmü içeriyordu:
Madde 150:
“Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa
Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 � 239
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hurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki
üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde,
iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.”
Maddenin 2017 Anayasa değişikliği sonrası yeni şekli aşağıdaki gibidir:
Madde 150 (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) “Kanunların,
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, Türkiye
Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna
ve üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir.” (Mülga
cümle: 16/4/2017-6771/16 md.)
Yeni düzenlemeye göre, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, TBMM İçtüzüğünün, bunların belirli madde ve hükümlerinin
esas ve şekil bakımından Anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı:
-Cumhurbaşkanına;
-Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi
parti grubuna;
-üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir.
Şekil bakımından denetleme, sadece Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir (md.
148 f. II; 6216 s. k. md.35-(3)).
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Şekil yönünden iptal davası açabilecekler için öngörülen bu sınırlama, yalnız kanunlar ve Anayasa değişikliklerinin denetimi için geçerlidir
(6216 s. k. md.35-(3)) .Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve TBMM İçtüzüğü hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip
iki siyasi parti grubu da iptal davası açabilir (md.150 f.I).
1961 Anayasasında (md.150) iptali istenen normun Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak doksan gün olan dava açma süresi,
1982 Anayasası (md. 151) ile altmış gün olarak belirlenmiştir. Şekil bozukluğuna dayanan iptal davası, iptali istenen yasanın (kanunların veya
Anayasa değişikliklerinin) yayımlandığı tarihten başlayarak ancak on
gün içinde açılabilir (md. 148 f.II)
bb) Somut Norm Denetimi (Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi)
Anayasanın 152. maddesine göre(Değişik: 16/4/2017-6771/16
md):
“Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.
Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse bu iddia,
temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş
ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır.
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Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının
Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.”
dır:

Bu maddeye göre somut norm denetimi için dört koşul aranmakta• Bakılmakta olan bir dava

Anayasa Mahkemesine göre, konu kendisine intikalinden sonra
dava herhangi bir nedenle ortadan kalkmışsa, bu durum Mahkeme tarafından Anayasaya aykırılık sorununun incelenmesine engel değildir.
Anayasa Mahkemesine göre mahkemelere tanınan itiraz yetkisinin amacı, belli bir dava dolayısıyla Anayasaya aykırı olan bir kuralın ayıklanması
ve kamu düzeni bakımından Anayasaya uygun bir durumun gerçekleştirilmesidir (E.1966/31, K.1967/45, k.t. 18.2.1967, AMKD, S.5, s. 24649). Anayasa Mahkemesine göre, buna benzer şekilde davanın feragat
ve af gibi nedenlerle ortadan kalkması itirazı engelleyici nitelikte değildir. (E.1963/16, K.1963/83, k.t. 8.4.1963, AMKD, S. 1, s. 196-197).
• Davanın görüldüğü merciin mahkeme niteliğini taşıması
Anayasa Mahkemesine göre: “adli, askeri ve idari davalara bakan
ve bu davalarda nihai hüküm vermek suretiyle anlaşmazlıkları çözümleyen her derece mahkeme” bir davaya bakmakta olan mahkemedir
(E.1964/51, K.1965/3, k.t.12.1.1965, AMKD, s. 3, S.19-20). Anayasa
Mahkemesi başka bir kararında mahkeme için “bir davaya bakmakta
olan, hakim niteliğinde kişilerden kurulu, yargı yetkisine sahip, taraflar
arasındaki uyuşmazlığın esasını çözümleyen merci” tanımını yapmıştır
(E. 1967/15, K.1967/15, k.t. 30.5.1967, k.t.30.5.1967, AMKD, S.5, s.
119).
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Anayasa Mahkemesi, sorgu hakimlerinin, hakemlerin, vergi itiraz
ve temyiz komisyonlarının, il ve ilçe idare kurullarının, Mahkeme kavramına girmediğine karar vermiştir (E.1964/51, K.1965/3, k.t. 12.1.1965,
AMKD, S.3, s.19-20; E.1963/46, K.1963/43, k.t. 28.2.1963, AMKD, S.1,
s.113-115; E.1966/16, K.1966/28, k.t. 27.6.1967, AMKD, S.4, s.172174). Anayasa Mahkemesi, icra tetkik mercilerini ise mahkeme olarak
kabul etmektedir (E.1965/18, K.1965/53, k.t. 11.6.1965, AMKD, S.3,
s.242-257; E.1967/15, K.1967/15, k.t.30.5.1967, AMKD, S.5, s.119).
Siyasi parti kapatma davaları ile yüce divan sıfatıyla baktığı davalarda
Anayasa Mahkemesinin kendisi bir davaya bakmakta olan mahkemedir (2949 s.K. md.18 no 2; E.1971/41, K.1971/67, k.t.17.8.1971 ve
19.8.1971, AMKD, S.11, s. 52.96).
Anayasa Mahkemesine göre: ”uyuşmazlık konusu işi çözmeye veya
suç sayılan eylemi işleyeni yasa kuralları çerçevesinde yargılamaya görevli mahkeme” davaya bakmakta olan mahkemedir. “Anayasa Mahkemesi …. itiraz eden Mahkemenin…. o davaya bakmaya görevli olup
olmadığını saptamak zorundadır“ (E.1969/46, K.1970/2, k.t. 6.1.1970,
AMKD, S. 8, s. 170-71; E.1976/9, K.1976/10, k.t. 2.3.1976, AMKD,
S.14, s.56; E.1963/42,  K. 1963/94, k.t. 22.4.1963, AMKD, S.1, s.231246).
• İtiraz konusu kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kuralının davada uygulanacak norm olması
Anayasa md. 152 I. fıkrada yer alan: uygulanacak bir kanun veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümleri” (Anayasanın ilk şekline
göre kanun veya kanun hükmünde kararname) ibaresi dikkate alınarak
”uygulanacak norm” deyiminden mahkemenin dava nedeniyle uygulamak zorunda olduğu tüm kurallar anlaşılmalıdır16. Dava mahkemesinin
görüşü, davada uygulanacak kanunun belirlenmesinde Anayasa Mahkemesi için bağlayıcı değildir. Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu kuralı
davada uygulanacak norm niteliğinde görmediği hallerde davayı reddet16 Aliefendioğlu, Yılmaz: Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Ankara 1996, s. 139.
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mektedir (E.1964/25, K.1964/59, k.t. 8.4.1964, AMKD, S.2, s.210-215).
Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dışında kalan normlar somut
norm denetimine konu olamazlar. Üçüncü şahıslar için hak ve yükümlülük doğurmayan TBMM İçtüzüğünün genel mahkemelerde görülen bir
davada “uygulanacak kanun” olması mümkün değildir.
•Dava mahkemesinin, söz konusu kuralın Anayasaya aykırılığına
doğrudan doğruya kanaat getirmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasaya aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması
“Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 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” (md.152 f.I)
“Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia,
temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.” (md.152 f.II;
6216 s.K. md. 40-(2)).
“Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere
beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse
mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır.
Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır” (md. 152 f. III;
6216 s.K. md. 40-(5)).
Anayasa md. 152 son fıkraya (6216 s.k. md.41-(1) göre:
“Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının
Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz”.
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Öğretide bu fıkranın yazılışından, kuralın iptal davası sonunda verilen red kararlarını kapsamadığı yorumu yapılmaktadır.
Bu on yıllık somut norm denetimi yasağı öğretide çok uzun bulunmakta ve denetimin amacını ortadan kaldırdığı ileri sürülmektedir17.
Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırılığın saptanması
halinde herkes için geçerli bir iptal kararı verilmektedir. Böylece somut
norm denetimi bir yandan mahkeme kararlarının sadece Anayasaya uygun yasa normlarına dayanarak verilmesini garanti ederken, diğer yandan hukukta birliğin sağlanması yararına ve yasa koyucunun otoritesinin
korunması için bir yasa normunun Anayasaya aykırılığına karar vermek
yetkisinin sadece Anayasa Mahkemesinin tekelinde tutulmasına hizmet
etmektedir.
Yasama organının bir yasanın iptali için mahkemenin nitelikli çoğunluğunu şart koşma gibi Anayasa Mahkemesinin, yasaları denetleme
konusundaki yetkisini sınırlayıcı ya da yetkisinin kullanılmasını zorlaştırıcı çabaları bulunmamıştır.
1982 Anayasasının Danışma Meclisince kabul edilen tasarısında iptal için 2/3 çoğunluk şart koşulmuştu.  Gerekçe olarak “ Mahkemenin,
kararlarını oy çokluğu ile vermesi genel bir kuraldır. Ancak iptal kararlarının salt çoğunluğun sonucu olarak bir oy farkıyla verilebilmesi kamuoyunda tepkilere yol açmış, TBMM ‘nin yasal tasarrufunun mahkemede
tek oy farkıyla iptal edilmesi doyurucu olmamıştır. Bu nedenle iptal kararları için nitelikli çoğunluk kabul edilmişti” görüşü ileri sürülmüştür.
MGK’ca bu kural çıkartılmış, gerekçede sadece Anayasa değişikliklerinde üçte iki çoğunlukla iptale karar verilebileceği hususu belirtilmiştir18.
17 Kaboğlu, İbrahim Özden: Anayasa Yargısı, Ankara, 2007, s. 92; Aliefendioğlu, Yılmaz: “Temel Hak ve

Özgürlükler Açısından Anayasa Yargısı” (Amme İdaresi Dergisi, C. 24, s. 3, Eylül 1992 s. 44); Özbudun,
Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2017, s. 413; Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003,
s. 208-210.

18 Kocahanoğlu, Osman Selim: Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa, 1993, s.200.; Polatcan İsmet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İstanbul 1989, s. 398.
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b) Anayasa-Yargısal Denetimin Konusu, Zamanı ve Ölçütü
aa) Denetimin Konusu
Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri (Değişik: 16/4/20176771/16 md.), TBMM İçtüzüğü, Anayasa değişiklikleri (sadece şekil
yönüyle sınırlı olmak üzere), Anayasa Mahkemesi norm denetiminin
konusunu oluştururlar (md. 148 f. I).
Kanun, yasama organı tarafından Anayasanın öngördüğü yönteme
göre çıkarılan metindir. Şekli açıdan kanun kabul edilen metin, kural
olarak anayasal denetimin konusunu oluşturur19.
Hukuk normu koymayan bütçe yasaları iptal davalarına konu olabilir . 7.5.2004 tarihli Anayasa değişikliği ile (5170/6 md.) 87. md.’den
çıkarılan mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hakkında yasalar da iptal davalarına konu olabiliyorlardı21.
20

Anayasamız TBMM’nin karar biçimindeki işlemlerini kural olarak
anayasa-yargısal denetim dışında tutmuştur. Ancak –özel siyasal önemi
nedeniyle- Anayasa, TBMM İçtüzüğünün Anayasa Mahkemesi tarafından şekil ve esas yönünden Anayasaya uygunluğunun denetleneceğini
öngörmüştür (md. 148, 150).
Parlamento kararlarından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin kararlar da Anayasa Mahkemesi denetimine tabidirler (md.85).
19 1961Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi, Osmanlı Devleti döneminde çıkarılmış, kanun hüküm ve

kuvvetinde olup kanun adını taşımayan metinlerin (Örn. muvakkat kanunlar ve bir konuyu asli bir şekilde
düzenleyen nizamnameler) kanunla eşdeğerli oldukları gerekçesi ile denetlenebileceklerini kabul etmiştir (E.
1965/16, K. 1965/41, k.t. 6.7.1965, AMKD, S. 3, s. 173-174; E. 1964/4, K. 1966/5, k.t. 3.5.1966, AMKD, S. 4,
s. 168-172.

20 E.1965/19, K. 1965/42, k.t. 12.7.1965, AMKD, S. 3, s. 147; E. 1966/27, K.1968/8,   k. t. 21.7.1968,
AMKD, S. 5, s. 21.
21 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 392.
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Olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin (md. 148 f. I. son cümle) (Değişik: 16/4/20176771/16 md.)], İnkılap Kanunlarının (md. 174 f, I), uluslararası andlaşmaların (md. 90 son f.) Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez.
3.10.2001 tarihli Anayasa değişikliği ile (4709/34 md.) geçici 15.
md.’nin son fıkrası ilga edilmeden önce 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk
genel seçimler sonucu toplanacak TBMM’nin Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar (6.12.1983) geçecek süre içinde (Milli Güvenlik Konseyi dönemi) çıkarılan kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin
de Anayasaya aykırılığı ileri sürülemiyordu22.[Geçici madde 15 (Mülga.12/9/2010-5982/24 md.)]
Bir hukuk normunun Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilmesi için o normun yürürlükte olması gereklidir23.
Anayasa Mahkemesine göre:
“Bir yasa veya KHK herhangi bir nedenle yürürlükten kalktığında
iptal davasının konusu olamaz. Konusu kalmayan davanın ise karara
bağlanmasına olanak yoktur; çünkü iptal davasında normun yürürlükte
olması gerekir. Dava konusu olan kural yürürlükten kalkarsa uygunluk
denetiminin konusu da kalmaz”24.
Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş içtihadına göre, Anayasa Mahkemesi bir işlemin Anayasaya uygunluk denetiminin kapsamına giren bir
işlem olup olmadığının belirlenmesinde, işlemi yapan organın nitelendirmesine bağlı olmayıp bu nitelendirmeyi –işlemin niteliğini göz önünde tutarak- kendisi yapar25. Anayasa Mahkemesine göre:
22 Denetlenemez işlemler kategorisinin yol açacağı sakıncalar konusunda Bkz. Kaboğlu, İbrahim Özden:
Anayasa Yargısı, Ankara, 2007, s. 117- 124; Tanör, Bülent: İki Anayasa, 1961 ve 1982, İstanbul, 1986, s.
116-119; Duran, Lütfi: “Türkiye’de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu”(Anayasa Yargısı, 1984, s. 57-87).
23 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 395.
24 E. 1990/25, K. 1991/1, k.t. 10.1.1991, AMKD, S. 27, C. 1, s. 104.
25 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 395.
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“... bir yasama metnine verilen ad, o metnin anayasal yargı denetimine
tabi olup olmayacağı konusunda tek ve yeterli ölçüt değildir... Yasama
meclislerince Anayasada öngörülenler dışındaki adlar altında ve başka
yöntemler uygulanarak oluşturulan işlemlerin Anayasa Mahkemesi’nin
denetimine bağlı olup olmadığı saptanırken, uygulanan yöntem kadar
o metin veya belgenin içeriğinin niteliği üzerinde de durulup değer ve
etkisinin belirlenmesi gerekmekte ve bu açıdan yapılan değerlendirme,
söz konusu metin veya belgenin Anayasaca denetime bağlı tutulan işlemlerle eşdeğerde veya etkinlikte olduğunu ortaya koyuyorsa, onun da
denetime bağlı tutulmasında zorunluluk vardır”26.
bb) Denetimin Zamanı (Giderici-Önleyici Denetim)
Soyut –somut norm denetiminde, yasama organları tarafından oylanarak kabul edilmiş ve Devlet Başkanı tarafından onaylanarak yayımlanmış bir yasanın, tümünün veya tek tek kurallarının Anayasaya uygunluğunun denetimi söz konusudur.
Bir yasanın kabulü sırasında ortaya çıkan anayasa-hukuksal açıdan
duraksamalı soruların açıklığa kavuşturulması için başvurulan “önleyici
norm denetimi” Türk Anayasa Hukukuna yabancıdır.
Anayasamız Anayasa Mahkemesine önceden denetim yetkisini
vermemiştir. Buna karşılık Danışma Meclisi Tasarısında yasaların şekil
bakımından denetlenmesinin, kanunun yayımlanma süresi içinde yani
yasanın yürürlüğe girmesinden önce yapılmasını sağlayacak bir ön denetim sistemi öngörülmüştü27. Bu düzenleme Milli Güvenlik Konseyi
tarafından Anayasa metninden çıkarılmıştır. Öğretide önleyici denetime yer verilmemesini, bu denetim türünün yargısal denetim kavramıyla
26 E. 1990/31, K. 1990/24, k.t. 24.9.1990, AMKD, S. 26, s. 402-403; Bkz. ayrıca E. 1966/7, K.1966/46, k. t.

19.12.1966, AMKD, S. 5, s. 40-41; E. 1967/6, K. 1968/9, k. t. 27.2.1968, AMKD, S. 6., s. 126; E.1973/43,
K.1973/39, k.t. 25.12.1973, AMKD, S. 11, s. 373-399; E.1970/57, K.1971/3, k.t. 23.2.1971, AMKD, S.
9, s. 389-402; E.1970/32, K.1971/22, k.t.23.2.1971, AMKD, S. 9, s. 326-334; E. 1977/ 6, K. 1977/14, k.
t. 22.9.1977, AMKD, S. 15, s. 186-87, 196-197.

27 Kocahanoğlu, Osman Selim: Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa, İstanbul,  1993, s.199.
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bağdaşmaması nedeniyle yerinde bulanlar olduğu gibi28, belli koşullarla
ön denetim yapılmasından yana olanlar29 ve özellikle parlamenterlere
ayrıcalık sağlayan yasalara karşı çoğu halde dava açılmaması ve açılması halinde de kazanılmış hakka dayanarak ayrıcalıklı uygulamalara yer
verilmesi nedeniyle, bu durumlarda Danıştay ve Yargıtay Başsavcılarına ön denetim yoluyla dava hakkı tanınmasını önerenler30, önleyici ve
giderici denetim türlerinin her ikisini birlikte kabul eden karma ya da
birleşik sistemi, her iki denetim biçiminin olumsuz yönlerini törpüleyip
olumlu yönlerini öne çıkarabileceği gerekçesiyle, savunanlar bulunmaktadır31.
Norm denetimi yürürlüğe girmiş bir yasa üzerinde yapılıyorsa ve
böylece yasa koyma prosedürünün bir bölümünü değil, yasanın uygulanması problematiğinin bir bölümünü oluşturuyorsa giderici “bastırıcı”
(repressive) denetimden söz edilir.
Buna karşılık bir normun Anayasaya uygunluğu sorunu, yürürlüğe
girmesinden veya yayımlanmasından önce inceleniyor ve kararlaştırılıyorsa “önleyici” (präventiv) denetim söz konusudur.
Önleyici denetimde inceleme konusu norm bireyler için henüz
hukuksal sonuçlar doğuramayacağı için bu denetim ile norm ne yürürlükten kaldırılabilir ne de uygulanmazlığı ilan edilebilir. Norm sadece
yürürlüğe girmez. Diğer taraftan denetim konstutiv (yaratıcı, inşai) bir
değer taşımalı yani resmi makamlar için bağlayıcı olmalıdır. Aksi halde,
anladığımız anlamda bir denetim söz konusu olmaz. Örneğin Belçika’da
Conseil d’Etat (Devlet Konseyi), görüşü parlamentoyu, hükümeti veya
diğer mahkemeleri bağlamaksızın yasa tasarılarının Anayasaya uygun28 Özbudun. Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 391.
29 Yayla, Yıldızhan: “İktidar ve Yargı veya Anayasa Yargısı”( Kamu Hukuku Bülteni,  Mart 1990,  No: 3, s. 2).
30 Aliefendioğlu, Yılmaz: “Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Anayasa Yargısı,”( AID, C.24, s. 3, Eylül
1992).
31 Kaboğlu, Ibrahim Özden: Anayasa Yargısı, Ankara, 2007, s. 75
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luğunu denetler32.(Bu nedenle yaptığı denetim, önleyici denetim olarak nitelendirilemez) Önleyici denetimin, klasik bir örneğini Fransa’da
1958 Anayasası ile kurulmuş olan Anayasa Konseyi’nin (Conseil Constitutionnel) yaptığı denetim oluşturur. Norm denetimi yapmaya yetkili
bir makam olarak bu kurul yasama sürecinin çeşitli aşamalarında harekete geçebilir. Örneğin yasaları yayımlanmadan (md.61 I), yasama
meclisleri içtüzüklerini “uygulanmalarından önce” denetleyebilir33.
Anayasa Konseyine Anayasa md. 41 f. II gereğince başvurulduğunda Konsey teklif edilmiş ama kabulüne karar verilmemiş ve yayımlanmamış bir yasa konusunda görüş bildirmektedir34.
Ancak çoğu kere Anayasa Konseyi oylamadan sonra ama yasanın
yayımlanmasından (içtüzüklerin uygulanmasından) önce ya doğrudan
doğruya ya da Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Yasama Meclisleri başkanlarının veya 60 milletvekili veya senatörün başvurusu üzerine harekete geçer (md. 61 f.II)35.
Tüm bu denetimler önleyici niteliktedir. Çünkü Anayasa Konseyi
tarafından Anayasaya aykırılığına karar verilen kurallar Anayasa md. 62
f. I’e göre ne yayımlanabilir ne yürürlüğe girebilir ne de uygulanabilirler.
32 Meeùs, Albert/Velu, Jacques: “Bestand und Bedeutung der Grundrechte in Belgien” (EuGRZ 1981, S. 6671); Bkz. 1919 tarihli Finlandiya Anayasası md. 19.
33 4 Ekim 1958 tarihli en son 25.6.1992’de değişikliğe uğramış olan Fransa Cumhuriyeti Anayasası md.
61’e göre organik yasalar yayımlanmadan önce ve Yasama Meclisi İçtüzükleri uygulamalarından önce
Anayasaya uygunlukları konusunda karar verilmesi için bu konuda yetkili Anayasa Konseyine sunulmak
zorundadırlar. Aynı amaçla yasalar yayımlanmadan önce Cumhurbaşkanı, Başbakan, her iki meclisin başkanları, altmış milletvekili veya altmış senatör tarafından Anayasa Konseyine sunulabilir. Sözü edilen her
iki durumda Anayasa Konseyi kararını bir ay içinde vermek zorundadır. Bununla birlikte bu süre zorunlu
durumlarda hükümetin isteği üzerine 8 güne indirilir. Tüm bu durumlarda Anayasa Konseyinin çağrısı
ile yayımlanma süresi durdurulur. Md. 62’ye göre ise, Anayasa aykırılığına karar verilmiş olan bir kural
yayımlanamaz ve uygulanamaz. Anayasa Konseyinin kararlarına karşı yargı yoluna gidilemez. Bu kararlar,
tüm idari makamları ve mahkemeleri bağlar. Md. 63’e göre, Anayasa Konseyi’nin uyguladığı yargılama
usulü ve iptal için başvuru süreleri bir organik yasada düzenlenir.
34 Bu maddenin 1. fıkrasına göre yasama süreci sırasında bir yasa teklifinin veya bir değişiklik önerisinin
yasama alanına dahil olmadığı anlaşılırsa veya md. 38 uyarınca verilmiş olan yetkiye (Parlamentonun
hükümete yasa yerine geçen kararnameler için verdiği yetki) aykırı olduğu anlaşılırsa hükümet bunları
geçersiz olmaları nedeniyle geri çevirebilir. Hükümet ve ilgili meclis başkanı arasında görüş ayrılığı olduğunda taraflardan birinin isteği üzerine bu konuda 8 gün içinde Anayasa Konseyi karar verir.
35 Md. 46 f. V’e göre organik yasalar Anayasa Konseyi tarafından Anayasaya uygunlukları belirlendikten
sonra yayımlanabilirler.
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Bunun yanında Anayasa Konseyi giderici denetim konusunda sınırlı bir
yetkiye sahiptir. Ancak Anayasa md. 37 f. II’deki durumla (kararnamelerle) sınırlı olarak yayımlanmış bir kanun konusunda görüş bildirebilir
ve gereğinde uygulanmasını engelleyebilir.36
Önleyici Norm Denetiminde yasa henüz yürürlükte olmadığından
Anayasaya aykırılığın ortadan kaldırılması halinde, uygulanmış bir yasanın Anayasaya aykırılığına karar verilmesi durumundaki sorunların
ortaya çıkmayacağı açıktır37.
Bunun dışında önleyici denetimin yasaların mutlaklığını koruduğu,
norm denetiminin hem normun, hem bu normun yaratıcısı olduğunu
iddia eden yasama erkinin denetimi olmayıp, konusunun kural koymaya yönelik süreç ve amacının Anayasa ile bağdaşmayan bir hukuksal belgenin doğuşunun önlenmesi olduğu ileri sürülmektedir38.
Ancak önleyici denetimin somut norm denetimi sistemiyle bağdaştırılması mümkün değildir. Çünkü somut norm denetiminde itiraz
konusu olan normun halen pozitif hukukun bir parçası haline gelmiş
olması gerekir39. Ön denetimde Anayasa yargıcı, yasanın siyasal oluşum sürecine (norm koyma sürecine) katılmaktadır. Böylece Anayasa
Mahkemesinin “olumsuz yasa koyucu” değil “ön yasayıcı”, “eş yasayıcı”
ya da “pozitif yasayıcı” durumuna gelmiş olacağı ve bu durumun yasama organının egemenliğini zedeleyeceği, Anayasa Yargısının siyasal bir
ikinci meclis niteliğini kazanacağı ve yasaların Anayasaya uygunluğunun
denetiminin yargısal bir denetim olmaktan çıkıp siyasal bir denetim durumuna gelebileceği görüşleri de savunulmuştur40.
36 Anayasa md. 37: “Bir yasa ile düzenlenmeleri öngörülmeyen konular kararnamelerle düzenlenir. Bu
konularda çıkarılmış yasa şeklindeki metinler devlet şurasının görüşü alındıktan sonra kararnamelerle
değiştirilebilir. Bu metinlerden bu Anayasa yürürlüğe girdikten sonra geçerli olmaları gerekenler ancak
Anayasa Konseyi tarafından daha önceki fıkraya göre kararname niteliğinde oldukları belirlendiğinde kararname ile değiştirilebilirler”.
37 Bkz. Kaboğlu, İbrahim Özden: Anayasa Yargısı, Ankara, 2007, s. 74.
38 BVerfGE 1, 404.
39 Kaboğlu, İbrahim Özden:  Anayasa Yargısı, Ankara, 2007, s. 66.
40 Kaboğlu, İbrahim Özden: Anayasa Yargısı, Ankara, 2007, s. 73 vd.
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cc) Denetim Ölçütü
Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygunluk denetiminde kullandığı ilk ve temel ölçüt Anayasanın kendisidir.
Anayasa Mahkemesine göre Anayasanın değiştirilmesi durumunda, itiraz ya da iptal yoluyla gelenler arasında bir ayırım yapılmadan işin
esastan karara bağlanması aşamasında yürürlükte bulunan Anayasaya
göre karar verilmesi gerekir41.
Denetim ölçütü olarak, Anayasada yer alan tüm yazılı normlar dışında Başlangıç kuralları da girmektedir.
Anayasanın 176. md.’sine göre:
“Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirleyen Başlangıç
kısmı, Anayasa metnine dahildir”.
Bunun dışında Anayasanın 2. md.’sine göre Başlangıçta belirtilen
temel ilkeler Cumhuriyetin niteliklerindendir ve 4. md.’ye göre değişmezlik kapsamı içindedirler.
Bu nedenlerle Başlangıç kısmının ölçü norm olarak kullanılması gerekir42. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında ayrıntılı
olarak Başlangıçtan yararlandığı halde, Anayasaya aykırılık kararlarını
salt Başlangıç kısmına dayandırmamıştır43.
Anayasa Mahkemesine göre Anayasaya uygunluk denetiminde
Anayasanın yazılı ilkeleri yanında yazılı olmayan kurallar da göz önünde
tutulmalıdır.
41 E. 1982/1, K. 1983/10, k.t. 7.6.1983, RG. 15.4.1984.
42 Aliefendioğlu, Yılmaz: Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Ankara, 1996, s. 96.
43 Özbudun, Ergun –Aliefendioğlu, Yılmaz:  Türkiye Raporu, (Anayasa Yargısı 7,Anayasa Mahkemeleri
Konferansı, Lizbon 21-30 Nisan 1987, s.  186).
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Anayasa Mahkemesine göre:
“Kanunların Anayasaya uygunluğunun yargı yoluyla denetlenmesi sırasında iptali istenen hükmün... Anayasa ilkelerine ve bu ilkelerin
dayandığı genel hukuk kurallarına uygun olup olmadığının araştırılması
gereklidir”44.
Anayasa Mahkemesi 1961 ve 1982 Anayasaları dönemlerinde verdiği çeşitli kararlarında hukukun genel ilkelerini destek ölçü norm olarak
kullanmış ancak bunları netleştirmemiş, somutlaştırmamış45 ve bugüne
kadar hiçbir kararında onları bağımsız ölçü norm olarak kullanmamıştır.
Bununla birlikte hukukun genel ilkelerini “hukuk devleti” kavramının
ayrılmaz öğeleri olarak değerlendirmiştir46.
Buna göre Anayasanın 2. md.’sindeki “hukuk devleti” ilkesi, hukukun genel ilkelerinden ölçü norm olarak yararlanmanın pozitif hukuksal
dayanağını oluşturmaktadır. Bir ilkenin bir genel hukuk ilkesi olarak kabul edilebilmesi için onun “uygar milletlerce tanınmış” olması gerektiği
Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünde (24.10.1945 md. 38) belirtilmiştir47.
Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarından, Atatürk ilke ve inkılaplarını ölçü norm olarak kullandığı, hatta bunları Anayasa kurallarından
da üstün tuttuğu sonucunu çıkarmak mümkündür.
Anayasa Mahkemesi bir kararında: “Atatürk ilke ve inkılapları......
1982 Anayasasının temel dayanağını oluşturmuştur” şeklinde bir ifade
kullanmış48, bir başka kararında: Anayasanın 174. md.’sinde sözü geçen
İnkılap Kanunlarından “Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan
öğeler” olarak söz etmiştir49.
44 E. 1966/19, K. 1968/25, k. t. 19.6.1968, RG. 29.11.1970/13412, AMKD S.7, s. 28.
45 Aliefendioğlu, Yılmaz: Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi,  Ankara, 1996, s. 106.
46 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, . 399.
47 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 399.
48 E. 1983/2, K. 1983/2, k. t. 25.10.1983, AMKD, S. 20, s. 364
49 E. 1989/1, K. 1989/12, k. t. 7.3.1989, AMKD, S. 25, s. 143.
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 � 253

www.izmirbarosu.org.tr

Atatürk ilke ve inkılaplarından Anayasanın Başlangıç kısmıyla, 42,
58, 81, 134. md.’lerinde söz edilmekte ve 174 md.’de de Anayasanın
hiçbir kuralının İnkılap Kanunlarının, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde
anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağı kuralı yer almaktadır.
Uluslararası belgeler, gerek 1961, gerek 1982 Anayasalarının hazırlanmasında kaynak oluşturmuş, temel hak ve ödevlere ilişkin kuralların
gerekçelerinde de bunlara yollamalar yapılmıştır.
Anayasa Mahkememiz Anayasaya uygunluk denetiminde bu sözleşmelere “aydınlatıcı ve destek” ölçü norm olarak başvurmaktadır50.
19.3.1954 tarihinde (RG. 12655) onaylanarak iç hukuka dahil
edilen 4.11.1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin II. Bölümünde 19. madde: “Bu sözleşmeye ve protokollerine yüksek taraf devletlerce kabul edilen taahhütlere uyulmasını sağlamak amacıyla aşağıda
“Mahkeme” olarak anılan bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulur
.” kuralı ile sözleşmeyi imza edenlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine saygı göstermesini bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kurulması yoluyla garanti altına almaya çalışmaktadır.
Sözleşme tarafı her devlet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kurallarını kendi ulusal hukuku niteliğinde değerlendirip uygulamakla yükümlüdür. Kural “self executing”51 niteliğinde yani komple ayrıntılı ve belirli, doğrudan uygulanabilir nitelikte ise, sözleşme kurallarının iç hukukta
anayasal norm düzeyinde olduğunu kabul etmek gerekecektir.
Anayasa Mahkemesi “Masumluk Karinesi”nin tanımını yaparken
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
gönderme yapmıştır. Anayasa Mahkemesi bu kararında “Anayasaya uygunluk denetiminde bu uluslararası belgelerin göz önünde bulundurulmasının gerektiğini” belirtmektedir52.
50 Gören, Zafer: Temel Hak Genel Teorisi, Ankara, 2000, s. 18, DN 21’de belirtilen kararlar.
51 Doğrudan doğruya uygulanabilirlik, kendiliğinden icra edilebilirlik.
52 E. 1979/38, K. 1980/11, K. t. 29.1.1980, AMKD, S. 18, s. 87 vd., RG. 15.5.1980-16989.
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Öğretide 1961, 1982 Anayasalarında İnsan Hakları Evrensel Bildirisinden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden birçok alıntı yapılarak ya da onlara yollama yapılarak uluslararası normların pozitif hukuk
kuralına dönüştürüldüğü bu nedenle hem bu kuralların hem de sözleşmenin bağlayıcı niteliği nedeniyle, Anayasada yer almayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kurallarının da referans norm olarak kullanılması gerektiği53 Anayasanın 2. md.’sinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında
sayılan “İnsan haklarına saygı” ilkesinin, sadece insan haklarını koruyan iç hukuk kurallarına değil, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine saygıyı da içerdiği, uluslararası insan hakları
sözleşmelerinden Anayasaya uygunluk denetiminde anayasal düzeyde
referans metinler olarak yararlanılması gerekeceği ileri sürülmektedir54.
c) Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Sıfatıyla Yargılama Yapması
Anayasanın 148. md.’sinin 6.,7.,8.,9. fıkralarına göre:
“(Değişik: 12/9/2010-5982/18 md.) Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini,
Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle
ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) (Değişik: 16/4/20176771/16 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.
Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.
53 Aliefendioğlu, Yılmaz: Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Ankara, 1996, s. 100.
54 Kaboğlu, Ibrahim Özden: Anayasa Yargısı, Ankara, 2007, S. 128 vd.: Öğretideki görüşler hakkında ayrın-

tılı bilgi için Bkz. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İstanbul, 1999, s. 150; Gören, Zafer: Temel Hak Genel
Teorisi, Ankara, 2000, s. 21; 7.5.2004 tarihli Anayasa değişikliği sonucu 90. maddenin son fıkrasına getirilen Ek Cümle ile (5170/7 md.) bu görüş daha güçlü savunulabilir bir hale gelmiştir.
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(Değişik: 12/9/2010-5982/18 md.) Yüce Divan kararlarına karşı
yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.”
F. Almanya, Avusturya ve İtalya Anayasa Mahkemeleri de Yüce Divan sıfatıyla görev yaparlar.
148. md.’nin VIII. fıkrasına göre: “Yüce Divanda, savcılık görevini
Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar”.
12.10.2010 değişikliği ile getirilen ek IX. fıkraya göre (12.9.20105982/18 md.): “Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği
kararlar kesindir.”
149. md.’nin son fıkrasının 1. cümlesine göre: “Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde
inceler”.
Anayasa Mahkemesinin TBMM Başkanını göreviyle ilgili suçlardan dolayı yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahip olması Anayasa
Mahkemesine yasama organını etkileme olanağı sağlamaktadır.
3.   Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Yürürlüğe Girişi Tarihini Ayrıca Belirlemesi
1961 Anayasası md. 152 f. II kuralına paralel bir şekilde 1982 Anayasası md. 153 f. III.’e göre:
“Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararının Resmi
Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca
kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden
başlayarak bir yılı geçemez”.
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Bu maddenin IV. fıkrasında 1961 Anayasasında bulunmayan bir
kural yer almaktadır:
“İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu
dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar”.
Anayasa md. 153 f. III.’e benzer bir kural Avusturya Anayasası md. 140
(5)’te de yer almıştır. F. Almanya Anayasası, F. Anayasa Mahkemesine
böyle bir yetki tanımamıştır.
Anayasamıza göre, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırılığı saptanmış bir kuralın yine Anayasa Mahkemesi kararı ile bir yıla
kadar varabilen bir ek süre için yürürlüğü devam ettirilmektedir. Buna
gerekçe olarak iptal kararının derhal yürürlüğe girmesiyle oluşabilecek
hukuk boşluğunun kamu düzeni bakımından tehlikeli olabileceği ve
bunu önleyici yeni bir yasal düzenleme yapabilmesi için yasama organına belli bir süre tanınması gerektiği düşüncesi gösterilmektedir55. Ertelemeye karar verip vermemenin ve verildiği taktirde bunun süresini
bir yılı aşmamak üzere saptamanın tümden Anayasa Mahkemesinin
takdirine bırakılması Anayasa Mahkemesinin norm denetimi yoluyla
yasama organı üzerinde gerçekleştirdiği etkiyi arttırdığı ve bu durumda
F. Almanya Anayasa Mahkemesinin çağrı kararlarıyla yasal düzenleme
yapması için yasama organına süre belirlemesine benzer bir durumun
doğduğu izlenimi uyanmakta ise de, aslında burada Anayasa Mahkemesinin yasamanın yetki alanına bir müdahalesinden çok, yasama organına
yetkisini kullanabilmesi için gerekli olanağın sağlanması söz konusudur.
Uygulamada da Anayasa Mahkemesinin tanıdığı süreye karşın yasa koyucunun bu konuda duyarlı davranmadığı görülmektedir56. İptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesinin olsa olsa Anayasa Mahkemesinin bir yasa hükmünü iptal ederken, yasa koyucunun öngörmediği
55 Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 211.
56 Bkz. E. 1970/39, K. 1971/44, k.t. 20.4.1971, AMKD, S. 9, s. 477 (A. Givda ve A.Akar’ın karşı oyları:  
“Birçok ve benzeri durumda da saptandığı üzere iptal kararının yürürlük tarihinin ileriye bırakılmasının
iptal nedeniyle oluşan boşluğun giderilmesinde “hiçbir olumlu etkisi görülmemiştir”; AMKD, S. 9, s. 478;
Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s.212.
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bir düzenlemenin ortaya çıktığı, ya da Anayasanın 153. md.’sinin II.
f.’sındaki ifade ile “kanun koyucu gibi hareket ettiği” durumlarda bir anlam ifade edebileceği düşünülebilir. Bu görüşe göre Anayasa md. 153
f. II hükmü, md. 153 f. III ile birlikte düşünülmelidir. Yani iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi, Anayasa Mahkemesi kararı
ile kanun koyucunun öngörmediği bir düzenlemenin ortaya çıktığı durumlarda mümkün olabilir. Örneğin Anayasa Mahkemesinin 1036 sayılı 26.03.1968 tarihli seçim kanunundaki “baraj sayısı”nı iptal etmesi ile
kanun koyucunun öngörmediği klasik d’Hondt sistemi ortaya çıkmıştır57. Böyle durumlarda iptal hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından
ertelenmesi gerekmektedir.
Yani kararın yürürlük tarihinin Anayasa Mahkemesi tarafından ertelenmesi Anayasa Mahkemesinin kendi kendini sınırlaması (judicial
self restraint) için Anayasanın ortaya koyduğu bir yoldur58.
4.   Anayasa Yargısında Yürürlüğü Durdurma Kararı
a) 21.10.1993 Tarihli Karardan Önce Yürürlüğü Durdurma Kararının Türk Öğreti ve Uygulamasındaki Anlamı
57 E. 1968/15, K. 1968/13, k. t. 6.5.1968, AMKD, S. 6, s. 170-175; Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 212.

58 Bkz. Bu kitapta KN 185; Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 212 vd; Kıratlı, Metin:

“Anayasa Mahkemeleri ve Siyasal Polemikler” (AÜSBFD, C. XXXVII No: 3-4, Eylül-Aralık 1982, s. 127);
F. Almanya’da, F. Anayasa Mahkemesinin iptal yolu ile hukuk düzeninde bir boşluğun doğmasını önlemek amacı ile geliştirdiği içtihatlar sonucunda aşağıdaki olasılıklar ortaya çıkmıştır:
(a) F. Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etmemekte ancak “Anayasaya aykırılığı”nı saptamaktadır. Bu yöntem
1970 yılında yasalaşmıştır (F. Anayasa Mahkemesi Yasası Prf. 31).
Bu Anayasaya aykırılık kararından üç değişik sonuç ortaya çıkabilir;
(aa) Yasa yürürlüktedir ancak yasa koyucu gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır (F.Anayasa Mahkemesinin Yasama Organı üzerindeki yoğun etkisi).
(bb) Dava mahkemeleri böyle bir yasanın uygulama durumu ile karşılaştıklarında yeni bir düzenleme
yapılana değin bakmakta oldukları davaları erteleyebileceklerdir (F. Anayasa Mahkemesinin Yasama Organı üzerinde indirekt etkisi).
(cc) Anayasa Mahkemesi, yeni bir düzenleme yapabilmesi için yasa koyucuya belirli bir tarih önermektedir (F. Anayasa Mahkemesinin Yasama Organına direktif vermesi).
(b) F. Anayasa Mahkemesi “Anayasaya uygunluğu” saptamakta ama gelecekte aykırı olabileceğini belirtmektedir. Bu durumda yasa, Anayasaya aykırı olmasına karşın iptal edilmemekte, fakat gelecekteki
aykırılığı gidermesi için yasa koyucunun gereken değişikliği yapmak zorunda olduğu belirtilmektedir (
BVerfGE 39, 169-196).
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aa) Anayasa Hukuku Öğretisi
F. Almanya Anayasa Mahkemesi Yasası md. 32 f. I.’de yer alan,
F. Anayasa Mahkemesine bir uyuşmazlık sırasında ağır sakıncaların
doğmasını önlemek ya da tehdit edici bir gücü engellemek için ya da
başka önemli bir nedenle kamu yararı açısından acilen zorunlu olması
durumunda geçici önlem kararıyla bir durumu geçici olarak düzenleme yetkisi veren kurala benzer bir kural, ne şu an yürürlükte olan 1982
Anayasasında, ve ondan önce yürürlükte olan 1961 Anayasasında, ne de
Anayasa md. 149 f. V’teki “Anayasa Mahkemesinin kuruluşu Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin
disiplin işleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonlarının oluşumu ve iş bölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir”
(Değişik: 12.9.2010-5982/19 md.) kuralı gereği çıkartılan “Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”da
bulunmaktadır”59.
Oysa Türk Anayasa Yargısında yasaların yürürlüğünün durdurulması sorunu çok büyük bir önem taşımaktadır60. Çünkü Türk Anayasa Yargısında iptal kararı “ex tunc”61 değil “ex nunc” bir etkiye sahiptir.
Anayasa md. 153 f. V.’e göre iptal kararları geriye yürümez. Anayasa
Mahkemesi takdir hakkını kullanıp daha sonraki bir tarihi, yürürlük
tarihi olarak belirlememişse karar Resmi Gazetede yayımlandığı anda
geçerli olur62. (TC. Anayasası md. 153. f. III) İptal kararı inşai (kurucuconstutive) bir işlemdir.
Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edilen yasa kuralı kararın yayımlandığı güne kadar veya kararla belirlenen daha sonraki bir tarihe
59 2949 sayılı 10.11.1993 tarihli kanun, RG. 13.11.1983-18220; 6216 sayılı, 30.3.2011 tarihli kanun    
RG.3/04/2011-278894.
60 Hirsch, Ernst E: “Verfassungsgericht und politische Gewalt in der Türkei” (AöR 100 (1975). S. 52 vd (68)).
61 Ex tunc=geriye yürüyen.
62 Azrak, Ülkü: “Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği” (Anayasa Yargısı (1984), s. 149

vd. (153 vd)); Hirsch, Ernst E: “Verfassungsgericht und politische Gewalt in der Türkei “(AöR 100 (1975),
s. 68).
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kadar yürürlükte kalır ve ancak bu tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
Öğretide Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararı verebilmesi yetkisi tartışılmıştır.
Bir görüşe göre;
1961 Anayasasının 20.8.1971 tarihli ve 1488 nolu yasa ile değişik 152. maddesinin II. inci fıkrasına (maddenin ilk şekli: iptal edilen
norm, karar tarihinde yürürlükten kalkar) ve 1982 Anayasası md. 153
f. III’e göre Anayasaya aykırı bulunan normun, iptal anında değil, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı anda yürürlükten kalkması, hatta
aynı maddeye göre Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe
gireceği tarihi bir yılı aşmamak üzere ayrıca kararlaştırabilmesi, Anayasa
koyucunun kamu düzeni düşüncesi ile Anayasaya aykırılığı saptanmış
bir normun bile bir süre daha yürürlükte kalabilmesine olanak vermiş
olduğunun göstergesi olarak yorumlanabilir. Bundan Anayasa koyucunun Anayasaya aykırılığı henüz saptanmamış bir yasanın yürürlüğünün
durdurulması yetkisini Anayasa Mahkemesine vermek istememiş olduğu sonucu çıkarılabilir63.
Bununla birlikte uygulanmakla hukuksal sonuçlar doğuran (hükmünü icra eden) yasalar için yürürlüğün durdurulması düşünülebilir
(örneğin kesinleşmiş olan ölüm cezalarının yerine getirilmesi hakkında
kanun, devletleştirme hakkında kanunlar) Çünkü bu yasalar açılacak
iptal davası ile sonradan iptal edilseler de uygulandıkları süre içinde doğurdukları sonuçları gidermeye olanak yoktur64.
Şu halde yasanın uygulanması, giderilmesi olanaksız sonuçlar doğurabiliyor ve Anayasa uygunluk denetimini tümden ortadan kaldırıyorsa (etkisiz kılıyorsa), Anayasa Mahkemesinin bu istisnai durumlarda
yürütmenin (yürürlüğün) durdurulması kararı verebilmesi gerekir.
63 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 441.
64 Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 215; Teziç, Erdoğan: “Kanunların Anayasaya Uy-

gunluğunun Esas Açısından Denetimi” (Anayasa Yargısı 2 (1986), S. 21 vd. (36)); Ayrıca Krş. Feyzioğlu,
Turhan: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, Ankara, 1951, s. 186.
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Başka tür bir yorum bu tür yasaları pratikte Anayasaya uygunluk denetimin kapsamı dışına çıkarmak anlamına gelir ki Anayasa koyucunun
amacının bu olmadığı açıktır. Bu nedenle böyle durumlarda yürütmeyi durdurma yetkisinin varlığı, yargı denetimi kavramının içeriğinin ve
kapsamının yorumu yoluyla kabul edilebilir. Yani yürürlüğü durdurma
yetkisi yargı denetimi kavramının içinde değerlendirilmelidir.
Bir diğer görüşe göre, Anayasa Yargısında yürürlüğü durdurma yetkisinin gerekliliği yadsınamaz, ancak özellikle 1982 Anayasasının “kısıtlanmış” Anayasa Yargısı modelinde böyle bir yetkinin yorum yoluyla,
hatta kanun koyucunun iradesiyle tanınması mümkün değildir ve bir
Anayasa değişikliği gerektirir65.
bb) Anayasa Mahkemesinin İçtihadı
Anayasa Mahkemesi, yürürlüğü durdurma kararı vermeye yetkili olduğuna ilişkin 21.10.1993 tarihli 1993/33 E. ve 1993/40-I K. sayılı
kararını verinceye kadar yürürlüğü durdurma istemi 1961 Anayasası zamanında iki66 ve 1982 Anayasası zamanında bir kez67 olmak üzere, üç kez
Anayasa Mahkemesi önüne getirilmiş ve hepsinde de istemin reddine karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararlardaki gerekçeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
“Anayasaya uygunluk denetimi yapılan bir yasanın yürürlüğünün
durdurulması gibi ağır sonuçları olabilecek bir yetkinin, Anayasa Mahkemesine ancak Anayasa ile verilmesi gerekir. Soruna bir yargılama usulü konusu gibi bakılırsa o zaman da, yetkinin mahkemenin kuruluşunu
ve yargılama usullerini düzenleyen 44 sayılı yasada (Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa) yer alması sonucuna varılacaktır.
65 Güran, Sait: “Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması” (Anayasa Yargısı, 2, 1986, s. 158 vd.).
66 E. 1972 /13, K. 1972/18, k.t. 6.4.1972; AMKD, S. 10, s. 273 vd. (281); E. 1977/60, K. 1977/81, k. t.
24.5.1977 (RG 6.9.1977-16049)

67 Muharebe E. 1985/659, K. 1985/4, k.t. 1.8.1985, AMKD, S. 21, s. 263 vd.
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Anayasa Mahkemesine ne Anayasa ile ne de 44 sayılı kanunla böyle bir yetkinin tanınmamış olduğu ortadadır. Üstelik (1961 Anayasasının)152. maddesinin ilk metninde Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal
edilen yasa ve yasama Meclisleri İçtüzükleri hükümlerinin karar tarihinde yürürlükten kalkması öngörülmüşken 1971 de 1488 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle yürürlükten kalkmanın, ancak gerekçeli kararın Resmi
Gazetede yayımlandığı tarihte gerçekleşmesi kuralı getirilmiştir.
Anayasa koyucunun iptal edilmiş bir yasanın yürürlükten kalkması konusunda bile gösterdiği titizlik böylece daha belirginleşmiştir. Öte
yandan Anayasaya uygunluk denetimi için mahkemelerden gelen işlerde
Anayasanın (1961 Anayasasının) değişik 151. maddesi mahkemelere,
Anayasaya aykırılığı ileri sürülen yasa kuralları ilgililerin öznel haklarını
etkileyeceği için Anayasa Mahkemesi kararı gelinceye dek davayı geri
bırakma, başka bir deyimle bir çeşit yürürlüğü durdurma sayılabilecek
olan yasayı uygulamama ödevi yüklediği halde iptal davalarında somut
ve öznel nitelik taşıyan yasalar bakımından bir ayırım yapılarak böyle
bir olanak tanınmamış olması Anayasa koyucunun Anayasa Mahkemesi
için bir dava konusu yasanın yürürlüğünü durdurma yetkisini öngörmeyi
düşünmediğini ortaya koyar.Anayasa Mahkemesinin denetimini yaptığı
yasanın nasıl bir özelliği olursa olsun, kendisi yorum ve kıyaslamaya giderek, yasaca verilmemiş böyle bir yetki ile donatılmasına olanak yoktur”68.
Üye Recai Seçkin, Kani Vrana, Şevket Müftügil imzalı karşı oy yazısında
ise aşağıdaki görüşler ileri sürülmüştür69:
“Anayasamızda açılan iptal davaları üzerine, iptali istenen yasa hükmünün uygulanmasının durdurulmasına Anayasa Mahkemesince karar verilebileceğine ilişkin bir hüküm yer almamıştır. Bu nedenledir ki
maddi anlamdaki, yani genel ve objektif kurallar koyan yasalar hakkında
böyle bir görev ve yetkinin varlığının söz konusu edilmeyeceği kuşkusuz
olmakla birlikte, Anayasamızda aynı konuda engelleyici veya yasaklayıcı
bir hüküm yer almamış olması nedeni ile Anayasamızın her zaman her
68 AMKD s. 10, s. 281 vd.
69 AMKD s. 10, s. 305 vd.
262 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

Prof. Dr. Zafer GÖREN

www.izmirbarosu.org.tr

ANAYASA MAHKEMESİ VE YASAMA ARASINDAKİ
KARŞILIKLI ETKİLEŞİM

şeyden önce göz önünde tutulması ve uyulması gereken demokratik hukuk devleti niteliğine ve koyduğu veya tanıdığı temel hukuk ilkelerine
dayanılarak Anayasamızın 151. maddesindeki itiraz yolu ile gelen işlerde davanın ve dolayısıyla uygulamanın durdurulması kuralı da göz önüne
alınarak biçimsel yasaların konuları bakımından, yerine getirilmeleri halinde artık geriye dönüşü olmayan kişisel bir sonuç doğurmaları olasılığı
varsa, bunların uygulamalarının bir süre durdurulmasına karar verme görev ve yetkisinin esasen var olduğunu kabul zorunlu olmaktadır. Kaldı ki
bir yasanın Anayasaya aykırılığı nedeni ile iptal edilmesi gibi çok geniş bir
yetkiyi Anayasa Mahkemesine tanıyan Anayasamızın daha hafif sonuçlar
doğuracak olan, iptali dava edilen yasa kuralının uygulanmasını, belli ve
istisnai durumlarda bir süre için erteleme yetkisinin öncelikle tanınmış
olduğunun kabulü gerekmektedir. Çünkü az, aksini gerektiren bir hüküm
ve neden olmadıkça bütünleştirdiği çoğun içinde her zaman vardır.
Anayasamızın özellikle sözü ile sustuğu ve fakat özü ile çözdüğü
veya uygun bulduğu bu konudaki sorunu içtihat yolu ile de bir sonuca
bağlamak Anayasa Mahkemesinin görevleri arasındadır. Yasalarda boşluk olan yerlerde, hukukun üstün kuralları, mahkemelerin vicdani kanıları ile oluşacak olan içtihatlarında uygulama yeri bulmalıdır”70.
“Uygulamanın bir süre için durdurulmasına karar verilmesi bir usul
sorunudur. Gerek Anayasa gerek Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun, Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygunluk denetiminde uygulanacak usuller yönünden tüm konuları kapsayıcı bir düzenleme getirmemiştir.
Yasa koyucu tarafından böyle bir yol seçilmesinin nedeni ise, 44 sayılı kanunun gerekçesinde de belirtildiği üzere, kurulan Anayasa Mahkemesinin niteliği itibariyle karşılaşacağı usul sorunlarını genel ve temel
esaslar sayesinde içtihat yolu ile kolaylıkla çözebileceğinin kabul edilmiş
olmasıdır”71.
70 AMKD s. 10, s. 309.
71 MMTD, C. 4, Sıra Sayısı 54, Dönem 1, Toplantı 1, 19.1.1962, S. 2.
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“Yani Anayasa Mahkemesi, boşluk olan hallerde karşılaşacağı her
usul sorununu kesinkes çözerek bir sonuç doğuracak karara varmakla
yükümlüdür. Anayasa Mahkemesi de iptal davalarında yargısal bir çalışma yapmaktadır. Bu bakımdan her mahkeme gibi o da yargı yetki ve
görevinin kapsamı içinde gerekli önlemleri alabilir. İptali istenilen yasa
hükümlerinin iptal davasının sonuçlanmasından önce ilgili yerlerce uygulanması halinde Anayasa Mahkemesince verilecek bir iptal kararının
artık sonuç doğurması olanağı ortadan kalkmış olacağından, burada kişisel durumun olduğu biçimde korunması için, uygulamanın geçici bir
süre durdurulması önleminin alınmasında haklı bir neden vardır”.
Bir başka karşı oy yazısında ise aşağıdaki görüşler savunulmuştur:
“Yasanın uygulanmasının durdurulmaması halinde geri dönülmesi
mümkün olmayacak biçimde Anayasaya aykırılık hali meydana geleceği
belli ise Anayasa Mahkemesi, kesin karara kadar yürütmeyi durdurma
kararı verebilir, hatta böyle bir kararı vermekle yükümlüdür. Zira bu
yolda karar vermediği taktirde kişileri Anayasa korumasından yoksun
bırakmış olur, buna da yetkili değildir. Aksine bu korumayı sağlamakla
görevlidir”72.
b) 21.10.1993 Tarihli Karar
Yukarıda sözü edilen 6.4.1972 tarihli karar üzerinden 20 yılı aşkın
bir süre geçtikten sonra 20.8.1993 günlü ve 509 sayılı (RG. 14.9.1993 21698) “Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Kurulması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya aykırılığı savıyla iptali ve
iptal davası sonuçlanıncaya kadar KHK’nın yürürlüğünün durdurulması isteği ile açılan davada Anayasa Mahkemesi, KHK’nın yürürlüğünün
durdurulmasına karar vermiştir73. Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durdurma kararı verme yetkisinin içtihat yoluyla Anayasa Hukukuna kazandırılması, (6/4/1972 tarihli) kararın gerekçesinde, yukarıda
72 AMKD, S. 10, s. 316.
73 RG. 6.11.1983-2170: Yürürlüğün Durdurulmasına İlişkin İlke Kararı, Anayasa Mahkemesi Bülteni, Ocak
1994, Yıl: 12, S. 1, s. 3.
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sözü geçen karşı oylardaki görüşler gibi temelde genel hukuk ilkelerine
dayandırılmaktadır. Kararın dayanak ve odak noktasını hukuk devletinin
bir öğesi ve hukukun üstünlüğünün garanti koşulu olarak etkili bir yargı
denetiminin gerçekleştirilmesi ile Anayasa Mahkemesi yargılamasına ve
Mahkemenin iptal kararlarının etkisine ilişkin Anayasanın içerdiği boşluklardan yararlanılmasının önlenmesi düşüncesi oluşturmaktadır.
Gerekçeye göre böyle bir yetkinin kabul edilmemesi, Anayasanın
etki gücünü ve Anayasaya olan güveni önemli ölçüde riske sokabileceğinden, yürürlüğü durdurma kararının verilmesi, kendisini kesin bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır74. Yer yer güç anlaşılabilir bir dille
kaleme alınmış olmakla birlikte sonuçta Anayasa Mahkemesinin görüşlerine duraksamasız ve koşulsuz katılmak zorunluluğu kendisini hissettirmektedir.
c) Değerlendirme
aa)Yürürlüğü Durdurma Kararı ve Hukuk Devletinde Etkili
Bir Yargı Denetimi
Anayasanın 2. md.’sinde demokratik bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmış olan Türkiye Cumhuriyetinin anayasal sisteminde yargı,
yasama ve yürütmeyi hukuka bağlı kılmak ve hukuka aykırılıkları önlemek fonksiyonunu üstlenmiştir75.
Bu anayasal düzende keyfi uygulamaların, hukuka aykırılıkların yer
almayacağı ne kadar belirgin kılınırsa, toplumun (devlete ve yargıya)
güven duygusu o oranda artacaktır.

74 Bu hukuk politikası ihtiyacına uygun olarak SHP’nin Anayasa md. 153 V’e ilişkin değişiklik önerisi şöyleydi: “İptal kararları geriye yürümez. Ancak Anayasa Mahkemesi bu ilkenin uygulanması yüzünden doğabilecek telafisi imkansız sonuçları önlemek amacı ile yürütme organınca belirli önlemlerin alınmasını
hüküm aşamasından önce de karara bağlayabilir” (TBMM de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Anayasa
Değişikliği Tekliflerinin Karşılaştırmalı Metinleri, TBMM Başkanlığı, Mart, 1993 S. 388).

75 Güran, Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin durdurulması” (Anayasa Yargısı, 2, (1986) s.149)
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Diğer yandan yasama ve yürütme işlemleri, hukuka uygunlukları
yargı tarafından onaylandığı oranda güvenilirlik kazanırlar76.
Yargı denetimi, demokratik hukuk devletinin temel bir öğesidir ve
etkili bir denetime olanak tanıyan hukuksal araçların kullanıma açık tutulması ile garanti altına alınmıştır. Bu araçlarda gerçekleştirilecek her
türlü sınırlama yargı denetiminin özüne dokunur ve anayasal dengede
bozulmaya neden olur77. Bu olgu 1982 Anayasası için de geçerlidir. Etkili bir yargı denetimi bu Anayasanın temel yaklaşımıdır.
Sadece etkili bir yargı denetimi ile hukukun üstünlüğü geçerli kılınabilir.
Etkili bir yargı denetimi için iptal davası dışında, yürütmeyi durdurma önlemi en önemli araçlardan birini oluşturur. Bu yalnız idari yargı
için değil, Anayasa Yargısı için de geçerlidir.
Yürürlüğü durdurma kararı, oldubittilerle hukuk düzeninin zedelenmesini önlemek suretiyle tüm toplumu, üstün yetkilerle donatılmış
olan idareye karşı da, bireyi korumaktadır78.
Yürürlüğün durdurulması, yargı denetim faaliyetinin özünde bulunup, anayasal düzende güç dengelerinin korunmasına önemli katkıda
bulunmaktadır.
Bu belirlemelerin ışığında yürürlüğü durdurma kararı, Anayasada
ve Anayasa Mahkemesi Yasasında açıkça öngörülmüş olmasa da yorum
yoluyla Anayasadan çıkarılabilir. Çünkü yargı denetiminin özünde var
76 Güran, Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin durdurulması” (Anayasa Yargısı, 2, (1986) s.149)
77 Güran, Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin durdurulması” (Anayasa Yargısı, 2, (1986) s.149).
78 Güran, Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin durdurulması” (Anayasa Yargısı, 2, (1986) s.152); Sarıca Ra-

gıp, Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması, Ankara, 1966, s. 29; Azrak, Ülkü: “Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye yürümezliği”(Anayasa Yargısı, (1984), s. 161).
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olup, dayanağını Anayasada bulmaktadır79. Anayasanın 138. md.’sinde:
“Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka
uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” kuralı yer almaktadır.
Bu maddede sözü geçen “vicdani kanaat” kavramı ile yargıcın önüne gelen uyuşmazlığın çözümü ve hukukun geçerli kılınması için vicdani
kanısına göre kullanılmasını gerekli gördüğü tüm araçları kullanması, alması gereken önlemlerin hepsini alması amaçlanmıştır80.
Yürürlükteki Anayasa Hukukuna göre yargıcın konumu, onu yargı
erkinin temel bir öğesi olarak yerine getirdiği fonksiyon çerçevesinde,
ulus adına son sözü söylemeye yetkili kılmaktadır81.
Bu fonksiyon ve Anayasa ile (1961 Anayasası ile de) bu fonksiyonun
yerine getirilmesi için öngörülen yargılama mekanizmaları, Anayasanın
yürürlüğü durdurmayı yasaklamadığının aksine onu benimsediğinin göstergeleridir.
Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanını, bakanları yargılama yetkisi
ile donatılmış olan Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma yetkisine sahip bulunmadığını benimseyen bir anlayış, dayanaktan yoksundur82.
bb) Düzenlemenin Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de 10 Kasım 1983 tarihli, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi
nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 30 Mart 2011
79 Özdeş, Orhan: İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve Niteliği, İstanbul, 1980, s. 16 ;Sarıca, Ragıp:

Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması, Ankara, 1966, s. 6; Güran, Sait: ”Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması” (Anayasa Yargısı, 2, (1986) s.153)

80 Sarıca Ragıp, Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması, Ankara, 1966, s. 5; Güran, Sait:”Anayasa
Yargısında Yürütmenin durdurulması” (Anayasa Yargısı, 2, (1986) s.153)

81 Güran, Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması” (Anayasa Yargısı, 2, (1986) s.154)
82 Güran, Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması” (Anayasa Yargısı, 2, (1986) s.156)
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tarihli, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi nin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri hakkında Kanun’dan önce yürürlükte olan 44 sayılı yasanın83
genel gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin memleketimiz için henüz
tecrübe edilmemiş tümden yeni bir kurum olduğu bu nedenle konacak
usul kurallarının ihtiyaca uygunluk derecesini şimdiden kestirmenin
güç olacağı, kurulacak Anayasa Mahkemesinin niteliği bakımından karşılaşacağı usul sorunlarını genel esaslar çerçevesinde içtihat yoluyla kolaylıkla çözebileceği düşünülerek bu alanda kapsayıcı bir düzenlemeden
kaçınılmıştır denilmektedir84. Bu gerekçeden yola çıkılarak yasaların
yürürlüğünün durdurulması yetkisini Anayasa Mahkemesinin içtihatla
sahiplenmesi gerekmektedir85.
Bu konuda öğretide ABD’de, F. Yüksek Mahkeme’nin de yasaların
Anayasaya uygunluğunu ve koruma tedbirlerini [injunction (yürütmenin durdurulması), declaratory judgement (tespit davaları)] içtihatla
oluşturabildiğine dikkat çekilmiştir86. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin
görev ve yetkilerinin doğrudan Anayasada düzenlenmiş olması nedeniyle bu mahkemeye başka görev ve yetkinin verilmediği sonucunu çıkarmanın doğru olmayacağı, Anayasa koyucunun Anayasa Mahkemesinin kesin olarak yapmasını istediği görev ve yetkileri gösterdiği görüşü
savunulmuştur87. Kaldı ki yukarıda da belirtildiği gibi 44 sayılı kanunun
gerekçesinde mahkemenin görevinin şimdilik bu konuda duyulan gereksinmeyi karşılayacak biçimde düzenlendiği belirtilmektedir88.

83 22.4.1962 tarihli 44 sayılı kanun, RG. 25.4.1962-11091
84 MMTD, C. 4., Sıra Sayısı 54, Dönem 1. Toplantı 1, 19.1.1962, S. 2; CSTD(1961- 1980) C. 3, S. 51, s. 1.
85 Krş. Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, S. 215; Tikveş, Özkan: Teorik ve Pratik Anayasa
Hukuku, İzmir, 1982, s. 426.

86 Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 215 vd.
87 Tikveş, Özkan: Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, 1982, s. 426.
88 MMTD, C. 4., Sıra Sayısı 54, Dönem I, Toplantı 1, 19.1.962, s. 2.
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cc) Anayasa Mahkemesinin Boşluk Doldurma Yetkisi
Anayasa Mahkemesi 21.10.1993 tarihli kararında haklı olarak MK
md. 1’e yollama yapmıştır89.
Bu madde yargıca açıkça boşluk doldurma yetkisini tanımaktadır.
Bu kural bir genel hukuk ilkesi olarak kabul edilmek gerekir90. Her yasa
gibi Anayasa da onu uygulayan organlar tarafından yorumlanabilir, boşlukları doldurulabilir ve buna gereksinmesi vardır91.
Burada yargıç, Anayasa md. 36 f. II’deki temel ilkeyi esas olarak almalıdır. Buna göre “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya
bakmaktan kaçınamaz”. Şu halde yasada bir kural bulunmaması durumunda yargıç bunu ileri sürerek davaya bakmaktan kaçınamaz92. Buradan Anayasa yargıcı için de içtihat yoluyla kendini bu konuda görevli
kılması konusunda bir yetki doğmaktadır. Aksi durumda onun suskun
kalması sonuçta hukuk korumasından kaçınma sonucuna götürür.
Tüm Devlet Anayasalarında, hukukun genel ilkelerine benzer biçimde, boşlukların doldurması yoluyla somutlaştırılması gereken çok
genel nitelikte normlar bulunmaktadır.
Alman ve İsviçre Devlet Hukukunda, Bonn Anayasası ve İsviçre Federal Anayasası için bu problem derinliğine araştırılmış ve boşlukların
89 MK. md. 1: “Hakkında kanuni bir hüküm bulunmayan meselede hakim örf ve adete göre, örf ve adet dahi
yoksa kendisi vazı-ı kanun olsaydı bu meseleye dair nasıl bir kaide vazedecek idiyse ona göre hükmeder”.

90 Medeni Kanun md.1:“Kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygula-

nabilir bir hüküm yoksa, hakim örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı
nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hakim karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır”; Krş. Dalamanlı, Lütfü. -Kazancı Faruk: İlmi Kazai İçtihatlarla Açıklamalı
Türk Medeni Kanunu, Bd. I, İstanbul, 1991, md. 1; Rumpf, Christian: “The Importance of Legislative
History Materials in the Interpretation of Statutes in Turkey,” (North Carolina Journal of Intemational
Law&Commercial Regulation 19 Winter 1994, No.2, S. 268 vd. (276 vd.)).

91 Meier-Hayoz, Arthur: Berner Kommentar, Einleitung, Bern, 1962, Art. 1, Nr. 61 vd.
92 Ataay, Aytekin: Medeni hukukun Genel Teorisi, 2. B., İstanbul, 1971, s. 188.
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var olduğu ve yazılı olmayan Anayasa Hukuku tarafından doldurulması
gerektiği sonucuna varılmıştır93.
Anayasanın 142. md.’sinde yer alan “yargılama usulleri kanunla
düzenlenir” kuralı yasa koyucunun usule ilişkin konularda dilediği gibi
tasarruf edeceği biçiminde yorumlanamaz.
Usul kuralları, hukukun genel kurallarını uygulama alanına koyma
mekanizmalarıdır. Modern Hukuk Devletinde yargıcın hak ve hukuku
sağlamasına engel olacak usul kurallarına yer yoktur. Tersine ona hukuksal gerçeği saptayabilmesi için geniş olanaklar sağlanmalıdır94.
Yürürlüğü durdurma kararı Anayasa Yargısında da asıl davaya ilişkin yetkilerin dışında düşünülemez ve son kararı vermeye yetkili olma,
yürürlüğü durdurma kararını vermeye yetkiyi de içerir95.
Yürürlüğü durdurma kararı bir yargılama çeşidi olmaktan çok, asıl
dava kararına hizmet eden onu hazırlayan ve geç kalmaktan doğacak
tehlikeleri önlemeye yönelik “yargılamanın bir bölümünü” oluşturmaktadır96.
Anayasa md.149 f.V:”Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri….. kanunla;………… düzenlenir.”]
Yasa Koyucu bu yetkiyi, yürürlüğü durdurma kararını yasayla düzenleyerek kullanmamıştır. Bu nedenle Anayasa yargılamasında yü93 Huber, Hans: Probleme des ungeschriebenen Verfassungsrecht, Berner Festgabe für den Schweizerischen Ju-

ristenverein, Rechtsquellen Probleme im schweizerischen Recht, 1955, s. 96 vd.; Giacometti, Zaccaria: “Freiheitsrechtskatalog als kodifikation der Freihet” (ZSR 1955, s. 149 vd.); Germann, Oscar Adolf: Probleme
und Methoden der Rechtsfindung. Bern, 1965, s. 131; Germann,Oscar Adolf,:Methodische Grundfragen,
Basel, 1946, s. 44 vd.

94 Özdeş, Orhan: İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve Niteliği, İstanbul, 1980, s. 6.
95 Krş. Pestalozza, v. Christian: Verfassungsprozessrecht, München, 1991, § 17, KN. 8.
96 Krş. Pestalozza, v. Christian:, Verfassungsprozessrecht, München, 1991, § 17, KN. 8.
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rürlüğü durdurma konusunda bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.
Ama bu durum yürürlüğü durdurma kararının meşru olmadığına dayanak oluşturmaz tersine Anayasa Mahkemesinin kuruluş tarihi, Anayasa
Mahkemesine mutlaka bu yolda bir takdir hakkı verilmek istendiğini
göstermektedir.
dd) Yürürlüğü Durdurma Kararı ve Yargı Erki
Bütün bunların dışında yürürlüğü durdurma kararı verme yetkisi,
yargı erki içinde bulunmaktadır ve yargılama yetkisinin doğal bir sonucudur. Bu ilke Anayasa Hukukunda da geçerlidir. Aksi halde Anayasa
Mahkemesinin de haklı olarak belirttiği gibi, hem ilgili kişiler, hem toplum ve özellikle kamu düzeni hukuk korumasından yoksun bırakılmış
olur. Anayasa Mahkemesi haklı olarak pozitif hukuk tarafından yürürlüğü durdurma kararı verme yetkisinin tanınıp tanınmadığına değil, Anayasa ve ilgili yasa kurallarının, bunu engelleyen kurallar içerip içermediğine önem vermiştir.
ee) Yürürlüğü Durdurma Kararları ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etki Gücü
Yürürlüğü durdurma kararı verebilmesi olanağı, Anayasa Mahkemesi tarafından kullanılan yargı erkinin bir etkinlik koşuludur.
Anayasa md. 153 f. III’e göre iptal edilen norm, iptal kararı Resmi
Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkmaktadır. Md. 153 f. V’e
göre iptal kararları geri yürümediğinden Anayasa Mahkemesinin iptal
kararını açıkladığı tarih ile, bu kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih arasında iptal edilen yasa yürürlükte sayılacağından ve idarenin yasanın uygulanmamasına yönelik bir karar alması da söz konusu olamayacağına göre, bu yasanın uygulanmasından avantaj sağlayacak olanlar
girişimlerini arttırabilirler97 ve yasanın iptalinden umulan sonuca ulaşılmamış olur.
97 Çağa, Tahir: Yürütmenin Durdurulmasına dair İdare Hukuku Alanında Sorumluluk, İstanbul, 1980, S. 33;

Yabancılara Mülk Satışı, E. 1986/18, K. 1986/21, k.t. 9.10.1986, AMKD s. 22, 233 vd. ve E. 1984/14, K.
1985/7, k.t. 13.6.1985, AMKD S. 21, s. 153 vd.
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Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin öncelikle bu durumda, gerekçesini yazarak açıkladığı iptal kararı tarihi ile bu kararın Resmi Gazetede
yayımlandığı tarih arasında koruyucu bir önlem olarak yasanın uygulanmasının durdurulmasına karar verebilmesi gerektiği tartışmasızdır98.
Yürürlüğün durdurulması kurumunun Türk Anayasa Yargısına
kazandırılması ile özellikle Anayasanın 91. md.’sine göre, TBMM’nin
Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak alelacele çıkarılan kanun
hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesince daha etkili bir biçimde denetimi sağlanmış olmaktadır99.
ff) Sonuç
Yürürlüğü durdurma kararı verebilme yetkisi, Anayasa ve Anayasa
Mahkemesi Yasasında açıkça öngörülmemiş olmakla birlikte bu yetki,
Anayasanın sisteminden ve içerdiği genel hukuk ilkelerinden duraksamasız çıkarılabilir. Böyle bir yetkinin tanınması, Anayasaya güvenin sağlanması için kaçınılmazdır.
Anayasa Mahkemesi yerinde olarak boşluk doldurma ve yorumlama yetkisini kullanmış ve yürürlüğü durdurma kurumunu kararlarının
etki gücünün ve anayasal denetimin güvencesinin gerekli bir aracı olarak benimsemiştir.
5.   Anayasa Mahkemesi Kararlarının Hukuksal Sonuçları
a) Anayasa-Yargısal Kararlar
Anayasa Mahkemesi, “Anayasaya aykırılık kararları” ve “Anayasaya
uygunluk kararları” olarak iki tür karar verir. Anayasaya aykırılık kararları, dava konusu yasanın iptali sonucunu doğurur. Bunun dışında Anayasa Mahkemesi iki tür “aracı karar” geliştirmiştir.
98 Azrak, Ülkü: “Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Geriye Yürümezliği” (Anayasa Yargısı, (1984), S. 161
vd.; Teziç, E: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 216 vd.)

99 Sabuncu, Yavuz: “Alman Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı” (Amme İdaresi Dergisi,  C. 17, s. 2,
Haziran 1984, s. 86).
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Bunlardan biri “yorumlayıcı” kararlardır. Mahkeme bu tür kararlarda yasayı iptal etmeden onu Anayasaya uygunluk açısından yorumlamaktadır. Bu yorum kararları, yasayı uygulayacak olan mahkemelerin
yorumlarını, uygulamalarını ve yürütme makamlarını etkileyebilecektir100.
Anayasa Mahkemesinin, Anayasaya aykırı olmasına karşın yasayı
iptal etmediği ama ihmal ederek Anayasa kuralını ilgili davada doğrudan uyguladığı kararlar ikinci tür aracı kararları oluşturmuştur. Anayasaya aykırılık oluşturan yasanın yargı denetimi dışında olması nedeniyle
Anayasaya aykırılık kararı verilemediği durumlarda Anayasa Mahkemesi bu karar türünü uygulamıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi bu usulün
uygulanabilmesi için Anayasa kuralının açık, ayrıntılı ve görülmekte
olan davada doğrudan uygulanabilir durumda olması gerektiği yolunda
karar vermiştir101.
Anayasa md. 153 f. V’e göre iptal kararları geriye yürümez. Ex-nunc
(geleceğe yönelik) bir etkiye sahiptirler102. Anayasada iptal edilen yasaya dayanılarak verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları üzerinde iptal kararlarının etkisi konusunda bir kural bulunmamaktadır. İptal
kararının geriye yürümezliği ilkesinin sonucu olarak bu karardan önce
kesinleşmiş olan mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesinin
adalete ve ceza hukuku ilkelerine ters düşeceği açıktır.
Aynı durum iptal kararı sonucunda ilgiliye daha hafif bir cezayı gerektiren bir yasa kuralının uygulanması söz konusu olduğunda da geçerlidir. Böyle hallerde T. Ceza Yasası md. 7 gereği cezanın icrasının ve
100 Özbudun, Ergun- Aliefendioğlu, Yılmaz,:”Türkiye Raporu” (Anayasa Yargısı 7.Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Lizbon, 21-30 Nisan 1987, Anayasa Mahkemesi Yayınları No:12, s. 187).

101 Özbudun, Ergun: Aliefendioğlu, Yılmaz: “Türkiye Raporu” (Anayasa Yargısı, 7. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Lizbon, 21-30 Nisan 1987) Anayasa Mahkemesi Yayınları No:12, s. 187 vd.)

102 İdare hukukunda iptal kararları geriye yürür. Yani iptal kararı üzerine idari işlem yapıldığı tarihten itiba-

ren (ex-tunc) geçersiz sayılır. F.Almanya’da Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararları kural olarak
önceye etkili sonuç doğurmaktadır (ex-tunc). Ancak iptal edilen kanuna dayanılarak verilen ve kesinleşen mahkumiyet kararlarına karşı yargılamanın iadesi yolu açıktır.
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yasal sonuçlarının kendiliğinden ortadan kalkması gerekir103. Kanunun
yasama organınca değiştirilmesi, kaldırılması halinde bu kanuna göre
cezanın infazı ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Anayasa Mahkemesi
tarafından kanunun iptal edilmesi halinde de aynı sonucun doğması gerekir.
Öğretide F. Almanya Anayasa Mahkemesi Yasasının öngördüğü
şekilde ilgiliye muhakemenin iadesini isteme hakkı verilmesinden yana
olanlar da vardır104.
Anayasaya göre iptal kararları Resmi Gazetede yayımlandıkları tarihte, iptal ettikleri kural kendiliğinden ayrı bir işleme gerek kalmaksızın
kalkar (md. 153 f. III).
İptal kararları parlamento için aydınlatıcı bir işleve sahiptirler. Ret
kararları ise yasanın Anayasaya uygunluğu konusunda bir kanıt oluştururlar105.
Anayasanın, Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş iptal kararlarının geriye yürümezliği etkisini kabul etmesinin nedeni, iptal kararlarının
kazanılmış hakları (hukuk güvenliğini) ortadan kaldırıcı ya da adalet ilkesine zarar verici sonuçlar doğurmasını önlemeğe çalışmak istemesidir.
Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi bir kararında, iptal kararının
geriye yürümemesi kuralının her halde tartışmasız uygulanmasının hukuk açısından sakıncalı olabileceğine işaret etmiş ve iptal kararlarının
geriye yürüyebilecek nitelikte olup olmayacağını ve bunun sonuçlarını
saptamanın kendi görevi içinde bulunmadığını belirtmiştir106.
103 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008, s. 432.
104 Kıratlı, Metin: Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, İtiraz Yolu, Ankara, 1966, s. 182-183; Armağan, Servet: Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi, İstanbul, 1967, s. 145-146.

105 Özbudun, Ergun- Aliefendioğlu, Yılmaz: “Türkiye Raporu” (Anayasa Yargısı 7. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 21-30 Nisan 1987, Lizbon, s. 191).

106 Özbudun, Ergun. – Aliefendioğlu, Yılmaz:” Türkiye raporu” (Anayasa Yargısı 7. Avrupa Anayasa
Mahkemeleri Konferansı, 21-30 Nisan 1987, Lizbon, s. 196); E. 1963/124, K. 1963/243, k.t.
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İptal kararlarının geriye yürümemesi kuralının hukuk güvenliğini
sağlamak amacıyla konulması karşısında bu kuralın sadece kesin hüküm
hallerinde bir önem taşıması gerekeceği, bu nedenle kesin hüküm halini
almış yargı ve idare kararları saklı kalmak üzere geriye yürüdüğünün kabul edilmesi gerekeceği savunulmuştur107.
Anayasaya göre, kanun, kanun hükmünde kararname ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar (md. 153 f.
I). İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanmaz (md. 153 f. I).
Bununla birlikte iptal kararının çoğunlukla duyulması nedeniyle gerekçeli kararın yayımlanmasına kadar geçecek süre içinde iptal edilen kurallarla ilgili işlemler Anayasaya aykırı olduğu bilinmesine karşın devam
etmektedir108.
b) Kararların Bağlayıcılığı ve Kesinliği (Yaptırım Gücü)
Anayasanın 153. maddesinin I. fıkrasına göre “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir”. III. fıkraya göre “Kanun, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte
yürürlükten kalkar”. [6771 sayılı kanunun 16 maddesi ile” kanun hükmünde kararnamenin” ibaresi, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”
şeklinde değiştirilmiştir. (Değişik: 16/4/2017/16 md.)]
Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olması, bu kararlara karşı
başka bir itiraz yolunun bulunmaması, yani Anayasa Mahkemesi karar11.10.1963; AMKD, S. 1, s. 347; E. 1964/2 K. 1964/23, k.t. 20.3.1964, AMKD, S, 2. 8; E. 1980/10,
K. 1980/69, k.t. 11.12.1980; AMKD, S. 18, s. 405; Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003,
s. 214.
107 Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 214; Bkz. Danıştay 5. Daire, E. 1963/1108, K.
1963/2537, k. t. 17.6.1963 ve E. 1963/1094, K. 1963/2804, k.t. 4.7.1963.
108 Özbudun, Ergun- Aliefendioğlu, Yılmaz: Türkiye Raporu, (Anayasa Yargısı 7. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 21-30 Nisan 1987, Lizbon, s. 198).
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larını değiştirebilecek başka bir mahkeme ya da makamın olmaması demektir109.
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği norm ortadan kalkar. İptal kararı dava konusu normu ortadan kaldırdığı için bu karar herkes için (erga
omnes) hüküm ve sonuç doğurur. Yasanın iptal edilmesi ile yasa koyucunun bu yasayı ilga etmesi, yani başka bir yasa ile yürürlükten kaldırması arasında sonuç olarak fark yoktur110. Bu bağlayıcılık sadece kararın
hüküm fıkrasıyla sınırlı değildir. Gerekçeleri de kapsar111. Çünkü Anayasa bir ayırım yapmadan Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu vurgulamaktadır. Kaldı ki bir mahkeme kararı, gerekçe ve hüküm
fıkrasıyla bir bütün oluşturur. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararının
gerekçesinin de bağlayıcı olduğunu kabul etmek gerekir.
Anayasa md. 153 son fıkraya göre, Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel
kişileri bağlamasına karşın yasama organı Anayasa Mahkemesince iptal
edilen yasayı aynı içerikle tekrar tekrar yürürlüğe koyabilmektedir112.
Öğretide, TBMM Anayasa Mahkemesi engeline takılan yasaları
Anayasaya aykırılık çok açık olmasına karşın, önemsiz küçük değişikliklerle yeniden yasalaştırmaya eğilim gösterdiğinden, kararlarda öncelikle
TBMM’nin bu kararlarla bağlı olduğunun özellikle vurgulanması gerektiği önerilmiştir113.
Anayasa Mahkemesine göre, Anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesince saptanmış kuralların aynı amaç doğrultusunda yeniden ya109 Özbudun, Ergun-Aliefendioğlu, Yılmaz: “Türkiye Raporu” (Anayasa Yargısı, 7. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 21-30 Nisan 1987, Lizbon, s. 190).

110 Teziç. Erdoğan,:Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 210.
111 Kaboğlu, İbrahim Özden: Anayasa Yargısı, Ankara, 2007, s. 151.
112 Bkz. E. 1922/38, K. 1993/5, k.t. 2.2.1993, RG. 17.12.1993-21791; Kaboğlu, Ibrahim Özden: Anayasa
Yargısı, Ankara, 2007, s 152.

113 Rumpf, Christian: Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995, s. 110.
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salaştırılması, kararı etkisiz kılmak anlamına gelir114. Öğretide yeniden
yasalaştırmayı “Anayasayı ihlâl eylemi” olarak nitelendiren yazarlar vardır115. Yasama organının böyle davrandığı durumlarda mahkeme bir önceki kararında yer alan ve Meclisin Anayasa md. 153 f.VI uyarınca bağlı
olduğu iptal nedenlerini yinelemek yerine, doğrudan bu hükmün (153
f.IV’ün) kendisine aykırılığın söz konusu olduğunu kabul etmektedir116.
Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin hüküm etkisi, aynı konunun
ikinci kez norm denetimi konusu olmasını doğal olarak yasaklamaktadır. Anayasa, anayasal içtihada bir istikrar kazandırabilmek amacıyla somut norm denetiminde Anayasa Mahkemesinin ret kararlarına on yıllık
bir hukuksal etki süresi tanımıştır117.
Anayasaya göre, “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar
başvuruda bulunulamaz” (Anayasa md. 152 f. IV).
1961 Anayasasında bu yönde bir sınırlama öngörülmemişti118.
1961 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde Anayasa Mahkemesi:
“Durumların ve koşulların değişmesi halinde sonucun da değişik
olması gerekir. Böyle bir değişmenin bulunup bulunmadığı ise ancak
yeni başvurmanın incelenmesi sonunda anlaşılabilir. Bir dava veya itiraz
114  E. 1991/27, K. 1991/50, k.t. 2.9.1992, AMKD, s. 27, C. 2, S. 700; Üye M.Turan, yeniden yasalaştırmada ikinci yasanın “mutlak butlanla batıl sayılması gerektiğini” savunmuştur (1988/11, k.t. 24.4.1988,
AMKD, s. 24, s. 170).
115 Yıldırım, Turan: “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı” (Argumentum, yıl 3, S. 34, s. 605).
116 E. 1993/26, K. 1993 28, k.t. 16.9.1993; RG. 8.10.1993-21772.
117 Bkz. bu konuda Rumpf, Christian: Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995, s. 110.
118 1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesinin red kararlarının bağlayıcılığı yalnız ait olduğu dava

ya da itiraza ilişkindi. Red kararından sonra aynı kuralın Anayasaya aykırı olduğu bir başka davada ileri
sürülebiliyordu (Özbudun, Ergun- Aliefendioğlu, Yılmaz: “Türkiye Raporu”, (Anayasa Yargısı, 7. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Lizbon, 21-30 Nisan, 1987, s. 190)).
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retle sonuçlanırsa aynı konuda gelecek başka davaların ve itirazların incelenemeyeceği yolunda bir görüş kimi yasa kurallarına dokunulmazlık
tanımak, bu kurallar üzerinde özellikle yargı yerlerinin yetkilerini kullanmalarını önlemek, hukuki görüşleri dondurup kalıplaştırmak olur”119
diyerek Anayasaya aykırılık iddiasını reddettiği aynı yasa hakkında sonradan yapılan Anayasaya aykırılık itirazlarını tekrar inceleyip karara bağlaması gerektiği şeklinde yorumda bulunmuştur.
Öğretide de süre ile kısıtlamanın toplumsal koşullara bağlı olarak
içtihatların doğmasını ve değişmesini engellediği, oysa zaman içinde
koşulların değişmesi ile Anayasa Mahkemelerinin de içtihatlarını değiştirebilmelerinin Anayasa hukukunu dinamik kıldığı haklı olarak ileri
sürülmektedir120.
On yıllık içtihat değişikliğini yasaklayan kural Anayasa Mahkemesini, Anayasaya aykırılık kararı verme konusunda “daha atak” davranmaya
özendirecektir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca belirleyerek (Anayasa md. 153 f. III) yasama organına yeni bir düzenleme yapabilme olanağını yaratabilir121.
On yıllık sürenin iptal davası ve itiraz üzerine verilen tüm ret kararlarını kapsayıp kapsamadığı konusu tartışmalıdır. Anayasa Mahkemesinin bu konuda verilmiş bir kararı bulunmamaktadır. Bu kural Anayasanın itiraz yoluyla başvuruyu düzenleyen 152. maddesi içinde yer
almıştır. Bu nedenle on yıllık başvuru yasağının, iptal davası sonucunda
değil, itiraz yoluyla yapılan başvurular sonucu verilen red kararları için
geçerli olduğunu kabul etmek gerekir. Kaldı ki, bu kural bir istisna kuralı
olduğundan dar yorumlanması gerekeceği haklı olarak ileri sürülmüştür122.
119 E. 1972/56, K. 1973/11, k.t. 6.3.1973, AMKD, S. 11, s. 138; Aynı yönde kararlar için Bkz. E. 1965/42,
K.1966/30, k.t. 28.6.1966, AMKD, S. 4, s. 181-182; E. 1967/14 K. 1967/36, k.t. 14.11.1967, AMKD,
S. 5, s. 174-175; E. 1969/24, K.1969/50,  k.t. 30.9.1969, AMKD, S. 7, s. 405.

120 Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, S. 209.
121 Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 209.
122 Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, s. 209; Duran, Lutfi: Belediye Giderlerine Katılma Payı
ve On Yıl Süreli Anayasaya Uygunluk (Mali Hukuk Yıl 1990, Kasım-Aralık,     S. 30 Ankara, s. 18-19).
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152. maddenin 4. fıkrasında “aynı kanun hükmünün” Anayasaya
aykırılığı iddiasıyla başvuruda bulunulamaz ifadesi kullanıldığından,
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bu kuralın kapsamı dışında kalmaktadır123.
Anayasaya göre, Anayasa Mahkemesi kararları herkese yöneliktir.
İptal ve ret kararları herkesi bağlar. Anayasa Mahkemesi kararlarının bu
bağlayıcı özelliği bu kararlara uygun hareket edilmesini gerekli kılar. Bu
kararların yerine getirilmesi için başkaca bir işleme gerek yoktur. Ancak
Anayasada, Anayasa Mahkemesinin bir kararına uymama ya da kararın
yerine getirilmesine karşı çıkmayı yaptırıma bağlayan açık bir ceza kuralı
bulunmamaktadır124.
Weimar İmparatorluğu Anayasası md.19 f.II Devlet Mahkemesinin
kararlarının icrasını Anayasanın bekçisi olarak İmparatorluk Başkanına
veriyordu. F. Almanya Anayasa Mahkemesi Yasası prf. 35, Mahkemenin
kendisine, kararlarını kimin icra edeceğini ve nasıl icra edeceğini belirleme hakkı vermektedir. Şu halde Mahkeme kendi kararlarını icra yetkisine sahiptir. Kararların yerine getirilmesi için gerekli önlemleri alabilir125.
Karara uyulmadığında, bu kural olağanüstü büyük bir önem taşır. Bununla birlikte bugüne kadar böyle bir durum söz konusu olmamıştır.
Öğretide bu kapsamlı yetkilerin her zaman bir işe yaramayacağı,
çünkü saygının zorla telkin edilemeyeceği ve yapısal olarak bir yargı organı olan Mahkemenin kendi icra gücü üzerinde tasarruf edemeyeceği,
fiziksel güç kullanılmasının söz konusu olamayacağı ileri sürülmektedir126.
123 Teziç Erdoğan, Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003, S. 209; Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri,
Bursa, 2010, s. 430.

124 Özbudun, Ergun-Aliefendioğlu, Yılmaz: “Türkiye Anayasa Yargısı Raporu” 7. (Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 21-30 Nisan 1987, Lizbon, s. 188).

125 BVerfGE6, 300 (300); Lechner, Hans: Bundesverassungsgerichtsgesetz, 3. B., München, 1973, prf. 35
Not. 1; Stern, Klaus: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, München, 1980, s. 1044.

126 Roellecke, Gerd: Verfassungsgerichtsbarkeit, Gesetzgebung und politische Führung, Köln, 1980, s. 32.
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Bununla birlikte bu olasılık göz ardı edilmediğinden FAMY prf. 35,
F. Almanya Anayasa Mahkemesi kararlarının icrasını güvence altına almak için F. Anayasa Mahkemesine olağanüstü bir yetki vermektedir. F.
Mahkemeye göre aksi halde bu yüksek hukuk kurumu “kağıttan bir kılıç” durumuna düşerdi127.
F. Anayasa Mahkemesi bugüne kadar kararlarının nasıl icra edileceğini ya kendi belirlemiş ya da icra yetkisini her defasında yürütmenin
farklı bir organına vermiştir128.
II. Yasamanın Anayasa Mahkemesi Üzerinde Etkisi
1.   Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Verirken Kanun Koyucu
Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemeyeceği
1982 Anayasası, 1961 Anayasasında bulunmayan bir kural getirmiştir: Anayasa md. 153 f. II’ye göre:
“Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez”.
Bu kural Anayasa Mahkemesi için, “ kanun koyucu yerine geçmek”
ve “yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde karar vermek” konularında
iki yasak içeren bir anayasal uyarı ve Anayasanın Anayasa Mahkemesini daha çok özene davet eden bir çağrısı olarak nitelendirilebilir129. Bu
kural geçmişte Türk Anayasa Mahkemesinin verdiği bazı iptal kararları
ile yasama organının iradesi dışında yeni durumların ortaya çıkmasının
yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanmış bu nedenle Anayasa Mah127 Krş. BVerfGE 1, 14 (20 vd. 65); 2, 1 vd., 77 vd.; 8, 42 (43, 47).
128 BVerfGE 19, 394; 29, 32 (317 vd.), 35, 382 (383); 38, 52, (60); Krş. BVerfGE 39, 1 (68); Geiger, Wlli:
Gegenwärtsprobleme der Verfassungsgerichtsbarkeit aus deutscher Sicht, Ludwigsburg, 1979, s. 134.

129 Özden, Yekta G.üngör: “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak
Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?” (Anayasa Yargısı 2, (1986)     s. 37, 88, 89).
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kemesinin görev ve yetkilerinde yeni bir sınırlama amacıyla getirilmiştir130.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanunun (6216 sayılı) 66(4) maddesi de Anayasanın bu kuralını tekrarlamaktadır.
Maddede yer alan “...iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle”
ifadesi ile Anayasa Mahkemesinin yasa koyucu yerine geçme, onun yetkilerine el atma gibi davranışlarda bulunamayacağı; “... yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez” ifadesi ile de yeni bir
kural niteliğinde karar veremeyeceği” vurgulanmak istenmektedir131.
Bu kuralın Anayasada yer almasının gerekmediği haklı olarak ileri
sürülmüştür. Çünkü iptal kararı, dava konusu kuralın ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Aykırılığın giderilmesi ile birlikte yürürlükteki durumun yerine iptal edilen kuralın geçerli olmadığı yeni bir durum
doğmaktadır. Kararın doğal sonucu “yeni bir kural değil” “Anayasaya
uygun yeni bir durumun” doğmasıdır. Bu yeni durum Anayasa Mahkemesini yasa koyucu duruma getirmeyecektir132. Çünkü bu bir yasama işlemi değil yargısal bir işlemdir. Bu kuralın getirilmesinin Anayasa
Mahkemesinin seçim yasası kararına133 bir tepki olabileceği, mahkemenin yasanın tümünü değil sadece baraja ilişkin hükümlerini iptal etmesi
sonucu, yasama organının istencine uymayan bir seçim sisteminin ortaya çıkmasının, mahkemenin kendisini yasama organı yerine koyuşu
şeklinde yorumlanmaması gerekeceği açıktır134.
130 Özden, Yekta Güngör: “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol
Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?”( Anayasa Yargısı 2, (1986) s. 71).

131 Özden, Yekta Güngör: “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol
Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?” (Anayasa Yargısı 2, (1986) s. 71).

132 Özden, Yekta Güngör: “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol
Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?”( Anayasa Yargısı 2, (1986) s. 73).

133 1968 yılında yapılan yerel yönetimler ve Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde uygulanan yasa “barajlı

d’Hondt” sistemini getirmişti. Anayasa Mahkemesi yasadaki “baraj”la ilgili kuralları Anayasanın “demokratik devlet” ilkelerine aykırı bularak iptal etmişti (E. 1968/15, K. 1968/13, k.t. 6.5.1968, AMKD
S. 6, s. 125-162).

134 Özbudun, Ergun: Ergun Özbudun’un Yorumu, (Anayasa Yargısı, (1984), s. 145).
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Yasa koyucu yerine geçme eğiliminden kaçınılması gerektiği konusunda Anayasa Mahkemesini uyarmanın gerekli olmadığını, mahkeme
kararlarındaki tutumuyla zaten göstermiştir135. Örneğin Anayasa Mahkemesi Avukatlık Yasasının 154. maddesinin iptaline ilişkin kararıyla da
yasa koyucu yerine geçmemiştir136.
153. md.’nin gerekçesinde:
“Öyle haller vardır ki; bir hükmün iptali, uygulanması kanunen gerekmeyen bir başka hükmün uygulanmasını gerekli kılabilir. Örneğin:
Kanunla getirilen istisnalara ilişkin kanun hükümlerinin iptali, ana kuralın uygulanması sonucunu doğurabilir. Halbuki kanun koyucu böyle
bir sonuç çıkmasını arzu etmediği için istisnayı kabul etmiş durumdadır.
Bu istisna hükmünün iptali milli iradeye ters düşeceğinden, eşitlik ilkesi
gibi temel ilkelere aykırı olmamak koşulu ile, hüküm verirken bu özelliklerin göz önünde bulundurulması zorunludur.” açıklamalarıyla “yeni bir
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez” kuralının amacı
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Oysa iptal kararı ancak yasama organınca gerekli düzenleme yapılmaması durumunda yeni bir uygulamaya neden olur.
Anayasa Mahkemesinin yetkisini sınırlama amacı güden bu kural,
Anayasa md. 7’deki yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir somutlaştırılması olarak düşünülebilir. Oysa mahkeme zaten yukarıda belirtildiği gibi kararlarıyla böyle bir uyarı ya da sınırlamaya gerek olmadığını kanıtlayan bir tutum sergilemektedir137.
135 Özden, Yekta Güngör: “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle yeni Bir Uygulamaya Yol
Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?” (Anayasa Yargısı 2, (1986) s. 75, 76);
19.3.1969 t.li 1136 sayılı Avukatlık Kanunu md. 154/1 de “İşten Yasaklamanın Zorunlu Olduğu Haller” başlığı altında sayılan:
“veya devletin şahsiyetine karşı cürümlerden veya rüşvet sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma veya yalan tanıklık cürümlerinden biri ile hakkında kamu davası açılan” şeklindeki cümle
Anayasa Mahkemesinin 1/3/1985 tarih ve E..1984/12 K. 1985/6 s. k. ile iptal edilmiştir.
136 E. 1984/12, K. 1985/6, k.t. 1.3.1985; Özden, Yekta Güngör: “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi
Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?, (Anayasa Yargısı 2, (1986) s. 89).

137 Aliefendioğlu, Yılmaz: “Anayasal Denetimin Kimi Sorunları” (Yargıtay Dergisi, 1983, s. 1-2,  s. 64-67).
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Anayasa md. 153 f. II, Anayasa Mahkemesi için bir sınırlama kuralı
olarak öngörülmüşse de uygulamada iptal kararlarını engelleme etkisi
doğurmamış, Anayasa Mahkemesi iptal kararları verme görevini kural
koyucu durumuna düşmeme konusunda özen göstererek ifa etmiştir138.
Bu nedenle Anayasa md. 153 f. II kuralı doyurucu olmaktan uzak ve gereksiz bir kuraldır. Çünkü demokratik ve erkler ayrılığına dayalı bir anayasal düzende Anayasa Mahkemelerinin zaten böyle bir yetkiye sahip
olamayacakları açıktır139.
2.   Yasama Organı ve Anayasa Yargısı Arasındaki Fonksiyonel Sınırların Korunması Yöntemleri
Yasa koyucu ile olan ilişkide sınırlamanın sınırının doğru belirlenmesi ya da başka bir anlatımla “ Judicial restraint’i koruma yargısal norm
denetiminde sorun oluşturmuştur. Yasa denetiminin genişlemesi ve derinleştirilmesi bu problemi daha da zorlaştırmış ve önemini arttırmıştır.
Fonksiyonel sınırları korumak için Anayasa Yargısı, yargıcının kendi
kendini sınırlaması140 (judicial-self restraint) türünde ek kurumlar
geliştirilmiştir141.
“Judicial-self restraint” ilkesi anayasal düzenin korunması konusundaki yetkinin azaltılması ya da zayıflatılması anlamına gelmeyip, Anayasa tarafından yaratılmış ve onun tarafından sınırlanmış alanda siyaset
yapmaktan çekinmek anlamına gelmektedir. Judicial-self-restraint ilkesi, Anayasa tarafından diğer Anayasa organlarına siyaset yapmaları için
ayrılmış alana müdahale edilmemesini amaçlamaktadır142.

138 Özden,  Yekta Güngör: “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak
Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?, (Anayasa Yargısı 2, (1986) s. 87).

139 Rumpf, Christian: Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995, s. 110.
140 Krş. BVerfGE 35, 257 (251 vd.).
141 Zeidler W., Verfassungsgerichtsbarkeit, Gesetzgebung und Politische Führung, Köln, 1980, s. 48 vd.
142 BVerfGE 36, 1 (14 vd).
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Anayasa Mahkememiz de judicial-self-restraint’e örnek oluşturacak
kararlar vermiştir. “Onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi”ni
getiren 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un bazı kurallarının Anayasaya aykırılığı iddiası ile açılan iptal davasında mahkeme böyle bir uygulama
sergilemiştir. Anayasa Mahkemesine göre:
“Kanun koyucu ülkenin siyasi ve sosyal koşullarına, gerçeklerine,
yararlarına uygun göreceği bir seçim sistemi tayin etmek hakkını haizdir”... “Kanun koyucunun takdirine bağlı bir konudaki tercihin isabet
derecesinin tartışılması… Anayasaya uygunluk denetimi bakımından
bir önem taşımamaktadır”... Daha çok teknik yönden yapılacağı kuşkusuz olan Anayasa uygunluk denetiminde... yasa koyucunun siyasi tercihlerine müdahale edilmemelidir”143.
F. Almanya Anayasa Mahkemesine göre, yargıcın kendisini sınırlaması ilkesi, Devlet saldırılarına karşı koyma (negatif statü haklarını
koruma) söz konusu  olduğunda uygulanmamalı, yasa koyucuya anayasa-hukuksal denetim yoluyla sosyal düzenlemeler konusunda talimatlar
verilmesini engellemek amacıyla kullanılmalıdır. Yasa koyucunun bu
konudaki iradesi Anayasa Mahkemesi kararlarıyla olabildiğince az zedelenmelidir144.
Yargıcın kendini sınırlama yöntemleri arasında birinci sırada “Anayasaya uygun yorum”dan söz etmek gerekir145.
Amerikan Yargısının eski bir geleneğini oluşturan bu yönteme göre
bir yasa Anayasayla bağdaşır bir şekilde yorumlanabiliyorsa iptal edilmemelidir146.
143 E. 1984/1; K. 1984/2, k.t. 1.3.1984, AMKD, S. 20, s. 161; Çağlar B, Anayasa Yargısında Yorum Prob-

lemi, Karşılaştırmalı Analizin Yargıları, Anayasa Yargısı, 2, (1986), s. 190; Benzer yönde E. 1987/23;
K. 1987/27, k.t. 9.10.1987, AMKD, S. 23, s. 380-81; E. 1986/17; K. 19871 11, k.t. 22.5.1987, AMKD,
S. 23, s. 225-226.

144 BVerfGE 4, 331 (351).
145 Bogs H., DieVerfassungskonforme Auslegung von Gesetzen, Stuttgart, 1966.
146 BVerfGE 4, 331 (351).
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Ancak F. Almanya Anayasa Mahkemesine göre “Yasanın sözü ile yasa
koyucunun açıkça anlaşılan iradesi arasında çelişkiye düşüldüğünde bu
yorum geçerli değildir147.
F. Almanya Anayasa Mahkemesi bu yorum metodunu öncelikle bir
temel hakkın etki gücünün arttırılması, geliştirilmesi amacı ile uygulamıştır148.
Anayasa Mahkememiz de Anayasaya uygunluk denetiminde Anayasaya uygun yorum tekniğini kullanmaktadır. Anayasa Mahkemesi İcra
İflas Kanunu md. 178/1 kuralının Anayasa ile bağdaşır bir şekilde yorumunu yaparak Anayasaya aykırı olmadığı yolunda karar vermiştir149.
Anayasa Mahkemesi bir başka kararında:
“... geçici 15. md.’nin (Mülga: 12.9.2010-5982/24) kapsamına
giren ve böylece anayasal koruma altında bulunan yasa hükümlerinin
Anayasaya aykırı oldukları ileri sürülemeyeceği gibi, bunların Anayasa
Mahkemesi’nce ihmal edilmesinden söz edilemez. Bu durumdaki hükümlerin ancak Anayasanın temel ilkelerine ve bu ilkelere egemen olan
hukukun ana kurallarına olabildiğince uygun düşecek biçimde yorumlanmaları, düşünülebilir”150 şeklinde görüş bildirmiştir.
Anayasa yargısının sınırlarını koruma yöntemlerinden bir başkasını oluşturan Amerikan “politicial-question-Doctrin”i ise karakteristik bir şekilde siyasal özellik gösteren konularda bir karar vermeyi
reddetmekte ve yargılanmazlık etkisini kabul etmektedir. “politicialquestion-Doctrin”inin Türk Anayasa Hukuku ile bağdaştırılması
147 BVerfGE 18, 97, 111.
148 BVerfGE 6, 55 vd (72).
149 E. 1984/18; K. 1984/10; k.t. 20.9.1984, AMKD s. 20, s. 298; Çağlar B., Anayasa Yargısında Yorum
Problemi, Anayasa Yargısı, 2, (1986), s. 193.

150 E. 1984/1; K. 1984/1, k. t. 28.9.1984, AMKD S. 20, s. 504.
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mümkün değildir151. Çünkü, Anayasa Türk yargıcı daima önüne gelen
konuya ilişkin bir hukuk kuralı olup olmadığını araştırmak ve varsa bu
hukuk kuralını uygulamak zorundadır.
Yargıcın sorunun siyasi olması, siyasal mercilerce daha iyi bir karar
verileceği gerekçeleri ile veya sorumluluk taşımak istememesi nedeniyle
çekimser davranması yargılamadan kaçınma anlamına gelir.
Anayasa hukuksal denetim normunun belirsiz ve kapsamlı niteliğinin, yargısal denetim faaliyetini güçleştirdiği açıktır. Ama bu olgu yargıcı
karar verme yükümlülüğünden kurtarmaz152.
3.   Yasama Tarafından Anayasa Mahkemesinin Yasal Dayanaklarının Değiştirilmesi ve Anayasa Mahkemesi Yargıçlarının Atanması
Anayasa,  yasama organı ile Anayasa Mahkemesi arasında bir gerilim ilişkisi yaratmıştır. Bu ilişki sonucu yasamanın da Anayasa Mahkemesini etkilemek olanağı vardır.
Yasama organının yasal düzenlemeler yoluyla Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu, yapısını, yetkilerini ve yargılama usulünü belirlemek
gibi kurumsallaşmış yetkileri ile Anayasa ile Anayasa Mahkemesi üzerinde etki yapma olanağı vardır.
Ayrıca yasama organı yargıç seçimi yoluyla mahkemenin kuruluşu konusunda karar verme yetkisine sahiptir. Her ne kadar bir kurum
olarak Anayasa Mahkemesi ve yetkileri, ayrıca yargıç seçiminin ana temelleri Anayasada düzenlenmişse de bu konuda ayrıntılı düzenlemeler
basit yasa koyucuya bırakılmıştır.
Yasa koyucunun Anayasa Mahkemesine yargıç seçiminde bir siyasallaşma eğiliminin artması halinde Anayasa Mahkemesinin saygınlığı
151 Stern K., das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutshland, Bd. II, München, 1980, s. 942.
152 Friesenhahn E., Bundesverfassungsgericht, Gesetzgebung und politische Führung, Köln, 1980, s. 57
vd; Bknz An. md.36 f.II.
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ve kurum açısından tehlike yaratacak boyutla aşmaması gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesinde, üyelerin parlamentolarca seçilmesi ve karma sistem olmak üzere iki sistem uygulanmaktadır.
F. Almanya, İsviçre, Portekiz, Macaristan, Polonya, Slovenya, Makedonya, Litvanya ve Hırvatistan’da seçim sistemi uygulanırken, Avusturya, Belçika, İtalya, Bulgaristan, Çekoslovakya ve Romanya’da Anayasa
mahkemesi üyelerinin belirlenmesinde karma sistem uygulanmaktadır.
Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri, yasama, yargı ve yürütme tarafından
belirlenmektedir.
1961 Anayasamıza göre de Anayasa mahkemesinin kuruluşu karma
sisteme uymaktaydı.
1961 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesine Millet meclisi 3,
Cumhuriyet senatosu 2 üye seçmekteydi.  Bu asıl üyeler dışında her iki
meclisçe birer yedek üye seçilmekteydi. Yasama Meclisleri bu seçimleri,
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla yapıyorlardı. Bu nedenle 1961 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde öğretide, Anayasa
Mahkemesi üyelerinin yasama organı tarafından seçilmesinin siyasi ve
partizanca seçimlere yol açabileceği, yargının siyasallaşmasına neden
olabileceği tehlikesine ve Anayasa yargıcına siyasal kapsamlı kararlar
alma olanağının tanınmış olması nedeniyle siyasal güç gruplarının Anayasa Mahkemesi yargıç kadrolarının adayların niteliklerine göre değil,
siyasal görüş ve eğilimlerine göre doldurabileceklerine dikkat çekiliyordu. Ancak bu sakıncanın uygun yöntemlerle, örneğin yargıçlara kurumsal garanti tanınması, seçim yönteminin objektif bir biçimde düzenlenmesi ile hafifletilebileceği ileri sürülmüştür153.
Yine bu dönemde Anayasada değişiklik yapılarak Yasama Meclislerine tanınmış kontenjanın, Cumhurbaşkanına ve Üniversitelere devredilmesi önerilmiştir.

153 Aksoy, Muammer: Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi Konusundaki Tartışma, Ankara 1962, s.94.
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Bu seçimlerin denetlenmesi işinin de Anayasada Anayasa Mahkemesi üyelerinden bir bölümünün siyasal organlara seçtirilmesi ile “kurulacak denetim mekanizması ve halkın temel tercihleri arasında bir
bağlantı” kurulabilmesinin amaçlandığı ve “siyasal organlarda ağır basan
çoğunlukların kendi eğilimlerindeki kimseleri üyeliğe getirmeleri hesaba katılarak” yargısal denetimin parlamento üstünde bir güç yaratması
tehlikesinin önlendiği ileri sürülmüştür154
1982 Anayasası ilk şeklinde Anayasa Mahkemesinin oluşumu konusunda bu modellerle bağdaşmayan bir düzenleme öngörmüştür. 1982
Anayasasının güçlü bir Cumhurbaşkanı modeli tercih etmesi asıl etken
olmakla birlikte 1961 Anayasası döneminde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosuna ayrılan üyelerin seçiminde uzlaşmanın geç sağlanması
veya sağlanamaması nedeniyle 1982 Anayasasının ilk şeklinde TBMM
‘ye Anayasa Mahkemesine üye seçme yetkisi öngörülmemiştir.
Anayasa Mahkemelerinin demokratik meşruluğunun güçlendirilmesinin, mahkeme üyelerinin seçiminde parlamentolara ağırlık verilmesi ve Anayasa Mahkemesi üyeliği görev süresinin sınırlanması ile
sağlanabileceği açıktır. Mahkeme üyelerinin seçiminde parlamentolara ağırlık verilmesi ile kamuoyundaki eğilimler Anayasa Mahkemesine
yansıtılmış olacak ve Anayasa Mahkemesinin meşruluğu güçlendirilmiş
olacaktır. 2010 tarihli Anayasa değişikliği ile Anayasanın 146. maddesinde yapılan değişiklikte de aynı düşüncenin etkileri görülmektedir155:
(Değişik:12/9/2010-5982/16 md)“Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden kurulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun
kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer
aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasın154 Soysal, Mümtaz:100 Soruda Anayasanın Anlamı,1986, s.376 .
155 Özbudun E., Türk Anayasa Hukuku Ankara 2017 s. 376; Tanör B- Yüzbaşıoğlu N., 1982 Anayasasına
Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul, 2001, s. 457; Kaboğlu Ö., Anayasa Yargısı, Ankara, 2007 s. 34.
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dan gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için
ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa,
bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü
oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi
Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri
üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri
arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl
raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.”
2010 Anayasa değişikliği ile, 146. maddenin ilk şeklinden farklı olarak Anayasa Mahkemesine TBMM tarafından da üye seçilmesi öngörülmekle, Anayasa Mahkemesinin demokratik meşruluğu güçlendirilmiş
olmakla birlikte, öngörülen düzenleme, seçilen üye sayısının az olması,
üye seçiminin Sayıştay Genel Kurulu ve baro başkanlarının gösterecekleri üçer adaydan birini seçmekle sınırlı olması ve üçüncü seçim turunda
basit çoğunlukla yetinilmesi nedenleriyle eleştirilmiştir. Bununla birlikte
getirilen düzenlemeyle, kısmen 1961 Anayasasının öngördüğü Anayasa
Mahkemesine üye seçilmesi sistemine geri dönüldüğü ve Batı demokrasilerinde benimsenen Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde siyasal
organların da etkili olduğu modele uygun olduğu ifade edilmektedir156.
Mahkeme üyelerinin üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, ikisi Sayıştay, biri Askeri Yargıtay, biri Askeri Yüksek İdare Mahkeme üyesi olması düzenlemesi ile Anayasa Mahkemesinin on yedi üyesinden dokuzunun yargı
kökenli olacağı öngörülmüştür.
156 Özbudun E., Türk Anayasa Hukuku Ankara 2017 s. 377, 378.
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 � 289

www.izmirbarosu.org.tr

Yani 1961 Anayasası ve 1982 Anayasasının ilk şeklinde olduğu gibi
yargı kökenli üyeler çoğunluktaydı.
1982 Anayasasının ilk şekline göre, Cumhurbaşkanı doğrudan,
ancak avukatlar ve üst kademe yöneticileri arasından üye seçmekteydi.
2010 düzenlemesinde Cumhurbaşkanının doğrudan seçeceği üyelerin
de birinci sınıf hakimler ve savcılar ve Anayasa Mahkemesi raportörleri
arasından seçilebilmesi ile bu kontenjan, yargı mensuplarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
2010 Anayasa değişikliği ile getirilen düzenlemenin, Cumhurbaşkanın Anayasa Mahkemesine üye seçimindeki ağırlığını arttırmadığına, ayrıca TBMM’nin seçeceği üç üyeden birinin baro başkanlarınca, serbest
avukatlar arasından gösterilecek üçer aday arasından seçilmesinin ve
üniversite kökenli üyelerin sayısının birden üçe çıkarılmasının, Anayasa
Mahkemesini daha çoğulcu bir yapıya kavuşturduğuna dikkat çekilmiştir157.
2010 Anayasa değişikliği kapsamında Anayasanın 147. maddesinin
I. fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“(Değişik: 12/9/2010-5982/17 md.) Anayasa Mahkemesi üyeleri
on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir.”
Maddenin ilk şeklinde, üye seçilen kişinin Anayasa Mahkemesi
üyeliği, zorunlu emeklilik yaşı olan 65 yaşına kadar sürdürülebiliyordu.
Yeni düzenlemede üyelik süresi on iki yılla sınırlandırılmıştır. 1982 Anayasasının ilk şeklindeki yedek üyelik kurumuna son verilmiştir.
Ancak Anayasa değişikliği hakkındaki 7.5.2010 tarihli 5982 sayılı
kanunun 18. maddesi:
157 Özbudun E., Türk Anayasa Hukuku Ankara 2017 s. 378.
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“Anayasa Mahkemesinde belli görevlere seçilmiş olanların bu sıfatları seçilmiş oldukları sürenin sonuna kadar devam eder. Bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte üye olanlar yaş haddine kadar görevlerine devam ederler.” düzenlemesini getirmiştir.
2017 Anayasa değişikliği ile Anayasanın 146. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Anayasa Mahkemesi on beş
üyeden kurulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun
kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer
aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için
ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.
İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok
oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla
oy alan aday üye seçilmiş olur.”
(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Cumhurbaşkanı; üç üyeyi
Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri
arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi
hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi
olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler
dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday
içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.”
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C. SONUÇ
Anayasa Mahkemesi norm denetimi yoluyla başlangıçta tahmin
edilemeyecek bir şekilde Anayasanın korunmasını ve özellikle bireysel
başvurunun kabulünden sonra temel haklara saygı gösterilmesini güvence altına almıştır. Anayasa Mahkemesi yasama sürecinde de Anayasanın uygulanması ve Anayasaya saygıya katkıda bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin siyasal açıdan önem taşıyan kararlarına
çoğu kere eleştiriler yöneltilmesine karşın genel olarak denilebilir ki,
Anayasa Mahkemesine kamunun duyduğu güven sarsılmamıştır. Hatta
bu eğilim onun yasa koyucu ile olan ilişkisine de egemendir. Bununla
birlikte bu olgu Anayasa Mahkemesinin yasa koyucu karşısındaki statüsüne ilişkin hukuksal ve siyasal alanda ortaya çıkan tartışmaların göz
ardı edilmesine neden olmamalıdır. Gelecekte Anayasa Yargısının en
önemli görevlerinden biri yasa denetiminin kapsamı ile değişik erkler
arasındaki fonksiyon dağılımı ilişkisini belirgin kılmak ve denetim alanının genişlemesine karşın Anayasa Mahkemesinin yedek bir yasa koyucu
rolünü üstlenmesini engelleyen kriterleri geliştirmek olmalıdır.
Anayasa Mahkemesi objektif, bağımsız günlük siyasi kaygılardan
uzak kararlarıyla temel düzenin korunması konusunda halkın güvenini kazanmalıdır. Anayasa yargıçları iktidar hırsı taşıyan ve toplumun
ve Devletin siyasal ilişkilerinin oluşumu üzerinde etkili olmak isteyen
kişiler değillerdir. Onlar salt hukukun hizmetindedirler. Onların ağır
sorumluluk dolu görevi Anayasa normlarını Devlet yaşamında geçerli
kılmaktır.
Diğer taraftan bir Devlette toplumun siyasal birikimlerinin ve kültürünün önemi de gözden uzak tutulmamalıdır. Örneğin İngiltere’de bu
birikimlere dayanarak yazılı bir Anayasa ve Anayasa Yargısı olmaksızın
birey hakları ve Anayasanın kendisi sert, yazılı Anayasaları ve bu Anayasaları korumak amacıyla kurulmuş mahkemeleri olan birçok devletten
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daha iyi güvence altına alınmıştır158. “Anayasa Mahkemeleri devrimleri
engelleyemezler, ama bireyin Anayasaya ve hukuka uygun davranılacağı konusundaki güven duygusunu güçlendirirler. 159”

158 Rupp von.- Brünneck, Wiltraut: Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebende Gewalt, Verfassung und
Verantwortung, Baden-Baden, 1983, s. 365.
159 Freisenhahn, Ernst: “Wesen und Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, “ (Zeitschrift für Schweizerisches
Recht, Neue  Folge, Bd..58, s.160-161)
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