KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN
.ESAS. AÇ!S!NDAN DENETİM!

Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ
*

GİRİŞ

Kanunlartn anayasaya uygunluğunun yargtsal denetiminin, günü
müz anayasaohk hareketierinde yer aimast, arttk tepkiiere yoi açma
yan bir konu olma özeliiğini taştyor. Oysa, XİX. yüzytlda, parlamento
nun çtkardtğt kanunlarm yargtsai denetimi, düşünülebilecek bir konu
değildi. Kuşkusuz, anayasa yargtlamastntn giderek pek çok ülkede be
nimsenmesinin bir açıklamast olmaltdtr.

Bunun başhca nedenierinden birinin federalizm olduğu belirti
lirdi. Çünkü, anayasaya uygunluğun yargtsai denetiminin, ilk kez fe
deral yaptlt ülkelerde ortaya çtkmtş olmast bir rastlantt değildir. Ör
neğin ABD, Avusturya ve daha sonra Almanya gibi. Ancak, federaliz
min oynadtğt roi ikinci plandadtr. Şöyle ki, il. Dünya Savaşt sonrastnda, insan haklarmm korunmast zorunluluğunun bilincine varılmast,
anayasa yargtlamastnt da gündeme getirecektir. Bu konuda act deney
ler yaşamtş Almanya ve İtalya'ntn, anayasalartnda, temel haklartn ya
sama organtna karşt korunmast ile ilgili olarak, ayrtca anayasa yargtlamastna yer vermeleri oldukça anlamhdtr.
Bir başka etken, kanun kavramtndaki değişmedir. XIX. yüzyıl ge
leneğinde, yasama organmtn işlemi olarak kanun, «ulusal iradenin
açtklanmastdtr." Fakat siyasi partilerin ortaya çtktşlart ile, parlamen
ter sistemdeki gelişmeler sonucu, çoğunluğu elde eden parti aracthğt ile yasama/yürütme arastndaki nisbî kaynaşma sonucu kanun, bun
dan böyle hükümet iradesinin, dayantşma halindeki bir çoğunluk taraftndan uygun bulunmastnt ifade etmeğe başlayacakta. Öte yandan,
devletin giderek artan görevleri nedeni ile, kanunlar daha teknik ko
(*)
(1)

LÜ. Hukuk Faküitesi.
CAPPELLETTİ M., Nécessité et Légitimité de ta Justice Constitutionneiie in
Revue internationaie de Droit Comparé, No: 2. Avrii, juin 19S1, s. 647.
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nuları içermeğe başlayacaktır. Bu durum, parlamentonun etkili bir
denetim yapabiimesini güçleştirecektir. Daha açtk bir anlatımla, ka
nunun içeriğini, ancak o konunun teknisyenleri beiirieyecekierdir.
XİX. yüzydın libérai anlayışına bağiı otan eski Kanun anlaytşında,
hürriyetierin en büyük güvencesi, Yasama organmca düzenlenmeieri
yani kanunla korunmalar) idi. Yasandan deneylerden sonra, XX. yüz
yılda, yeni bir döneme girilir ve artık, hürriyetlerin güvencesi, bu kez
kanuna karşı da korunma olarak ortaya çıkar. Bu gelişme, yasama or
ganının iradesini denetleyecek, onu anayasaya saygıya zorlayacak
yüce bir makamın varlığının kabul edilmesine yol açacaktır. Böyle bir
gelişme, aslında hukuk devletinin mantığına uygundur. Çünkü hukuk
devletinde, normlar piramidinin en üstünde anayasa bulunur ve bü
tün öteki normlar geçerliliklerini bundan alırlar. Bugün artık, bu ge
lişme tamamlanmış olup, temel hakların, kanuna karşt, anayasa mah
kemelerince korunması konusu, Batı'da, kamu hukukunun ayrılmaz bir
parçasını oluşturduğunda bir kuşku kalmamıştır. Bunun son örneği,
Batı'da, 1970 li yıllarda, diktatörlükten sıyrılmış olan Portekiz ve İs
panya Anayasalarında görülmektedir.

Anayasa yargılamasının benimsenmesi, hukuk kaynakları açısın
dan da önemli bir yeniliğe yol açmıştır. İçtihatların aslî bir kaynak ol
ması, anayasa mahkemesi kararları ile gerçekleşecektir. Hukukî Po
zitivizm, uzun yıllar, içtihatların kaynak olmasına karşı koymuştu.
Çünkü buna göre, yargıç'ın kural koyması düşünülemezdi. Pozitivizme
göre hukukun kaynaklar) ancak anayasalarda belirlenebilirdi. Anaya
sa, yargıca, hukuku yaratma yetkisi vermediği için, yargıç da hukuk
kurallar, yaratamazd). Ancak, idare ve adliye yargtci gibi, Anayasa
yargtc) da, uygulamada hukuku yaratmaktadırlar. Kald) ki, anayasa
yargıonm hukuku yaratamayacağın, ileri sürmek, böyle bir rolü olma
yacağın, söylemek, aştlmast güç bir çelişkidir. Çünkü, anayasa yarg,lamasının amacı, anayasaya uygunluğu, anayasaya saygıy, gerçek
leştirmenin bir güvencesi olunca, bunun kaçmılmaz sonucu Içtihat'dır.
Bu içtihat'da bağlayıcı olacağına göre, Anayasa yargılaması sonucu
verilen karar da, ister istemez, içtihadi bir normatif alanın oluşmas,m zorunlu kılar. Anayasa yargılamasmm hukuku yaratma fonksiyonu
nu kabul etmemek, temelde anayasa yargtlamastna karş, olmakla eş
anlamlıdır.
Anayasa yargılamasmı benimsemiş bütün ülkelere özgü olarak
ortaya ç,kan bir sorun, halkın temsilcilerinden oluşan parlamentonun
üzerinde, belli sayıdaki yargıçlardan kurulu bir mahkemenin yaptığ)
denetimin demokratik olup olmadtğıdır. Bu, cevaplandırılmast hayli
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nazik bir konudur. Çünkü bu sorun, demokrasinin ve anayasa yargıtamasının geieceği bakımından bazı endişeier yaratabiiir. Ancak, he
men beiirtmek gerekir ki, her ikisinin bağdaştırmasında bir güçtük
yoktur. Astında, anayasaya uyguntuk denetimi, demokrasinin getişmesinin bir aşamasıdır. Zira demokrasi, yatnızca iktidarın oyunun kurattarına göre et değiştirmesi ite itgiti otmayıp, iktidarın kuşanılması ite
de itgitidir. Bu bakımdan, teme) haktarın getişmesini sağtayan, güçtendiren her husus, demokrasinin de gelişimine uygundur. Zaten ana
yasa yargılaması, itke otarak, demokratik teoriye ait olmaktan çok si
yasa] tiberat teoriye aittir.
İnsan haklarına, ancak tiberat demokratik bir yönetimde saygı duyutma imkânı vardır. Ektemek gerekir ki, demokrasinin yaşama şansı
da insan hektarının etkiti bir biçimde korunabileceği toptumtarda mev
cut otabitir. Günümüzde demokrasi, yatnızca çoğuntuk düşüncesine
indirgenemez. Demokrasi aynı zamanda katıtma, toterans ve hürriyet
demektir. Bu bakımdan bağımsız bir yargı organı, çoğunluğun kapris
lerine ve hoşgörüden uzak tutumtarmı frentemede önemt! rot oynayabitir.

Anayasa yargıtamasının benimsenmesi tte, hukuksa! teknik soruntar da giderek artmaktadır. Çünkü, partamentonun, bir antamda
siyasa! tercihterinin anayasaya uyguntuğunun denettenmesi; hukuk
sa! ve siyasa! soruntarı birbirterinden kesin çizgiterte ayırmayı hayti
güçteştirmektedir.

Kanunların, esas, ya da içerik açısından denetimi sorununu, 1982
Anayasası uyarınca inceterken, «esas
*
ite itgiti denetimi, şekit dene
timinden tamamen soyutlamak, ayırmak, Anayasadaki ve 10 Kasım
1983 tarihti 2949 sayıh kurutuş kanunundaki düzenlemeye rağmen
pek kotay değildir. Onun için konuyu iki ana baştık attında ete atmak
gerekiyor : Esasa itişkin şekit denetimi ve esasa itişkin denetim unsurtarı.

t — 1982 ANAYASASINA GÖRE ESASA İLİŞKİN ŞEKİL
DENETİMİ

Türkiye'de Kanuntarın Anayasaya uygunluğunun denetimini, Ana
yasa Mahkemesi'nin göreve baştadığı 1962 yıtından bu yana, yerteşik
yönetimine göre iki açıdan incetenmekteydi. Şekit ve Esas. Ancak,
1982 Anayasası, şekit bakımından denetimi, yatnızca «son cytamanın
öngörüten çoğunlukta yapıtıp yapıtmadığı
*
(m. 148) ötçütüne göre incetenebiteceği kuratını getirmektedir. Şekit yönünden denetim ayrı
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ca, kanunun Resmî Gazete'de yayınlanmasından başiayarak on gün
içinde yapıiması gerekir (m. 148/2). Nihayet, seki) bozukluğuna daya!t ipta) davaiart. Anayasa Mahkemesi'nce önceiikie inceienip karara
bağtamr (m. 149). Bu baktmdan, iik bakışta, şekii denetimi sonucu, bir
kanunun iptai ediiebiime oiasıiığmm hemen hemen katmadığı, bu ko
nuda bir sorunun otamayacağı söyienebiiir.

Ancak, Anayasamn «iptai davası- kenar başhğmı taşıyan kura)
(m. 150), «Kanuniarm, kanun hükmündeki kararnameierin, Türkiye
Büyük Miliet Meciisi İçtüzüğünün veya buniarm beiirii madde ve hükümierinin şekii ve esas bakımından- (bakımiarından oimaiıydı) Ana
yasaya aykırıiığına iiişkin iptai davaiarmı düzenlerken, seki! denetimi
ne de yer vermektedir. Anayasamn 150. maddesindeki bu kuraia açıkiık getirmeyi amaçiayan 2949 saydı kuruiuş kanunu (m. 22). Kanun
iarm «sadece esas yönierinden Anayasaya aykırıhkiarı iddiasıyia doğ
rudan doğruya iptai davası açma hakkından- sözediyor. Kuruiuş Ka
nunundaki bu kurai, Anayasamn 150. maddesini daraittığı gibi, ortaya
çıkabiiecek bazı soruniart da cevapsız bıraktığı söyienebiiir. Bazı öyie
şekii bozukiukiarı vardır ki, buniar esasa etkili oiacak niteiiktedir. Bu
nedenie de, içtüzük niteliğindeki kimi kuraiiara Anayasada yer ve
rilmek sureti iie, yasama meciisinin iradesinin açıkianmasında, bun
iarm ihmai ediimemesi istenmiştir. Örneğin, TBMM Başkaniık Divanmın (m. 94/2), öte yandan İçtüzük hükümierinin siyasî parti grupiarının meciisin bütün faaiiyetierine üye saydarmm oraniarma göre katıimaiarını sağlayacak yoida düzenienmesi (m. 95/2), Bütçe tasarla
rının görüşüieceği komisyonun kurutuşunda iktidar grubuna veya
grupiarma en az yirmi beş üye veriimek şartı iie, siyasi parti grupiarmm ve bağımsızların oraniarma göre temsilinin gözönünde tutuiması (m. 162/2) gibi.
1982 Anayasasındaki, şekil ve usuie iiişkin bu kuraiiara uyutma
dan toptanmış bir meciisin kabul edeceği kanuniarm, şekii yönünden
sakathğmm Heri sürüiememesi, ya da denetienememesi, Anayasanın
bağiayıcıiığı ve üstüniüğü (m. 11) Hkesi He bağdaşmaz. Kaidı ki, Ana
yasada yer atan (m. 94/2, 95/2, 162/2) şekii ve usui He Hgiii kuraiiarm,
kanun koyucu tarafından dikkate ahnmaması, yasama işiemierinin
esasına etkiii olacak bir sakattık doğurur (2). Biraz önce de beiirtiidiği gibi, aslında içtüzükte yer aiması gereken bu şekii ve usu! kuraiia(2)
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Anayasa Koyucu, şekii ve usuiie Hgiii Anayasa kuraiiarına verdiği önemi, ay
rıca Anayasa) rejimin geleceği He Hgiii oiarak da değerlendirdiği içindir ki,
geçici maddelerinde (m. 2, 9, 15), belli sürelerin bitimini, ya da başlangıcını,
TBMM Başkanlık Divanının oluşturulmasına bağlamıştır.

rma, kurucu iktidar, Anayasalda yer vererek, buniarm ihmai ediimesini öniemek istemiştir.
Kanuniarm oiuşmasmda, yatnızca «öngörüien çoğuniukia yapıiıp
yapıimadiğmı seki] denetiminde öiçüt o!arak kabui etmek, pariamen*
todaki çoğuntuğun her zaman «sürpriz kanurdar» çıkarmasına imkân
tanımak otur. Oysa, iibera) demokratik bir toptumda kanun, pariamentoda iktidar - muhatefet diyo!oğu ite ateniyeti sağtanan, giderek içe
riği kamu oyuna yansıyarak buradan getebitecek tepkitere, değer yargitarma göre oiuşması gereken bir istemdir. Ektemek gerekir ki, ka
nunun öngörüten çoğuntukta yapılıp yapıtmadığmı, seki] denetiminde
muttak bir ötçüt otarak kabut etmek, «siyasi karartar sürecinde katıtma ve uzlaşmaya yer verilmek istenmediği
*
biçiminde de yorumtanabitir (3).

Kanun koyucu gibi, Anayasa koyucu da abesle iştiga! etmeyeceği
ne göre, Anayasanm 150. maddesini yorumlarken, Anayasa Mahkemesi'nin, bir kanun hakkmda şekil (Any. 148/2 deki ötçütü dışında) ve
esas bakımtarmdan açdacak ipta) davalarmda, şekit yönünden deneti
mi yaparak aykırıtığı saptadığında, aynca esas itişkin incelemeyi de
sürdürerek, davayı bir bütün otarak sonuçtandırması gerektiği sonu
cuna varmak gerekir (4). ti. Cumhuriyet döneminde, Anayasa Mahke
mesi, şekit yönünden ipta) karan verince, ayrıca esasa ilişkin inceteme yapmamaktaydı. Çünkü Anayasa Mahkemesine göre, böyie bir du
rumda, esasa itişkin denetim «kimi kurutuşları uyarma olanağının sağ
lanması düşüncesine dayandırıtması da, Anayasa Mahkemesinin gö
rev ve yetki atanı ite bağdaştırıtamaz
dı
*
(5). Oysa Yüksek Mahkeme
nin aksi yönde bir uygulaması da vardır : Şekit yönünden iptal kararı
verdikten sonra, aynca esasa itişkin incetemeyi de bir bütün otarak
sürdürmüştü (6). Anayasa Koyucunun, 1982 Anayasasındaki düzenteme (m. 150) ite, it. Cumhuriyet döneminde, Anayasa Mahkemesinin
şekit yönünden aykıntığı saptayarak, bununta yetinmesi yönündeki
uygutamaya son vermek istediği söyienebitir.

(3)

Bkz. DURAN L, Türkiye'de Anayasa Yargımın İşievİ ve Konumu,
Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları No: 4, Ankara 1984, s. 71.

(4)

TEZİÇ, E., 1982 Anayasasına Göre Anayasaya Uyguniuğun Denetimi, idare

Anayasa

Hukuku ve tiimter Dergisi (Sarıcaya Armağan), Yı! 3, Sayı 1-3, İstanbu! 1982
s. 203.

(5)

E. 1976/50, K. 1977/13, K.t. 15.2.1977, AMKD 15, s. 165.

(6)

E. 1977/6, K. 1977/14, K.t. 22.2.1977, AMKD 15, s. 195.
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I! — ESASA İLİŞKİN DENETİM UNSURLAR!
Esas yönünden denetim, kanunun içeriğinin Anayasaya uygun
o!up olmadığı ile ilgili olup, buna maddi açtdan denetim ya da «öz»
açısından denetim de deniyor. Bu denetim, kanunun Anayasa karşısmda hukuksal değerini ölçme anlamım taşır. Anayasa Mahkemesi,
Anayasaya uygunluğu denetlerken, hukukilik denetimi yapmakla ye
tinip, Anayasanm sözünü söylemek gibi bir görevi vardır. Kanun ko
yucunun bir tür siyasa! tercihini yansıtan Kanunun ülke koşulları
na (7) uygun olup olmadığım ya da yerindeliğini denetlememelidir.
Anayasa yargıcı, anayasaya uygunluk denetimi yaparken, kuşku
suz bunu hukuksal bir sorun olarak değerlendirir. Ancak, anayasanm
yorumlanmasının, belli dönemterin politik dalgalanmalarından soyut
lanabilmesi kolay değildir. Çünkü anayasa yargılamasının bulunduğu
her ülkede, verilen kararlar özü itibariyle politik niteliktedir Burada
ki politik sözcüğü partizanlık anlamına değil, fakat denetlemeyi yapan
kuruluşun bir tür siyaseti kararlaştırmasıdır. Bu da, anayasaya uygun
luk denetimi yapan makamları, öteki mahkemelerden ayıran özelliği
dir.

Kanunun anayasaya uygunluğunun denetlenmesi, aym zamanda
anayasanın da yorumlanması demektir. Bu yorumlama yapılırken, ka
nunun içeriğinin hangi yönlerden anayasaya aykırı olduğunun saptan
ması, çözülmesi gereken temel sorundur. Bu bakımdan ortaya başlıca
iki sorun çıkmaktadır. Birincisi, Anayasa yargıcının elindeki ölçüler,
ya da ölçü normlar nelerdir? İkincisi de Anayasaya aykırılığı sapta
maya yarıyacak belli unsurların ortaya konup konamayacağıdır. Çünkü,
biraz sonra da değinileceği gibi, kanunun geçerli bir işlem olabilmesi
unsurlarının sıhhatine bağhdır.
(7)
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Anayasa Mahkemesi, fiili durumun, «günün koşuliarma uygun bir düzeye geti
rememiş buiunmasmı Anayasaya aykırıhk nedeni saymaya olanak **
yoktur
di
yerek ipta! sonucuna varmamaktadır. Bkz. E. 1980/2, K. 1980/57, K.t. 18.11.1980,
AMKD 18, s. 329. Federa! Almanya'da da Anayasa Mahkemesi «fii!i durum
lar (situations des faits) gerekçesi iie, bir Kanunun aykırıhğı sonucuna var**
mamakta, ancak, yakın bir gelecekte Anayasaya aykırı olabileceğini belirtmek
tedir. Başka anlatımla, «kanun henüz Anayasaya **
uygundur
fakat gelecekte
Anayasaya aykırılığın giderilmesi için yasama organına gerekli düzenlemeyi
yapabilmesi için bir tür direktif verebilmektedir. Bkz. SCHLAİC K., Procédures
et Techniques de Protection des Droits Fondamentaux, in Revue Internationa!
de Droit Comparé No : 2, Avril - Juin 1981, s. 374.

A — Anayasaya uygunluğun denetiminde ötçü norm
Anayasa yargıcı, bir aykırıhk sorunu ile karşılaştığında, karara
varabilmesi için üç aşamaİ! ya da üç evreii bir faaiiyet yapar. Birinci
si, cevaplayacağı anayasaya aykırılık sorununu açık seçik ortaya koy
mak; İkincisi ötçü oiarak kuilanacağ! «referans normu» saptamak ve
nihayet saptadığı referans normu çözeceği soruna uygulamaktır.

Birinci aşamada önemti bir sorun çıkmaz; ancak, Anayasa yargı
cı, sorunu hukuksa! terim!er!e ifade etmek zorundadır. Çünkü, aykırıtık iddiasında bu!unan!ar, çoğu kez sorunu doğru bîr biçimde ortaya
koyamayabiürter. Bu aşamada ayrıca, anayasa yargıcı, kendisine sunu!an ve aykırılığı iddia edüen metni yorum!amak zorundadır Çünkü,
aykırılığı deri sürülen metne verilen anlama göre, anayasaya uygun
ya da aykırı sonuç ortaya çıkabilecektir Üçüncü aşama da büyük bir
yöntem güçlüğü yaratmaz. Bu tümden gelim [tali! — déduction), yani
genelden özele varan bir düşünce yöntemi (syüogisme) ile halledilir.
Ası) güçlük ikinci aşamadadır.
Bu bir yöntem sorunu ortaya çıkarır. Çünkü, gerçekten de ana
yasa hukukundaki kaynaklar arasından bütün malzemeyi toplamak ve
sonra da, metinlerdeki hukuk kuralını yeterli açıklıkla ortaya koymak
gerekir. Bunun için de tüme varım (istikra = induction), yani özelden

genele varan düşünce yöntemini kullanmak gerekir. Nihayet, bazen
ölçü normu, metinlerin ötesinde de aramak gerekebilir. Bu üçüncü
aşamadaki sorunu, «neye uygunluk ya da aykırılık» biçiminde de özet
lemek mümkün.
1982 Anayasası uyarınca, Anayasa Mahkemesi, kanuniarm Ana
yasaya uygunluğunu denetlerken dayanacağı referans norm, gerek
Anayasa (m. 148) gerekse 2949 sayılı Kuruluş Kanununa göre (m. 18),
«Başlangıç Kısmı» dahi! olmak üzere (Ay. m. 176), yalnızca «Anaya
sa maddelerinden ibaret» olduğu söy!enebi!ir(8). Ancak, Anayasa
Mahkemesi 1961 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde, «Anaya^
saya» uygunluk denetimi yaparken, yalnızca Anayasa kuradan ile ye
tinmemiş, bunun yanısıra, uluslararası metinlere ve hukukun genel il
kelerine de atıfta bulunarak bir karara varabitmişti. Behrtmek gerekir

f8)

DURAN L.,

a.g.m., s. 65.
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ki, utustararası metiniere atıfta butunarak verdiği karariarmda (9),
buntarı baştı basma bir referans norm otarak değit, fakat dayandığı
Anayasa kurattarmı destekteyici, teyid edici otarak yarartanmıştır. Fa
kat Hukukun Genet İtketeri söz konusu otduğunda durum farktıdır ve
Yüksek Mahkeme aynen : «Kanuntarımızm, Anayasanm açık hükümterinden önce hukukun bitinen ve bütün uygar memteketterde kabu)
editen prensipterine uygun otması şarttır
**
(10) diyordu. Böytece Hu
kukun Genet prensiplerinin Anayasadan önce, üstün bir referans norm
özettiği taşıdıktarmı içtihat yotu ite benimsemiş ve «Anayasa btoku
**
na ötçü norm otarak dahi) etmiştir (11).

B — Kanunun esas hatunundan Anayasaya aykırı otup otmadığı
hangi unsurtara göre betirtenebiiir?
Kanuniarm anayasaya uyguntuğunun esas, ya içerik bakmundan
denetiminde, kamu hukukunda idari işiemterin hukuka aykırıhk nedenteri ite bir koşuttuk kurutması düşünü!ebitir(12). Böytece, esas
bakımından aykırdığı sebep, amaç ve konu unsurtarı dikkate atmarak,
partamentodaki çoğuntuğun siyasal tercihterinin anayasa) smırtanm
betirtemede bazı kriterter saptamak mümkün otabitir. Ancak, yasama
iştemterinin siyasat nitetiği, takdir yetkisinin geniş otması, bu konu
da baz! güçtükteri de beraberinde getirebitir. Bunun acıktığa kavuşması Anayasa Mahkemesinin İçtihattarıyta sağtanacaktır. «Esasa
**
itişkin denetimdeki unsurtar, kanunun sebep, amaç ve konu onsudan
dır.

Sebep unsuru — Bir kanunun sebep unsuru, onun çıkarılmasın
da rot oynayan etkenter otup, gene) otarak da kanun koyucunun tak
dirine bağtıdır. Ancak, Anayasada, istisnaî otarak, kanun koyucunun
(9) E. 1963/143, K. 1963/167, K.t. 26.6.1963, AMKD 1, s. 283.
E. 1963/207, K. 1963/176, K.t. 1.7.1963, AMKD 1, s. 296-297.
E. 1963/124, K. 1963/243, K.t. 11.10.1963, AMKD 1. s. 349.
E. 1967/10, K. 1967/49, K.t. 28.12.1967, AMKD 6, s. 89.
E. 1967/43, K. 1977/4, K.t. 27.1.1977, AMKD 15, s. 117.
E. 1979/1, K. 1980/1, K.t. 8.5.1980, AMKD 18, s. 31.
E. 1979/38, K. 1980/11.
(10) 1963/166, K. 1964/76, K.t. 22.12.1964, AMKD 2, s. 237.
(11) Fransa'da Anayasa Konseyi, Anayasa! değerde bir metinde yer atmayan Hu
kuk Gene! ilkelerinin yaimzca yasama değerinde o!duk!arım, zira kanun ko
yucunun buniarı bir kanunia değiştirebiieceğini kabu! ediyor. Bkz. FAVOREU
L. / PHILIP L-, Les Grands Décisions du Conseii Constitutionne), Sirey, Pa
ris 1979, s. 223 ve devamı.
(12) Bu yönde Bkz. DURAN L., Mevzuat Kroniği, tÜHFM, Cilt XXVIii, Sayı 2, (1962)
s. 450.
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«sebeple bağh otarak çtkaracağ! kanuntar, ya da atacağı karartar(13)
belirtenmiştir (m. 47, 78, 87). Örneğin, 1982 Anayasasma göre (m.
47) <<dev!etieştirme»ye iiişkin bir kanun, yatnızca «özet teşebbüsün
kamu hizmeti niteiiği taşıması sebebi iie otabiiir. Başka bir sebepte
öze! teşebbüster devletteştiri!emez!er. Dev!et!eştirme, gene Anayasa
uyarmca, ^Kamu yarannm zorunlu kıtdığı durumtarda kanunta yapıtabiteceğine göre, bunun takdiri kuşkusuz yasama organma aittir. Öte
yandan, ötüm cezatar!n!n yerine getiritmesi ancak, «mahkemeterce
veritip kesinteşen
*
(m. 87) bir karara bağh otarak, yani bu sebebe da
yanan bir kanunta yapıtabitir. Başka bir sebepte, infaza itişkin kanun
çıkarılamaz. Nihayet, seçimlerin bir yit ertelenmesi (m. 78), ancak
«savaş sebebi
*
ite otabitir, başka bir sebepte yasa koyucu seçimteri
bir yı) erteteyemez. Anayasa koyucunun öngördüğü sebepte Kanun
Koyucunun bağh otmas,, bu konutarda bir düzenteme zoruntutuğunu
ifade etmez, buntar birbirterinden ayn konutardır, ama Kanun Koyu
cu takdir yetkisini kuttamrken, Anayasada öngörüten sebepte bağtıdır.

Amaç unsuru — Sebep unsuru, önde geten, (yani Kanuna takad
düm eden) bir unsur otmasma karşıhk, amaç unsuru, kanunun nihaî
bir sonucudur. Bütün kamusa! iştemter gibi, Kanunun amacı da kamu
yararım gerçekteştirmek otmatıdır. Kanun!ar kişise! (14) ve siyasa!
amaç!ar!a konmamalıdır. Kanun koyucu, kamu yararını gerçekteştir
mek için değişik yoHardan birini, siyasa! tercihlerine göre betirteyebitir, takdir yetkisi kanun koyucuya aittir. Ancak, kanun koyucu, kişi
se), siyasa) ya da sak!: bir amaç güttüğü durumtarda, yani başka bir
amaca utaşmak için bir konuyu kanunta düzentediği durumtarda, or
tada teknik antamda bir yetki saptırması (détournement du pouvoir)
söz konusu otur. Kanun koyucunun sakh amacım ortaya çıkarmak her
zaman kotay değitdir. Ama, Anayasa Mahkemesi «iptati istenen hükümte açık veya kapat! bir amaç
*
güdütüp güdütmediğini araştırabite(13)

1982 Anayasas! da, «savaş *
sebebiyle TBMM gene! seçimlerinin yapılmasına
imkân olmadığı takdirde bunun bir yd ertelenebileceği kuralım koymuştur.
1961 Anayasası (m. 74), ertelemenin açıkça *
«kanunla yapılabileceğinden
sözediyor. Fakat, TBMM yurttaşlar için uyulmas! zorunlu işlemleri ancak ka
nun şeklinde yapabilir karar şeklinde yapamaz. Başka anlatımla bireyler için
hak doğuran ya da yükümlülük getiren işlemler kanunla yapdabilir. Kararlar
parlamentonun iç çalışmaları ve yasama-yürütme ilişkilerinde söz konusu
olabilir. Bu bakımdan, 1982 Anayasasındaki (m. 78) ifadeye rağmen, seçim
lerin ertelenmesi ancak kanunla olabilir.

(14)

E. 1972/14, K. 1972/34, K.t. 22.6.1972, AMKD 10, s. 487.
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ceğini belirtiyor (15). Nitekim, geçmiş yıllarda, Anayasa Mahkemesi,
kanun koyucunun sakh (kapalı) amacmt saptadığı durumiarda, ortada
bir kamu yaran amacı oimadığı sonucuna vararak, bazı kanuniarı ip
tai edebilmişti (16). Kuşkusuz, kanun koyucu, kendi siyasa! tercihine
göre, neyin kamuya yarariı oiup oimadığını takdir etmekte serbesttir.
Bu bakımdan kamu yararı, kanunun yöneldiği amacı saptamak açısın
dan ağırhk kazanır. Anayasa Mahkemesi, denetimini yaparken kanu
nun kamuya yarar), oiup oimadığını değii, fakat kanunun gerçekten
kamu yararı amacı iie yapıhp yapılmadığını denetleyebilir. Çünkü Ka
nunun kamuya yararlı olup olmadığı bir siyasal tercih, ya da yukarıda
da belirtildiği gibi, bir yerindelik (opportunité) sorunudur ve Anayasa
Mahkemesinin denetimi dışındadır (17).

Kanunların anayasaya uygunluğunun denetiminde amaç unsuru
ve yasamanın takdir yetkisinin değeriendiriimesi kilit sorunlardan
biridir. Çünkü bu noktada, anayasaya uygunluk denetimi yapan mah
kemenin, siyasal hayata yön vermesine yol açabilecek kararları ile,
bir tür «yargıçlar hükümetine- yol açma tehlikesi doğabilir. Ancak
unutmamak gerekir ki, yasamanın takdirine bırakılmış konularda, ko
nun koyucu tamamen serbest olmayıp, «Anayasa Kuralları ile kamu
yararı ve kamu düzeninin gereklerine bağlı kalmak zorundadır-(18).
Fakat kamu yararı ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi, bugüne değin
verdiği kararlarında, bir tür denge arayışı içinde olmuştur. Özellikle
temel haklar ve kamu yararı söz konusu olduğunda, Mahkeme, «ya
sayla temel hak ve özgürlükler kısıtlamasının topluma sağlayacağı
yararın, kişiler için getireceği zarara göre ağır basması durumunda
kamu yararının varlığı kabul edilmelidir- (19) diyor. Ancak, kanun
koyucunun, temel haklarla ilgili olarak, kamu yararını takdir ederken,
sınırtamatann sının otan ölçütü dikkate almak zorundadır (20). 1961
(15)

E. 1978/31, K. 1978/50, K.t. 2.11.1978, AMKD 16, s. 268.

(16)

E. 1963/124, K. 1963/243. K.t. 11.10.1963, AMKD 1, s. 349-351.
E. 1963/145, K. 1967/20, K.t. 27.6.1967, AMKD 5, s. 125.

(17)

Anayasa Mahkemesi'nin de belirttiği gibi, «Bir kanun hükmünün yurt şartla
rına uyarhğı veya uyarsızlığının saptanması ile Anayasaya uygunluk veya ay
kırılık durumunun belirlenmesinin, birbirleriyte ilgisi bulunmayan değişik soruniar olduğunda kuşku yoktur.- E. 1977/123, K. 1978/16, K.t. 16.2.1978, AMKD
16, s. 60.

(18)

E. 1980/1, K. 1980/25, K.t. 29.4.1980, AMKD 18, s. 162.

(19)

E. 1978/54, K. 1979/9, K.t. 8.2.1979, AMKD 17. s. 62.

(20)

E. 1979/37, K. 1980/26, K.t. 29.4.1980, AMKD 18, s. 174.
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Anayasasına göre (m. 11/3) bu ölçüt «hürriyetlerin özüne dokunma
ma" iken, 1982 Anayasasında «demokratik toplum düzeninin gerekle
rine aykırı olmama',dır [m. 13/2).

1961 Anayasasında (m. 11/2) sınırlamaların sınırı olarak öngö
rülen «öze dokunmama" ölçütü, Anayasa Mahkemesince şöyle yo
rumlanmıştı : «...bir hak ve hürriyeti gayesine uygun şekilde kullanıl
masını son derece zorlaştıran veya onu kullanılamaz duruma düşüren
kayıtlara tâbi tutulması halindedir ki o hak ve hürriyetin özüne doku
nulmuş olması söz konusu edilebilir" (21).

1982 Anayasasında, sınırlamaların sınırı ölçütü olarak «demok
ratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmama" öngörülüyor. Ana
yasanın Danışma Meclisi Komisyon Gerekçesinde, getirilen kıstasın
«1961 Anayasasının kabul ettiği öze dokunmama kıstasından daha be
lirgin, uygulanması daha kolay olan bir kıstas" olduğu belirtiliyor. An
cak, komisyon sözcüsü, görüşmeler sırasında yaptığı açıklamalarda,
sunulan kriterde de yoruma yer olduğunu hatırlatmaktaydı I22).
1982 Anayasasında öngörülen «demokratik toplum düzeninin ge
rekler! «nin, 1961 Anayasasındaki «öze dokunmama" ölçütüne oranla da
ha belirgin ve uygulanmasının daha kolay olduğunu, gerekçedeki ifa
deye rağmen, söylemek pek kolay değil. Şöyle ki, bu ölçüte dayana
rak, Anayasa Mahkemesi iki farklı tutum alarak, içtihatlarını oluştu
rabilir.
Birincisi, Anayasa Mahkemesi, «demokratik toplum gereklerinin
*
ne olduğunu saptayarak, kanun koyucunun siyasal tercihlerini buna
göre değerlendirip bir sonuca varabilir. Ancak, böyle bir durumda,
Anayasa Mahkemesinin «demokratik toplum" anlayışını ortaya koy
ması, beraberinde başkaca sorunlar ortaya çıkarabilir. Çünkü, demok
ratik toplum anlayışı, çok partili bir düzende, en azından mevcut si
yasi partilerin sayısı oranında renklilik gösteren bir içeriktedir. Za
ten çok partili bir siyasal hayatta, oyunun kurallarına bağlı olarak, ik
tidar yarışı da, her partinin kendi demokratik toplum anlayışının, bir
ölçüde seçmen oyuna sunulmasıdır. Bu bakımdan, Anayasa Mahke
mesinin ayrıca, kendi içtihadına göre, demokratik toplum anlayışının
içeriğini belirlemesi, gelecekte «Yargıçlar Hükümeti-ne bir zemin
hazırlayabilir. Çünkü, ortaya çıkabilecek böyle bir içtihat, çok daha
serbest bir denetleme yapılmasına yol açabilir. Belirtmek gerekir ki,
(21)
(22)

E. 1963/16, K. 1963/83, K.t. 8.4.1963, AMKD 1, s. 166.
Bkz. Damşma &4ec!isi Tutanak Dergisi, 130. Bideşim, 19 Ağustos 1982, s. 149
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Yüksek Mahkemenin, böyie bir içtihat oluşturması son derece tehlikeii de oiabiiir. Zira, çok partiii bir siyasa) hayatta bu yoia gidildi mi,
o zaman düzenin demokratik olup olmayacağı da tartışma götürür.
İkinci ihtimai, bunun tamamen tersi olabilir. Anayasa Mahkeme
sinin geçen yıl verdiği bir kararmda (23) yaptığı gibi, demokratik top
lum gereklerinin ne olduğunu açıklamaksızın, bunu bir «postulat" ola
rak kabul ederek, belli bir sonuca varmasıdır. 1984 Mahalli Seçimle
rinde, bütün partilerin T.R.T.'den yararlanmalarım yasaklayan kurah,
eşitlik ilkesini zedelemediği için, Anayasaya aykın bulmamıştır. Bu
ikinci tutumun kaçımlmaz sonucu, Anayasa Mahkemesinin «demok
ratik toplum düzeninin gereklermi" Anayasadaki yaintzca bazt ilkeler
le sıntrh tutarak, (örneğin eşitlik gibi) belli bir sonuca varmasıdır ki,
bu durumda da, Yüksek Mahkemenin denetim imkânı hayli sınırlı kal
masıdır. Oysa, eşitlik ilkesi, demokratik bir toplum için gerekli ama,
yeterli bir ilke değildir.

Belirtmek gerekir ki, bu iki tutum da Anayasaya uygunluk dene
timinde bir çözüm getirmekten hayli uzak kalacaktır. İlerde konusu
unsuru dolayısı ile ayrıca değinileceği gibi, Anayasa Mahkemesi, uy
gar ülkelerce benimsenmiş olan hukukun genel ilkelerinin yanısıra,
zamanla, Anayasadan çıkarabileceği temel ilkelere dayanarak, «de
mokratik toplum düzeni gereklerini" bu çerçevede değerlendirebilir.
Çünkü demokratik bir toplum, bireyin amaç olarak ele alındığı, sos
yal bir hukuk devleti olduğu (m. 2) ve devletin temel amaçlarından
birinin, bireylerin «maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli
şartların hazırlanması", bunun için de «siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldırması olduğu (m. 5), her zaman gözönünde tutulması
gerekir." Demokratik toplum gerekleri «bu çerçevede değerlendirildi
ği ölçüdedir ki, kanun koyucunun takdir yetkisinin denetimi bir an
lam kazanabilir.
Konu unsuru — Kanunun konusu, oluşturduğu hukuksal durum
ve aynı zamanda içeriğini ifade eder. Kanun Koyucu kaideten (24) her
konuyu anayasaya uygun olmak koşulu ile düzenleyebilir. Konu unsu
ru ile ilgili olarak başlıca üç sorun belirebilir.

(23)

E. 1984/1, K. 1984/2, K.t 1.3.1984, R.G. 1 Mayıs 1984- 18388, s. 27.

(24)

Bunun İstisnası, Anayasanın 107. maddesinde öngörülmüştür:
kaniığı Gene) Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ite
Bu konuda Kanunla düzenleme yapılamaz.
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Cumhurbaşdüzenienebiiir.

Birincisi, Anayasamn açıkça yasakladığı konuiarda, kanun koyu
cunun, buna aykırı bir düzenlemede bulunmasıdır. Örneğin, «Orman
suçlar) için genel ve özel af çıkarılamaz. (m. 169/2), kurahna rağ
men, kanun koyucunun aksine bir kanun çıkarması, konu unsuru açısmdan bir sakatlık doğurur (25).

İkincisi, Anayasada öngörülen bir konunun, kanun koyucu tara
fından eksik düzenlenmesidir. Bu durumda, kanun bütünüyle Anaya
saya uygun değil, fakat aykırıda değildir. Kanun koyucunun bir konu
yu eksik düzenlemesini Anayasa Mahkemesi Anayasaya aykırılık say
mamaktadır (26). Böyle bir durumda, Anayasadaki kuralın doğrudan
uygulanıp uygulanamayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. 1961 Anaya
sa düzeninde bu tartışılabilir olmasına karşılık, Anayasa Mahkemesi,
Anayasanın bir konuyu ayrıntılı olarak düzenlediği durumlarda doğru
dan uygulanabileceğini kabul ediyordu (27). 1982 Anayasa düzeninde,
Anayasa kurallarının doğrudan uygulanabilirliğine ilişkin açık bir ku
ral öngörülüyor (m. 177/e)(28).

Eksik düzenlemeye bağlı bir başka sorun, bir kuralın uygulama
alanının genişletilmesi amact ile değiştirilmesini sağlamak için ipta
linin istenip istenemeyeceğidir. Anayasa Mahkemesine göre (29) :
«Bir yasanın Anayasaya aykırılığı savı, söz konusu yasanın metin ola
rak Anayasa ilkelerine aykırı bir kural koyması durumunda ileri sürü
lebilir. Anayasa Mahkemesinden ancak Anayasaya aykırı olan bir ya
sa kuralının uygulama alanının genişletilmesi amacıyla değiştirilme
sini sağlamak için iptali istenemez. Çünkü böyle bir istemde söz ko(25)

(26)

«Bir hükmün Anayasaya aykırı olduğu sonucuna varılabilmesi için, onun Ana
yasanın açıkça belirttiği bir hususun aksi istikametinde bir hükmü kapsama
sı gerekir. E. 1965/18. K. 1965/53. K.t. 11.10.1965, AMKD 3. s. 264.
«Anayasa Mahkemesi'nin iptal yetkisi ancak var olan bir hüküm dolayısıyla
işleyebilir. Hüküm yokluğunun iptal konusu olabilmesi düşünülemez. E. 1963/
144, K. 1963/115, K.t. 20.5.1963, AMKD 2, s. 6; E. 1963/89, K. 1964/96, K.t.
5.5.1964, AMKD 2. s. 95.

E. 1963/82, K. 1963/282, K.t. 4.12.1963, R.G. 10.3.1964-11652, E. 1976/13, K.
1976/31, K.t. 3.6.1976, AMKD 14, s. 217.
(28) Bu konuda ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kuruiu'nun 14.9.1983 tarih ve E. 1980/
4-1714, K. 1983/803 sayılı kararında ayrıca, «kanunların Anayasaya uygunluğu
sağlanıncaya ya da yeni Kanunlar çıkarılıncaya kadar mevcut kanunların Ana
yasaya aykırı olmayan hükümlerinin veya doğrudan Anayasa hükümlerinin
uygulanacağı çok açık bir biçimde belirtilmiştir., deniyor. Bkz. Yargıtay Karariar Dergisi, Cilt 9, Sayı 11, Kasım 1983, s. 1589.
(29) Bkz. E. 1963/172, K. 1963/244, K.t. 21.10.1963, AMKD 1, s. 359; E. 1981/13, K.
1983/8, K.t. 28.4.1983, R.G. 9 Nisan 1984- 18367, s. 16.

(27)
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nusu kurahn iptati deği), daha kapsam!! otarak uygutanması amao bu!unmaktad:r ki, istemin kendisini bite mevcut kuratda Anayasaya aykırdık değit, ancak bir eksiktik butunduğunu antatmış otur
.
*

Üçüncüsü, kanun koyucunun düzenieyeceği konunun Anayasada
öngörülmemiş otmasıdır. Bu durumda kanun koyucu tarafmdan düzenteme yapıtırken hangi esasiara uyutacakt!r? Bu sorunun itk bak!şta
kanun koyucunun takdirine bırakıtmış otduğu ve bir «Anayasa soru*
nu
oluşturmayacağı söylenebilir. Nitekim, Anayasa Mahkemesine
göre de, bir kanun hükmünün Anayasaya aykırılığının söz konusu olabitmesi için, onun «Anayasa Meselesi teşki) etmesi
*
(30) gerekir.
Başka antatimta, bir konunun Anayasaya uygun otup olmadığının incelenebitmesi için o konunun anayasada düzenlenmiş olmas! gerekir.
Anayasa Mahkemesinin, «Anayasa meselesi
*
ite itgiti otarak or
taya koyduğu bu anlayış yerinde sayılamaz. Çünkü anayasalar genettikte soyut kurattar içerirter ve bütün konutara yer vermeteri her
zaman mümkün değitdir ve doğrusu buna da gerek de yoktur. Onun
için, Anayasada öngörütmemiş, düzenlenmemiş konutarda, kanun ko
yucunun muttak bir takdir yetkisinin butunduğunu iteri sürmek (31) yu
karda da değinitdiği gibi, Devtetin teme) amaçlarından birinin bireyterin gelişmesini gerçekleştirecek «siyasat, ekonomik ve sosyat en
gelleri kaldırmak
*
(m. 5) ilkesiyte bağdaşmaz.

Anayasa Mahkemesinin takdir yetkisi ite itgiti otarak geçen yıl
«seçim sistemine
*
itişkin verdiği kararında aynı antaytşı koruduğu
dikkati çekiyor. Yüksek Mahkeme aynen «...Kanun Koyucunun tak
dirine bağh bir konudaki tercihinin isabet derecesinin tartışılmasına
yönetmiş bulunmas! itibariyte, Anayasaya uyguntuk denetimi bakımmdan bir önem taşımadığı açıktır
*
(32) diyor. Kuşkusuz Kanun Koyucu
nun, belti bir konuda Anayasa) kayıtlamalara bağİ! tutuimamas!, tak
dir yetkisinin buiunduğuna bir karinedir. Ama, takdir yetkisi değer
lendirilirken, böyte bir kriterden kaçınmak gerekir. Çünkü, bir Kanu
nun düzenlediği konu, takdir yetkisine bırakılmış otabitir ama, düzentemenin amaç unsuru açısından denetimi, soruna daha farktı bir yaklaşım getirerek, kanun koyucunun gizti amacmm betirtenmesi ite, de
ğişik bir sonuca varılması mümkün otabitir.
(30)

E. 1963/192, K.,1963/161, K.t. 21.6.1963,

AMKD 1, s. 261;

E. 1963/199,

1965/16, K.t. 16.3.1965, AMKD 3, s. 95.
(31)

E. 1963/170, K. 1963/178, K.t. 5.7.1963, AMKD 1, s. 305.

(32)

E. 1984/1, K. 1984/2, K.t. 1.3.1984, R.G. 1 Mayfs 1984-18388, s. 21.
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Anayasa Mahkemesinin, iike kararında da beiirttiği gibi, «...her
hangi bir hukuk kurahnm tek basma değii, içinde bulunduğu metnin
tümü gözönünde tutuiarak yorumlanmak hukuk bilimince benimsen
miş ilkelerdendir» (33). Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi, Anayasa
da öngörülmemiş bir konunun kanun koyucu tarafmdan düzenleme
si halinde, takdir yetkisinin denetiminde, «Anayasanm açık hüküm
lerinden önce, hukukun bilinen ve bütün uygar memleketlerde ka
bul edilen prensipleri» (34) ve öte yandan da, İçtihatlarla, Anayasa
dan çıkarabileceği ilkelerle kayıtlı olacağını kabul etmek gerekir.
Nitekim, ABD'nde, Yüksek Mahkeme, kanunların Anayasaya uy
gunluğunu denetlerken, Federal Anayasanm XIV. Ekindeki (1868 ta
rihli) Uygun hukukî usul (due Process of Law) koşuluna dayanarak,
zamanla, içtihatlar yolu ile bazı teknik ölçütler oluşturabilmiştir(35) :
Birey haklarına getirilen kayıtlamaların, genel yararı sağlamak için
gerekli olup olmadığıdır (rule of expediency). Bir başka ölçüt, birey
lerin haklarına Kanunla yapılan müdahale ile, Kamuya sağlanan ya
rarlar arasında hakkaniyete uygun ilişki bulunup bulunmadığıdır, (ba
lance of convenience). Bunun gibi, birey haklarını sınırlayan kanunun
ölçülü olması, yani amaçlanan kamu yararı ile, kullanılan araçlar ara
sında akla uygun (makul) bir ilişkinin bulunup bulunmadığıdır (rule of
reasonableness). Nihayet, ceza yaptırımları öngören kanuniarm han
gi eylemiere izin verdikleri, hangilerini yasakladıklarını yeterli bir
açıklıkla belirtmeleridir (rule of certitude). Bu kavramlar, kanuniarm
Anayasaya uygunluğunun denetiminde, yargıçların oluşturdukları öl
çütlerdir. ABD nde, kanuniarm Anayasaya uygunluğunu da denetle
yen Federal Yüksek Mahkeme, yalnızca Anayasanm pozitif kuralları
na değil, fakat bu kurallarını oldukça geniş bir biçimde yorumlanma
sı ile ortaya koydukları ilkelere de uygunluğu denetleyebilmişlerdir.
Gerçi, ortaya konan bu ölçütlerin, tam anlamı ile hukuksal olmadığı
dikkati çekmektedir. Ancak, Kanuniarm anayasaya uygunluğu gibi,
hukuksa! ve siyasal sorunların birbirlerinden kolaylıkla soyutlanamadığı bir konuda, ABD yargıçlarının hukuk bilgilerinin ötesinde, ekono
mi bilgilerini, yaşadıkları toplumla ilgili bilgilerini ve kısmen sezgi
lerini» de kullanmak zorunda olduklarına işaret edilmektedir (36).
(33)
(34)
(35)

(36)

E. 1984/8, K. 1984/10, K.t. 20.9.1984, R.G. 28 Arahk 1984-18619, s. 92.
E. 1963/166, K. 1964/76, K.t. 22.12.1964, AMKD 2, s. 237.
LAFERRIERE J., Manuel de Droit Constitutionnel, 2^ Ed. Montchrestien, Paris
1947, s. 323 -326; FEYZİOĞLU T., Kanuniarm Anayasaya Uygunluğunun Ka
za: Murakabesi, SBF Yayın:, Ankara 1951, s. 192-217.
FEYZİOĞLU T., a.g.e., s. 216.
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Kanunlarm anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi i!e bir değeriendirmede şu dört özellik dikkati çekmektedir:
Birincisi, anayasa yargdamast iie, anayasa hukukunda başlarmş
otan kurumsa) değişik)ik)e, bundan böyie geriye dönülemeyecek bir
aşamaya gelinmiştir. Bu aşamada, önemii o!an, süratii yo) atmak, ya
da cesur atıhmlar yapmak deği), fakat belli bir çizgide, yani birey
haklanmn korunmasmda daha uzağa gidebilmektir (37). Bu nokta,
anayasa yargdamasmt benimsemiş başkaca ü!ke)er gibi, Türkiye için
de geçerhdir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin, i). Cumhuriyet döne
minde verdiği baz: kararlara karş; tepkiler, 1982 Anayasasmda daha
k!s:th bir denetim mekanizmasmm düzen)enmesine yo) açrmşttr.
Buntar içinde, konumuz aç:smdan en anlamh olan!, Anayasa Mahke
mesinin, işin esasma girerek verdiği red kararlarmdan sonra, ayn!
Kanun hükmü için on yt! süre i)e tekrar Anayasaya ayk!r:hğ! iddias!
i)e başvurunun yapilamamasidir (38). Oysa, Anayasaya uygunluk de
netimi yapan Mahkeme)erin de, zaman içinde, koşullarm değişmesi
i!e içtihatlarin, değiştirmeleri, hukuku statik olmaktan çıkarabilmek
tedir. İçtihatlar, belli bir toplumda, belli bir dönemdeki hukuk anlay:ş:n: yans!tmalar! baktmmdan önemli olup, yaşayan hukuku ortaya
koyarlar. İçtihat değişikliklerinin belli bir süre ile kayıtlanmasın! "iç
tihadı hukuk" kavram! ile bağdaşt!rmak hayli zordur. İçtihat değişik
liğini, önceden saptanacak bir süre ile kayıtlamak yerine, olayların
akışına, toplumsal koşullara bağlı olarak ortaya çıkmalarını ve gide
rek değişmelerini beklemek, hukuk mantığına daha uygundur. Aslın
da İçtihadî hukukun oluşmasından da bu anlaşılır (39). İçtihatlann de
ğişmesini belli bir süre ile kayıtlamanın en büyük sakıncası, Anaya(37)

RİVERO J., Rapport de Synthèse, La Protection Des Droits Fondamentaux
Par les Juridictions Constitutionnelles en Europe, in Revue Internationale de
Droit Comparé, No : 2, Avril, Juin 1982, s. 670.

(38)

On yılhk süre, 1982 Anayasas! hükümlerine göre verilmiş red kararlan için
bağlayıcı olup, 1961 Anayasası uyarınca verilmiş olaniarı kapsamamaktadır.
Bkz. E. 1983/1, K. 1983/5, K.t. 26.4.1983, R.G. 15 Nisan 1984-18373, s. ...; E.
1982/4, K. 1983/17, K.t. 20.12.1983, R.G. 13 Aralık 1984-18604, s. 26.
Anayasa İVlahkemesi'nin 1961 Anayasası dönemindeki bu konu ile ilgili görü
şü uyarınca : "Bir dava veya itiraz redle sonuçlanırsa aynı konu gelecekte
başka davaların ve itirazların incelenemeyeceği yolunda bir görüş kimi yasa
kurallarına dokunulmazlık tanımak, bu kuraliar üzerinde özellikle yargı yer
lerinin yetkilerini kullanmalarını önlemek, hukukî görüşleri dondurup kalıp
laştırmak olur.. Bkz. E. 1969/24, K. 1965/50, K.t. 30.9.1969, AMKD 7, s. 405.

(39)
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sa Mahkemesini iptai karart verme yönünde, böyie bir yasağa karşt,
daha atak bir tutum oimağa teşvik edebilmesidir. Tabiî böyle bir du
rumda, Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği ta
rihi ayrıca kararlaştırarak (m. 153/3), yasama organma yeni bir dü
zenleme yapma imkânı tamyarak bir çözüm oluşturabilir.

İkincisi, biraz çelişkili bir söyleyişle, Anayasa Yargılamasının,
anayasa hukukunu giderek hukukileştirmesidir. Ancak bu hukukileş
me, siyaset biliminin, devletlerin siyasa! hayatını bütün açıklığı ile
ortaya koymağa, açıklamağa başladığı bir döneme rastlamaktadır. il.
Dünya Savaş) sonrast, anayasa hukuku, siyasal kurumlan da kapsa
mına alarak siyasileşirken, öte yandan da, idare hukuku, medenî hu
kuk gibi, aynı zamanda içtihadî bir hukuk olmağa başlamıştır. Bu açı
dan, anayasa hukuku gerçek bir hukuk olmaktadır [40). Yakın zaman
lara değin, bu disiplinin, ötekiler gibi, yargılama makamları tarafın
dan yaptırıma bağlanan hukuk olup olmadığı tartışmalı idi. Böyle bir
oluşum karşısında, Fransız kamu hukukçularından profesör Rivero'nun belirttiği gibi, hukukçu olarak hoşnut olmamak mümkün değil,
Ancak bunun ötesinde asıl sevindirici olan, birey haklarının güven
ceye kavuşturulması ve çoğunluğun sınırlı yönetimi ile azınlığın ko
runmasının hukuksal güvenceye kavuşturulmasıdır.

Üçüncüsü, Anayasa yargılamasının, demokratik bir toplumda, si
yasal katılmanın bir başka boyutu olması yani yargı yolu ile katılma
yı ifade etmesidir. Aslında demokratikleşme sürecinde, anayasa yar
gılamasının bu işlevi öteki siyasal kurumlardan daha da önemlidir.
Yasamaya ve bir ölçüde idareye karşı sorunları dile getirme güçlü
ğü içinde olanlar, bir uyuşmazlığın çıkmasından yararlanarak, itiraz
yolu ile, anayasaya aykırılığı ileri sürmek sureti ile, sorunlarını çöz
mede bir çıkış yolu bulma imkânına kavuşabilirler. Bu bir yandan bi
reylerin anayasal düzene sahip çıkmaları, giderek demokratik geliş

meyi gerçekleştirme açısından olduğu kadar, gerginlikleri azaltan
bir yol olarak da değerlendirilmelidir. Çünkü, bireyler açısından, so
runları bağımsız bir yargılama organında dile getirerek, bunun vere
ceği kararları kabullenmek ile, siyasal makamların belli bir bağımlı
lık içinde verecekleri kararlara karşı tepkileri hayli farklı olacaktır.

Nihayet, kanunların anayasaya uygunluğunun denetiminde, Ana
yasa Mahkemesinin, uzunca sayılacak süre sonunda karara varabil
mesinin ortaya çıkarabileceği sakıncaları gidermek amacı ile, bir ko
ruma önlemi olarak «kanunların yürüdüğünün durdurtmasının
'
*
dü(40)

RİVERO J.. Rapport de Synthèse, s. 671.
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şünüiüp düşünüiemeyeceğidir. ABD'nde, bir Kanunun uyguianmas)
i!e ortaya çıkabiiecek sakıncaiarı gidermek amacı iie aiman öniem!er, içtihat yo!u iie geiiştiriimiştir. Buniarm başmda, bir aniamda ka
nunun yürüdüğünün durdurulması niteiiğinde otan «injunction" (yargisal emir) geimektedir. Buna göre bir kimse, kendisine uyguianması muhtemei o!an ve uyguiandığı takdirde de, sonradan gideriimesi
imkânsız zarariar doğuracak bir kanun için, anayasaya aykırıhğı id
diası iie mahkemeye başvurarak, bir «injunction" isteğinde bulunabiimektedir. Mahkeme bu isteği yerinde görürse, kanunu uyguiamakia yükümiü memuriara, ya da makama, uyguianmaması gerektiğini
biidirebi!iyor(41). Fédérai Aimanya'da da, Anayasa Mahkemesi, ge
rekti gördüğü durumiarda, yani sonradan gideriimesi oianaksız sonuçiar doğurabiiecek bir kanunun yürüdüğe girmesini önieyebiimektedir(42). Türkiye'de de «uyguianmakia hükmünü icra eden", ya da
«tükenen kanuniar- için (devietieştirme, kesinieşen ötüm cezaiarımn yerine getiriimesi gibi), yürüdüğün durduruiması önieminın aiınması gerekebiiir. Çünkü, bu tür kanuniar, açıiacak ipta! davası iie,
sonradan iptai ediiseier de, geri dönüimesi mümkün oimayacak sonuçiar doğururiar. Koruma öniemieri, yargıiamanın niteiiğinde esa
sen mevcut oimaiıdır. Nitekim, koruma öniemieri, hukukun öteki
daiiarında da, farkiı biçimierde mevcut oiup, yargıiamanın özeiiikierine göre başvuruian zoruniu yoHardırf ihtiyati tedbir, müsadere,
tehiri icra gibi). Anayasa yargıiamasında da, koruma öniemierine başvuruiması, inceienen konuya göre, zoruniu oiabitir. Kaidı ki, görüimekte oian bir dava sırasında, itiraz yoiu iie Anayasaya aykırıiığın
iteri sürütmesinde, davanın esasına bakıiması, Anayasa Mahkemesi
nin kararına değin durduruimakta, geri bırakıimaktadır (Ay. m. 152/
1). Her ne kadar, Anayasa ve Kurutuş Kanununda, «yürüdüğün durduruimasi" açıkça öngörüimüyorsa da, yasakianmamıştır da; böyie
bir yoiun içtihatiaria açıiması, «sürpriz kanuniar" için, Kanun koyu
cuya karşı bir koruma oiuşturması düşünüiebiiir.

(41)

TUNÇ André-Suzanne, Le Système Constitutionnei des Etats-Unis d'Amé
rique, Montchrestien, Ciit ii, Paris 1954, s. 304; FEYZİOĞLU T., a.g.e., s. 186.

(42)

SCHLAiCH K., a.g.m., s. 377.
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