ANAYASA YARG)S!NDA YÜRÜTMENİN
DURDURULMASI

Prof. Dr. Sait GÜRAN

Anayasa Mahkemesi tarafmdan geçen yit düzenienen Sempoz
yumda sunduğum biidiride, 1982 Anayasası'nın görüşmeye açılmasmm Anayasa Mahkemesi nce başlatılmasının, Türk Anayasa Huku
ku ve Anayasa! gelişme süreci açtsından, isabetti ve son derece
önemti bir adım otduğunu ifade etmiştim (1). Bu defaki bitdiride de,
söze başlarken, Anayasa Yargısı Sempozyumunun, hepimiz için, sa
dece mevcudun görüşütdüğü deği); bunun ötesinde, daha iyinin, da
ha gelişmişin, daha isabetlinin aranması tartışılması ortamını sağtayan mükemme! bir fırsat, uygun bir zaman ve zemin teşki! ettiğini
vurgutamak istiyorum. Anayasa Mahkemesi ne, zaten pek az iştenen
Türk Anayasa Hukukuna gerçek bir katkı otan bu girişimi vasıtasıyte,
bir süredir zihnimi kurcatayan, neden olmadığının cevabını butamadığım bir konuyu iştemek ve tartışmak olanağını verdiği için teşekkürterimi sunarım.

İKİ OLAY VE İKİ KARAR
Anayasa Yargısında yürütmenin durdurulmasına itişkin açıklamatara giriş mahiyetinde olmak üzere, iki ütkeden, her noktasıyta
çarpıcı iki otayı özetleyerek aktarıyorum...

4/5 Eytüt 1972 gecesi, Münih'te, Filistinli gerillatar tarafından
İsraiLli sporcutara karşı, Olimpiyatların kapanması arefesinde, girişi
len ve ötümlerte sonuçlanan saldırıdan sonra, İçişleri Bakantığı, gü
venlik önlemi olarak ve Almanya'nın iç güventiğini tehlikeye soktuk
tan gerekçesiyle, Fitistinti Öğrenciter Birtiği ile Filistinli İşçiler Birtiği'nin Almanya'daki şubelerini yasaktıyor ve kapatıyor. Bu örgütler
(1)

Sait GÛRAN, Anayasanın 128 ve 129. Maddeleri Yönünden Kamu Görevlileri
ve Bakanların Durumu; ANAYASA YARGİSI. Sf. 194 (Ay. Mhk. Yayını, 1984).
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gerçekten terörü tasvip ettikteri gibi, üyeieri de Aimanya'da daha ön
ce saidırı ve işgai eyiemlerine katıimışiardı. Öniemierin devam) oia
rak, güveniik makamian, bazı Arapiarın «Almanya'daki ikâmelerinin
güveniik bakımından tehiikeii olduğu- nedeniyie sınır dış) edilmelerine de karar veriyordu. Buniardan ikisi, Filistinli Öğrenciier Biriiği'nin
yöneticileriydi ve biri, 1970'den beri bir Almanla evli idi. Güveniik
yetkiliieri, aldıkları karariarm «özel kamu yarart icabı- derhai uygutanmas) cihetine gidince, bu kişiier, idare mahkemeierinde dâvalarını açarak yürütmenin durdurulmasını istiyorlarsa da, talepleri alt de
rece bölge idare mahkemeleri ite Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi
tarafmdan reddolunuyordu (2).

İlk raundları kaybeden iki Fiiistinli, bu defa, Anayasa şikâyeti yoiuyia, konuyu Fédérai Anayasa Mahkemesi ne götürüyoriar. Yüksek
Mahkeme, ait mahkeme kararlarım bozuyor ve söyle yazıyordu :
Atman sisteminde «Dâvanın yürütmeyi durdurması, kamu huku
ku dâvasının teme) prensibidir... İşte bu özet prosedürün amacı, yü
rütme erkinin tedbirlerine karşı etkin bir kazaî himaye sağiamak ve
bunu gerçekleştirmektir. ...Anayasa garantisinin (İdarî işlemlerin yargısa! denetime tâbi tutuiması) önemi, fert iie oian münasebetlerinde
yürütme erkinin mutlak hâkimiyetini bertaraf etmesindedir. İşbu Ana
yasa garantisinin görevi, sadece, ferdin haktanna müdahale eden yü
rütme erki tasarruflarım tam bir surette kazaî bir denetime tabi tut
mak değii, aynı zamanda bir hâkimiyet tedbirinin derhal icrası sonun
da gerçekleşecek olan düzeltilmesi bir daha imkânsız durumları müm
kün olduğu kadar önlemek ve bertaraf etmektir.- (3)

Yürütmenin durmasınıın Anayasa Hukuku bakımından önem! yukardaki «garantinin bu fonksiyonundan çıkmaktadır. ...(Yürütmenin
durmaması halinde) İdare Mahkemesinden beklenen himaye, dâva
nın zarurî olarak bir süre devam etmesi sebebiyle çok defa gerçekleşmiyecekti; zira İdarî tasarrufun derhai icrası norma) oiarak emrivakiier meydana getirecekti. İdari kazanın, İdarî tasarrufların bağım
sız mahkemelerce denetimini sağlamak tarzındaki amacı bu suretle
hayaiî bir hat atacak ve iigili fert de netice olarak etkin bir hukukî hi
mayeden mahrum kalacaktı. — Buna karşı, derhal icranın ancak ka
mu yararı veya ağır basan özel bir menfaat icabı caiz bulunması iti
bariyle ferdin buna katlanmak zorunda olduğu; İdarî tasarrufun kesin
(2) Tahir ÇAĞA : Yürütmenin Durdurtmasına Dair; İDARE HUKUKU ALANİNDA
SORUMLULUK, Sf. 27-30 [Muk. Huk. Ens İÛHF Yayını, 1980).
(3) İd. 32; Mahkemenin 19.6.1973 güniü kararı.
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bir hüküm i!e iptaii haiinde de esasen zararm gideriieceği yotunda
iieri sürütecek bir müiâhaza isabetti oiarak kabut editemez." (4)
Federat Anayasa Mahkemesinin İdare'nin, utustararası terörün
Atmanya'daki uygutayıcısı saydığ] örgütün yöneticiteri hakkmda ver
diği bu karart okurken, unutmayahm ki, Atman sisteminde kaideten,
yürütme, dâvantn açttmastyia biriikte ayrtca bir karar gerekmeksizin
kenditiğinden durmaktadtr.

Yüksek Mahkeme, bu otayda "yürütme durmalıdır,, derken, her
kesin dikkatini şu noktaya çekiyordu : Stntr dtşt etme iştemterinin
derhat uygutanmastna gerekçe otarak, güventik makamtartnın Atmanya'da bundan böyle terör eyiemterini önlemek istemeterinin gösteritdiğini, gerçekten de toptumun terör eytemterine karşt korunmasının
fertterin haktarına geniş ötçüde müdahateye de cevaz verdiği kabu!
editmekte beraber; derhat stmr dışı editme, dâvacıtarı, haktarım ge
reği gibi savunma otanakiarından yoksun bırakacak, tamkiarta yüzteşmek, soru sormak, mahkemeye güven tetkin etmek, tıp öğrenirlerini
sürdürmek, evtitik birtiğini korumak bakımından otumsuziukiar orta
ya çtkacaktır. Bu durumda «Federat Anayasa Mahkemesi, Hukuk Dev
letinin icaptarını yerine getirmenin, otayda, memteketin iç güventiği
ite itgiti otan İdarî tasarrufların derhat icrasındaki kamu yararına nisbette daha ağır bastığt sonucuna varmıştır." (5)
İkinci otayın geçtiği ütke ABD'dir. Yit 1952, genetlikie güvensiztiğin egemen otduğu bir dönem, Kore Savaşı üçüncü yıtına giriyor ve
ABD 128.000 kayıp vermiş, geriiim, acı zirvede, ateşkes görüşmeteri
birinci yitim dotdururken sonuç yok, savaşın biteceğine dair bir işa
ret de yok. Savaş iç ekonomiyi etkitemiş; artan enflâsyon, dengesiz
ve düzensiz ücret-fiat kontrottarı, işçi kesimi rahatsız, 1946'dan bu
yana 1952 grevierin en yüksek otduğu yit; kömür, inşaat, petrot, ha
berleşme, deniz taşımacıhğı atanlarında 3,5 mityon işçi iş bırakmış
durumda, sebep Kore Savaşı'nın iztediği seyir. Diğer taraftan, Gordion
düğümüne dönmüş hatiyte dış potitikada otuşan geritimterte rahatsıziıktar iç potitikaya da karışmış; özettikte iç güventik ve bağtıtık konutarında tartışmalar görülmekte; Senatör Joseph Me Carthy, İdarenin,
üniversiteterin, kitte itetişim kururlarının Komünistterte dotdurutduğu suçiamatarında butunuyor; soğuk savaşın anti - komünist havası
güventik-bağtıtık uygutamatarı ite sürdürütüyor ve yüzterce Cumhu-

(4)
(5)

id. 33.
id. 38.
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riyet Partili konuşmac!, Demokratlara Ülkeyi komünist ajaniardan ko
rumak konusunda güveniiemiyeceğini halkın önünde ifade ediyor (6).
Bu esnada, çeiik sanayii de diken üstünde oturur durumda; beş
ay önce uyuşmazhk çıkmış, sendika dört defa grev itan etmiş ve er
telemiş, her an grev başlayabilir. Hükümet, işverenle işçileri grevi
önleyecek bir formülde uzlaştırmağa çabalıyor, görüşmeleri sürdürü
yor. Ancak koşullar öylesine kritik ki, hangi çözüme varılırsa varıl
sın, ağır tehlikeler beklenmekte. Zira, greve gidilir ise, ülke ekono
misini ve askerî savunma programını tehlikeye düşürecek; anlaşma
halindeyse, işçi ücretleri ve çelik fiatlarmdaki yükseliş, enflâsyonist
tazyikleri arttıracaktır (7).

Geçen ay (Mart 1952) hazırlanan bir uzlaşma paketini sendika
kabul ederken, işverenler olumsuz karşıladılar; Hükümet de ikiye bö
lündü. Son haftaya girerken, bu defa işverenler koşullan daha düşük
olan bir öneri getirince, bunu da sendika reddetti; ertesi sabah çelik
şirketleri sendikanın grev ihbarını aldılar (8).

Çelik sanayiindeki açmazlar öylesine ciddî boyuta ulaşmıştı ki,
bir tarafta şirketler, Hükümetin karşılaştığı ciddî duruma rağmen, üre
tim maliyetinden normal payından özveride bulunmayıp, kârdan daha
büyük pay almakta. ısrar ediyorlar; öte yanda, Kore Savaşı'nda ABD
ordusunun tüm savaş tekniği, havada, karada, denizde, sanayi kuruluşlnnm tam yol çalışmasına bağh bulunuyordu. Kore'de Birleşmiş
Milletler kuvvetleri cephe hattını, birliklerin canıyla değil, cephane
gücüyle tutuyordu ve çelik üretimindeki herhangi bir kısıntı, savaşan
ların hayatını tehlikeye atacaktı. Kaldı ki, belli cephane türlerinde ei
de yeterince stok da bulunmuyordu. Çelikte on günlük üretim durma
sının, uçak ve gemi yapım alanındaki yıkıcı etkilerinin dışında, Tru
man Hükümeti, müttefiklerle ilişkilerin zedelenmesine, güvenin sar
sılmasına, Kore Savaşında karşı tarafın harbi tırmandırmasına, yay
masına yol açacağı hesaplarını da yapıyordu (9).
Artık çıkmaz sokağın sonuna gelinmiştir; Başkan Truman, 8 Ni
san 1952 günü, saat 22.30'da, çelik işletmelerine geçici oiarak el koy-

Alan WESTIN : THE ANATOMY OF A CONSTİTUTİONAL LAW CASE (The Steel
Seizure Decision), Sf. 1-3 (The Macmillan Co. 4. bası, 1961).
(7) id. 3.
(8) id. 3-4.
(9) id. 11-13.
(6)
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duğunu (seizure) ilân eder (Executive Order 10340); yasa! dayanak,
Anayasa ve yasalardaki Başkomutanhk ve Başkanhk yetkisidir (10).
Tam bir saat sonra, 23.30'da, iki çeiik şirketinin avukatlar!, baş
kent Washington'daki iik derece mahkemesi yargtct Yargıç Waiter
Bastian'm evine gelirler ve kendisine, yasalara aykırı olan bu işteme
karşı sürek!! injunction (kazaî emir) ite tamamlanacak geçici dur
durma emri vermesini isteyen dilekçelerini sunariar. Yargıç Bastian,
kararım, Hükümet yetki!i!erini de dinledikten sonra vereceğini bildirir
ve ertesi sabah saat 11.30 a duruşma koyar. Diğer çelik şirketieri de,
duruşma sabahı başvurularını yapar (11).

Çelik fabrikalarına e! koyma kararının durdurulmasına ilişkin du
ruşmaya çıkan Yargıç Alexander Holtzoff tarafları dinledikten sonra
9 Nisan 1952 günü, davacıların geçici durdurma istemini reddeder.
Bunun üzerine, 10 Nisan günü şirketler Hükümetin hukuka ve Anaya
saya aykırı işlemlerini önlemek amacıyla injunction (kazaî emir) için
başvururlar. Yargıç Pine, 24-25 Nisana duruşma koyar ve 29 Nisan
günü, Anayasanın Başkana e! koyma yetkisini açık ve kapalı biçimde
tanımadığı gerekçesiyle, injunction talebini kabu! eder ve fabrikalar
eski iş!etici!erine geri döner.
Bunun üzerine, aynı gün sendika, derhal uygulanacak grev kararı
ahr; Beyaz Saray da, bir üst mahkemeye giderek, Yargıç Pine'm ka
rarının yürütmesinin durduruimasmm (saty) istenmesini uygun bu!ur.
30 Nisan sabahı idare avukatları, Yargıç Pine'm kendisinin dur
durma kararı vermemekte ısrarı üzerine, aynı taieple üst mahkemeye
başvururlar; öğleden sonra dokuz yargıçlı bir heyet duruşmaya çı
kar; 1 Mayıs günü duruşma tamamianır ve 2 Mayıs'ta, mahkeme, (54) çoğunlukla, ilk derece mahkemesinin kararının durdurulmasına ka«Başkan Truman, e! koyma işlemini, "Bu gece, ülkemiz ağır bir tehlikeyle
yüz yüze buiunmaktadır. Bu gece yarası, çelik sanayiinin kapanması ihtimaii
iie karşı karşıyayız. Bu olmamaiıdır... Savunmamız için gereken çelik türieri
stoğuna sahip değiliz. Şayet çeiik üretimi durursa, Kore cephesindeki asker
lerimize giden mermiierin ve bombaların yapımını durdurmak zorunda kala
cağız. ...Atom enerjisi programım kısıp erteleyeceğiz. ...Hava kuvvetlerimiz
için motor yapımım kısa bir süre sonra durdurmamız söz konusu olacak.
-Başkan olarak bunların vuku buimasmı önleyecek her çareye başvurmaz
sam, sorumiuluklanma sadık kalmış sayılmam. ...Bu nedenle, bu gece iki adım
atıyorum. Birincisi, Ticaret Bakanına, çeiik fabrikalarım devralmasını ve işle
melerini devam ettirmesini emrediyorum...* diye başlayan radyo konuşma
sıyla duyuruyordu, (id. 14)
(11) id. 17-20.

(10)
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rar verir. Aynı gün, son raund için ABD Yüksek Mahkemesine başvuruiur ve Yargıç Pine'm kazaî emrinin temyizen inceienmesi istenir.

Yüksek Mahkeme, önce 3 Mayıs'ta, iik derece mahkemesinin
injunction'ına karşt, dâvayı çözümleyene kadar geçeri! oiacak bir
durdurma karart verir: 12-13 Mayts günieri söziü açıkiamaiar dinier;
nihayet 2 Haziran 1952 tarihinde ei koyma istemini yaparken, Anaya
sadan ve yasatardan kaynaktanan bir yetkinin kuitanıimdığı gerekçesiyte, att mahkemenin Başkam çeiik iştetmeterine et koymaktan yasakttyan karartnt onaytar(12).

2 Haziran günü, çeiik fabrikatart özet şirkettere testim editdi;
sendika greve gitti ve tüm çeiik üretimi durdu. Başkan'tn, Kongre'den
ei koyma yetkisi isteyen girişinden sonuçsuz kaldt; 27 Haziran'da
bir işietmede aniaşmaya varıhr; 14 Temmuz'da Chrysier, 22 Temmuz'da Siiâhit Kuvvetierin en büyük top mermisi fabrikast kapantr;
24 Temmuz 1952 günü Truman, iki aya yakiaşan çeiik grevinin aniaşmayia bittiğini ve derhai işe dönüimesini biidirir(13).

YARGi DENETİMİNİN İŞLEVİ VE ARAÇLAR!
Egemeniiğin ve bundan kaynaktanan Devtet yetkiterinin hukuk
sa! bir yetki otmast ve hukukta sıntrh buiunmast otgusu bir yanda; si
yasa! organtar otan Pariamento, Cumhurbaşkanı ve Hükümet iie so
nuncusunun organik uzanttsı İdare Cihazı nın Anayasa iie donatıldık
tan yetkiieri Hukuk a aykırt biçim ve içerikte kuiianabiimeieri otgusu
öte yanda; tüm bu yetkiierin kişiierin hukukî durumundaki değişikiikieri "tek yanit" işiemierie gerçekieştirmesi ve sakat oisaiar dahi kişiieri etkiieyen icraî niteiik taşımaiarı oigusu beri yanda ... bu organiarın etindeki üstün erkin —yasama, yürütme, idare— «kendiieri dı
şındaki bağımsız, yansız, teknik* bir kurutuşa tanınan mukabii yetkiierie dengeienmesi mekanizmasın! zoruniu kıiar. Bu mekanizma yargı
denetimidir. Şu anda, çağdaş topiumiarca benimsenip uyguianan de
mokratik Hukuk devieti modetinde yargı denetiminin işievini gören
bir başka mekanizma butunmuş değiidir. Ombudsman biie ne yargı
denetiminin aiternatifidir, ne de yargının Anayasa) sistemdeki işievi
ni kısmen veya tamamen devralmıştır. Aksine, yargı denetiminin ya
nında, topiam «denetim ağı*nı pekiştiren, güçiendiren ayrı, yeni ve
değişik bir unsur otmuştur.
(12)
(13)
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!d. 26-141.
id. 170-171.

O haide, yargt denetiminin işievi, Anaaysai sistem içinde, Yasa
ma, Yürütme ve İdare'nin üstün gücünü «Hukuk" iie sıntriamak, teca
vüz ve taştmalart «caydtrtct etkiniiği" iie öniemek veya ipta) ederek
ortadan kaidtrmakttr. Az önce sözünü ettiğimiz "Anayasa! Denge" bu
surette kuruiabiiecek, sürdürüiebiiecektir.

Diğer taraftan, yargt denetimi, Yasama, Yürütme ve İdare için de
bir güven kaynağtdır. Bağtmsız mahkemeierce, geiişmiş yargtsai
usuiier izienerek yaptimtş adii, yanstz, objektif ve inandtrtct bir yargtiama sonunda veritecek oiumiu bir karar iie, denetienen işiemier,
Hukuka uyguniukiartntn Yargt tarafmdan da doğruianmast şekiindeki
manevî bir onayiama iie güveniiiriik kazanacakttr. Aynt manevî etki,
iptaie hükmediimesi haiinde de söz konusudur. Bu defa da, vatandaşiartn ve kamuoyunun nazarında, bu üikede, bu Anayasa! düzende,
bu Deviette, Hukuka aykırt işiemierin, keyfî uyguiamaiarın, yanit bir
yönetimin yaşama şansının bulunmadığı inanct yarattimış oiacakttr.
Anayasa] düzene, Devtete oian bu güven ve inanç duygusunun yara
nmasının bireyin ve topiumun hayatına ve kamu yönetimine getire
ceği kazançiar, yarattimamastntn atıp götürecekierinden çok faziadır.

Yargt denetimine çağdaş demokratik hukuk Devieti iikesi üzeri
ne kurutmuş Anayasa! düzende veriien bu tşievin —ki önceki iki
otayda bunu en çarptct biçimde sergiiedik— etkin surette yerine getiriiebiimesi için, sağianmast gereken araç!artn neier oimast gerekti
ği, somut piânda en önemii sorun niteiiğini taştr. Çünkü, yargt dene
timinin, ancak işievine, hedefine uygun araçiaria donatıidığt öiçüde
«kıymet-i harbiyesi" olabiiir. Aksi haide, yargt denetimi, etkisiz, ctiız,
yetersiz boş ya da yart boş bir kahptan öteye gidemez ki; işlevini ye
rine getiremeyen böyle bir yargı denetiminin variığı mı, yokluğu mu
yararlıdır diye düşünülebiiir dahi. Zira, caydtrtct ve basttnc: ycn'oriyie etkinliğini hissettiremeyen, kanıtlayamayan yargı denetimi, son
tahiilde, âdil, güvendir, hakkaniyete uygun, keyfîlikten arınmış bir
Hukuk düzenini gerçekleştiremez. Gerçekleşenier ise, aslında ger
çekleşmemesi gerekenler otur.
Binanaleyh, işlevini yukarda açtkladığımız yargı denetimini siste
minin temel öğesi yapan Anayasalar, bu işlevin gereği yargısal de
netim araçlartnı da iki kere iki dört kesinliği ve şaşmazlığt iie kabul
etmek zorundadır. Araçlarda yaptlacak her kısıntt, atıimayan her ileri
adım, verilecek her ödün, ashnda, yargt denetiminin özünde kısıntt,
gerileme ve ödünü, Anayasa! dengede bozuimayt getirecektir. Bu ise,
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kamu yönetiminde keyfîiiğe de varabilecek uygulamalar,; bireyierde
Anayasa) düzene güvensizlikten, doğrudan veya detay)! ihkak-, hak
düşüncelerine, girişirlerine kadar uzanabi)ecek sak,nca!ar,; toplumda şikâyet ve sızlanmadan gerilim ve buna)!m)ara varan memnuniyetsiz)ik)eri davet edecektir.

O halde, etkin yarg! denetimini Anayasal sistemin teme) öğesi
yapaktan sonra, yegâne çözüm, etkin bir denetim mekanizmasına im
kân veren araçlar, da sağlamakta.
Nitekim, İdarî iş!em)erin ve kanuntarta, kanun hükmünde kararnamelerin, içtüzükterin ve hattâ Anayasa değişiktikierinin ipta) dâva)ar!na konu olmasını ve tüm kamu tüze! kişiterinin Hukuka ayk,r, ey!em ve iş!em)erinden ma)î sorum)u)uğunu kabu! eden;

Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu itiraz yoluna hasretmeyip,
Anayasanın uygu)anmas!n! gözetmek görevini yüklediği Cumhurbaş
kanına, ana muhaiefet partisine ve 80 mi))etveki)ine dahi doğrudan
dâva açma oianağt tamyan;

1982 Anayasast, teme) yaktaş^m! ve ana fikri itibariyle, Anayasa!
Dengeyi, etkin yarg! denetimi aracm! kutlanarak kurmak formülünü
benimsemiştir. Daha kısa ifadeyle, yarg! denetimi, 1982'de de Ana
yasa! Dengenin ve buna dayah Anayasa! sistemin teme! öğesi yapdnruştm. Bu hareket noktas: i!e tutar!, o!arak, 1982 Anayasast da, aym
prensibi benimseyen diğer Anayasatar gibi, etkin yarg, denetimi me
kanizmasını gerçekleştirecek araçlar, da öngörmek zorundadtr.
Aç,k!ama!ar!n bu noktassnda şu soruyu sorahm : Nelerdir bu araç
tar? İdarî yargıda ve Anayasa yargımda iptal dâvalar,nm kabul edil
mesiyle ilk büyük admım sağlam biçimde at,ld,ğ, kesin. Ancak bu,
ilk ad,m olarak yeterli saydabilir ve en az birincisi kadar önemli olan
ikinci adımın atılmasıyla tamamlanabilir. Bu ise, «yürütmenin durdu
rulması» ve benzeri araç!ard,r.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
Yargt denetiminin evrensel baz: dar boğazlar! bulunduğu,k endisine en büyük ayakbağmm, gene kendisinin doğasından kaynaklanan
problemler olduğu malûmdur. «Gecikmiş adalet, gerçekleşmemiş ada

lettir» sözü bu noktay, çok net biçimde ifade ederken; ABD Yüksek
Mahkemesi Başkanı Başyargtç Burger «Süpermarket çağmda, mahke150

meter! 1900'dan katma çattak fıçıiı köşebaşı bakkaiı metod ve gereçieri ite çalıştırmağa gayret ediyoruz» (14) eteştirisini yaparken, aynı
probtemi bir boyutuyta dite getiriyordu.

Birinci otayda kararından aimtılar verdiğimiz Federa! Anayasa
Mahkemesi, geç tecelti etmiş yargı denetiminin, İdarî tasarrufun der
hat icrasının normat otarak yaratacağı bir takım «emrivakiler!» öde
yemeyeceğini, hatta teşvik edeceğini, böytece yargı denetiminin iştevinin gerçekteşmesinin hayatî bir hat atacağını (15) vurguluyordu.
İkinci otay da, kazaî emir ve durdurma araçtandır ki, Başkan'm
Anayasadan ve yasatardan kaynaktanmayan ve bir anlamda Kongre'nin yetkisini gasbetmek otan Ağır Hukuk aykırıiığı ite sakat iştemini
emrivakiler, düzeltiimesi imkânsıza yakm zarartar otuşmadan ve daha
önemlisi, savaş da olsa, Başkan da otsa, utusat güventik de otsa, kim
senin Anayasal sistemin dışına ve üstüne çıkamıyacağmı; aksi hatde
gereğinin sür atte yapıtacağmı ve son sözün ve çarenin yeterti araç
larla donatılmış etkin yargı denetiminde bulunduğunu sergitiyordu.

1803 yılında Marbury v. Madison kararında Başyargıç Marshatt'm
kaleminden Yüksek Mahkeme şu noktaya dikkatten çekiyordu : «Te
me] hak ve özgürlükterin özü, hukuksal bir aykıntığa karşı, hukuksa)
bir çareyi gerektirir. ABD Yönetimi, 'kişiter deği! Hukuk tarafından
yönetim' otduğuna göre, Anayasa, kişilerin haklarının ihlâline karşı
koruyucu bir çare tanımış oimahdır.» (16).
Yüksek Mahkeme, yürütmenin durdurulmasını işfeyen önemli bir
kararmra(17) şu uyanda butunuyordu: «Hiç bir mahkeme, yürüyen
zamanı durduramaz. Bir hukuksal uyuşmazhğı çevreleyen koşutlar,
yargı denetimi tamamlanana kadar düzettitemez biçimde değişebilir.
...Fakat, bu sınırlar dahitinde kahnmak üzere, mahkemelerin, yargıla
manın bitiminde hukuka aykırı buiunabitecek bir kararın derhat (pre
mature) uygutanmasınm dâvanın taraflarına veya kamuya vereceği
onantmaz zarartan öntemeğe muktedir kılınmaları doğru ve isabeti
dir.» Bu nedenledir ki, yürütmenin durdurulması yetkisi, her zaman
için Amerikan mahkemelerinin geieneksei araçiarmdan biri otagetmiş(14)
(15)
(16)

(17)

Bakınız, Sait GÜRAN : BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE DANIŞTAY ÜZERİNE
YAPISAL BİR DENEME, Sf. 136 (IÛHF. Yayını, 1977).
ÇAĞA : n. 2, 33.
NOWAK - ROTUNDA - YOUNG : infra, n : 29, 4.
Bernard SCHWARTZ: FRENCH ADMİNİSTRATİVE LAW AND
LAW WORLD, Sf. 198 (Oxford Unv. Press, 1954).
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tir. (18) «İdarî merciier Hukuka aykırı istemler tesis ettiklerinde bun
lara karşı tanman mahkemelere başvurma hakkı ve yapılacak yargı
denetimi, değersiz ve boş bir seremoniye dönüşür; eğer mahkemece
aykırılığı giderici karar verilene kadar, dâva öncesi durum onarılmaz
surette değişikliğe uğrar ise,* (19).

Fransız İdare Hukukçularının da dile getirdiği gibi, "Yargı yolu
İdarî işlemin icrasını durdurmaz kuralı ile gerektiğinde Danıştayca
yürütmenin durdurulmasına karar verilir kuralı, birlikte bir çift teşkil
ederler; bunlar birbirlerinden ayrılmaz parçalardır." (20); "yürütmenin
yargı merciince durdurulabilmesi, birinci kuralın zararım giderici bir
çare-(21) veya "birinci kurahn düzelticisidir." (22).
Yürütmenin durdurulması önlemine bir diğer yüzünden bakınca,
İdarede ekonomi, rasyonellik, kararlılık bakımlarından üzerinde dik
katle durulması gereken yanlarının bulunduğu görülecektir. Nitekim
R. Sarıca'nın altını çizercesine yazdığı gibi yürütmenin durdurulmasın 
da, istemde bulunan tarafın çıkarlarının yanında; kamu yararının kamu
düzeninin, hatta Hukuk düzeninin de aynı zamanda korunmuş olduğu
muhakkaktır. Gerçekten yürütmenin durdurulması kararıyla, İdare iler
de tazminata mahkûm olmaktan kurtulur ki, bu da Hâzinenin korun
ması demektir. Bunun gibi, "ilerde giderilmesi veya düzeltilmesi im
kânsız veya zor karışık durumları önlemekle İdare hayatında intizam,
istikrar ve ahengi de sağlamış olur. Böyiece... bizzat İdare'nin men
faatleri de gözetilmiş demektir." (23). Yürütmenin durdurulması, son
tahlilde, bireyleri "kuvvetli ve korkunç silâhlara sahip bulunan İdare
ye karşı münferiden koruduğu kadar, İdarenin, yaratacağı emrivakiler
le Hukuk düzeninin yara almasına sed çekmekle, tüm olarak toplumu
da himaye eder." (24).
Yargıç Frankfurter ve Hocamız Sarıca ile birlikte yürütmenin dur
durulması aracının, açık yasa hükmüyle öngörülmese bile, doğrudan
(18) ibid.
(19) ibid.
(20) Bakınız, Orhan ÖZDEŞ : İdarî Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve Niteliği;
İDARE HUKUKU ALANİNDA SORUMLULUK - Sf. 14 (V. Gieizal) (Muh. Huk.
Enst. IÜHF Yayını, 1980).
(21) id. 15 (A. Laubadere).
(22) ibid. (Auby-Drago).
(23) Ragıp SARiCA : Tehiri İcra; DANİŞTAY KARARLAR! VE YÜRÜTMENİN DUR
DURULMASI, Sf 29-30 (T. Huk. Kur. Yayım, 1966).
(24)
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id. 30.

doğruya Anayasadan kaynaktandım ve yarg!sa! denetim faaliyetinin
özünde mündemiç getenekset bir aleti olduğunu [25] yineledikten son
ra; açtklamalanrmz! bir noktaya değinerek tamamtayahm...

İdarenin yargtsal denetimi yapıhnca, elbetteki, ister istemez, İda
recin varhğma da, alanma da, idare hayatmm icapiarma da, kamu hizmetierinin görüimesine de müdhaieier gerekecektir. Yarg! kavramma
vazgeçiimez surette bağh oian bu müdahaieieri kabutienmek tâzimdır(26). Kald! ki, yürütmenin durdurulmas; karar!, «onaritmaz zarariartn söz konusu olduğu ahvalde dahi, kesinkez otomatikman verdir di
ye bir kural da yoktur. Bu konuda mahkemenin yargtsai takdirî mev
cuttur. Durdurmamn uygun - isabetti otup otmadtğt, her dâvanm özet
koşullarına bağh butunduğu için; onar:!maz zarartara itâveten başkaca
etmenterin de varhğt ve dikkate aitnmas: gerekir.^ [27] Aynt itkeyi,
Sar!ca'n,n itginç ketimeieriyte tekrarlarsak: Anayasanın 138. madde
sinde, yargıçtarm, vicdanî kanaatteriyie hareket edecekten kurahna
rasthyoruz. Vicdanî kanaat kavram! içinde, bir dâvanm çözümlenme
sinde, bir hakkm gerçekteşmesinde yarg!C!n vicdanma göre ne gibi
tedbirter atmak tazım ise hepsi dahitdir.^ (28).

(25)

Scripps-Howard Radio inc. v. FCC, 316 US 4 (1942); Ragıp SARİCA: Ko
nuşma; DANIŞTAY KARARLAR! VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI - Sf. 6
T. Huk. Kur. Yayım, 1966); baktmz, Anayasa Mahkemesinin 13.3.1964 tarihti
ve K: 19 sayılı kararında betiren aksi görüş için (AMKD Sayı : 2; Sf. 90, 91 92); karşıiaştırımz 21.6.1979 günlü ve K: 30 sayılı kararında betiren oiumsuz
görüş iie (AMKD Sayı: 17; Sf. 239-240); Kanun koyucu, yürütmenin durduruiması hakkını tanıyıp tanımamakta tümden serbest oimayıp, davacının -hak
kını etde edebilmesi için yürütmenin durdurulması gereken durumlarda, ka
mu yararı açısından bir sakınca bulunmadıkça, yürütmeyi durdurma olanağım
ortadan kaldırmak Anayasaya aykm düşer.* (id. 239); Yargılama Usulleri kanunta düzenlenir hükmü -kanun koyucunun usule ilişkin konulara dilediği gibi
tasarruf edebilir anlamına gelmez. Modern Usu! Hukuku ilminde belirtitdiği
üzere, Usu! hükümleri, hukukun genel kurallarım uygulama alanına koyma
nın mekanizmasıdır. ...Dolayısıyla, modern hukuk devletinde hakimin, hak ve
hukuku sağlamasına engel olacak usul hükmüne yer verilmediği gibi; aksine
ona hukukî gerçeği saptayabilmesi için geniş imkânlar tanınması yoluna gi

dilmektedir.* ÖZDEŞ : n. 20,16.
(26)

SARICA : n. 25, 14.

(27)

SCHWARTZ : n. 17, 199.

(28)

SARICA : n. 25, 5.
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Bu nedenle. yargı denetimi sırasında ve sonunda Yönetim in karşdaşabiieceği yargısal müdahaieleri gerçekten kabuiienmek lâzımdır.
Çünkü, bu müdahaieier, geçtiğimiz sayfaiarda belirttiğimiz Anayasa)
sistemin ve Anayasal dengenin gereğidir. 1982 Anayasası, tercihini
bu yönde yapmıştır.

Kaldı ki bu müdahale —yani durdurma— Türk Ulusu adma Yargı
erkini kullanmağa mezun kılınan yargıçlar tarafmdan gerçekleştirile
cektir. Anayasaya göre, 30 yaşını doldurmuş ve ilkokul mezunu olabi
len ve kamu yararma ilişkin kararlarmm çoğunu politik değerlendir
melerle partici yönlendirmeler ve şartlanmalarm etkisi altmda veren
ve sıkı parti disiplini altmda çahşan milletvekillerine güveneceğiz;
aralarmdan çıkan ve oylarıylaı göreve başlayan teorik olarak aynı ni
telikleri taşıyabilecek Başbakana, Hükümete ve Bakanlara ve bunla
rın atadığı valilere, genel müdürlere, yönetim kurullarına, müsteşar
lara güveneceğiz; tüm bu kişilerin doğru, kamu yararma hizmet eden
tarafsız kararlar verdiğine, takdir ve değerlendirmelerinde objektif,
yansız, bilgili davrandıklarına inanacağız; fakat, yürütmenin durdurul
masına ve iptale hükmettiklerinde ve bu yolla Anayasal görevlerini
yerine getirdiklerinde, yargıçların yorumlarını, değerlendirmelerini,
yargılarını, ehliyetlerini, konuyu ve kamu yararını takdirdeki vukuf ye
teneklerini şüpheyle, tereddütle karşılayan bir tavır içinde olacağız
ve Yönetimin gereklerini algılayamadıkları ve yersiz müdanalelerde
bulundukları suçlamasını yapacağız.
Böyle bir varsayımı, herkesten önce Anayasa, Yargıya verdiği ve
açıkladığımız Anayasal Denge olgusu ile (koyduğu bir kaç istisna dı
şında kural olarak ve kesinlikle reddettiği gibi; Yargıyı ve yargıcı, Ana
yasal sistemin güvenilir temel öğesi mevkiine getirmiştir. 1982 Ana
yasal sisteminde de son söz yargıcındır.

KAZAİ EMİR (İNJUNCUON)
Kore Savaşı sırasında çelik fabrikalarına el koyma olayında gör
düğümüz gibi, Hukuka aykırı işlemlere karşı. ABD'nde belli koşullar
altında devreye giren önleyici, durdurucu, koruyucu bir araç da kazaî
emirdir.
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Bitdirinin ihtiyaç gösterdiği kadartyta betirtelim ki, injunction
mahkemenin aykmhğt iddia otunan Yürütme - Hare işiemine (29) karş: çskardsğ! bir emirdir. Bu yargtsa) buyruk, kişiterin hak ve özgürtükterinin, maddi tazminatm yetersiz giderim şekii teşkit edeceği onarıl
maz zarardan korunmast, böyte bir zarartn öntenmesi amactyta veri
lir. Haliyte burada, kazaî emre konu teşkit eden istemin yetki dtşt ve
ya açtkça hukuka ayktn —örneğin Anayasaya ayktrt— otmast şartttr(30). Kazaî emir, konusuna göre, itgiti kamu makamtartna pozitif
bir şey yapmastnt yahut engetlemeyi kaidtrmastnt veya hukuka ayktrt
durumu yaratmamasmt, sürdürmemesini, yürüdüğünü durdurmastnt
buyurur. Kazaî emirde amaç, işin esast hakktnda karar veritene kadar
statükoyu korumaktır (31).

Mahkemenin kazaî emir istemini kabut etmesi için, bu fevkalâde
çareye başvurmayt gerektirecek bir ötçüde ihtâtin ve dâvactntn hakktntn ancak bu surette korunabileceği hususunun ortaya konmast zo
runludur. Bu koşuttartn otayda gerçekteşip gerçekteşmediği mahke
menin takdirine giren bir husus olmakta beraber; karar verirken, mah
keme, konuya sadece Hukuka uygunluk/ayktnhk açtstndan yaktaşma^
yacak, ayrtca, takdirinde rot oynacak diğer etmenteri de dikkate ata
rak «hakkaniyet, nasafet dengesi^ içinde çözüme utaşacakttr(32).

FRANSIZ SİSTEMİ VE GEÇİCİ TEDBİR KARARII

Doğrudan doğruya Anayasa Yargtstna bakttğtmtzda, durdurma
konusunda, iki ütkede, birbirinden tümüyle farklt, fakat bizi ilgitendiren somut sonuçlart itibariyte aynt başttk atttna konabitecek iki me
kanizmaya rastttyoruz.
Bitindiği gibi, Franstz Anayasastntn benimsediği «önleyici norm
denetimi^ (33) yasatartn yaytntantp yürürlüğe sokutmadan önce AnaBuna, istisnaî olarak ve ancak kişiterin Anayasal hak ve özgürlüklerinin onanlmaz ve derhal gerçekleşecek büyük bir kayıpla karşı karşıya geldiği ceza
koğuşturması işlemleri de eklenmelidir. Örneğin, bir Federe Devlet yasası,
Anayasanın açık yasak hükmünü kesin ve net biçimde ihlâl etmektedir; ya
hut kötü niyete, kişiyi rahatsız etmeğe dayah veya benzeri bir olağan dtşt bir
uygulama ile Anayasa! haklara onarılmaz zararlar verilmektedir. John NOWAKRonald ROTUNDA - Nelson YOUNG : CONSTITUTIONAL LAW, Sf. 50 (West
Pub. Co., 2. bast, 1983).
(30) WESTIN : n. 6, 27.
(31) BLACK'S LAW DICTIONARY, Sf. 923 (West Pub. Co., 4, bası, 1951).
(32) WESTIN : n. 6, 41.

(29)
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yasa Konseyi tarafmdan, Anayasaya uyguniuk denetiminden geçiril
mesini zoruniu kıidığı ve bu denetim yapıimadıkça yürüriüğünü engeiiediği, Anayasaya aykırıiığı saptanan yasa veya yasa hükmüne uyguianma şansı vermediği için (34), istediğimiz konu bakımından en etkiii
sistemdir. Konseye başvurunun yayımlanma ve yürürtüğe girmeyi as
kıya aidığı (35) da hatırlanırsa, müracaatie biriikte, inceieme sonuna
kadar geçici durdurma oigusu otomatikman gerçekieşmektedir.
Atman Anayasa Yargısındaki "Geçici Tedbir Kararı (GTK)" (Einstweitige Anordnung), konumuz bakımından dikkatte incetenmesi gere
ken önemti bir araçtır.

Federat Anayasa Mahkemesi Yasası, GTK'nı, Mahkemenin önü
ne getecek «tüm dâva türieri açısından anayasa yargısının ayrıtmaz
bir parçası saymıştır.- (36). Geçici koruma aracı iştevi gören; esas dâ
va karara bağtanana kadar itgiti yasanın yürüdüğünü durduran; dâva
açıtmadan önce yahut dâva sırasında, tatep üzerine veya Mahkemece
re'sen atınan (37) GTK ite, "bir uyuşmazhk sırasında, ağır sakıncala
rın doğmasını önfemek veya tehdit edici bir gücü engettemek için ya
da başka bir önemti nedente kamu yararı açısından âciten zoruniu otması durumunda, (Federat Anayasa Mahkemesi)... bir durumu geçici
oiarak düzenleyebilir.- (38). Bu hükümdeki koşuiiarın, önündeki dâ
vada ne ötçüde gerçekteştiğini araştırırken, Mahkeme, sakıncanın,
toptumun veya bireyin kattanıtabitinecek betti bir fedakârtık düzeyini
aşıp aşmadığını, toptumun gene! çıkartarını ve Anayasaya aykırıtık
konusunun otumtu/otumsuz sonuçtanması hatinde ortaya çıkacak durumtarı tartıp dengeteyecektir (39). Öte yandan, ası! dâva, geçici ko
rumayı gerektirmeyecek sürede karara bağianabitecek ya da GTK ite
amaçlanan koruma herhangi bir başka yotia sağtanabiiecek ise, aciten
zoruntu otma koşutu gerçekleşmemiş sayıtacaktır(40).
Metin KIRATL) : ANAYASA YARGiSiNDA SOMUT NORM DENETİM!, Sf. 21
(AÜSBF Yayını, 1966).
(34) Muammer OYTAN : Fransa'da Anayasa Ko nseyi'nin Kurutuşu, Görevieri ve
işieyişi Konusunda Bir inceleme; Amme idaresi Dergisi, Ciit: 17, Sayı: 3,
Sf. 29-30.
(35) İd. 36.
(36) Yavuz SABUNCU : Atman Anayasa Yargısında -Geçici Tedbir Kararı-, Amme
idaresi Dergisi, Ciit : 17; Sayı : 2; Sf. 77.
(37) id. 84, 85, 78, 79.
(38) id. 78.
(33)

(39)
(40)
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id. 80.
id. 81.

GTK ite Mahkeme'nin yaptığı düzentemede : nihaî karartn öne
atınması antamına getebitecek tedbirter aimmayacak; ast! dâvanın
kapsammın ötesinde ve Mahkeme'nin «düzeltici* iştevini aşan geçici
düzeniemeter yapıimayacak; Anayasanm bireyteri Devtete kar$] koru
yan hükümieri iie çatışma o!mayacaktır[41). Ayrıca, Mahkeme «öiçütüiük" iikesini de gözönünde tutarak, GTK iie uiaşmak istediği amaç
tan aşan sonuçtar doğurabitecek düzentemeter yapamayacaktır [42).
GTK'na itiraz yolu açık otduktan başka, kesin hüküm niteliğinde
olmadığından, koşutiarın değişmesi hatinde, Mahkeme'nin, kararını
kaidırması yada değiştirmesi mümkündür [43).

DEĞERLENDİRME !
Buraya kadar yazdıktarımızdan, bu aşamadan çıkaracağımız
nuçtar şuntardır :

so

Birincisi, bitdirinin başında aktardığımız iki otayın öğrettiği gibi,
terör, içgüventik, yıpratıcı savaş, dış güventik, ekonomik bunatım bi
te, Hukukta Bağtı Devtet itkesini benimsemiş ve yargı denetimini Ana
yasa) Dengenin teme) taşı yapmış üiketerde, Yasamanın, Yürütme ve
İdarenin iştemierine karşı, özettikle Anayasaya aykırıhk söz konusu
otunca, teme) hak ve özgürtükter gündeme getince, yargı denetiminin
sonunu bektemenin, yargısat denetimi boş bir seremoniye çevireceği
durumlarda, Anayasa! Dengeyi kuran ve koruyan bir araç otarak, Ana
yasayla çatışan yasanın uygulanmasını durduran, önteyen araçtar ka
bu! edilmiş, buntarı süratte devreye sokan mekanizmatar kurutmuş
tur.
İkincisi, 1961 ve 1982 Anyasatarı, kurduktan Anayasa! sistemde
ki Anayasa! Denge de yargı denetimine ve özettikte Anayasa Yargısı'
na verdikten işiev ve bunun yerine getirilmesi için öngördükten dâva
ve itiraz mekanizmaiarı ite, anafikir ve teme] yaktaşım oiarak, kanuntarın Anayasaya aykırılığına ilişkin dâvatarda İdarî Yargı'dan bitdiğimiz
yürütmenin durdurulması aracının uygulanmasını tereddütte karşıla
yan veya reddeden değit, aksine otundu bakan, benimseyen bir antayışa ve sisteme sahiptir. Anayasa Yargısında yürütmenin durdurutması müessesesine yer veritmesinin, Anayasa ite bağdaşmayacak ve
ya aykırı düşecek bir yanı yoktur.
(41)
(42)
(43)

id. 82.
ibid.
id. 83.

157

İÇTİHAD ANAYASA HÜKÜMLERİ VE
DEĞERLENDİRME !!

İdarî iştemterin yargısal denetiminde yürütmenin durdurulması
konusunda paylaşmadığımız bir görüşü (44) benimseyen Anayasa Mah
kemesi, kendi içtihadıyla tutarh oiarak, kanuniarm iptaii dâvalarında
da, böyie bir yetkinin Anayasada öngörüimediği ve yasaca veriimemiş
bir yetkinin yorumia ediniiemiyeceği gerekçesiyie yürütmenin durduruimas! istemini reddetmiştir (45).

Anayasanm, anafikrinden ve teme! yaklaşımından, lâfzına geçin
ce, yürütmenin durdurulması hakkmda az önceki oiumiu yorumda zayıflama aiâmetieri beiirmektedir. Çünkü, on yıllık yeniden başvuru yasağı iie Anayasaya aykırılığı saptanan yasanm azamî bir yıl ertelene
rek uyguianmasma izin verilmesi yetkisi, 1982 Anayasasmm, kanun
iarm iptali dâvalarmda, yürütmenin durdurulması gibi bir araç: benim
semeğe pek elverişli olduğunu söylemeyi güçleştirmektedir. Bu iki
hüküm, Anayasanm, Anayasa Yargısına ilişkin anafikri ve temel yaklaşırm ile çelişmekle ve daha sınırlı bir denetim modeli yaratmakla
beraber, Anayasada bulunmakta ve denetim mekanizmasmm işleyişi
ne ağırlıklarını koymaktadır.
Diğer taraftan, yürütmenin durdurulmasını, metnine özel hüküm
koyarak düzenleyen ve Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini
kazuistik denebilecek biçimde belirleyen bu Anayasada, kanuniarm
iptali dâvalarmda yürütmenin durdurulması olanağının bulunduğunu,
Yargı denetimi kavramının içeriğinden ve kapsamından yola çıkarak
savunmak, bulunmadığım savunmağa oranla çok daha zordur.

Bu veriler karşısında, 1982 Anayasası, Anayasa yargısı alanında,
kendi kategorisine giren Fransız, Alman ve ABD sistemleri arasında,
Anayasaya aykırı yasanm uygulanma şansı bakımından, kendi temel
yaklaşımı ile de bağdaşmayan «kısıtlanmış bir modelci getirmiş bu
lunmaktadır. Bu modele yürütmenin durdurulmasının monte edilmesi,
örneklerini diğer ülkelerin mahkemelerinin kararlarından verdiğimiz
(44)

Bakınız, 25 numaralı dipnotuna.

(45)

Any. Mhk. 6.4.1972, K: 18 (AMKD Sayı: 10; Sf. 281 -284) ... Bununla bera
ber, Mahkeme, işin özelliği dolayısıyla, dâvayı öne almak, gündeme ilişkin
süreleri kısaltmak, kararın iptale ilişkin gerekçeli bölümün hemen yayınlan
masına zorunluluk duyarken (SABUNCU : n. 36, 85) bu tutumuyla, bir anlam
da yürütmenin durdurulması gibi bir araca olan ihtiyacı ve yokluğunun sıkın
tısını ifade etmiştir.

158

yorumlarla veya kanun koyucunun iradesiyle mümkün değildir. Bunun
için, Anayasanın değiştirilmesi; gerekti metin düzeitmeterinin yapılması; tutarlı bir düzenieme için on yıllık yasak ve bir yıllık erteieme
hükümierinin kaldırılması gerekmektedir.
İnsaniarm ölüm cezasma çarptırılarak hayatına son verilmesi;
şirketlerin iflâsına hükmedilmesi; siyasa) seçimlerin yönetim, göze
tim ve denetimi; kanuniarm iptali, Başbakan:, Bakanlar: görev suçla
rından ve Cumhurbaşkanını dahi vatana ihanet gibi ağır bir suçtan
yargılama yetkileriyle donatılmış olan Yargı'nm; söz konusu yürütme
nin durdurulması yetkisini de aynı görev ve sorumluluk anlayışı ile
kullanacağını varsaymak doğaldır. Sonuç olarak, böylesine görevler
ve sorumlulukların sahibi Anayasa Mahkemesi'nin yürütmenin durdu
rulması yetkisinin bulunmaması pek kabili izah değildir.
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