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Yukarıdaki başlık, yasama organmca kabu) edilmiş Kanunların,
bir daha görüşülmek üzere, devlet başkamnca geri gönderilmesi ile
ilgili olduğu kadar, 1982 Anayasası çerçevesinde, Anayasa değişikliklerini de içeriyor. Zira, 1924 ve 1961 Anayasalarmdan farkh olarak,
1982 Anayasası (m. 175/2, 3 ve Geçici 9. madde), Cumhurbaşkamna,
Anayasa değişikliklerini, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ne geri
gönderebilme yetkisini tanımaktadır.
Yasama organınca kabul edilmiş bir kanunun, bir daha görüşül
mek üzere devlet başkanı tarafından geri gönderilmesi aslında, ka
nunların yürürlüğü konusu ile iç içedir. Onun için, bu tebliğin birinci
bölümünde Kanunların «yayımlanması", ikinci bölümünde de geri gön
dermenin hukuki nitelikleri üzerinde durulacaktır.
Devlet başkanının bir kanunu geri göndermesi, günlük konuşma
da genellikle «veto" olarak anılır. Ancak, Anayasa hukukunda «veto
,
**
bir daha görüşülmek üzere «geri gönderme-den farklı olduğu gibi,
devlet başkanının kanunları «onaylama" işlemi de, «yayınlama-dan
farklıdır.

Monarşilerde devlet başkanlarının sahip oldukları onaylama (tas
dik sanction) yetkisi, parlamento tarafından kabul edilen kanun meti
ninin oluşmasında bir unsurdur. Devlet başkanına gönderilen metin,
bir «kanun tasarısı" niteliğinde olup, onaylama işlemi ile metin, «ka
nun" niteliğini alır.

Kanunun metninin, devlet başkanınca onaylanmasının ögörüldü
ğü bir hukuk düzeninde, devlet başkanının kanun tasarısını onayla
ması (sanction), ya da tasvip (approbation) etmeyerek, yani uygun
bulmayarak bir daha görüşülmek üzere parlamentoya geri gönderme-
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Sİ durumlarına göre, mutiak veto'dan, ya da geciktirici veto'dan (Veto
suspensif) sözediiir (1).

Deviet başkan!, pariamentonun kabu! ettiği kanun metnini onayiama (sanction) yetkisine sahipse, onun aym zamanda mutiak veto
yetkisine sahip olduğu kabu) edilir. Çünkü metnin kanunlaşabilmesi
için, parlamentonun ve devlet başkanmm iradeleri zorunludur. Yani
devlet başkan! bir kanun metnini onaylama yetkisine sahip olup da,
bunu onaylamarmşsa, kanunu veto etmiş sayılır ve bu veto da mutlak
niteliktedir.
Buna karşılık, devlet baskan!, kendisine sunulan kanun tasansım, uygun bulmayarak parlamentoya geri göndermiş ve parlamento da
bunu tekrar görüşerek nitelikli (mevsuf) bir çoğunlukla (üçte iki ço
ğunluk) kabul etmişse, metin kanunlaş!r. Burada devlet başkanmm ya
pabileceği, kanunun oluşmasını bir süre önlemekten öteye geçmemek
tedir. Bu durumda geciktirici! veto'dan sözediiir. Geciktirici veto da,
devlet başkanmm iradesi, kanun oluşmasında sonuna değin zorunlu
olma özelliğini taşımamaktadır.

Kanunlar) bir kere daha görüşülmek üzere geri gönderme yetkisi,
gerçek anlamda geciktirici veto niteliğinde değildir. Çünkü, kanun
metni, parlamentoda kabul edildiği anda kanunlaşmıştır. Deviet baş
kanmm uygun bulmayarak geri göndermesi karşımda, parlamento ay
nı metni herhangi bir nitelikli çoğunluk koşulu aranmaksızın tekrar
oylayıp kabul ederse, bunun devlet başkanınca imzalanması zorunlu
dur.

Bu bakımdan geciktirici veto ile, bir daha görüşülmek üzere geri
gönderme yetkisi de birbirlerinden farklıdırlar.

Örneğin, 1876 Kanun-i Esasi nin ilk metine göre (m. 54) Mebusân
ve Ayan Meclislerince kabul edilen kanun tasarısı (Kanun Lâyihası)
Padişahın onayma sunulurdu. Padişah onaylamadığı takdirde tasarı kanunlaşamazdı. Bu bakımdan I. Meşrutiyet döneminde Padişahın mut
lak veto yetkisi vardı.
İngiltere'de Taç'm halen kanunları onaylama ve dolayısı ile de
mutlak veyo yetkisi vardır. Ama, 1707 yılından günümüze değin, Taç
bu yetkisini kullanmamaktadır. Çünkü, Parlamenter rejimde, siyasî açı(1)
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dan sorundu «Kabine-nin ortaya çıkışı ite, bu yetkinin kudandabitmesi de Başbakanın imzasını gerektirdiğinden, uygutamada kanunların
veto editmesinin pratik bir değeri katmamıştır. Çünkü partamenter
rejimde, kanuntar, genedikte bakaniar kurutunun hazırtamış otduğu ta
sarların partamentoda kabutü ite ortaya çıkar; buntar da hükümetin
güven oyu atmış programının gerçekteştirme araçlarıdır. Onun için de,
siyasî açıdan sorumsuz olan devlet başkanının kanunu veto etmesi de
mek, hükümete karşı bir güvensiztik antamı taşır. Bunun kaçınılmaz
sonucu, devtet başkanının partamento çoğunluğu ite uyuşmazhğa düş
mesi. giderek de ya prestijini yitirmesi ya da çekitmesine yo) açma
sıdır.
ABD'nde, 1787 tarihti Anayasa uyarınca (m. 1, kısım 7), Kongre'nin kabut ettiği metnin (bid) kanuntaşabitmesi için Başkanın bunu on
gün içinde tasvip etmesi (approuvé) gerekir. Uygun butmadığı kanun
ları bu süre içinde tekrar görüşülmek üzere gerekçesi ite Kongre'ye
geri gönderebitir. Ancak Kongre nin her iki mectisi bu metni üçte iki
çoğuntukta tekrar kabut edecek otursa metin kanunlaşır. Bu bakımdan
ABD'nde, Başkanın, geciktirici veto yetkisi vardır.

Bunun gibi, Türkiye'de tt. Meşrutiyet döneminde, 1876 Kanun-i
Esasi'de yapıtan değişiklikte (m. 54), Mebusân ve Âyan Meclislerince
kabul editip, Padişahın onayına sunulan kanun tasarıları, iki ay içinde
ya tasdik editmeti, ya da bu süre içinde yeniden görüşülmek üzere bir
defaya mahsus olarak geri gönderebilirdi. Geri gönderden kanun ta
sarısı, her iki mectiste tekrar görüşütüp üçte iki çoğuntukta kabut edi
lirse, Padişah bunu «tasdik" etmek zorundaydı. İvediliğine karar ve
rilmiş kanunlar için bu süre on gündü. Padişahın i. Meşrutiyet döne
mindeki muttak veto yetkisi, II. Meşrutiyet döneminde yapılan deği
şiklikte, geciktirici veto niteliğine dönüştürülmüştür.

Türkiye'de Cumhuriyet dönemi Anayasaları —1924 (m. 35), 1961
(m. 93) ve 1982 (m. 89)— Kanunların Cumhurbaşkanınca tekrar görüşütmek üzere TBMM'ne ger! gönderilebileceğini öngörüyortar.
TBMM geri gönderden «Kanunu- tekrar kabut ettiği takdirde, Cumhur
başkanının bunu yayımlaması gerekir. Geciktirici veto'dan farktı otarak, partamentonun, geri gönderden kanun metnini tekrar kabul edebdmesi için nitelikli (mevsuf) bir çoğunluk koşutu aranmamaktadır.
Bu bakımdan, Cumhuriyet dönemi Anayasatarı, Türkiye'de teknik antamda geciktirici veto yu değit, fakat bir daha görüşülmek üzere geri
gönderme yetkisini (Le pouvoir de demander une nouvelle delibera
tion) öngörüyortar.
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CUMHURBAŞKANIN KANUNLAR) .YAYtMLAMAS).

1982 Anayasasma göre [m 89), Bakan)ar kurulunun sunmuş ol
duğu kanun tasardan, ya da milletvekillerinin teklifleri, TBMM tarafmdan görüşülüp oylandıktan sonra kanunlastrtar. Ancak, bunlarm yü
rürlüğe girebiimeleri ve uygulanabilmeleri için «yayımlanmaları- ge
rekiyor.
Anayasa, TBMM tarafmdan kabul edilen kanunlartn Cumhurbaşkanmca yayımlanacağını öngörüyor ama, bunun hangi vasıta ile olacağını belirtmiyor. Kanunlarm Resmî Gazete ile yayımlanacağı, Ana
yasa Mahkemesine iptai davası açma süresini düzenleyen kuraldan
(m. 151) anlaşılıyor. Öte yandan, 23 Mayıs 1928 tarih ve 1322 sayılı
«Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Ta
rihi Hakkında Kanun- (m. 5) uyarınca, Kanuniarın Resmî Gazete de
yayımianması gerekiyor.

Türk hukuk düzeninde, kanunun Resmî Gazete de yayımlanması
onun oluşabilmesinin, ya da varlık kazanabilmesinin bir şekil şartı ol
mayıp, vatandaşlara duyurulmasının vasıtasıdır.
TBMM tarafından kabul edilmiş bir kanun, hukuken var olmakla
birlikte, Resmî Gazete de yayımlanmadıkça vatandaşlar için bağlayı
cı olamaz. Bu bakımdan, kanunun Resmî Gazete dışında, başka bil
vasıta ile yayımlanması onun geçerliliği (muteberliği) üzerinde etkili
olmaz. Yalnızca kanunun, henüz yürürlüğe girebilme imkânına kavuş
madığı ve uygulanma kabiliyeti olmadığı ileri sürüiebiiir. Öte yandan,
Resmî Gazete'de yayımlanmadığı için, Anayasaya aykırılığı nedeni ile
iptal davası açma süresi de işlemez.
Uygulamada, kanun Cumhurbaşkanınca imzalandıktan sonra, ya
yın tezkeresi ile Başbakanlığa gönderilir. Başbakanlık Neşriyat Daire
Başkanlığınca (önceleri Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum
Müdürlüğü) Resmî Gazete de yayımlanır.

1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının kanunları on beş gün
içinde imza ederek yayımlanmak üzere Başbakanlığa göndermesi ya
sama faaliyetine giren bir işlem olmayıp, İdarî bir işlemdir. Bu husus
Anayasanın 89. maddesinden de anlaşılıyor; madde TBMM'nce "kabul
edilen kanunlar- diyor, kanun tasarıları deniyor.
1961 ve 1982 Anayasaları yayımlama (publication) dan sözetmelerine karşılık, 1924 Anayasası (m. 35) «Reisicumhur... ilân eder-di
yordu. Yayımlama ve ilân birbirlerinden farklı anlama geliyor. 1924
Anayasası görüşülürken, Meclise sunulan 35. maddede, «Isdar ve ilân
eder- sözcükleri yer alıyordu Görüşmeler sırasında Isdar'ın «ilân
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mânasma muteber bir ketime» otduğu betirtiterek, kesinteşen metin
de «itan» sözcüğüne yer veritmekte yetiniimiştir(2).

Kıta Avrupast Hukukundaki isdâr (promuigation) ve yayuıı (publication) arasmda yapıtan ayırım 1961 ve 1982 Kurucutan tarafından
dikkate ahnmarmştır. Şöyte ki, tsdâr (promuigation), kanunun partamento tarafmdan kabu) editdiğini ve astma uyguntuğunu tesbit eden
bir istemdir. Kanunun Cumhurbaşkanınca ısdar editmesi, onun anaya
sa! varhğmı saptayan hukukî bir istem olup, yayımlanmasından (pubtication) önce gerekti bir aşamadır. Çünkü kanunun, partamento tara
fından gerçekten kabu) editip editmediğini saptayacak otan ayrı bir
makam gerektidir. Bu da ancak devtet başkam otabitir.

tsdâr işteminin üçtü bir amacı vardır : Birincisi, Kanunun yasama
organınca kabu) editdiğinin tesbiti, İkincisi, kanunun ve metninin varhğımn astına uyguntuğu, üçüncüsü de kanunun emredici ve icra editebitirhğinin teyid edilmesidir (3).
Buna karşılık yayımlanma (publication) hukukî değil, fakat onun
Resmî Gazete'de yer atmasından ibaret bir otaydır. tsdâr kanunun ic
rası (uygulanması) ite itgiti olduğu halde yayım, kanunun vatandaşla
rın bilgisine sunulması, ya da duyurulması amacım güder.

1961 ve 1982 Anayasalarında bu iki safha birleştirilerek, «yayı
mın» bir yandan kanunun varlığım tesbit eden hukukî bir işlem, öte
yandan da kanunun vatandaşlara tanıtılmasını ifade etmektedir. 1924
Anayasasında «itan», ısdar anlamında kutlamldığma göre, daha yerin
de sayılabilir. Fakat 1961 ve 1982 Anayasalarında yer atan «kanuntarm Cumhurbaşkanınca yayınlanması» ifadesi, anayasa hukuku tekniği
bakımından isabetli olmamakla birlikte, «ısdar» niteliğinde bir iştem
olarak, kabu) edilmek gerekir. Çünkü kanunun yayımlanması, ancak
varhğmı tesbit eden hukukî işlemden (ısdar) sonra gerçekleşebitecek bir otaydır.
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11982 ANAYASASINA GÖRE CUMHURBAŞKANIN
GER! GÖNDERME YETKİSİ

Cumhurbaşkanının geri gönderme yetkisi, 1982 Anayasasına gö
re ortaya konurken, bunu kanunlar ve Anayasa değişiklikleri otmak
üzere iki açıdan incetemek gerekiyor.
(2)
(3)

GÖZÜBÜYÜK, A.Ş. - SEZGİN, Z., 1924 Anayasası Hakkmdaki Meclis Görüşme
leri, AÜSBF İdarî Üimier Enstitüsü yayını No : 3, Ankara 1957, s. 263-273.
CARRÉ DE MALBERG R., a.g.e., !, s. 429.
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A — Cumhurbaşkanmm Kanuntarı Geri Göndermesi

1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkani (4) yaytmlanmasmi uy
gun bulmadiğ: kanunu gerekçe göstererek, bir daha görüşüimek üze
re onbeş gün içinde TBMM'ne geri gönderebiiir. Bütçe kanunian bu
hükmün diŞ!ndadir(m. 89/2).

Cumhurbaşkanma tanman geri gönderme yetkisi, teknik antamda
bir geciktirici veto değiidir. Çünkü, geri gönderilen kanun TBMM tara
fından nitelikli, ya da daha farkh bir çoğunluk koşulu aranmakstzm
«aynen» kabul edilirse, Cumhurbaşkanı bunu yayımlamak zorundadır.

Cumhurbaşkanının, onbeş gün içinde tekrar görüşülmek üzere
TBMM'ne geri göndermediği, yayımlanması için imzalamadığı, ya da
TBMM'ne geri gönderilen fakat «aynen» kabul edilen kanunu yayım
lamadığı durumlarda, daha önceki Anayasalarda olduğu gibi, 1982 Ana
yasasında da bir yaptırım öngörülmemektedir. Böyle durumlarda ikili
bir mekanizmanın işletilmesi düşünülebilir. Birincisi, Bakaniar Kuru
lunun siyasî sorumluluğu genel ilkesinden hareket edilerek, TBMM nin kanunları «yürütmekle» görevli Bakanlar Kurulunun, bu görevini
yerine getirmemesi nedeni ile, siyasî sorumluluğuna gidebilmesi
dir (5). İkincisi de, TBMM'nin, kanunun yayımlanması konusunda bir
karar atarak, Meclis Başkanı tarafından bunun yerine getirilmesini sağ-

(4)

1961 Anayasasına göre (m. 98/2) Cumhurbaşkanının bütün işlemleri Başbakan
ve ilgili bakanlarca imzalanması gerektiğinden, Cumhurbaşkanmm kanunları
geri gönderme yetkisini tek başma kullanmaması gerekirdi (Bkz. GÜNEŞ, T.,
Deviet Başkam - Meclis Çatışması, AÜSBFD, Cilt 19, No : 2, Ankara 1964, s.
184). Ancak, uygulamada buna uyulmadığı gibi, doktrinde bunu destekleyen gö
rüşler de ileri sürülmüştür (Bkz ARSEL, !.. Türk Anayasa Hukukunun Umumi
Esasları, Birinci kitap, Cumhuriyetin Temel Kuruluşu, Ankara 1965, s. 379). Ana
yasa Mahkemesi de Cumhurbaşkanmm geri gönderme yetkisini tek başma kul
lanabileceği görüşündeydi (Bkz. E. 1979/22, K. 1979/45, K.T. 18.12.1979, AMKD
17, s. 373). 1982 Anayasasına göre (m. 105) «Cumhurbaşkanmm, Anayasa ve
diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanm imzalarına gerek olmaksızın tek ba
şma yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları Başbakan ve il
gili bakanlarca imzalanır». Cumhurbaşkanmm görev ve yetkileri arasında, ka
nunları bir daha görüşülmek üzere geri gönderme yetkisi de öngörüldüğüne
göre (m. 104/a-4), bunun da Cumhurbaşkanmm tek başma kullanacağı yetkiler
den olduğu anlaşılmaktadır.

(5)

Fransız kamu hukukçularından Esmein, parlamento tarafından kabul edilmiş bir
kanunun, öngörülen süre içinde devlet başkanı tarafından isdâr edilmemesinin
kişisel sorumluluğunu giderek de bazı hallerde Vatana İhanet «varsayımına» gi
rebileceğini belirtiyor. Bkz. ESMEİN, A., Eléments de Droit Constitutionnel
Français et Comparé, Cilt II, Sirey, Paris 1928, s. 72.
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lamakttr. Bu imkân, kıyas yolu ile 23 Mayıs 1928 tarih ve 1322 sayılı
Kanunun 5. maddesinden çıkarılabilir. Zira bu maddeye göre, meclis
kararlan, doğrudan TBMM Başkanı tarafından yayımlatılmak üzere
Başbakanlığa sunulur. Dolayısı ile, Cumhurbaşkanının öngörülen onbeş günlük süre içinde hareketsizliği karşısında, TBMM'nin alacağı
yayım karan üzerine, Meclis Başkanı kanunu Resmî Gazete'de yayım
latabilir. Bu çözüm biçimi, 4 Kasım 1848 tarihli Fransız H. Cumhuriyet
Anayasasında yer almaktaydı : 1848 Anayasası (m. 59), Anayasada be
lirtilen (m. 57) süreler içinde, Cumhurbaşkanınca kanunun «ısdar» edil
memesi durumunda, bu görevin Milli Meclis Başkanınca yerine geti
rileceğini öngörüyordu.

TBMM, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yapacak olur
sa, bu durumda Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar geri gön
derme yetkisine sahiptir (m. 89/3).

1924 ve 1961 Anayasalarında yer almayan bu kural, 1973 yılında,
Cumhurbaşkanının bir kanunu ikinci kez geri göndermesi ve bunun
yarattığı sorunlara bir çözüm olarak 1982 Anayasasında yer aldığı söy
lenebilir (6).

Geçmiş dönemdeki tartışmalara son vermek amacı ile, 1982 Ana
yasasının getirdiği bu farklı düzenleme, gene de bazı sorunlara yol
açabilecek niteliktedir. Şöyle ki, 1961 Anayasasındaki «Türkiye Büyük
(6)

İL Cumhuriyet döneminde, Cumhurbaşkanının tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderdiği kanunun değiştirilerek kabul edilmesi durumunda, ikinci kez
geri gönderip gönderemeyeceği tartışmalara yol açmıştır. 22 Şubat 1972 gün
ve 1542 sayıh «Bazı Orman Suçlarının Affma ve Bunlardan Mütevellit İdare Şah
sî Haklarının Düşürülmesine Dair Kanun", Cumhurbaşkanınca 4 Mart 1973 gün
ve 4-231 sayıh yazısı ile, 1961 Anayasasının 93. maddesine dayanılarak, bir da
ha görüşülmek üzere, gerekçeli olarak, TBMM'ne geri gönderilmişti. TBMM,
geri gönderilen bu kanunda bazı değişiklikler yaparak, 26 Haziran 1973 ve 1779
sayıh kanunla aynı başlık altında kabul etti. Ancak, Cumhurbaşkanı, 10 Tem
muz 1973 tarih ve 4-738 sayıh yazısı ile, 1779 sayıh kanunun, «yeni değişikler
yapılarak kabul edilmiş olması nedeniyle^, yeni bir kanun olarak oluşturulduğu,
bu bakımdan da Anayasanın 93. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üze
re geri göndermiştir. Bu işlem TBMM'nce ikinci kez geri gönderme sayılmış ve
18 Nisan 1979 tarihinde ahnan karar uyarınca da Millet Meclisi Başkanlığının
20 Nisan 1979 tarih ve 8124-19987 sayıh yazısı ile Cumhurbaşkanlığına gönde
rilmiştir. Söz konusu kanun, TBMM'nin 18 Nisan 1979 tarihli kararma dayanıla
rak 30 Nisan 1979 tarih ve 16624 (Mükerrer) sayıh Resmî Gazete'de yayımlan
mıştır. Ancak, bir süre sonra, Cumhurbaşkanı 18 Mayıs 1979 tarihli dilekçe ile,
kanunun şekil ve esas bakımlarından Anayasaya aykırılığı nedeni ile, Anayasa
Mahkemesinde iptal davası açmıştır. Anayasa Mahkemesi, kanunu şekil yö
nünden Anayasaya aykırı buiarak iptal etmiştir (Bkz. E. 1979/22, K. 1979/45,
K.T. 18.12.1979, AMKD 17, s. 377).

89

Mîllet Meclisi, geri gönderiten kanunu yine kabu) ederse, kanun Cumhurbaşkanmca yaytnlantr" (m. 93/son cümle), kurahna karştltk, 1982
Anayasast «Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderden kanunu ay
nen kabu) ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır" (m. 89/3) kuralını öngörüyor.

1961 Anayasasındaki «yine kabu)" deyimi, 1924 Anayasasında
(m. 35/3) ifade edildiği gibi, «bu defa da kabûi" i)e eş antamhdır. Şöyie ki, geri gönderden kanunun bir daha görüşüiüp, ister Cumhurbaşkanmm geri gönderme gerekçesi doğrultusunda, ister TBMM'nin kendi
yaptığı değişikiikterie kabuiü yönünde ortaya çıksm, bu durumiar «yi
ne kabu!" deyiminin kapsamma dahiidir. Çünkü, ister i!k biçimi de, is
ter bazı hükümierinin değiştiriimesi, ister yeni hüküm)er eklenerek
kabu) eddmiş o)sun, yeniden kabu) edden kanunun, Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanundan soyutlanan ayrı bir varlığı olmaması ge
rekirdi (7).

Oysa, Anayasa Mahkemesi'nin çoğun)uk görüşüne göre, «...Ya
sama Meclislerinin, geri gönderme gerekçesiyle hiç bir dişkisi olmayan ve buntarm tümüyle dışında kalan kimi değişik)ik)er yaparak
yeni yasa koymakia eşdeğerde bir metin oluşturulması durumunda
da yasanm yine kabulünden sözeddemiyeceği açıktır- (8) denerek,
Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesi ile iigisi olmayan yeni
hükümlerin konmasmda, kanunun «yine kabül-'ünden değil, yeni bir
kanundan sözeddeceği belirtilmiştir. Kısaca, Anayasa Mahkemesinin
anlayışına göre, «yine kabul", ya Cumhurbaşkanmtn gerekçeleri doğ
rultusunda, kanunun tekrar kabulü, ya da dk biçimiyle TBMM tarafından aynen kabu!ü'dür.
1982 Anayasasında kudant)an «aynen kabu)" deyiminin tereddüt
leri ve ortaya çtkabiiecek sorunlar) çözme baktmtndan isabetli oldu
ğunu söytemek biraz güçtür. Çünkü «aynen kabu)"ün birinci antamt
TBMM'nin Cumhurbaşkantna yayımtanmak üzere gönderiten dk kanun
metninin «hiç değiştirdmeden, olduğu gibi" kabul edilmesidir. Şayet
Cumhurbaşkantntn geri gönderme gerekçeleri doğrultusunda değişik
likler yapdarak, kanun metni kaleme ahnmtşsa, bu «aynen kabul" de
ğil, fakat değiştirilerek kabul olacaktır ve bunun da, Anayasaya göre,
ikinci bir geri gönderme hakkt doğuracağt ileri sürülebilir. Ancak, böy
le bir yorum biçimi Anayasa koyucusunun amactna uygun değildir. Bu
(7)

(8)
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Bu yöndeki yorum için bkz. Anayasa Mahkemesi nin 1979/45 sayılı kararına kar
şı oy yazan üyeierden N. CARICIOĞLU (AMKD 17, s. 385-386) ve B. OLCAY
(AMKD 17, s. 391)',n görüşleri.
E. 1979/22. K. 1979/45, K.T. 18.12.1979, AMKD 17, s. 376.

bakımdan, Anayasadaki «aynen kabulün» ikinci anlamını, Cumhurbaşkanınm yalnızca gerekçeleri doğrucusunda yapılan değişikiikieri içe
ren metin oiarak yorumiamak gerekiyor. Çünkü maddedeki «yeni bir
değişiktik» deyimi, ivedisin itk kanun metninde olmayan ve Cumhur
başkanmm gerekçeierinde yer atmayan konular! düzenleyen hüküm
ler olarak antamak gerekir.
Kuşkusuz, «aynen kabul» deyiminin ikinci anlam), yani Cumhur
başkanmm gerekçeleri doğrultusunda yapılan değişiklikleri içeren me
tin olarak ,anlaş!İmasmm bir sakıncası var. Şöyle ki, Cumhurbaşkanı
bu yolla, Anayasada öngörülmeyen kanun teklif etme yetkisini dolayh
bir biçimde elde etme imkânma kavuşabilir (9). Bu da Anayasadaki,
«Hiçbir kimse veya organ, kaynağm! Anayasadan almayan bir Devlet
yetkisi kullanamaz» (m. 6/son cümle) kural, ile bağdaşmaz.

Cumhurbaşkanınca geri gönderilen kanun metninde, TBMM hiç bir
değişiklik yapmayarak, aynen sahip çıkması durumunda, yani yasama
organmm kendi ilk metninde direnmesi karşımda, Cumhurbaşkanı
kanunu yayımlamak zorundadır. Bu durumda, Cumhurbaşkanı, kanu
nun Resmî Gazete de yayımlanmasından başlayarak altmış gün için
de, Anayasaya aykırılığı nedeniyle bu kez Anayasa Mahkemesinde
doğrudan iptal davası açma hakkını kullanabilir (m. 150).

B — Cumhurbaşkanmm Anayasa Değişikliklerini
Geri Göndermesi

1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı kanunların yanısıra, Ana
yasa değişikliklerine ilişkin kanunları bir daha görüşülmek üzere TB
MM'ne geri gönderebilir.
Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak, 1982 Anayasası, geçiş dö
nemi (Geçici m. 9) ve olağan dönem (m. 175) olmak üzere ikili bir ayr,m yapmaktadır.
(9)

Yaimz Cumhurbaşkanı değii, fakat CumhurbaşKanhğı Konseyi de (Ay Geçici
m. 2), ait, yıiiık bir süre içinde, Cumhurbaşkanmm kanunian bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme süresinin itk on gününde, öngörüien, ya da «Cumhur
başkanınca gerekii görüien kanunian** inceierken (Ay Geçici m. 2/a bendi), ka
nun tekiif etme yetkisini doiayh oiarak kuiianan organ durumuna geiebiiir. $öy!e ki, Cumhurbaşkaniığı Konseyi, Cumhurbaşkanmm geri gönderme gerekçele
rini oluşturur ve buniarm da Cumhurbaşkanınca benimsenerek, TBMM'ne geri
gönderden metin, bu gerekçeier doğrucusunda «aynen kabui *ediidiğinde
,
Cumhurbaşkanhğı Konseyine, beiii konuiardaki kanuniaria smırh da otsa, Anayasada
öngörüimeyen kanun tekiif etme yoiunun açıiması sonucunu doğurabilir.

91

Geçiş döneminde, TBMM'nin yaptığı Anayasa değişikliğinin yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilmesinden başlayarak onbeş gün içinde, Cumhurbaşkarunca geri gönderilmesi durumunda, bu
nun TBMM tarafmdan tekrar kabul edilebilmesi daha güç koşullara
bağlanmıştır. Şöyle ki, ilk genel seçimler sonucu toplanan TBMM'nin

Başkanhk Divanı kurulduktan sonra alt! yıllık süre içinde (7 Arahk
1983 - 6 Arahk 1989) yapılacak Anayasa değişikliklerini, Cumhurbaş
kanı tekrar görüşmek üzere geri gönderdiğinde, TBMM geri gönderilen
metni aynen kabul ederek yayımlamak üzere tekrar Cumhurbaşkanma
gönderebilmesi için, en az üye sayısının dörtte üç çoğunluğunun (300
Milletvekilinin) oyu ile mümkündür.
Kanunların geri gönderilmesinde olduğu gibi, «aynen kabul
*
de
yimi, TBMM'nin ya kendi Anayasa değişiklik metnini, ya da Cumhur
başkanının geri gönderme gerekçeleri doğrultusunda benimseyeceği
metni ifade eder. Kuşkusuz Cumhurbaşkanının geri gönderme gerek
çesinde Anayasa değişikliği yapılmaması buna gerek olmadığı da ile
ri sürülmüş olabilir. TBMM buna rağmen Anayasa değişikliğinde ıs
rar edebilecek olursa, Cumhurbaşkanının ya buna uyması, ya da Ana
yasa değişikliğini halk oylamasına sunması gerekecektir. Bu yollar
dan birini tercih etmek Cumhurbaşkanının takdirine bırakılmıştır.

Gerçi geçici 9. madde, 175. maddeden farklı olarak, halk oylama
sından açıkça sözetmiyor. Ama, Cumhurbaşkanının görev ve yetkile
rine ilişkin kural (m. 104/a-5l, Cumhurbaşkanının «Anayasa değişik
liklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna
*
sunu
labileceği öngörülüyor.
Anayasa değişikliğinin, TBMM'nde kabul edilebilmesinde aranan
üçte iki çoğunluğa karşılık, Cumhurbaşkanınca geri gönderilme halin
de, dörtte üç gibi daha nitelikli (mevsuf), yani daha fazla bir çoğunlu
ğun aranması, teknik anlamda sadece «bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderme
*
değil, fakat duruma göre «geciktirici veto
*,
ya da «mut
lak veto
*
özelliğini alabilir.

Şöyle ki TBMM'nde ancak üçte iki çoğunlukla kabul edilebilmiş
değişiklik metninin, Cumhurbaşkanınca onbeş günlük süre içinde geri
gönderilmesi halinde, Meclisin bu kez dörtte üç çoğunlukla kendi met
nini aynen benimsemesi ihtimali çok zayıf hattâ imkânsız gibidir. Böy
le bir durumda, Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanınca geri gön
derilmesi, teknik anlamda olmasa da, ister istemez «mutlak veto
*
özel
liğini taşıyacaktır. Buna karşılık, TBMM'nin, Anayasa değişiklik met
nini ilk aşamada dörtte üçü de aşan büyük bir çoğunlukla kabul etmiş
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olması durumunda, Cumhurbaşkanının geri göndermesi yalnızca bir
«geciktirici veto» oiacaktır.

Belirtmek gerekir ki, geçiş dönemi ile ilgili Anayasa değişikliğini
düzenleyen geçici 9. maddedeki kuralın, aslında Anayasada bir deği
şiklik yapılmaması amacı ile getirildiğini söylemek daha doğru ola
bilir.
Otağan dönemde (6 Aralık 1989 tarihinden sonra) yapılacak Ana
yasa değişikliklerinin, Cumhurbaşkanınca geri gönderilmesi halinde
(m. 175/3) Meclis, geri gönderilen metni «aynen kabul» ederse, Cum
hurbaşkanı bunu onbeş gün içinde ya imzalamak, ya da halk oylaması
na sunmak yollarından birini tercih edebilir.
Bu dönemdeki Anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanınca TBMM'ne geri gönderilmesi teknik anlamda «geciktirici veto» niteliğin
de olacaktır. Çünkü Anayasa değişikliği metninin Cumhurbaşkanınca
geri gönderilmesinden sonra, ikinci aşamada yapılacak oylamada Mec
lisin kendi metnini «aynen kabul» edebilmesi için daha büyük bir ço
ğunluk aranmaktadır. Gerçi Anayasa [m. 175/3), Cumhurbaşkanınca
geri gönderilen değişiklik metninin «aynen kabul» edilmesinde biir ço
ğunluk sayısı öngörmüyor. Fakat burada da, Anayasanın 175. madde
sinin I. fıkrasındaki genel kural uyarınca, üçte iki çoğunluk söz konu
su olacaktır.
İster geçiş döneminde olsun, isterse olağan dönemdeki Anaya
sa değişikliklerinin Cumhurbaşkanınca tekrar görüşülmek üzere TB
MM ne geri gönderilmesinde olsun, değişiklik metinlerinin öngörülen
dörtte üç, ya da üçte iki çoğunluklarla oylanıp aynen kabul edilmele
ri durumunda, Cumhurbaşkanının halk oylamasına gidilmesini isteme
yetkisini kullanabilir. Bu halkoylaması, Cumhurbaşkanı ile TBMM ara
sında bir tür «hakemlik referandumu» özelliğinde olacaktır.

Ancak, Anayasa değişikliğinin hangi sürede ve hangi usullere
uyularak halk oylamasına sunulacağı ayrıca çıkarılacak bir kanun ile
düzenlenmelidir. Çünkü halk oylamasının gerçek anlamda bir refe
randum olabilmesi için bunun bazı şekil ve usullere bağlı olarak ya
pılması ile mümkündür.

SONUÇ

Cumhurbaşkanının, parlamentonun kabul ettiği bir kanunu bir da
ha görüşülmek üzere geri göndermesi, 1982 Anayasasının genel ge
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rekçesinde sözü edilen «dengeli-ve «işbirlikçi- «parlamenter sistemde- aslında tek başma kullanabileceği bir yetki değiidir.
Demokratik parlamenter rejimin uygulandığı üikeierde, deviet
başkanlarının kanunları geri gönderme yetkisinin Başbakan ve iigiti
bakaniarca kullanılması esastır. Doktrinde de, kamu hukukçuları, bu
yetkinin deviet başkanınca ortak imzaiı (contreseing) oiarak kullanıiabiieceğini beiirtirier.

Fransa'da devlet başkanına geniş yetkiler tanıyan ve başkantık
rejiminin özeilikierini de taşıyan 1958 Anayasası (m. 19), deviet başkaınının tek başına kullanacağı yetkiieri beiirierken, kanuniarm geri
gönderilmesini ortak imza koşutuna bağlamıştır.

Parlamenter rejimlerde, böyle bir yetkinin devlet başkanınca tek
başına kullanılması, meclisle-devlet başkanı arasında bir uyuşmaz
lığa yol açabileceği gibi, bakanlar kurulu ile devlet başkanı arasında
da bir sürtüşmeye yol açabilir.

Kaldı ki, Cumhurbaşkanının geri gönderme yetkisini kullandıktan
sonra, Meclisin, Cumhurbaşkanının gerekçeleri doğrultusunda hiç bir
değişiklik yapmadan, kendi metnini aynen kabul etmesi ve uygulama
nın da bu yönde süreklilik kazanması halinde Cumhurbaşkanının gi
derek prestiji gölgelenebilir.

Kanunların Anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin öngö
rüldüğü ve Cumhurbaşkanına da doğrudan iptal davası açma yetkisi
nin tanındığı bir Anayasa düzeninde (m. 150), Cumhurbaşkanının ka
nunları bir daha görüşülmek üzere TBMM'ne geri göndermesi yerine,
iptal davası yoluna başvurması daha isabetlidir.
TBMM'ne geri gönderilen Anayasa değişikliklerinin ayrıca Cum
hurbaşkanınca halk oylamasına sunulması, Meclis ile Cumhurbaşka
nı! arasındaki görüş ayrılığının halkın hakemliği ile çözülmesi anlamı
nı taşır. Kuşkusuz böyle bir yola başvurulmasının siyasi sonuçları
vardır : Halk oylaması sonucu, görüşü kabul edilmeyen Cumhurbaşka
nının çekilmesi söz konusu olabileceği gibi, Meclisin yapmış olduğu
Anayasa değişikliğinin reddedilmesi de seçimlerin yenilenmesine yol
açabilir.

Bu tür halk oylamalarının, plebisiter nitelikte olmamaları için,
serbest bir tartışma ve kampanya ortamında yapılmaları gerekir.
Nihayet, halk oylamasına sunulacak Anyas,a değişiklikleri teknik
sorunlarla değil, fakat temel politik sorunlarla ilgili olmalıdır.

94

