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SUNUŞ
I- İKİ YASAMA SEÇİMİ: SİYASET BİLİMİ VE ANAYASA
HUKUKU
1- 1 Haziran 2015 yasama seçimleri
1 Haziran 2015’te yapılan 25. Dönem Yasama Seçimleri, 2 Kasım
2002’de yapılan 22. Dönem Yasama seçimlerinden bu yana ilk kez tek
partinin çoğunluk sağlayamadığı bir seçim oldu: AKP %40,66 (258 mv);
CHP %25, 13 (132 mv.); MHP %16, 45 (80 mv.); HDP %12,96 (80 mv.).
Bu sonuçlar, bir koalisyon hükümetini gerekli kılıyordu. Başka bir
deyişle, seçim sonrası Türkiyesi, “koalisyon sınavı” ile karşı karşıya geldi.
1982 Anayasası’nın, 45 günde Hükümet kurulamaması durumunda
seçimlerin yenilenebileceğini öngören hükmü, siyasal istikrarı sağlama
amacına yönelik:
“Yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı
seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.” (Md.116/2).
Bu anayasal düzenleme ile yeniden seçim olasılığı karşısında,
TBMM’de temsil edilen partileri, Hükümeti kurmaya zorlamak suretiyle
“yönetebilir demokrasi” hedefi arasında doğrudan bağlantı var.
63. hükümeti kurmakla 9 Temmuzda görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve tarafınca oluşturulan heyet, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve tarafınca oluşturulan heyetle uzun görüşmeler yaptı. Bir ayı aşkın zaman dilimine yayılan ve toplam süresi 40
saati aşan görüşmelerin istikşafi (danışma niteliğinde) anlamda yapıldığı,
AK Parti heyeti tarafından açıklandı. CHP de, muhatabının kendisine bir
koalisyon Hükümeti kurma teklifi yapmadığını beyan ederek, görüşmelerin iki partinin birbirini tanıması amacı ile sınırlı kalmış olduğunu teyit etti.
Sayın Davutoğlu, 18 Ağustos günü, Hükümeti kurma görevini
Cumhurbaşkanı’na iade etti. Cumhurbaşkanı ise, Hükümeti kurma görevini CHP Genel Başkanı’na vermeyeceğini beyan ederek 24 Ağustos
günü Anayasa madde 116’ya göre seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni seçim tarihi olarak 1 Kasım2015’i
belirledi.
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Anayasa madde 114’e göre, Geçici Bakanlar Kurulu yolu açılmış
oldu. “Geçici Bakanlar Kuruluna, (…) siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçici Bakanlar Kurulu’nu oluşturma
görevini de A. Davutoğlu’na tevdi etti.
CHP ve MHP, Geçici Bakanlar Kurulu’na üye vermeyeceklerini
açıkladı ve bu iki partinin milletvekilleri, -bir MHP’li hariç- Bakanlık
tekliflerini kabul etmedi. HDP’den seçilen iki üye, ilerleyen haftalarda
Bakanlar Kurulu’ndan istifa etti. MHP’den atanan ve Bakanlığı kabul
eden tek üye ise, partisinden ihraç edildi. Böylece, Geçici Bakanlar Kurulu, “AK Parti kabinesi”ne dönüşmüş oldu.
2- Şiddet ve terörizmin yaygınlaşması
20 Temmuz günü Suruç’ta, Mezopotamya Kültürevi’ne IŞİD teröristlerince yapılan canlı bomba saldırısı sonucu 33 genç katledildi. Bunun ardından başlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK saldırı ve katliamlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlar gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye yeniden “şiddet ortamı”na sürüklendi. PKK’nın Güneydoğu’yu adeta bir cephaneliğe dönüştürdüğü ortaya çıktı.
10 Ekim günü, “Emek, Barış ve Demokrasi” konulu gösteri ve yürüyüş öncesi, Ankara Garı önündeki IŞİD canlı bombaları bu kez 103
kişinin ölümüne neden oldu.
3- 1 Kasım 2015 seçimleri
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve AK Parti kurmayları, koalisyonun
kaos ile eşanlama geldiği ve istikrar için tek parti çoğunluğuna ihtiyaç
duyulduğu yönündeki söylem ve propagandalarına ivme kazandırdı.
Türkiye, 1 Kasım seçimlerini yoğun güvenlik tartışmaları ortamında yaptı. Seçimler, bu kez AK Parti’nin zaferiyle sonuçlandı. Öyle
ki, hemen bütün anket şirketleri yanıldığı gibi çoğunluğu elde eden Parti
kurmayları da bu denli yüksek bir oy yüzdesi beklemediklerini itiraf etti.
Buna göre; AK Parti %49, 50 (317 mv.), CHP %25,32 (134 mv.), HDP
%10,76 (59 mv.), MHP %11, 90 (40 mv.).
Sonuç olarak; AK Parti, siyasal partileri koalisyon hükümeti kurmaya zorlayan Anayasa madde 116’yi, tam tersi amacında kullanarak, 1
Kasım seçimlerini, 7 Haziran seçimlerinin 2. turuna dönüştürmeyi “başardı”. Böylece, “olması gerekeni” gösteren Anayasa yoluyla, “olan”ı
ortaya koyan siyaset bilimi verileri değiştirilmiş oldu.
Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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II- PROFESÖR YILMAZ ALİEFENDİOĞLU İÇİN
4 Eylül 2015 günü aramızdan ayrılan Aliefendioğlu, asker kökenli
bir hukukçu ve aydın; ama bundan da öte, “insancıl olma”nın bütün
özelliklerini taşıyan bir kişi, örnek insandı. Hukuk pratisyeni ve teorisyeni olması, Anayasa Hukuku ile sınırlı değildi; İdare ve vergi hukukuna
uzanan geniş bir kamu hukuku yelpazesine yayılmakta idi.
Nasıl bir hukuk uygulayıcısı idi? Bir örnek: 20 yıl önce, Anayasa
Mahkemesi Üyeliğinden emekli olunca, Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde Anayasa Hukuku dersi vermesi için davet etmiştik. Bir
kokteyl vesilesiyle Bülent Tanör ile karşılaşınca, henüz emekliye ayrıldığını öğrenen Tanör, kendisine, “Yılmaz Bey, bundan böyle Anayasa
Mahkemesi’nde karşı oyları kim yazacak?” demişti.
Gerçekten, Aliefendioğlu, katılmış olduğu siyasal partilerin kapatılmasına ilişkin bütün kararlarında muhalif oy vermişti (Ayrıntılı bilgi
için bkz. Abdullah Sezer, “Prof. Aliefendioğlu’nun Anayasa Mahkemesi
İçtdihadına Katkısı Üzerine Birkaç Gözlem”, Prof. Dr. Yılmaz
Aliefendioğlu’na Armağan, Yetkin y., Ankara 2009, s.82-93).
Yılmaz Aliefendioğlu, “düşünce özgürlüğü ve bağımsızlığı” ekseninde bir aydın ve hukukçu nasıl olunur? Sorusuna kararlı ve açık yanıtlar verdi; bu alanda güçlü bir miras bırakarak aramızdan ayrıldı.
Kamu hukukçuları şimdi bu mirası anlamak ve sahiplenmek görevi
ile karşı karşıya…
III- AYHD8
Anayasa Hukuku Dergisi’nin 8. sayısı da zengin bir içerikle okuyucuya ulaşıyor: zaman bakımından konular güncel, mekân bakımından
da, her sayıda olduğu gibi Türkiye ile sınırlı kalmayıp, anayasa hukukunun hem ulusal-ötesi hem de uluslararası konularına uzanıyor. Bu çerçevede, 8. sayı, “Türkiye-karşılaştırmalı anayasa hukuku ve insan hakları
Avrupa hukuku” olmak üzere üçlü eksene dayanıyor.
Daha zengin içerikli 9. Sayıda görüşmek umuduyla, iyi okumalar.
16 Kasım 2015
İbrahim Ö. Kaboğlu

Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015

FOREWORD
I- TWO LEGISLATIVE ELECTIONS: POLITICAL SCIENCES
AND CONSTITUTIONAL LAW
1- 1st of June 2015 Election
The 25th parliamentary election held on the 1st of June 2015 was
the only election since the 22nd elections on the 2nd of November 2002
where a political party could not get the majority of the votes. In this
round AKP got 40,66% (258 MPs), CHP 25,13% (132 MPs), MHP
16,45 (80 MPs), HDP 12,96% (80 MPs) of the votes.
These results demonstrated that there is a need for a coalition
government. In other words, after the election Turkey faced a ‘coalition test’.
The clause in the Constitution of 1982 that says an election can be
repeated should a government cannot be established within 45 days is
about ensuring political stability:
‘If in the newly elected the Grand National Assembly of Turkey a
Council of Ministers cannot be established within forty-five days the
Head of the Republic in consultation with the Head of the Parliament
can decide to renew elections (116/2)’.
This constitutional provision pushes the political parties that are
represented in the National Assembly to establish a government.
The leader of AK Party, Ahmet Davutoglu, who was tasked to
establish the 63rd government on the 9th of June, had long discussions
with the leader of CHP Kilicdaroglu. The AK Party stated that the
discussions that took over a month and more than 40 hours were
consultative. On the other hand, CHP stated that AKP did not make any
offer in terms of a coalition government and that discussions were
limited to two parties getting know each other. Davutoglu returned the
task of establishing a government back to the President of the Republic
on the 18th of August. The President of the Republic announced that he
would not assign the leader of CHP with this task and, on the 24th of
August, decided to renew the elections based on the clause 116 of the
Constitution.
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The High Commission for Elections (YSK) set the 1st of
November 2015 as the new election day. With this, the way for the
Temporary Council of Ministers based on the Constitution clause 114
opened: “In the event of a decision to hold new elections under Article 116,
the Council of Ministers shall resign and the President of the Republic shall
appoint a Prime Minister to form a Provisional Council of Minister.
“The Provisional Council of Ministers shall be composed of members
of the political party groups in proportion to their parliamentary
membership...” The President of the Republic, Erdogan, assigned the task of
establishing a temporary ministrial council again to Ahmet Davutoglu.
CHP and MHP stated that they would not send anyone to the
Temporary Council and, except for one member from MHP, none of the
aforementioned party members accepted offers to be a minister. Two
members from HDP resigned from their roles as the members for the
temporary Council of Ministers. The MHP member who accepted the
role was expelled from his party. With this, the temporary Council of
Ministers turned into AK Party cabinet.
2- Increase in violence and terrorism
On the 20th of July, in Suruc, at Mezopotamya Culture House, 33
young people were killed by ISIS suicide bombers. Following this, the
Turkish army started operations against PKK attacks. As a result Turkey
again moved into a ‘violent environment’. It became apparent that PKK
had turned Southeast Turkey into an ammunition dump.
On the 10th of October, during the ‘Labor, Peace and Democracy’
themed walk, in front of the Ankara station, 103 people were killed by
ISIS suicide bombers.
3- 1 November 2015 Elections
The President of the Republic and AK Party members have been
saying that coalition equals chaos and for stability there is a need for one
ruling party.
Turkey held its 1st of November elections under intensive security
debates. The AK Party came out of those elections as the winning party.
Like most public survey companies, AK Party members were not
expecting these results. According to the elections, AK Party got 49,50
% (317 MPs), CHP 25,32 % (134 MPs), HDP 10,76% (59 MPs) and
MHP 11,90% (40 MPs) of the votes.
Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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In a nutshell the AK Party used the constitutional provision that
forces political parties to agree on a coalition completely contrary to
what it was intended for and used the 1st of November elections as the
2nd round of the 7th of June elections. As a result, the constitutional law
that shows ‘what should happen’ and the political sciences that shows
‘what is’ have changed positions.
II- FOR PROFESSOR YILMAZ ALIEFENDIOGLU
Aliefendioglu who passed away on the 4th of September in 2015
was a well-respected and intellectual lawyer with a background in the
military. But, in addition to those qualitities, he was a prime example of
a ‘humanist’. His practice and academic work was not limited to
constitutional law, but included also administrative and tax law.
How was he as a practitioner? One example: 20 years ago, when
he retired from his role as a member of the Constitutional Court, we
offered him a position as a lecturer with Marmara University. During a
social event he met with Bülent Tanör and when Professor Tanör learnt
that he had retired he said ‘Mr. Yilmaz who will write dissenting
decisions in the Constitutional Court now?’
Indeed, Aliefendioglu always opposed the dissolution of political
parties (see Abdullah Sezer, ‘The contribution Aliefendioglu made to
constitutional law’, for Professor Dr Yilmaz Aliefendioglu, Yetkin, Ankara, 2009, pp.82-93).
Yilmaz Aliefendioglu left an important legacy to us in the area of
freedom of expression and as an intellectual, foreward-thinking lawyer.
Practioners and academics in public law are now left to understand
this legacy and take over this important role.
III- FOR ISSUE-8
The Journal of Consitutional Law’s 8th edition is providing its
reader with a rich content again. The topics are current, not limited to the
Turkish context and covering to both national and international issues.
The 8th edition sits on three pillars ‘Turkey and comparative constitutional
law, Human Rights and Europen law’.
Until we meet again with more rich content in the 9th edition.
Happy reading.
16 November 2015.
İbrahim Ö. Kaboğlu
Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015

MAKALELER/ARTICLES
LEGAL AND POLITICAL ASPECTS OF CONSTITUTIONAL
CHANGES IN GEORGIA*
Mariam Jikia**
ABSTRACT
In this article, the author discusses the development of
constitutionalism in Georgia, made changes and amendments as well as
their legal and political aspects. For a complex and deep study of this topic,
it is necessary to begin with the definition and the characteristics of
constitutionalism and then to discuss these concepts in the Georgian reality.
In the first chapter, the author describes the history of
constitutionalism in Georgia that is dated the early 20th century. The
main ideas of constitutionalism and statehood were determined in the
first constitution of Georgian Republic. Along with the states system
arrangement, the first Georgian constitution included the chapter on
fundamental human rights. That is why the 1921 Constitution is of great
importance for Georgian constitutionalism and statehood history.
The second part of the article covers the modern processes of
Georgian constitutionalism and its development. The timeframe is divided
into three parts: Constitution of Georgia in 1995-1999, constitutional
changes made in 2004 and constitutional changes made in 2010.
Along with the description and history, the author gives detailed
analysis of political and legal processes during the above-mentioned
periods, and defines the reasons and causes of changes. In the
conclusion, the author assesses flaws and gaps in the supreme law of the
state and provides some solutions.
Keywords: Georgian Constitutional History, Sovietization,
Presidential System, Constitutional Court, Legal and Political Changes
in Georgia.
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Introduction
Georgia is one of the states with oldest civilization and statehood
history. Some Georgian laws were established several centuries ago.
Despite its vast experience, the main constitutional history of Georgia is
related to the 20th century. This article will discuss the development
process of constitutionalism in Georgia and its political and legal aspects. For complex and deep study of this topic, it is necessary to begin
with the definition and the characteristics of constitutionalism and then
to discuss these concepts in the Georgian reality.
Constitutionalism is the idea, often associated with the political
theories of John Locke and the founders of the American Republic, suggesting that government can and should be legally limited in its powers,
and that its authority or legitimacy depends on its quality of observing
these limitations.1 This definition raises a lot of questions, but the most
important one is: how can government be legally limited if law is created
by government?
The main idea of constitutionalism was the creation of legal
documents (later called the constitution) that consist of a set of norms
(rules or principles) creating, structuring and defining the limits of government authority. According to this definition, all states should have
constitutions specifying the limits of three basic forms of government
power: legislative power, executive power and judicial power. It should
be mentioned that constitutions in states are adopted according to the
political regimes and dominant ideologies.
Taking into consideration history of Georgian statehood, especially from XVIII-XIX centuries, it’s hard to state that all the existing
classical theories of power separation and democratic governance will
automatically have the same influence on the development of democratic
values, such as rule of law, protection of human rights, reduction of corruption, etc.
On June 8, 2009, the State Constitutional Commission was formed
based on the decree of President of Georgia. The main aim of commission was to define final changes and additions for adoption of the Constitution. This fact became the main subject of discussion not only for
1

Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2012 (http://plato.stanford.edu/entries/
constitutionalism/)
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political elite and academic circles, but also for whole population. In
next chapters of this article I will discuss in detail if the population was
included in the debates and if their opinion was taken into consideration.
I. Short Overview of Constitutional History of Georgia until
the 1990s
As I mentioned above, Georgia has an old history of civilization
and statehood. There are some collections of ancient laws such as “Dasturlamali”, “Book of Laws” by King Vakhtang VI, etc.
“Dasturlamai” included detailed description of the system of Kartli
Empire, the functions, rights and obligations of civil servants at that
time.
“Book of Laws” by King Vakhtang VI includes several laws, such
as Laws of Moshe, Greek-Roman Rights, Laws of Mkhitar Gosha,
Rights of Catholicon, etc.2
After the long absence of statehood, in the beginning of 20th century, Georgia became independent again. The first Republic of Georgia
existed for 3 years only. Nevertheless, this period is called “Little
Golden Age” of Georgia.3 This period is not characterized with mature
economic or political situation, but with high level of constitutional legislation.
The first constitution in Georgian history was drafted by the Constituent Assembly of the Republic of Georgia on February 21, 1921.
The Constitutional Commission of the National Council and the
Constitutional Commission of the Constituent Assembly had been engaged in the drafting process. The following public figures, Noe Jordania, Pavle Sakvarelidze, Sergi Jafaridze, Samson Dadiani, Konstantine
Japaridze, Akaki Chkhenkeli, etc. were significant contributors to the
constitution drafting process.
The Constituent Assembly started discussing the constitution project on November 24, 1920. The ruling party of that time, the Social
Democrats, which were the majority in the assembly, could finalize the
2

3

I. Dolidze, “Law by King Vakhtang VI”. Publishing House “Sabchota Sakartvelo”,
Tbilisi, 1981, pg. 5.
K. Inasaridze, Little Golden Age, Democratic Republic of Georgia 1918-1921.
Munich, 1984.
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procedure in a short period of time. However, they thought it appropriate
to arrange sound discussions on constitutional issues and let all the opposing parties express and share their opinions in detail. This, naturally,
took longer time to adopt the constitution.4
As mentioned above, the Social Democrats were the majority in
the Constituent Assembly. In consequence, this party’s ideology and
political doctrine was widely considered while framing the constitution.
They believed that, considering the existing conditions, Georgia could
not possibly move on to the “social development”in their party doctrine.
Being in power gave the party a great opportunity to form one of the
most democratic countries where the rights of all citizens would have
been observed and respected. Apart from political rights, the Constitution of 1921 was one of the first in the world which paid due consideration to social-economic rights.
The political system in Georgia was arranged in the following
manner:
• Based on universal voting rights, the Parliament was elected
for 3 years by the proportional electoral system.
• The President was not directly elected but chosen by Parliament.
• In order to ensure stability, in between periods of parliamentary
crisis and parliament sessions, the Parliament would elect the Chairman
of the Government for a one-year period, who was granted certain rights
of the President. The Chairman could be elected for a two consecutive
terms only.5
The Constitution of 1921 also covered the system of local governance, proper rights of national minorities, objected to federalism and
used the term “autonomy’’ for exercising authority over surrounding
areas. Batumi, Abkhazia, and Saingilo were granted this Status.
It is obvious that the adopted constitution ensuring the establishment of democracy and Georgia’s sovereign rights was unacceptable to
the Soviet regime. The Constitution was not only announced to be can4

5

A. Demetrashvili, I. Kobakhidze, Constitutional Law. Publishing House “Rise”,
Tbilisi, 2014, pg.47.
M. Matsaberidze, Political System of Georgia. Tbilisi, 2014, pg. 7-8.
(http://www.politscience.info/pictures/saq-pol-sist-4-2014konst.pdf)
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celled but was thoroughly hidden away. In the Soviet period, there was
only a brief mention of the Georgian Constitution and naturally in biased
manner.
Nevertheless, it must be noted that the Soviet Union did have to
consider certain provisions of the Georgian Constitution. Specifically, all
Soviet constitutions of Georgia included an article declaring Georgian
language as an official language.
In 1921, after the Russian Red Army occupied Georgia, constitutions were drafted one by one (in 1922, 1927, 1937 and 1978), tailored
to the Russian ideology of that time. Although all Soviet constitutions
were characterized by certain elements of law and political stability,
these constitutions had nothing to do with the interests of Georgian people. None of the regulations and provisions reflected the will of population adequately. All Soviet Constitutions were adopted automatically
after adoption of Russian Constitutions, only difference were names, that
were automatically replaced by branches of Georgian Soviet Socialist
Republic and translation was made from Russian to Georgian.6
To discuss the key characteristic of all 4 Soviet constitutions, none
of them met Georgia’s interests, as an independent country. Socialist
doctrines totally ignore the theory of power separation. As for the decision making process, they declared that all decisions are made by
“elected”, “representative” bodies.
The sovereignty of Soviet Georgia gets even more perfunctory
considering the fact that there was a single ruling party – the Communist
Party in Georgia – representing the Communist Party of the Soviet Union locally that had to act according to the decisions taken by the central
bodies.
In some of the Soviet constitutions, it was mentioned that Georgia
was part of Soviet Union voluntarily but it was unable to take state-level
decisions independently. The above-mentioned constitutions also discussed the right to withdraw from the Soviet Union. However, the constitutions had no mechanisms for exercising this right.
The declaration of the social rights of workers was also rather
characteristic of Soviet constitutions, whereas the constitutional ac6

M. Matsaberidze, Political System of Georgia.Tbilisi, 2014,
(http://www.politscience.info/pictures/saq-pol-sist-4-2014konst.pdf)
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knowledgment of political rights was only a formality. It stated that “antisocial’’ and “anti-popular’’ activity would not be allowed and would be
punishable.
Considering all the above, the constitutional development of Georgia did not progress after the annexation of 1921. These procedures were
aimed at hindering the national identity and destroying democratic values.
In terms of Georgia’s constitutional development, the referendum
of March 31, 1991 had an immense significance, when, by an absolute
majority, people voted for the reestablishment of Georgia’s independence on the basis of the Independence Act of May 26, 1918. From the
legal point of view this referendum communicated that, with its newly
restored independence, Georgia was a legal heir of the democratic Republic of Georgia.
Based on the results of the March 31, 1991 referendum, the Supreme Council of Georgia adopted “Georgia’s State Independence Restoration Act" on April 9, 1991. According to a resolution taken on the
same day, the constitution drafting process based on the Constitution of
1921 was to be fast-tracked. Although the legal inheritance suggested
the enactment of the 1921 Constitution, the reality of that time was quite
far from the situation existing in the 90s7. Consequently, the copying of
the 1921 Constitution entirely would be inappropriate.
Prior to drafting the new constitution, the Parliament chosen on
October 11, 1992, adopted the regulation “On the State Governance’’,
which determined the supreme bodies of the state and their authorities.
On February 16, 1993, according to the parliamentary resolution,
the State Constitutional Commission on drafting the revised version of
the 1921 Constitution was established. To ensure the full independence
of Georgia, the new constitution should have been drafted with the full
consideration of Georgia’s historical experience. The Commission
started working actively in the autumn of 1993 and, apart from its own
projects, the Commission encouraged various political organizations and
initiative groups to present their proposals for discussion (13 projects in
total).8
7
8

P. Tsnobiladze, Constitutional Law of Georgia, Tbilisi, 2004, pg. 128.
A. Demetrashvili, I. Kobakhidze, Constitutional Law. Publishing House “Rise”,
Tbilisi, 2014, pg. 57.
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Despite the intention to rely fully on the 1921 Constitution, many
provisions of the new constitution were presented in a different manner.
To be more precise, instead of unilateral state, the new provisions proposed the establishment of a federation and, instead of parliamentary
republic, a presidential system.
After long discussions and debates, the Georgian Parliament
adopted the new constitution on August 24, 1995.
II. Georgian Constitution of 1995
The constitution adopted in 1995 consists of a preamble, 9 chapters and 109 articles. The preamble emphasises the new constitution’s
high respect for “Georgian nation's centuries-old state traditions and the
basic principles of the 1921 Constitution”.
The preamble also introduces six fundamental objectives believed
to be key priorities for a modern society. The state considers it a main
duty to observe these principles:
• Democratic social order.
• Economic Freedom.
• Social and legal state.
• Basic human rights and freedoms.
• Reinforcement of independence.
• Peaceful coexistence with other peoples.
The first chapter of the 1995 Constitution is similar to the one of
1921 and refers to general provisions describing Georgia’s form of governance, certain factors of its territorial arrangement, official language, etc.
The second chapter is entirely dedicated to basic human rights and
freedoms. It can be said with confidence that the human rights discussed
in this chapter were also present in the 3rd, 12th, and 13th chapters of the
1921 Constitution. This chapter covers all the basic rights and freedoms,
and fully complies with basic international human rights pacts or/and
conventions.9

9

1995 Constitution of Georgia, Chapter II.
Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015

22

Legal and Political Aspects of Constitutional Changes in Georgia

The following 5 chapters regulate the principles of state governance and system, the structure of government branches and their authorities.
Unlike the 1921 Constitution, the new Constitution establishes a
presidency and a Constitutional Court. The foundation of the Constitutional Court of Georgia was not deemed necessary in 1921 as, from the
Constituent Assembly’s point of view, as a body controlling constitutional violations, it might have had a great influence on the Parliament.
In the absence of a presidency, the previous constitution had tried to
avoid a single authority over the state.
According to the 1995 Constitution, the presidential institution
comprises the state governance as well as the management of the executive branch.10 The Government as an independent collegial branch of the
executive governance did not exist and it served as an advisory body to
the President. Consequently, there was no regulation holding the Government responsible to the Parliament whereas each representative of the
Government was responsible to the President. Article 69 communicates
two major directions in the President’s duties and responsibilities: activities in domestic and foreign policy. According to the above-mentioned article, the President represents the state’s sole, supreme representative in foreign affairs. The President represents the country in foreign affairs without any pledge and enjoys the same rights when signing
international agreements. However, it should be noted that according to
its legislative functions, the Parliament represents the body that determines main directions in foreign policies.
As the head of the state, the President was the guarantee of state
unity and integrity. The President had no constitutional right to dissolve
the Parliament, as his/her authority did not entail dividing the Government in such a manner.
The structure and authority of the Parliament given in the 1995
Constitution is quite different from its predecessor. According to the
new constitution, the Georgian parliament is a one-chamber structure
and is made up of 150 MPs elected for a 4-year period by a proportional
system and 85 MPs elected by the majority system.11 The Georgian Par10
11

1995 Constitution of Georgia, Article 69 (before constitutional changes).
1995 Constitution of Georgia, Article 49 (before constitutional changes).
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liament comprises: Chairman and chairman deputies, the parliament
bureau, committees, and factions as well as the investigating and temporary committees created according to the regulation established by the
legislation.
According to the principle of division of powers, the third branch
is the judiciary. In the first Republic of Georgia, as a result of the judicial reform, the Senate was the highest judicial body in the court system.
Courts considered some cases with the participation of a jury. After the
Sovietisation, the function of the courts changed dramatically as the socialist doctrine and legislation did not recognize the concept of separation of powersand, accordingly, the existence of independent judiciary
branches. In the Soviet system, courts had more of a repressive function
and nobody considered the concept of state’s responsibility to individuals.
The court system is presented in a completely different light in the
1995 Constitution. The evolution of this institution was caused by the
progress in public awareness. There was strong need for the establishment of the state institutions and procedures that would prevent the state
from expressing any sort of authoritarian intentions.
One of the biggest achievements of the judiciary is the adoption of
the Constitutional Court. Following the 1995 Constitution, on the basis
of parity, all three branches of the government are involved in the establishment of the Constitutional Court. The President appoints three members of the Constitutional Court, Georgian Parliament elects another
three and the Supreme Court elects the remaining three members.12
The significance of Georgia’s Constitutional Court is defined by
its competency. The normative acts grant the Court authority on a wide
range of disputes and issues. The authority of the Constitutional Court is
very important in terms of being entitled to call for referendums, schedule elections and settle disputes over not calling for referendums and
elections.
With regards to the general court system, according to the 1995
Constitution, the President is decisive in appointing judges for general
courts as he or she presents candidates to Parliament.
As a conclusion, it can be stated that despite the legal inheritance
from the Constitution of the first Republic of Georgia, there are number
12

1995 Constitution of Georgia, Article 84 (before Constitutional changes).
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of alterations made in the 1995 Constitution. Some of the changes took
place due to the reality of that period and some due to certain dominant
political powers and ideology.
III. Changes made to the 1995 Constitution
Before discussing the amendments to the Constitution, I would
like to overview political situation in Georgia between 1995 and 1999.
In 1995, the first parliamentary elections were heldwith 54 political parties participating. Only 3 parties were able to get seats in Parliament. According to the Constitution, election threshold was set at 5 percent. As a result, the majority of seats (two third) were taken by the political party called “Citizens’ Union”, the party that was supporting
President Eduard Shevardnadze.
In 1999, the second parliamentary elections were scheduled. The
ruling party decided not to change anything and to stick to the old plan.
Before the elections, the first amendment was made in the Constitution:
the threshold of to secure a seat in an election was increased to 7 percent.
There were two opposing opinions regarding this amendment: experts
and politicians who supported it justified their opinion by manipulating
with the legitimacy and representation issue. Others thought that this
amendment only strengthened political parties that were already
strong.13 This high threshold guaranteedthat ruling parties would get
more seats in forthcoming elections.
The results of 1999 elections justified the above conclusion: only 3
political parties were represented in the newly elected Parliament, with
one holding a distinct majority. This result meant “cooperation” between
the President and the ruling party: nothing changed in the political or
legal situation in Georgia.
The second amendment, made on 20 April 2000 defined the status
of Adjara as an “Autonomous Republic”.
The third amendment incorporated the constitutional agreement
between the Georgian State and Georgian Orthodox Church. The agreement called Concordat entered into force in 2002. The agreement regulated all the cases and issues concerning the relations between the State
13

Wolfgang Gaul, Drafting and Adoption of Constitution of Georgia. Publisher House
“Berliner Wissenschafts-Verlag”, 2001 (Translation in Georgian, Tbilisi, 2002, pg. 113).
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and Georgian Orthodox Church. Not only the majority of the Parliament
but also society supported this agreement. Considering the religious attitude prevailing in 70% of population, is not surprising at all. But it
should be mentioned that constitutional democracy is a democracy,
which does not grant the entire power to the majority.14
Discussing changes in the Constitution, it’s important to mention
the draft law that was proposed by President Shevardnadze regarding the
post of Prime Minister. According to this draft, the post of State Minister
would be replaced by the post of Prime Minister. The other issue was the
right of the President to dismiss the entire government as well as its
separate members;15 also the four options to dissolve the Parliament.
Furthermore, it was most unclear and difficult to explain the power of
the President to cancel legal acts adopted by the Parliament and the Executive Government in case they conflicted with the constitution. The
right to declare legal acts invalid is the main right of the Constitutional
Court and the head of the state has nothing to do with this field. All the
above listed changes broadened the power of the President. It is obvious
that these changes were proposed in order to neglect and ignore main
constitutional paradigms, especially most important constitutional principle such as separation of power.
The Constitutional changes mentioned above came under wide
criticism. International experts noted they would make Georgia a superpresidential republic.16 In my opinion, they were planned to completely
undermine the balanced system of power in Georgia.
These changes were not only of legal nature; they had political aspects as well. The President wanted to weaken the role of the Parliament
and eliminate the problems he faced from the supreme body of legislative power.
According to the situation from 1995 to 2002, we can conclude
that the enactment of the Constitution was caused by the contribution to
the stabilization of the states’ political and economic situation.
14

Philippe Lauvaux, Les Grandes Democraties Contemporains. Publishing house
“Institute of Politology”, Tbilisi, 2002, pg. 97.
15
Wolfgang Gaul, Drafting and Adoption of Constitution of Georgia. Publisher House
“Berliner Wissenschafts-Verlag”, 2001 (Translation in Georgian, Tbilisi, 2002, pg. 302).
16
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At the end of 2001, the slogans for resignation of the President and
new parliamentary elections became rather popular among the population. But these movements and protest were not of significant importance and could not find a large support because of the opinion that it
would jeopardize the constitutional order.17
The ruling party, “Citizen’s Union” was representing the interests
of the Head of State and his supporters from 1995 to 2003. In 2003, the
economic growth rate of Georgia significantly decreased; corruption
among state officials and police was a fundamental problem for building
democratic state. The falsification of elections became the key reason for
massive anti-governmental demonstrations. After negotiations with the
opposition leaders and foreign diplomatic representatives, President
Shevardnadze decided to resign.
The Rose Revolution was the first time in independent Georgia,
when society stood up for its rights. It demand peaceful change of government, which would mean further development in field of rule of law,
protection of human rights, reduction of corruption, economic growth,
and establishment of working places and better future for the Georgian
population.
The Rose Revolution was the main political event that made Georgia recognizable to modern world and it should have been the beginning
of the establishment and protection of democratic values such as rule of
law, protection of human rights, freedom of speech, free and fair elections, etc.
After the revolution, Georgia witnessed post-revolutionary processes affecting the supreme law of the state. All these changes will be
discussed in the next chapter.
IV. First Constitutional Changes after the Rose Revolution
While discussing constitutions, we should mention that there are
some democratic constitutions that were made in a very undemocratic
way, but we also should underline the fact that there are no authoritarian
constitutions that are made in democratic ways.
17

Gia Getsadze, Gia Nodia, Building Democracy in Georgia, Constitutional System in
Georgia. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International
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How democratic is the constitution-making process and how much
does the adoption of a new constitution rest on a broad discussion?
These are the two main factors that should be considered during a constitution-making process.18 Unfortunately, constitution making went
completely in a different way after the Rose Revolution. Not only were
the two main factors mentioned above ignored but also draft law was not
published.
Amendments made in the beginning of 2004 were adopted very
secretly and rapidly. A new model of governance was developed by
three high political figures: the President, the Prime Minister and the
head of Parliament. Unfortunately, other political forces could not manage to influence changes and amendments.19 Political leaders justified
such an attitude towards constitutional changes with the political and
economic crisis: Some rapid and radical steps were needed to stabilize
the situation within the country and to begin building a new state with
democratic values. This opinion was criticized not only by various political forces but also by some segments of society. They believed that
while drafting a new constitution or making some major changes in it,
the government should have acted in accordance with democratic values
expressed through the restriction of government powers by the constitution.
If we overview the history of constitutionalism, we can say that
relationship between politics and the constitution is one of the main
problems for developing countries like Georgia. It’s important to avoid
using the constitution for political interests of the ruling party or leaders
of the state. Self-restriction is one of the main principles that lead to the
rule of law and building a democratic society and state.
Unfortunately, the first changes made after the Rose Revolution
lacked the binding principles of government power and was designed
according to pre-revolution policy. There is no doubt that the Constitution was the main instrument for the strong government to fulfill its own

18

M. Muskhelishvili, Constitution and its discursive legitimization. International
Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Tbilisi, 2006,
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19
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political interests. Some experts think that the ideals of the revolution
were buried by the new changes and amendments of the Constitution.
The main aim of the supreme law of the state is to provide a
framework for democratic government and to protect society and its
members from an unfair treatment by those in power. For the fulfillment
of its main aims, significant importance should be paid to the separation
of power and human rights protection. There are many ways of state
arrangement and separation of power; all of them should be used in order to protect a state’s population and democratic values.
After the Rose Revolution, new political forces completely
changed the model of separation of powers. The main outcome of these
changes was reflected in the strengthening of the presidential power,
weakening of Parliament, the construction of a new executive body, and
the separation of the system of prosecution from the Judiciary. I discuss
the changes in executive and judicial powers separately below.
The changes made in the judicial system soon after the Rose
Revolution are:
1. Jury Institution – the jury is one of the tested systems for judicial trials around the world and it underlines the fact that society can
participate in trials. It increases public trust in the judicial system. This
institution also had a lot of opponents in Georgia. Some of the research
regarding the relevance of the Jury Institution in Georgia conducted by
different research NGO’s stated that it would not work in Georgia because of the small population and because of the prevailing mentality.
Despite all the negative responses, changes were adopted anyway and
the institution of the jury was included in the judiciary system.
2. Separation of Prosecutor’s Office from the Judiciary – the
Prosecutor’s Office was separated from the judiciary, but its place and
powers in the system was not clear and determined.
3. Changes regarding the requirements for appointment as a
judge– some changes were made with regard to the requirements for the
appointment of judges. Before the amendments, the minimum age of the
candidates for Supreme Court was 30, after the changes it became 28. As
for the judges elected and appointed before the revolution, most of them
were dismissed early because of lack of professionalism (as it was stated
by state officials). However, the real reason for their dismissal was political.
Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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The main changes made after the revolution reflected on the powers of the President, executive body and the Parliament and on the relationships between them.
The President was the only power of executive branch even though
the Parliament had a formal right to declare the vote of confidence in the
Government. This procedure was just a formality; if the legislative organ
didnot approve the Government, the President could appoint the Prime
Minister and dissolve the Parliament. Government was totally accountable to the President. A new Government was formed after the presidential elections.
President’s authority over the law-making process was strengthened. According to the Constitution, the President had legislative initiative and veto authority. The previous two presidents had both had a constitutional majority in the Parliament, which is one of the characteristics
of super presidential republic. After the Rose Revolution, we can barely
remember any legislative initiatives of the President that were blocked
by the Parliament.
All these changes demonstrate that the main political figure in the
state was the President, who had equally large interrogative power in
legislative, executive and judicial powers.
One of the important changes made after the revolution concerned
local self-government institutions. It must be noted that self-governing
bodies had to be electored. Despite these changes local government institutions were not considered to be important institutions; the interest of
the country’s population in these institutions was limited. The low interest in these self-governing bodies caused a low level of functioning.
As was mentioned above, several parliamentary and presidential
elections had been held from the time of independence until now but the
fundamental problem of Georgia – its territorial-administrative arrangement – could not be solved. According to the Constitution, the territorial
structure of Georgia should be determined by a constitutional law after
the restoration of Georgia’s jurisdiction over the whole territory of the
country.
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V. Constitutional changes made in 2010
As noted above, after the Rose Revolution the new political power
tried to make rapid changes and not only in the arrangement of power
between the legislative, executive and judicial branches, but also in
terms of fighting corruption and improving public services. Some of the
reforms were very successful, but some failed. The reason for failure in
some cases was misinterpretation of institutions taken from Western
countries and in some cases a lack of political will and the desire of
some political figures for excessive control.
All these things led to a need for new changes, namely in terms of
separation of powers. In 2008, by the order of the President, theSpecial
Constitutional Commission was established for working on the new
changes to the supreme law of the state and making a more perfect constitutional framework.
President Saakashvili’s step was assessed in two different ways.
The feedback of first changes made in 2004 was quite critical. A lot of
recommendations were made by national and international experts. Even
the opinion of Venice Commission was negative and included some recommendations for reforms. Some thought that the system really needed
to be changed and switched from the super-presidential republic to a
parliamentary republic to weaken the power of President. But other
opinion was more pessimistic regarding planned changes: President Saakashvili had already been elected twice; he wanted to stay in power;
and he tried to change constitutional order, so that he could be appointed
as Prime Minister (the Russian Scenario).
After two years of hard work the Commission presented a draft
law on basic changes to the Constitution; they were assessed positively.
The forthcoming changes were a step forward to the democratic transformation of state. In 2010, Parliament approved the presented draft law
on its third reading.
It should be mentioned that there were critical remarks regarding
the changes made in 2010, especially concerning the division of power
between President, Parliament and the Prime Minister/Government.
Some scientists and experts of constitutional law call Georgian state ar-
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rangement model “semi-presidential”,20 semi-parliamentary”21 or
“mixed system fulfilled with some elements of parliamentary model”.
According to constitutional law, the classic models of state arrangement are presidential republic, semi-presidential republic and parliamentary republic. Taking into consideration the fact that the government is formed by Parliament and the power of the president is limited,
the new system is mostly like a parliamentary system. However, the
constitutional amendments have certain peculiarities that are unusual for
a classic model of a parliamentary republic. In particular, the role of
Parliament incontrolling the activities of the Prime Minister and the
Government extremely diminished. Instead, the political position ofthe
Prime Minister is inappropriately strengthened.
According to the new constitutional amendments, the Prime Ministers’ authority is defined as follows:
• The Prime-Minister is the head of executive power and the political leader of the state.
• The Prime-Minister, solely, without consent of the President, can
appoint and dismiss the members of the Government. After receiving a
vote of confidence, the appointment and dismissal of ministers is not
subject to Parliament’s approval.
• Raising the issue of the responsibility of a Minister by Parliament
does not oblige the Prime Minister to dismiss that particular member of
the Government.
• The Prime Minister is authorized to request Parliament to ensure
unscheduled discussion of draft laws initiated by the Government.
• In several cases acts issued by the President need the countersignature of the Prime Minister. At the same time, acts by the Prime Minister do not require the Government’s consent or countersignature.22
As for president, under the new model he/she doesn’t have the
competences of the political leader of the State, in particular:
20

Levan Bodzashvili, Presidential Competence as of a Supreme Representative of the
State in Foreign Relations According to Draft Constitutional Law
(http://www.parliament.ge/Publicdebates/articles.html).
21
George Kakhiani, Opinion on Several Issues of the Draft Constitutional Law. Tbilisi,
2011 (http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html).
22
1995 Constitution of Georgia, Article 78-79 (after final constitutional Changes).
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• The President is no longer a part of executive power, and he/she
is basically equipped with competencies, which are usual for the heads
of parliamentary republics.
• The role of the President in forming the government is rather formal.
• The institutions of executive power are not subordinated to the
President.
• The President is not equipped with the right to perform legal
supervision over the legal acts issued by the Government and other executive agencies.
• There is no need for Government to obtain President’s consent
for submitting the draft budget law to the Parliament.
• The President exercises only those authorities that are prescribed
by the Constitution.
However, President is granted some competences which are unusual in case of the classic parliamentary model. According to the
amendments to Article 73/1/a of the Constitution, the President shall
“negotiate with foreign states and conclude international conventions
and agreements with the consent of the Government.” Such a mismatch
of competences provides grounds for serious conflicts between the
President and Prime Minister.
Another very important issue in the new amendments is the vote of
confidence in the Government. The main criticism was directed to the
procedure of declaring the votes of confidence and no confidence,
namely:
• The procedure for a vote of confidence may last 102 days and
can cause political crisis. The candidate to the position of the Prime
Minister, who failsto get a vote of confidence for the composition of the
Government, is entitled to submit the same or a new proposal for the
composition of the Government to Parliament for a vote of confidence
within 30 days. The number of such attempts is not limited. The President is authorized to nominate a new candidate to the position of Prime
Minister only after expiration of the 30-day term.
• There is an extremely complicated procedure for declaring noconfidence in the Government, which enormously strengthens the Prime
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Minister’s position.23 Completion of the no-confidence procedure requires at least 40 days. This is inconsistent with the logics of the constitutional law. Such long terms are not required by the constitutions of
democratic states.24 The same can be said regarding the majority for
declaring no confidence. According to the new amendments, the question of a declaration of no-confidence shall be raised by 2/5 of the total
number of the members of the Parliament. A quarter of the members of
Parliament is the highest requirement in the constitutions of states with
traditional democracy.25
• The Constitutional Law envisages the possibility of applying the
right to “veto” to theconstructive vote of no-confidence, which has no
analogue in the constitutional practice of the western democratic countries. Another improper norm is that 3/5 of the parliament members shall
vote for the no confidencein order to override the President’s veto. Declaring the confidence or no confidence to the Government is a decision,
which should be adopted by the parliamentary majority and it always
finds reflection in the absolute majority of the votes.
New changes have affected not only the legislative and executive
branches, but also the judicial branch. The Constitutional Law provides
lifetime appointment of judges of the ordinary courts. This gesture can
be assessed in two ways. In western countries with high democratic values such a practice plays a positive role, because it means the independence and impartiality of judicial system. However, in a society where
trust for judicial system is not high and there are certain alternative pos-

23

See CDL-AD(2010)028 Final opinion on the draft constitutional law on amendments
and changes to the constitution of Georgia – Adopted by the Venice Commission at
its 84th Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010); Georgian Young Lawyers’
Association, Comments on the draft Constitutional Law; Vakhtang Khmaladze,
Zurab Jibgashvili, Commentary on the Amendments and Supplements to the Draft
Constitutional Law (http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html).
24
Spanish Constitution not less than 5 days shall pass from the date of raising the issue
to the date of final voting; in Italian, Hungarian and Romanian Constitutions this
term amounts 3 days; in the constitutions of Germany, Belgium, Estonia, Greece and
Slovenia– 2 days, etc.
25
Spain, Italy – 1/10; Slovenia – 10 MPs out of 90; Greece – 1/6; Austria, France,
Bulgaria, Estonia, Slovakia, Hungary – 1/5; Germany, Romania – 1/4.
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sibilities to have influence over judges, introduction of the lifetime appointment of judges could be considered to be a premature decision.26
Besides the division of power between legislative, executive and
judicial branches, there are some other problematic changes:
• According to the first draft of the amendments, persons with
dual-citizenship were not allowed to hold state-political positions. However, after changing this norm, this restriction applies only to the President, Prime-Minister and Chairman of the Parliament. In my opinion this
list should be extended and the persons with dual citizenship should not
hold the position of member of the Government as well as other important state-political offices.
• Constitutional amendments define additional requirements for the
candidates for President, in particular: a person may run in presidential
elections only if he/she hasresided in Georgia for 3 years befor election
day. In my opinion this can be considered a bit discriminatory in regard
to the people working in the diplomatic mission of Georgia abroad.
However, the Georgian Electoral Code makes a strict distinction between the notions of ‘living’ and of ‘registered at the consulate’. This is
clear evidence of the possibility of at least a dual interpretation of this
provision.
• The new constitutional amendments do not provide effective
guarantees for the protection of the principle of local self-government in
Georgia.27 The executive branch is represented by State Envoy-Governor
in the administrative-territorial units of Georgia. This position may be
similar to the French Prefect, whose competence extends over the specific administrative-territorial units. Unfortunately the Constitutional

26

Vakhtang Khmaladze, Zurab Jibgashvili, Commentary on the Amendments and
Supplements to the Draft Constitutional Law (http://www.parliament.ge/
publicdebates/articles.html).
27
See CDL(2010)017 Draft Constitutional Law on changes and amendments to the
Constitution of Georgia –Chapter VII Local Self-Government; CDL-AD(2010)028
Final opinion on the draft constitutional law on amendments and changes to the
constitution of Georgia – Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary
Session (Venice, 15- 16 October 2010); Vakhtang Khmaladze, Zurab Jibgashvili,
Commentary on the Amendments and Supplements to the Draft Constitutional Law
(http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html).
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Law contains no determination of the major competencies of the Governors.
According to the Georgian Constitutional Law, the constitutional
changes came into effect after the presidential elections of October 2013.
Changed didn’t affect preamble, local self government, fundamental
rights, parliamentary commissions and judicial power.
Conclusion
According to review of the historical development of Georgian
constitutionalism above, it can be concluded that all the changes introduced since 1990s have been conditioned by political motives and the
main principles of the doctrine of constitutionalism are often entirely
ignored.
It’s important to mention that the Georgian Parliament has taken into
consideration some recommendations of the Venice Commission, namely:
• The President’s right to hold a position in a political party has
been eliminated.
• The President’s right to initiate bills has been eliminated.
• Several competencies in the field of foreign policy and defense
have been removedfrom the President.
• References to Organic Laws were maintained in the Constitution.
• The norm depriving members of Parliament of the right to put a
question to the executive authorities of territorial units has been removed
from the draft Constitutional Law;
• The no-confidence procedure has been slightly revised.
Unfortunately these improvements are not enough for building a
“perfect” state arrangement model. Taking into consideration critical
points of view of national and international experts in constitutional law,
some issues are still not clarified and some norms don’t meet the standards of democratic values and rule of law.
Serious steps should be taken in the future; one and the most important of them is the revision of imbalanced system of government and
its transformation into one of the classic models of state arrangement. In
this case, constitutional amendments introduce an unusual government
system characterized by a weak Parliament, weak President and powerful Prime Minister. After revision of the changes and matching the
Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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“Georgian system” to one of the classic models of state arrangement, the
competences of Parliament, President and Prime Minister will be clearly
determined. This itself can lead to solving various problematic issues
mentioned above. The current model contains the risk of establishment a
long-term undemocratic regime under the leadership of Prime Minister.
Contrary to this, the aim of Constitution – the supreme Law of State should be avoiding such consequences instead of encouraging them.
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ÖZ
Bu makalede yazar hukuki ve siyasi boyutlarıyla birlikte değişiklik
yapan, Gürcistan’daki anayasacılığın gelişimini tartışmaktadır. Konunun
komplike ve derin bir çalışması için, anayasacılığın özellikleri ve tanımı
ile başlanılması ve devamında bu kavramların Gürcistan gerçekliğindeki
durumunun tartışılması uygun olacaktır.
Makalenin birinci bölümünde yazar, 20. yüzyılın başındaki Gürcistan anayasacılığının tarihsel gelişimini açıklamaktadır. Anayasacılığın
ve devlet kavramının temel fikirleri, Gürcistan Cumhuriyeti’nin ilk
anayasasında kararlaştırılmıştır. İlk Gürcistan Anayasası, devlet sistemine dair düzenlemeler ile birlikte temel insan haklarına ilişkin bir bölüm içermekte ve bu durum 1921 Gürcistan Anayasasının, Gürcistan
anayasacılık tarihindeki önemini ortaya koymaktadır.
Makalenin ikinci bölümü bütünüyle Gürcistan anayasacılığı ve
gelişiminin modern sürecini içermektedir. Zaman çerçevesi ise üç bölüme ayrılmıştır: 1995-1999 Gürcistan Anayasası, 2004’te yapılan
anayasal değişiklikler ve 2010’da yapılan anayasal değişiklikler.
Gürcistan Devleti'nin tarihi göz önüne alındığında, özellikle 18. ve
19. yüzyıllardan itibaren, hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması, yolsuzlukların önlenmesi gibi demokratik değerlerin gelişiminde
güçler ayrılığına dair varolan tüm klasik teorilerin ve demokratik yönetimin otomatik bir biçimde aynı etkiye sahip olduğunu söylemek zordur.
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8 Haziran 2009'da Devlet Anayasa Komisyonu, Gürcistan Devlet
Başkanı'nın kararnamesine dayalı olarak oluşturuldu. Komisyon'un temel amacı, anayasanın tamamlanması için son değişiklikleri ve eklemeleri oluşturmaktı. Bu gerçek, yalnızca siyasi elitler ve akademik çevre
için değil, tüm nüfus için tartışmanın ana konusu oldu. Makalenin ilerleyen bölümlerinde toplumun fikirlerinin alınıp alınmadığını veya onların
da tartışmalara dahil olup olmadıkları hususlarını tartışacağız.
Tarih ve tanımlamayla birlikte yazar, yukarıda bahsedilen zaman
dilimlerindeki hukuki ve siyasi durumun anayasal değişikliklere yol açan
sebeplerini ve gerekçelerini açıklayarak detaylı bir analizini yapmaktadır. Sonuç olarak yazar, devletin en üstün hukukundaki boşluk ve eksiklikleri ortaya koyup bazı çözümler önermektedir.
Anahtar Kelimeler: Gürcistan Anayasa Tarihi, Sovyetleşme, Başkanlık Sistemi, Anayasa Mahkemesi, Gürcistan'daki Siyasi ve Hukuki
Değişimler
ABSTRACT
In this article, the author discusses the development of constitutionalism
in Georgia, made changes and amendments as well as their legal and
political aspects. For a complex and deep study of this topic, it is necessary
to begin with the definition and the characteristics of constitutionalism
and then to discuss these concepts in the Georgian reality.
In the first chapter, the author describes the history of
constitutionalism in Georgia that is dated the early 20th century. The
main ideas of constitutionalism and statehood were determined in the
first constitution of Georgian Republic. Along with the states system
arrangement, the first Georgian constitution included the chapter on
fundamental human rights. That is why the 1921 Constitution is of great
importance for Georgian constitutionalism and statehood history.
The second part of the article covers the modern processes of
Georgian constitutionalism and its development. The timeframe is divided
into three parts: Constitution of Georgia in 1995-1999, constitutional
changes made in 2004 and constitutional changes made in 2010.
Along with the description and history, the author gives detailed
analysis of political and legal processes during the above-mentioned
periods, and defines the reasons and causes of changes. In the
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conclusion, the author assesses flaws and gaps in the supreme law of the
state and provides some solutions.
Keywords: Georgian Constitutional History, Sovietization,
Presidential System, Constitutional Court, Legal and Political Changes
in Georgia.
***
Giriş
Gürcistan, en eski medeniyet ve devlet tarihine sahip ülkelerden
biridir. Bir kısım Gürcistan yasası birkaç yüzyıl önce oluşturulmuştur.
Bu uzun süreli tecrübeye rağmen, Gürcistan temel anayasal tarihi 20.
yüzyıl ile ilişkilidir. Çalışmamız, Gürcistan’daki anayasacılık sürecinin
gelişimi ve bunun siyasi ve hukuki boyutlarını tartışacaktır. Bu konunun
derin ve etraflı çalışması için, anayasacılığın özellikleri ve tanımlaması
ile başlamak ve devamında bu kavramları Gürcistan realitesinde tartışmak uygun olacaktır.
Anayasacılık, çoğunlukla John Locke’un politik teorileri ile devletin güçlerini kullanırken hukuki olarak sınırlı olması gerektiğini ve otoritesi ile meşruiyetinin bu sınırları gözlemleyebilme niteliğine bağlı olduğunu belirten Amerikan Cumhuriyeti’nin kurucuları ile ilişkilendirilen
bir fikirdir1.Bu tanıma göre ortada birçok soru bulunmaktadır; fakat en
önemlisi, eğer hukuk, devlet tarafından yaratılıyorsa, devletin bununla
nasıl bağlı olduğudur.
Anayasacılığın ana fikri, devlet otoritesinin sınırlarını tanımlayan,
yapılandıran ve oluşturan normlar (kurallar ve prensipler) bütününden
oluşan hukuki dökümanların (sonrasında anayasa olarak ifade edilen)
yaratımıdır. Bu tanıma göre tüm devletler, devlet erkinin üç temel
organının sınırlarını öngören anayasalara sahiptir: Yasama, yürütme ve
yargı. Bu bakımdan baskın ideolojiler ve siyasi rejimlere göre kabul edilen anayasalardan bahsedilmelidir.

1

Stanford Encyclopedia of Philosophy (Stanford Felsefe Ansiklopedisi), 2012,
http://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism/.
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I. 1990’lara Kadar Olan Gürcistan Anayasal Tarihine Kısa
Bir Bakış
Yukarıda bahsettiğim üzere, Gürcistan eski ve köklü bir uygarlık
ve devlet anlayışına sahiptir. “Dasturlamali”, Kral 6. Vakhtang tarafından yapılan “Kanunların Kitabı” gibi geniş bir antik yasa derlemeleri
vardır.
“Dasturlamali”, Karzli İmparatorluğu’nun sisteminin, ilgili zamandaki sivil kulların, hak ve yükümlülüklerin, işlevlerin detaylı tanımlamalarını içermekteydi.
Kral 6. Vakhtang tarafından çıkarılan “Kanunların Kitabı”,
Katolikan Hakları, Mkhitar Gasha Kanunları, Yunan-Romalı Hakları,
Moshe Kanunları gibi çeşitli kanunları içermekteydi2.
Devlet düzeninin uzun bir süre olmayışından sonra Gürcistan, 20.
yüzyılın başında yeniden bağımsız olmuştur. Birinci Gürcistan Cumhuriyeti sadece 3 yıl var olmuştur. Fakat söz konusu dönem,, Gürcistan’ın
“Mini Altın Çağı” olarak ifade edilmektedir3. Bu dönem olgun bir siyasi
ve ekonomik durum ile değil, ileri derecede anayasal mevzuat ile betimlenmektedir.
Gürcistan tarihindeki ilk anayasa, 21 Şubat 1921 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanmıştır.
Ulusal Konsey Anayasa Komisyonu ve Kurucu Meclis Anayasa
Komisyonu, taslak süreci ile ilgilenmiştir. Kamuya mal olmuş bazı kişiler (Noe Jordania, Paule Sveraliadze, Sergi Jafaridze, Samson Badiani,
Konstantine Japoridze, Akaki Chkhenkeli gibi.) anayasa hazırlama
sürecinin önemli katılımcılarından olmuşlardır.
Kurucu Meclis, anayasa projesini tartışmaya 24 Kasım 1920’de
başlamıştır. İlgili dönemde Meclis’te çoğunluğa sahip bulunan hükümet
olan Sosyal Demokratlar, anılan süreci kısa bir sürede sonuçlandırabilirdi. Ancak bunlar anayasal meselelere ilişkin yüksek sesli tartışmaların
yapılmasının uygun olduğunu düşündüler ve tüm muhalefete fikirlerini

2

3

I. Dolidze, Law By King Vakhtang VI (Kral 6. Vakntang'ın Kanunu), Sabchota
Sakartvelo Yayınevi, Tiflis, 1981, s. 5.
K. Inasaridze, Little Golden Age, Democratic Republic of Georgia 1918-1921 (Mini
Altın Çağ, 1918- 1921 Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti), Münih, 1984.
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açıklamaları için izin verdiler. Bu durum doğal olarak anayasanın kabul
edilmesi sürecini uzattı4.
Yukarıda bahsedildiği üzere Sosyal Demokratlar, Kurucu Meclis’te çoğunluktu. Bunun sonucu olarak bu partinin ideolojisi ve siyasi
doktrini anayasanın şekillendirilmesinde büyük ölçüde etkili oldu.
Gürcistan, parti doktrininde uygulanan “Sosyal Kalkınma”ya
geçememiştir. Hükümette olma gücü, partiye tüm vatandaşlarının
haklarının olduğu ve bunlara saygı duyulduğu en demokratik ülkelerden
biri olma imkânı vermişti.
Siyasi haklar dışında, 1921 Anayasası dünya uygulamasında sosyal-ekonomik haklara gereken önemi veren ilk anayasalardandır.
Gürcistan’da siyasi sistem aşağıdaki biçimde düzenlenmişti:
• Genel oy verme hakkına dayalı olarak Parlamento, nispi seçim
sistemine göre 3 yıl için seçilmekteydi.
• Başkan direkt olarak değil fakat Parlamento tarafından seçiliyordu..
• İstikrarı sağlamak için, parlamenter kriz ve parlamenter oturumlar arasında bir yıllık periyot için Parlamento, Başkan’ın belli haklarının da sahibi olan kazanan(??) Hükümet’in başını seçer. Bu baş, ard
arda yalnızca iki yıl için seçilebilmekteydi5.
1921 Anayasası ayrıca bölgesel yönetim sistemini ve ulusal
azınlıkların haklarını hesaba katmış; ülkenin bazı kuşatılmış bölümlerindeki otoritesini temin için “otonomi” terimini kullanarak federalizme
karşı çıkmıştır. Batum, Abhazya ve Saingilo, özerk bölgelerdiç
Açıktır ki demokrasinin kuruluşunu ve Gürcistan’ın egemenlik
haklarını güvence altına alan bu anayasa, Sovyet rejimi için kabul edilemezdi. Bahis konusu anayasa, yalnızca iptal edilmekle kalmamış, bütünüyle gizlenmiştir. Sovyet döneminde doğal olarak Gürcistan Anayasasına ilişkin yalnızca ön yargılı bir tutumla özet bir bahis yapılmıştır.
Fakat dikkat edilmelidir ki Sovyetler Birliği, Gürcistan Anayasası’nın belli başlı düzenlemelerini dikkate almıştır. Özellikle Gürcis-

4

5

A. Demetrashvili, I. Kobakhidze, Constitutional Law (Anayasa Hukuku), Rise Yayınevi, Tiflis, 2014, s. 47.
M. Matsaberidze, Political System of Georgia (Gürcistan Siyasal Sistemi), Tiflis,
2014, s. 7-8, http://www.politscience.info/pictures/saq-pol-sist-4-2014konst.pdf.
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tan’ın tüm Sovyet anayasaları Gürcüce’nin resmi dil olduğunu belirten
hükümler içermektedir.
1921’de Kızıl Ordu Gürcistan’ı işgal ettikten sonra, o dönemdeki
Rus ideolojisi doğrultusunda (1922, 1927, 1937 ve 1978’de) anayasalar
hazırlandı. Tüm Sovyet Anayasaları hukuki ve siyasal istikrarın belli
özellikleri ile karakterize edilmiş olsalar da, Gürcistan halkının çıkarlarına ilişkin yaptıkları bir şeyler bulunmuyordu. Hiç bir yönetmelik ve
düzenleme, nüfusun isteklerini uygun biçimde yansıtmıyordu. Tüm Sovyet anayasaları, Rus anayasalarının kabulünden sonra, Gürcistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetince Rusça'dan Gürcüce'ye tercüme edilerek ve
yalnızca isimleri değiştirilerek kabul ediliyordu6.
Tüm dört Sovyet anayasası, Gürcistan’ın bağımsız bir ülke olarak
kendisi ile alakalı hiç bir çıkarını karşılamamaktaydı. Sosyalist doktrinler güçler ayrılığını bütünüyle reddetmektedirler ve karar oluşturma aşaması için olduğu gibi, tüm kararların "seçilmiş" "temsilci" organlar
tarafından alındığını ilan etmişlerdir.
Sovyet Gürcistan’ın egemenliği, bölgesel olarak Sovyetler Birliği’nin Komünist Parti’yi Gürcistan’da temsil eden Komünist Parti’nin
hükümeti elinde bulunduran tek parti olduğu gerçeğini üstünkörü biçimde düşündürür ve devlet merkezi kuruluşlar tarafından alınan kararlara göre davranmak zorundadır.
Bazı Sovyet anayasalarında, Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'ne gönüllü olarak dahil olduğundan fakat devlet düzeyinde kararları bağımsız
bir biçimde alamayacak olduğundan bahsedilmekteydi. Yukarıda
bahsedilen anayasalar ayrıca Sovyetler Birliği'nden ayrılma hakkını öngörmekte idi. Fakat anayasalar bu hakkı kullanabilmek adına herhangi
bir mekanizma içermemekteydi.
Siyasi hakların anayasal kabulü yalnızca bir formalite olmasına
rağmen; işçilerin sosyal haklarının ilanı, ayrıca Sovyet anayasalarında
tercihen karakteristiktir. Anti-sosyal ve popüler olmayan aktivitelere ise
izin verilmez ve cezalandırılabilir olduğu belirtilmektedir.
Tüm bunlar düşünüldüğünde, Gürcistan’da anayasal süreç 1921
ilhakından beri gelişim göstermemiştir. Bu prosedürler, demokratik
değerlere zarar verme ve ulusal kimliği gizlemeyi amaçlarlar.
6

M. Matsaberidze, Political System of Georgia (Gürcistan Siyasal Sistemi), Tiflis,
2014, s. 7-8, http://www.politscience.info/pictures/saq-pol-sist-4-2014konst.pdf.
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Gürcistan anayasal gelişmeleri bakımından insanlar, 26 Mayıs
1918 tarihli Bağımsızlık Yasası’na dayanılarak mutlak çoğunlukla
Gürcistan’ın bağımsızlığının yeniden inşaası lehine oyladıkları zaman,
31 Mart 1991 Referandum’u oldukça büyük önem arz etmekteydi. Bu
hukuki noktadan bakıldığında söz konusu referandum yeniden inşa edilen bağımsızlığı ile Gürcistan’ın, Gürcistan Cumhuriyeti’nin yasal
mirasçısı olduğunu bildirmektedir.
31 Mart 1991 Referandumu’nun sonuçlarına dayalı olarak, Gürcistan Yüksek Şurası, 9 Nisan 1991’de “Gürcistan Devleti’nin Bağımsızlığını Yeniden Kurma Kanunu”nu kabul etti. Aynı günlü yasa tasarısına
göre, 1921 Anayasasına dayalı olan anayasa tasarı süreci öncelikli
olmalıdır. 1921 Anayasası’nın yasalaşma sürecini öneren yasal mirasa rağmen zamanın realitesi 90’larda var olan durumdan oldukça uzaktaydı7.
Nihayetinde 1921 Anayasası’nı tamamıyla kopyalamak konu dışı olacaktı.
Yeni anayasa taslağından önce parlamento, üstün derecedeki devlet organları ve onların yetkililerini belirleyen “Devlet Yönetimi Üzerine” bir regülasyonu kabul etmek için 11 Ekim 1992’yi seçti.
16 Şubat 1993’te, 1921 Anayasası’nın gözden geçirilmiş versiyonunun hazırlanmasına dair parlamento teklifine göre Devlet Anayasa
Komisyonu kuruldu. Gürcistan’ın tümüyle bağımsızlığından emin olabilmek için, yeni anayasa Gürcistan’ın tarihi tecrübesinin tümü dikkate
alınarak hazırlanmalıydı. Komisyon, 1993 sonbaharında aktif olarak
çalışmalarına başlamıştır ve kendi projeleri dışında, çeşitli politik organizasyon ve girişimci grupları tekliflerini tartışmaya dahil etmek için
cesaretlendirmiştir (toplamda 13 proje)8.
1921 Anayasası’na bütünüyle dayanma niyetine rağmen, yeni
anayasanın çoğu düzenlemesi farklı bir biçimde ortaya konuldu. Daha
açık bir biçimde, üniter devlet yerine yeni düzenlemeler federasyon
yönetiminin kurulmasını ve parlamenter cumhuriyet yerine başkanlık
sistemini içermiştir.

7

8

P. Tsnobiladze, Constitutional Law of Georgia (Gürcistan Anayasa Hukuku), Tiflis,
2004, s. 128.
A. Demetrashvili, I. Kobakhidze, Constitutional Law (Anayasa Hukuku), Rise Yayınevi, Tiflis, 2014, s. 57.
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Uzun tartışmalar ve konuşmaların ardından Gürcistan Parlamentosu 24 Ağustos 1995’te yeni anayasayı kabul etmiştir.
II. 1995 Gürcistan Anayasası
1995’te kabul edilen anayasa başlangıç, 9 bölüm ve 109 maddeden
oluşmaktadır. Başlangıç yeni anayasanın, “Gürcistan milletinin
yüzyıllardır var olan devlet geleneği ve 1921 Anayasasının temel ilkeleri”ne büyük bir saygı duyduğunu vurgular.
Ayrıca başlangıç, modern bir toplum için anahtar öncelikler olduğuna inanılan altı temel hedefi içermektedir:
• Demokratik Toplum Düzeni
• Ekonomik Özgürlük
• Sosyal Devlet ve Hukuk Devleti
• Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri
• Bağımsızlığın Güçlendirilmesi
• Diğer İnsanlarla Barış İçinde Birlikte Yaşama
1995 Anayasası’nın ilk bölümü, 1921 Anayasası’na benzerdir ve
resmi dil, bölgesel düzenlemelerin belirli faktörleri, Gürcistan’ın devlet
şekli vb. açıklayan genel düzenlemelere gönderme yapmaktadır.
İkinci bölüm, bütünüyle temel hak ve özgürlüklere ayrılmıştır.
Açık biçimde söylenebilir ki, bu bölümde tanınan insan hakları, 1921
Anayasası’nın 3, 12 ve 13. bölümlerinde yer almıştır. Bu bölüm, tüm
temel hak ve özgürlükleri kapsamakta ve tümüyle uluslararası temel
insan hakları pakt ve sözleşmelerine uyum göstermektedir9.
Devamındaki beş bölüm, devlet yönetimi ve sisteminin prensiplerini, devlet bölümlerinin yapısını ve yöneticilerini düzenlemektedir.
1921 Anayasası’nın aksine yeni anayasa, başkanlık müessesesi ve
Anayasa Mahkemesini kurmaktadır. Gürcistan Anayasa Mahkemesi’nin
kuruluşu 1921 Kurucu Meclisi’nin bakış açısına göre gerekli görülmedi.
Bu durumun sebebi mahkemenin anayasal ihlalleri kontrol mercii olması
sebebiyle büyük bir otorite oluşturacağı için bir ölçüde parlamento üzerinde bazı tehditlere yol açabilecek olmasıydı.

9

1995 Gürcistan Anayasası, 2. Bölüm.
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Başkanlık kurumunun olmayışı ile önceki anayasa, devlet üzerinde
tek bir otorite olması durumundan kaçınmıştı.
1995 Anayasası’na göre başkanlık kurumu, yürütmenin idaresinin
yanı sıra devlet yönetimini de içermektedir10. Yürütmenin bağımsız, eşit
oranda yetkiye sahip olması ile ilgili olarak Hükümet var olmamış ve
yalnızca Başkan’a bir danışma kurumu olarak görev yapmıştır. Sonuç
olarak, Hükümet’i Parlamento’ya karşı sorumlu tutan herhangi bir
düzenleme yoktu. Hükümetin her bir temsilcisi Başkan’a karşı sorumlu
iken; 69. madde, Başkan’ın iki önemli görev ve sorumluluğu ile
bağlantılıdır: İç ve dış politika aktiviteleri. Yukarıda bahsedilen maddeye göre Başkan, devletin tek ve en üstün temsilcisidir. Dış ilişkilerde
Başkan, herhangi bir taahhüt olmaksızın, ülkeyi temsil eder ve uluslararası anlaşmaları imzalarken aynı haklardan yararlanır. Fakat dikkat edilmelidir ki, yasama fonksiyonlarına göre Parlamento dış politikada ana
yönelimlere karar organını temsil eder.
Devletin başı olarak Başkan, devletin birliği ve bütünlüğünün
teminatıdır. Başkan’ın Parlamento’yu fesih yetkisi yoktur; çünkü
kendisinin otoritesi hükümeti bu şekilde dağıtmayı içermemektedir.
Parlamento’nun yapısı ve yetkisi 1995 Anayasası’nda, öncekine
kıyasla daha farklıdır. Yeni anayasaya göre Gürcistan Parlamentosu tek
meclisli ve nisbi sisteme göre 4 yıl için seçilen 150 ve çoğunluk sistemine göre seçilen 85 milletvekilinden oluşmaktadır11. Gürcistan Parlamentosu, Başkan ve Başkanvekilleri, Parlamento Ofisi, Komiteler, yasa
tarafından oluşturulan düzenlemelere göre kurulan araştırma grupları ve
geçici gruplardan oluşmaktadır.
Erkler ayrılığı prensibine göre üçüncü erk yargıdır. Birinci Gürcistan Cumhuriyeti’nde yargı reformunun bir sonucu olarak Senato, mahkeme sisteminde en yüksek yargı organıydı. Mahkeme bazı davaları jürinin katılımı ile tartışmaktaydı. Sovyetleşme sonrası mahkeme fonksiyonu Sosyalist doktrin bağlamında keskin bir biçimde değişti; yasa, kuvvetler ayrılığı konseptini ve dolayısıyla bağımsız yargılama bölümlerini
tanımadı. Sovyet sisteminde mahkemeler daha baskıcı bir fonksiyona
sahipti ve kimse devletin bireylere karşı sorumluluğu kavramını hesaba
katmamaktaydı.
10
11

1995 Gürcistan Anayasası, 69. Madde (Anayasal değişiklikler öncesi).
1995 Gürcistan Anayasası, 49. Madde (Anayasal değişiklikler öncesi).
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Mahkeme sistemi 1995 Anayasası’nda bütünüyle farklı bir biçimde sunulmaktadır. Bu kurumun evrimi, kamunun farkındalığındaki
gelişimle oluşmuştu ve hükümetin herhangi bir otoriter saik açıklamasını
önleyen prosedürler ve devlet kurumlarının kurulması için güçlü bir ihtiyaç bulunuyordu.
Yargının en büyük başarılarından biri, Anayasa Mahkemesi’nin
kurulmasıdır. 1995 Anayasası’nı takiben, devlet yönetiminin üç kuvveti
de Anayasa Mahkemesi’nin üç üyesini atamaktadır. Bir diğer üç üyeyi
Gürcistan Parlamentosu ve kalan üç üyeyi de Yüksek Mahkeme seçmektedir12.
Gürcistan Anayasa Mahkemesi’nin önemi, yargılama yetkisi
vasıtasıyla açıklanmaktadır. Normatif eylemler mahkemeye baskıcı bir
mahkeme olmasını kontrol etme ve çok çeşitli uyuşmazlık ve kontrol
merciinin konusu olan hususlarda otorite sağlamaktadır
Anayasa Mahkemesi’nin otoritesi, referandum çağrısı yetkisine sahip olması, seçim tarihlerinin belirlenmesi ve referandum ile seçimler
için çağrıda bulunulmamasına ilişkin uyuşmazlıklar bakımından çok
önemlidir.
Genel mahkeme sistemi bakımından, Başkan’ın yetkisi yargıçların
genel mahkemelere atanması bakımından belirleyicidir; çünkü, Parlamento’ya aday gösterme yetkisine sahiptir.
Sonuç olarak denilebilir ki, Birinci Gürcistan Cumhuriyeti Anayasası’nın hukuki mirasına karşın, 1995 Anayasası’nda birçok değişiklik
vardır. Bazı değişiklikler ilgili dönemin gerçekleri sebebiyle olmuşken,
bazıları belli bir baskın siyasi güç ve ideoloji nedeniyle olmuştur.
III. 1995 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler
Anayasa’daki değişiklikleri tartışmadan önce, 1995-1999 yılları
arasında Gürcistan’daki siyasi durumdan bahsetmek istiyorum.
1995’te 54 siyasi partinin katıldığı ilk parlamenter seçimler
gerçekleştirildi. Parlamento’da yalnızca 3 parti kendine yer bulabildi.
Anayasa’ya göre seçim barajı %5 olarak belirlendi. Bunun sonucunda
sandalyelerin çoğunluğu (2/3) “Yurttaşların Birliği” adını taşıyan ve
başkan Edvard Shevarnadze’yi destekleyen parti tarafından kazanıldı.
12

1995 Gürcistan Anayasası, 84. Madde (Anayasal değişiklikler öncesi).
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1999’da ikinci parlamenter seçimleri planlandı. İktidar partisi hiçbir şeyi değiştirmeyip eski plana bağlı kaldı. Seçimlerden önce Anayasa’da ilk değişiklik yapıldı: Seçim barajı % 7’ye çıkartıldı. Bu değişikliğe karşı 2 muhalif fikir bulunuyordu: bu fikri destekleyen uzmanlar ve
politikacılar, temsil konusu ve meşruluk ile durumu manipüle ederek
fikirlerini savunuyorlardı. Diğerleri, bu değişikliğin hali hazırda zaten
güçlü olan partileri güçlendireceğini belirtti13. Bu yüksek baraj iktidar
partilerinin gelecek seçimlerde daha fazla sandalye almalarına bir garantiydi.
1999 seçimlerinin sonuçları yukarıda belirtilen özeti meşrulaştırdı:
Yalnızca üç siyasi parti, bir tanesi belirgin bir çoğunlukla, yeni Parlamento’da temsil edildi. Bu sonucun anlamı, Başkan ile iktidar partisi
arasında işbirliğinin olması ve Gürcistan’daki siyasi ve hukuki durumda
değişen birşeyin bulunmamasıdır.
İkinci değişiklik, 20 Nisan 2000 tarihinde “özerk bir Cumhuriyet”
olarak tanımlanan “Adjara” statüsündeki değişiklik olmuştur.
Üçüncü değişiklik, Gürcistan Devleti ve Gürcistan Ortodoks Kilisesi arasında yapılan anayasal bir anlaşmadır. Bahsedilen anlaşma,
“Concordat" olarak anılmış ve 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Anlaşma, Gürcistan Ortodoks Kilisesi ve devlet arasındaki ilişkilere dair
hususlar ve davaları düzenlemekteydi. Yalnızca Parlamento’nun
çoğunluğunun değil, nüfusun % 70’i tarafından geçerli olan dini
davranışları düzenleyen bu anlaşmanın desteklenmesi şaşırtıcı değildi. Fakat belirtilmelidir ki anayasal demokrasi, çoğunluğa tüm gücü kazandıran
demokrasi değildir14.
Anayasa’daki değişiklikleri tartışıyorken, başbakanlık makamına
dair Başkan Shevardnadze tarafından teklif edilen taslak yasadan bahsetmek önem arz etmektedir. Bu taslağa göre devlet başkanlığı makamı
Başbakanlık makamı ile yer değiştirecektir. Bir diğer konu, Başkan’ın
Hükümeti bütünüyle ve ayrıca üyelerini de ayrı olarak azletme hakkı15
ile Parlamento’yu feshetmek için bulunan dört seçenekti. Dahası, Baş13

Wolfgang Gaul, Drafting and Adoption of Constitution of Georgia (Gürcistan
Anayasası'nın Tasarısı ve Kabulü), Tiflis, 2002, s. 113(Gürcüce'den tercüme).
14
Philippe Lauvaux, Les Grandes Démocraties Contemporains (Büyük Çağdaş
Demokrasiler), Tiflis, 2002, s. 97.
15
Wolfgang Gaul, Drafting and Adoption of Constitution of Georgia (Gürcistan
Anayasası: Tasarısı ve Kabulü), Tiflis, 2002, s. 302 (Gürcüce'den tercüme).
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kan’ın Anayasa ile ilgili olmadıkları durumunda Parlamento ve yürütücü
hükümet tarafından kabul edilen yasaları iptal gücünü açıklamak çoğunlukla belirsiz ve güçtür. Yukarıda bahsedilen hak, Anayasa Mahkemesi’nin temel hakkıdır ve devletin başının bu alanda yapabileceği
birşey yoktur. Yukarıda sözü geçen tüm değişiklikler Başkan’ın gücünü
genişleten hususlardır. Açıktır ki, bu değişiklikler temel anayasal
paradigmaları, özellikle erkler ayrılığı gibi önemli bir anayasal prensibi
ihmal etmek ve görmezden gelmek için yapılmıştır.
Bahsedilen anayasal değişiklikler geniş çaplı eleştiriye uğradı.
Uluslararası uzmanlar bu değişikliklerle Gürcistan’ın süper-başkanlık
cumhuriyetine evrildiğini belirttiler16. Kişisel kanaatime göre bu değişiklikler Gürcistan’daki dengelenmiş sistemin bütünüyle içini boşaltmak
için planlanmıştır.
Bu değişikliklerin yalnızca hukuki değil, siyasi yönü de bulunmaktaydı. Başkan, Parlamento’nun rolünü zayıflatmak ve en üstün yasama
gücünden kaynaklı yaşadığı problemleri bertaraf etmek istemiştir.
1995’t en 2002’ye kadar olan duruma göre, devletin siyasi ve ekonomik durumunun stabilizasyonuna katkı dolayısıyla Anayasa’nın kabulüne sebep olunmuştur.
2001 yılının sonunda Başkan’ın istifası ve yeni parlamenter
seçimlerin yapılması için sloganlar toplum içinde popüler hale geldi.
Fakat bu hareket ve protestolar çok önem taşımıyordu ve anayasal düzeni tehlikeye atmak fikri sebebiyle büyük bir destek görmüyordu17.
İktidar partisi olan “Yurttaşların Birliği”i, devletin başının ve
1995’ten 2003’e dek olan destekçilerinin menfaatlerini temsil etmekteydi. 2003 yılında Gürcistan’ın ekonomik büyüme oranı önemli bir ölçüde gerilemişti. Devlet görevlileri ve polis arasındaki yolsuzluk,
demokratik bir devlet inşaası için temel bir problemdi. Seçimlerde tahrifat devlete karşı devasa gösterilerinin ana sebebi olmuştu. Muhalefet
parti liderleriyle ve yabancı diplomatik temsilcilerle pazarlıklar sonrası
Başkan Shavardnadze istifa etmeye karar verdi.
16

Wolfgang Gaul, Drafting and Adoption of Constitution of Georgia (Gürcistan
Anayasası: Tasarısı ve Kabulü), Tiflis, 2002, s. 304 (Gürcüce'den tercüme).
17
Gia Getsadze, Gia Nodia, Building Democracy in Georgia, Constitutional System in
Georgia (Gürcistan'da Demokrasi İnşaası, Gürcistan'da Anayasal Sistem),
International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Tiflis, 2003.
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Gül Devrimi, toplum kendi hakları için ayakta dururken bağımsız
Gürcistan'da bir ilkti. Toplum hükümetin hukukun üstünlüğünde, insan
hakları korumasında, yolsuzluğun önlenmesinde, ekonomik büyümede
ve çalışma alanlarının kurulmasında ve Gürcü nüfusu için daha iyi bir
gelecek için barışçıl bir biçimde değişimi talep etti.
Gül Devrimi, Gürcistan’ı modern dünyada tanınır hale getiren temel siyasi olaydı ve hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması,
ifade özgürlüğü, bağımsız ve adil seçimler vb. demokratik değerlerin
korunması ve kurulmasının başlangıcı olmalıydı.
Devrimden sonra Gürcistan, devletin en üstün kanununu etkileyen
devrim sonrası bir sürece tanıklık etmiştir. İzleyen bölümde bunlardan
bahsedilecektir.
IV. Gül Devrimi Sonrası İlk Anayasal Değişiklikler
Anayasaları tartışırken, hiç de demokratik olmayan yollarla yapılmış bazı demokratik anayasalar olduğundan bahsetmek gerekir. Fakat
ayrıca hiçbir otoriter anayasanın demokratik bir yolla yapıldığının görülmediği gerçeğinin de altını çizmek gerekmektedir.
Anayasa yapım süreci ne kadar demokratiktir ve yeni anayasanın
kabulü ne denli geniş bir tartışmaya konu olmuştur Bunlar anayasa yapım sürecinde düşünülmesi gereken en temel iki faktördür18. Maalesef
bu süreç, Gül Devrimi sonrası tamamen farklı bir yöne gitmişti. Yalnızca
yukarıda bahsedilen iki faktör değil, taslak kanunun yayımlanması da
göz ardı edilmiştir.
2004 yılının başında yapılan değişiklikler gizli ve hızlı bir biçimde
kabul edildi. Yeni model yönetim, üç önemli politik figür nezdinde
gelişmişti: Başkan, Başbakan, Meclis Başkanı. Ne yazık ki diğer siyasi
faktörler değişiklikleri etkileyebilecek güçte değillerdi19. Siyasi liderler
anayasal değişikliklere ilişkin bu davranışları siyasi ve ekonomik kriz
18

M. Muskhelishvili, Constitution and its Discursive Legitimization (Anayasa ve Tutarsız Meşrulaştırması), International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Tiflis,
2006, s. 15, http://www.idea.int/conflict/cb/upload/CBPGeorgiaMarina.pdf.
19
Levan Izoria, Presidential, Parliamentary or Partly Presidential? Path Towards
Democratic Consolidation (Başkanlı, Parlamenter ya da Kısmi Başkanlı? Demokratik
Birleştirmeye Giden Yol), Tiflis, 2010, s. 11, http://www.parliament.ge/publicdebates/
articles.html.
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gerekçeleriyle meşrulaştırmaktaydı. Bazı hızlı ve radikal adımlar, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için atılmalıydı ve yeni devlet
demokratik değerler ile birlikte inşaasına başlanmalıydı. Bu fikir yalnızca çeşitli siyasi güçler tarafından değil ayrıca toplumun bazı kesimlerince de eleştirilmiştir. Bahis konusu olan taraflar, yeni bir anayasa
hazırlanır ya da önemli değişiklikler yapılırken devletin, anayasa tarafından devlet erklerinin sınırlanması hususunda belirtilen demokratik
değerlere göre davranması gerektiğine inanmaktaydılar.
Şayet anayasacılık tarihini gözden geçirecek olursak, Gürcistan
gibi gelişmekte olan ülkeler için siyaset ve anayasa arasındaki ilişki,
temel problemlerden biridir. Anayasayı devlet liderleri veya iktidar
partisinin çıkarları için kullanmaktan kaçınmak önem arz etmektedir.
Kendini sınırlama, demokratik toplum ve devleti inşa etmek, hukukun
üstünlüğüne sevk eden temel prensiplerden biridir.
Ne yazık ki, Gül Devrimi sonrasında yapılan ilk değişiklikler, devlet gücüne ilişkin bağlayıcı prensiplerden yoksundu ve devrim öncesi
politikaya göre tasarlanmıştı. Şüphe yoktur ki anayasa, güçlü bir devletin
kendi siyasi çıkarlarını tatmin için kullanılabilen temel bir araçtır. Kimi
uzmanlar, devrimin fikirlerinin anayasadaki değişiklikler ile yok olduğunu düşünmektedirler.
Devletin en üstün yasasının temel fonksiyonu, toplumu ve üyelerini adil olmayan muameleden korumaktır. Bu ana gayeyi gerçekleştirebilmek için esas önem kuvvetler ayrılığı ve insan hakları korumasına
verilmelidir.
Gül Devrimi sonrası, yeni siyasi güçler kuvvetler ayrılığı modelini
bütünüyle değiştirmiştir. Bu değişikliklerin ana getirisi başkanlık gücünün artması, Parlamento’nun zayıflaması, yeni yürütme organının
inşaası, soruşturma sisteminin yargıdan ayrılması şekillerinde tezahür
etmiştir. Aşağıda yargı makamı ve yürütmedeki değişiklikleri tartışacağız.
Gül Devrimi sonrası yargı sisteminde yapılan değişiklikler takip
eden biçimde olmuştur:
1) Jürilik Kurumu: Jürilik kurumu, tüm dünya çapında denenmiş yargılama sistemlerinden biridir ve toplumun bir yargılamaya katılabileceğinin altı çizilmelidir. Bu durum yargı sistemine kamu güvenini
artıracaktır. Kurumun Gürcistan’da da birçok destekçisi vardı. Farklı
STK’lar tarafından yürütülen Gürcistan’daki jürilik kurumu ile ilgili bazı
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araştırmalar, nüfusun azlığı ve egemen mantık sebebiyle bu kurumun
Gürcistan’da işlemediğini ortaya koymuştu. Tüm negatif tepkilere rağmen her surette değişiklikler yapıldı ve jürilik kurumu yargı sistemine
dahil edildi.
2) Savcılık Kurumunun Yargı Sisteminden Ayrılması: Savcılık
kurumu yargı sisteminden ayrıldı, fakat sistemdeki yeri ve yetkileri belirli değildi.
3) Hakimlerin Atanması İçin Gereken Şartlardaki Değişiklikler: Hakimlerin atanması için gerekli şartlarda bazı değişiklikler yapıldı.
Değişikliklerden önce, Yüksek Mahkeme için asgari yaş 30’du; değişikliklerden sonra 28 oldu. Devrimden önce seçilen ve atanan hakimler
bakımından, çoğu profesyonellikten yoksun oldukları için (devlet
görevlileri tarafından belirtildiği üzere) erken azledilmişlerdir. Fakat
esas sebep siyasi kimlikleriydi.
Devrim’den sonra yapılan temel değişiklikler, Başkan’ın güçleri,
yürütme erki, Parlamento ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkiyi
belirtmektedir.
Başkan, yürütme erkinin tek gücüdür. Parlamento hükümete karşı
güvenoyunu belirtme hakkına sahip olsa da bu prosedür yalnızca
formaliteydi. Yasama organının hükümeti onaylamadığı durumda, Başkan yine de Başbakan’ı atayabilmekte ve Parlamento’yu feshedebilmekteydi. Hükümet bütünüyle Başkan’a karşı sorumludur. Yeni hükümet
Başkanlık seçimlerinden sonra oluşturulmuştu.
Başkan’ın otoritesi, kanun yapma sürecinde güçlendirilmişti. Anayasa’ya göre Başkan, yasal inisyatif ve veto haklarına sahipti. Önceki iki
başkanın dönemi sürecinde, süper başkanlı cumhuriyet sisteminin
özelliklerinden biri olarak, her ikisi de Parlamento’da çoğunluğa sahipti.
Gül Devrimi’nden sonra, Parlamento tarafından engellenen Başkan’ın
herhangi bir yasal girişimini zorlukla hatırlayabiliriz.
Yukarıda bahsedilen tüm değişiklikler devlet yönetiminde temel
siyasi figürün, yasama, yürütme ve yargı güçlerinde geniş bir yetkisi
olan, Başkan olduğunu göstermektedir.
Devrimden sonra yapılan en önemli değişikliklerden biri yerel
özerklik kurumlarıydı. Özerklik organlarının seçim yolu ile olması
gerektiği fark edilmeliydi. Tüm bu değişikliklere rağmen, yerel devlet
kurumları önemli kurumlar olarak düşünülmekteydi; ülkenin bu kurum-
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lardaki nüfusunun menfaati sınırlıydı. Bu özerk kurumlardaki düşük seviyedeki menfaat, düşük seviye bir işleyişe yol açmıştı.
Yukarıda bahsedildiği üzere, birçok parlamenter ve başkanlık seçimleri, bağımsızlıktan itibaren gerçekleştirilmişti; fakat Gürcistan’ın
temel problemi-bölgesel yönetim anlaşması- çözülemiyordu. Anayasaya
göre Gürcistan’ın tüm ülke üzerindeki yargı yetkisinin yenilenmesinden
sonra, Gürcistan’ın bölgesel yapısı, anayasal düzlemde kararlaştırılmalıydı.
V. 2010 Yılında Yapılan Anayasa Değişiklikleri
Daha evvel bahsettiğimiz üzere Gül Devrimi’nden sonra yeni siyasi güç yalnızca yasama, yürütme ve yargı arasındaki güç dengelemesinde değil, yolsuzlukla mücadele ve kamu hizmetlerinin artırılması
konusunda da hızlı değişiklikler yapmaya çalıştı. Bazı reformlar başarılıydı:
fakat bazıları başarısız oldu. Bazı durumlardaki başarısızlık nedeni Batı
ülkelerinden alınan farklı kurumların yanlış yorumlanması ve kimi
dosyalardaki siyasi irade eksikliği ile bazı siyasi figürlerin aşırı kontrol
arzusuydu.
Yukarıda bahsedilenler, kuvvetler ayrılığı bakımından yeni
değişiklikler için ihtiyaca yol açmıştı. 2008 yılında Özel Anayasa Komisyonu Başkanı’nın emri ile, devletin en üstün yasasında yeni değişiklikler ve daha mükemmel bir anayasal çerçeve için çalışma başlatıldı.
Başkan Saakashvili tarafından atılan bu adım, iki farklı biçimde
değerlendirilebilir. 2004’te yapılan değişikliklerin geri dönüşü oldukça
kritikti. Ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından birçok tavsiye verilmişti. Venedik Komisyonu’nun fikri dahi negatifti ve Gürcistan’a
reformlar için bazı önerilerde bulunmuştu. Bazıları sistemin gerçekten
değiştirilmesini düşündü ve Başkan’ın gücünü zayıflatmak için başkanlı
cumhuriyetten, parlamenter cumhuriyete geçilmesi gerektiğini savundu..
Fakat bir diğer fikir, planlanan değişiklikler bakımından daha olumsuzdu. Başkan Saakashvili hali hazırda iki kez seçilmişti ve görevde
kalmak istiyordu. Bu sebeple devletin anayasal kuralını değiştirmeyi
denedi ve böylece Başbakan olarak seçilebilecekti (Rus Senaryosu).
İki yıllık sağlam bir çalışmanın ardından Komisyon, Anayasa’daki
değişiklikler bağlamında taslak kanunu sundu ve bunlar pozitif bir şekilde değerlendirildi. Sonraki değişiklikler, devletin demokratik dönüşümü için ileri adımlardı. 2010 yılında Parlamento, sunulan taslak kanunu üçüncü okumada kabul etti. 2010’da yapılan değişikliklerde, özellikle Başkan, Parlamento ve Başbakan/Hükümet arasındaki güç paylaşıAnayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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mına ilişkin eleştirel hususlardan bahsedilmelidir. Kimi anayasa hukuku
uzman ve bilim insanları, Gürcistan devletini, “yarı-başkanlık”20, “yarıparlamenter sistem”21 veya “Parlamenter modelin bazı bileşenlerini içeren karma sistem” olarak adlandırmıştır.
Anayasa hukukuna göre, devlet modellerinin tümü başkanlı
cumhuriyet, yarı-başkanlı cumhuriyet veya parlamenter cumhuriyettir.
Düşünüldüğünde gerçek şu ki Hükümet, Parlamento tarafından şekillenir
ve Başkan’ın gücü sınırlıdır. Buna göre yeni sistem daha ziyade Parlamenter sistemdir. Fakat anayasal değişiklikler, klasik model parlamenter
cumhuriyet için alışılmışın dışında özellikler içermektedir. Özellikle
Parlamento’nun rolü, Başbakan ve hükümetin hareketlerinin kontrolünü
büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Buna karşın Başbakan’ın siyasi
pozisyonu kaçınılmaz biçimde güçlendirilmiştir.
Yeni anayasal değişikliklere göre Başbakan’ın otoritesi aşağıdaki
biçimlerde tanımlanmaktadır22:
• Başbakan, yürütmenin başı ve devletin siyasi lideridir.
• Tek başına Başbakan, Başkan’ın rızası olmaksızın Hükümet’e
üye atayabilir ya da azledilebilir. Güvenoyunu aldıktan sonra Bakanların
görevlendirilmesi ve azledilmeleri Parlamento’nun onayına bağlı değildir.
• Parlamento tarafından bir Bakan’ın sorumluluğu hususunun
dile getirilmesi, Başbakan’ın ofisinden belli bir üyenin azledilmesini
zorunlu kılmaz.
• Başbakan, Hükümet tarafından ileri sürülen tasarıların planlanmamış tartışmalarına ilişkin olarak Parlamento’dan daha yetkilidir.
• Birçok davada Başkan tarafından ortaya konan eylemler,
Başbakan ile karşılıklı imzaya ihtiyaç duymaktadır. Aksine, Başbakan
tarafından karşı imzada hükümetin rızasına ihtiyaç duyulmamaktadır.

20

Levan Bodzashvili, Presidential Competence as of a Supreme Representative of the
State in Foreign Relations According to Draft Constitutional Law (Anayasa Tasarısı'na göre Dış İlişkilerde En Üst Temsilci olarak Başkanlık Yetkileri),
http://parliament.ge/Publicdebates/articles.html.
21
George Kakhiani, Opinion on Several Issues of the Draft Constitutional Law (Anayasa Tasarısı'na ilişkin Çeşitli Konularda Düşünceler), Tiflis, 2011,
http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html.
22
1995 Gürcistan Anayasası, 78- 79. Madde (Anayasa değişiklikleri sonrası).
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Yeni model bağlamında Başkan, devletin siyasi liderinin sahip olduğu yetkilere sahip değildir.
• Başkan artık yürütmenin bir parçası değildir ve parlamenter
cumhuriyetlerin başları için alışılmış olan yetkilere sahiptir.
• Başkan’ın hükümetin oluşmasındaki rolü daha ziyade şekilseldir.
• Yürütme organları Başkan’a bağlanmamıştır.
• Başkan, Hükümet ve diğer yürütme organları tarafından
gerçekleştirilen hukuki eylemler üzerinde yargısal bir gözetim yetkisine
sahip değildir
• Hükümet için Parlamento’ya taslak Bütçe Kanunu göndermede
Başkan’ın rızasını kazanmak gereği yoktur.
• Başkan yalnızca Anayasa tarafından belirtilen yetkileri kullanır.
Fakat Başkan, klasik parlamenter rejimde alışılmamış olan bazı
yetkilere de sahiptir. Anayasa’nın 73/1/a maddesinde yapılan değişikliğe
göre, Başkan yabancı devletlerle pazarlık yapabilir ve hükümetin rızası
ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri sonuçlandırabilir. Yetkilerdeki
bu tarz uyumsuzluk, Başkan ve Başbakan arasındaki anlaşmazlıklar için
ciddi bir temel oluşturur.
Yeni değişikliklerdeki bir diğer önemli husus, Hükümet’e güvenoyudur. Güvenoyu ilanı prosedürüne ilişkin temel bir eleştiri ve güvensizlik söz konusuydu;
• Güvenoyu prosedürü, 102 gün sürebilir ve siyasi krizlere
sebebiyet verebilir. Başkan pozisyonuna aday ve Hükümet kompozisyonu için güvenoyu alamamış kişi, Parlamento’ya yeni hükümet oluşumu için güvenoyu alabilmek bakımından yeni veya aynı kompozisyonu 30 günde belirtme yetkisine sahiptir ve bu girişimlerin sayısı sınırlı
değildir. Başkan, bu 30 günlük süre sona erdiğinde Başbakanlık’a yeni
bir aday gösterimi için yetkilidir.
• Başbakan’ın pozisyonunu oldukça güçlendiren, Hükümete güvensizlik oyu verilmesi prosedürü karışıktır23. Güvensizlik prosedürünün
23

Bakınız. CDL-AD (2010) 028 Final opinion on the draft constitutional law on
amendments and changes to the constitution of Georgia (Gürcistan Anayasası'ndaki
değişikliklere dair Anayasa Tasarısı'na yönelik Nihai Düşünceler) - Venice
Commission at its 84th Plenary Session (Venedik Komisyonu 84. Genel Oturum),
Venedik, 15-16 Ekim 2010; Georgian Young Lawyers’ Association (Gürcistan Genç
Avukatlar Birliği), Comments on the Draft Constitutional Law (Anayasa Tasarısı
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sonuçlanması için en az 40 gün gerekmektedir, bu durum anayasa hukuku mantığı ile uyumlu değildir. Demokratik ülke anayasalarında böyle
uzun dönemlere ihtiyaç duyulmamaktadır24. Aynı şey, güvensizlik oyu
için gereken oy sayısına ilişkin olarak söylenebilir. Yeni değişikliklere
göre güvensizlik ilanı için, Parlamento’daki toplam üye sayısının 2/5’i
gerekmektedir. Parlamento üyelerinin 1/4’ü, geleneksel demokrasiye
sahip devletlerin anayasalarındaki en yüksek koşuldur25.
• Anayasa hukuku, Batı demokrasilerinin anayasal pratiğinde
benzeri olmayan zımni güvensizlik oyuna “veto” hakkının uygulanması
ihtimalini öngörür. Diğer bir yersiz kural, 3/5 Parlamento üyesinin Başkan’ın veto yetkisini hükümsüz bırakmak için güvensizlik oyu
verebileceğidir. Hükümete güven ya da güvensizlik ilanı, Parlamento
çoğunluğu tarafından kabul edilen bir karardır ve her daim oyların
çoğunluğunda kesin bir yansıma bulur.
Yeni değişiklikler yalnız yürütme ve yasamaya ilişkin değil, yargı
organını da kapsamaktadır. Anayasal hukuk, yargıçlara olağan
mahkemelereömür boyu seçilme imkânı sağlamaktadır. Bu davranış iki
biçimde değerlendirilebilir; yüksek demokratik değerlere sahip Batı
ülkelerinde bu pratik pozitif bir rol oynar çünkü bu, yargı sisteminin
bağımsızlık ve tarafsızlığı anlamına gelmektedir. Fakat yargı sistemine
duyulan güvenin yüksek olmadığı toplumlarda, yargıçların üzerinde etki
oluşturacak birçok alternatif ihtimal vardır ve bu bakımdan ömür boyu
yargıçlık ataması, olgun bir karar olarak değerlendirilmeyebilirdi26.

Hakkında Yorumlar); Vakhtang Khmaladze, Zurab Jibgashvili, Commentary on the
Amendments and Supplements to the Draft Constitutional Law (Anayasa Tasarısı'na
Dair İlaveler ve Değişikliklerin Yorumu), http://www.parliament.ge/publicdebates/
articles.html
24
İspanyol Anayasası’nda meselenin ortaya çıkması tarihinden son oylama tarihine
kadar 5 günden az olmamak kaydıyla geçmektedir. İtalyan, Macar, Romen Anayasaları’nda bu süre 3 gün; Almanya, Belçika, Estonya, Yunanistan ve Slovenya Anayasaları’nda 2 gündür.
25
İspanya, İtalya - 1/10; Slovenya - 10 Parlamenter (90 üzerinden); Yunanistan - 1/6;
Avusturya, Fransa, Bulgaristan, Estonya, Slovakya, Macaristan - 1/5; Almanya, Romanya - 1/4.
26
Vakhtang Khmaladze, Zurab Jibgashvili, Commentary on the Amendments and
Supplements to the Draft Constitutional Law (Anayasa Tasarısı'na Dair İlaveler ve
Değişikliklerin Yorumu), http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html
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Yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığının yanında, hala problemli olarak düşünülen bazı değişiklikler vardır:
• Değişikliklerin ilk taslağına göre, çift vatandaşlığa sahip kişilerin, siyasi mevkilere gelmesine izin verilmiyordu. Fakat bu kuralın
değişmesinden sonra söz konusu kısıtlama yalnızca Başkan, Başbakan
ve Meclis Başkanı’na uygulanmaktadır. Kanaatimce, bu liste
genişletilebilir ve çifte vatandaşlığa sahip kişiler, Hükümette ve diğer
önemli devlet kademelerinde yer almayabilirler.
• Anayasal değişiklikler Başkan olarak seçilmek için adaylarda
bulunması gereken ilave özellikleri tanımlar. Kişi özellikle seçim günü
itibariyle Gürcistan’da 3 yıldır ikamet ediyorsa, Başkanlık seçimlerine
katılabilir. Şahsi görüşüme göre bu durum, Gürcistan adına yurtdışında
diplomatik görev yapan kişiler bakımından ayrımcılık olarak değerlendirilebilir. Fakat Gürcistan Seçim Kanunu, “yaşamak” ve “Konsolosluk’a
kayıtlı olmak” arasında katı bir ayrım yapmaktadır. Bu durum en azından
ilgili düzenlemenin ikili yorumunun yapılabileceğine dair açık bir kanıttır.
• Yeni anayasal değişiklikler, Gürcistan’daki yerel özerkliklerin
korunması için etkili garanti sağlamamaktadır27. Yürütme organı,
Gürcistan idari-mülki bölümlerinde idari yöneticiler tarafından temsil
edilmektedir. Bu pozisyon, yetkileri belli idari-mülki bölümler üzerinde
genişletilebilen Fransa Valilik sistemi ile benzerlik göstermektedir.
Maalesef, anayasanın hukuku, yöneticilerin ana yetkilerine ilişkin bir
saptamada bulunmamaktadır.
Gürcistan Anayasa hukukuna göre, bu anayasal değişiklikler,
başlangıç, özerklik, temel haklar, parlamenter komisyonlar ve yargı yetkisi haricinde, Ekim 2013 Başkanlık seçimlerinden önce yürürlüğü
girmiştir.
27

Bakınız, CDL-AD (2010) 017 Draft Constitutional Law on changes and amendments
to the Constitution of Georgia - Chapter VII Local Self-Government (Gürcistan Anayasası'ndaki Değişiklikliklere Dair Tasarı); CDL-AD (2010) 028 Final opinion on the
draft constitutional law on amendments and changes to the constitution of Georgia
(Gürcistan Anayasası'ndaki değişikliklere dair Anayasa Tasarısı'na yönelik Nihai Düşünceler) - Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venedik Komisyonu 84.
Genel Oturum), Venedik, 15-16 Ekim 2010; Vakhtang Khmaladze, Zurab
Jibgashvili, Commentary on the Amendments and Supplements to the Draft
Constitutional Law (Anayasa Tasarısı'na Dair İlaveler ve Değişikliklerin Yorumu),
http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html
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Sonuç
Yukarıda anlatılan Gürcistan anayasacılığının tarihsel değişimine
göre, anayasacılık doktrininin temel prensipleri ve siyasi saikler itibarıyla makul surette şarta bağlanan 1990’lardan beri yürürlüğe giren tüm
değişiklikler sıklıkla ve bütünüyle göz ardı edilmiştir.
Bu noktada, Gürcistan Parlamentosu’nun Venedik Komisyonu’nun
bazı önerilerini dikkate aldığından bahsetmek önem arz etmektedir.
• Başkan’ın bir siyasi partide pozisyonu bulunabilmesi hakkı saf
dışı edilmiştir.
• Başkan’ın yasa tasarısı sunabilme hakkı ortadan kaldırılmıştır.
• Dış politika ve savunmaya ilişkin birçok yetki Başkan’dan alınmıştır
• Organik kanunlara Anayasa’da referans devam ettirilmiştir.
• Bölgesel bölümlerdeki yürütme organlarına soru sorma hakkından
mahrum bırakan norm, taslak anayasadan kaldırılmıştır.
• Güvensizlik prosedürünün kavramları az ölçüde değiştirilmiştir.
Ne yazık ki, yukarıda bahsedilen gelişmeler “mükemmel” bir devlet inşaası için yeterli değildir. Ulusal ve uluslararası anayasa hukuku
uzmanlarının eleştiri noktaları dikkate alındığında, bazı noktalar hala
aydınlatışmamış ve bazı normların, hukukun üstünlüğü ve demokratik
değer standartlarını karşılamamış olduğu görülecektir.
Gelecekte ciddi adımlar atılmalıdır; bunların en önemlisi dengesiz
devlet sisteminin gözden geçirilmesi ve devlet düzeninin klasik modellerinden birine dönüşümdür. Bu durumda anayasal değişiklikler, zayıf bir
Parlamento, zayıf bir Başkan ve güçlü bir Başbakan’ın karakterize ettiği
alışılmadık bir hükümet sistemini ortaya koymuştur. Değişikliklerin
revizyonu ve “Gürcistan Sistemi”ni devlet düzeni klasik modellerinden
birine uyarlamadan sonra, Parlamento, Başkan ve Başbakan’ın yetkilerine açıkça karar verilecektir. Bu durum, yukarıda bahsedilen çeşitli
problemli durumların çözümüne yol gösterebilecektir. Varolan model,
Başbakan’ın liderliğinde anti-demokratik ve uzun süreli bir rejimin
kurulması riskini içermektedir. Buna karşın Anayasa’nın amacı -Devletin en üstün yasası- bu tarz durumları desteklemek yerine bunlardan
kaçındırmak olmalıdır.

Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015

60

Gürcistan’daki Anayasal Değişikliklerin Hukuki ve Siyasi Boyutları

KAYNAKÇA
1995 Gürcistan Anayasası.
Melkadze Otar, Constitutionalism (Anayasalcılık), Tiflis, 2008.
A. Demetrashvili, I. Kobakhidze, Constitutional Law (Anayasa
Hukuku), Rise Yayınevi, Tiflis, 2014.
Wolfgang Gaul, Drafting and Adoption of Constitution of
Georgia (Gürcistan Anayasası'nın Tasarısı ve Kabulü), Berliner
Wissenschafts- Verlag Yayınevi, Tiflis, 2002 (Gürcüce'den tercüme).
Gia Getsadze, Gia Nodia, Building Democracy in Georgia,
Constitutional System in Georgia (Gürcistan'da Demokrasi İnşaası,
Gürcistan'da Anayasal Sistem), International Institute for Democracy
and Electoral Assistance, Tiflis, 2003.
Philippe Lauvaux, Les Grandes Démocraties Contemporains
(Büyük Çağdaş Demokrasiler), Institute of Politology, Tiflis, 2002,
M. Muskhelishvili, Constitution and its Discursive Legitimization
(Anayasa ve Tutarsız Meşrulaştırması), International Institute for
Democracy and Electoral Assistance, Tiflis, 2006, http://www.idea.int/
conflict/cb/upload/CBPGeorgiaMarina.pdf
Levan Bodzashvili, Presidential Competence as of a Supreme
Representative of the State in Foreign Relations According to Draft
Constitutional Law (Anayasa Tasarısı'na göre Dış İlişkilerde En Üst
Temsilci olarak Başkanlık Yetkileri), http://parliament.ge/Publicdebates/
articles.html
George Kakhiani, Opinion on Several Issues of the Draft
Constitutional Law (Anayasa Tasarısı'na ilişkin Çeşitli Konularda Düşünceler), Tiflis, 2011, http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html
Vakhtang Khmaladze, Zurab Jibgashvili, Commentary on the
Amendments and Supplements to the Draft Constitutional Law (Anayasa Tasarısı’na Dair İlaveler ve Değişikliklerin Yorumu),
http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html
CDL-AD (2010) 017 Draft Constitutional Law on changes and
amendments to the Constitution of Georgia - Chapter VII Local
Self-Government (Gürcistan Anayasası'ndaki Değişiklikliklere Dair
Tasarı), Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venedik Komisyonu 84. Genel Oturum), Venedik, 15-16 Ekim 2010.

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015

Mariam Jikia

61

CDL-AD (2010) 028 Final opinion on the draft constitutional
law on amendments and changes to the constitution of Georgia
(Gürcistan Anayasası'ndaki değişikliklere dair Anayasa Tasarısı'na yönelik Nihai Düşünceler) - Venice Commission at its 84th Plenary Session
(Venedik Komisyonu 84. Genel Oturum), Venedik, 15-16 Ekim 2010.
Georgian Young Lawyers’ Association (Gürcistan Genç Avukatlar
Birliği), Comments on the Draft Constitutional Law (Anayasa Tasarısı Hakkında Yorumlar).
Levan Izoria, Presidential, Parliamentary or Partly
Presidential? Path Towards Democratic Consolidation (Başkanlı,
Parlamenter ya da Kısmi Başkanlı? Demokratik Birleştirmeye Giden
Yol), Tiflis, 2010, http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html

Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015

INVENTER LA PAIX APRES UN DEMI-SIÈCLE DE CONFLIT
ARMÉ ÉTUDE SUR LES DISCOURS DE LA JUSTICE
TRANSITIONNELLE EN COLOMBIE*
(INVENTING PEACE AFTER A HALF-CENTURY OF ARMED CONFLICT STUDY
ON THE TRANSITIONAL JUSTICE DISCOURSES IN COLOMBIA)

Luis-Miguel Gutierrez Ramirez**

RÉSUMÉ
Depuis plus de cinquante ans, la Colombie vit l’un des plus vieux
conflits armés de la planète. Il s’agit en effet d’une guerre qui oppose
deux groupes de guérillas (FARC-EP et ELN) aux Forces Armées
régulières ainsi qu’aux groupes paramilitaires d’extrême droite (AUC
appelés aujourd’hui BACRIM) et qui au fil du temps a entraîné de
graves conséquences dans tous les secteurs de la société. Bien qu’il
n’existe pas un chiffre consolidé, certaines organisations recensent 220
000 morts, 25 000 disparus et plus de 5 millions de personnes déplacées,
sur une population d’environ 48 millions de personnes, comme conséquence
du conflit, ce qui témoigne de l’ampleur de la tragédie humanitaire
colombienne.
Face à une guerre qui s’éternise, divers gouvernements ont
entamés de négociations de paix qui se sont soldées pour la plupart par
un échec. Néanmoins, sous la première présidence d’Alvaro Uribe
(2002-2006), un processus de paix a abouti avec les Autodéfenses Unies
de Colombie (AUC). C’est à ce moment-là que le discours de la justice
transitionnelle émerge en Colombie afin de justifier les réponses
politiques et juridiques envisagées par le gouvernement pour mener ce
processus, notamment en ce qui concerne les violations graves des droits
*
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de l’Homme et les crimes internationaux commis par ces groupes.
Depuis 2012, le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla des
FARC sont dans un processus de paix pour la terminaison du conflit
armé interne. La justice transitionnelle fait partie des sujets principaux
de négociation et les parties viennent de trouver tout récemment un
accord sur la manière dont celle-ci sera mise en place dans un possible
post-conflit.
Le présent article s’intéresse à la réception et instrumentalisation
du discours de justice transitionnelle en Colombie. On constate les
difficultés de mener un processus de post- conflit et de pacification avant
même la cessation des hostilités et la démobilisation de toutes les parties
en conflit ainsi que les dilemmes que cela entraîne dans une société
désireuse de paix.
Mots clés: Colombie; justice transitionnelle; conflit armé interne;
processus de paix; droits des victimes; Constitution.
ABSTRACT
For more than fifty years, Colombia has witnessed one of the
oldest armed conflicts in the world. This is indeed a war between two
guerrillas (FARC and ELN) against the regular armed forces and the
extreme right paramilitary groups (AUC, nowadays named Bacrim).
This war over time has led to serious consequences in all sectors of
society. Although there is no consolidated data, national rapports count
the Colombian humanitarian tragedy: diverse sources calculate 220,000
dead, 25,000 victims of enforced disappearance and 5 million displaced
persons as a result of the armed conflict.
Faced with an endless war, several governments have started
peace negotiations which resulted mostly in failure. However, under first
presidential term of Alvaro Uribe (2002-2006), a peace process was
agreed with paramilitary groups (Autodefensas unidas de Colombia –
AUC). Transitional justice discourse emerges in Colombia to justify
political and legal responses visualized by the Government to complete
this process, particularly with regard to serious human rights violations
and international crimes perpetrated by these groups. Since 2012, the
Government of Juan Manuel Santos and FARC guerrilla started a peace
process for the finalization of non-international armed conflict. Transitional
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justice is one of the main topics of negotiation and it has recently come to an
agreement on how it will be implemented in a potential post-conflict.
This article focuses on the reception and manipulation of
transitional justice discourse in Colombia. We confirm the difficulties of
conducting a post conflict process before the cessation of hostilities and
the demobilization of all the parties in conflict. This situation is very
problematic in a society eager for peace.
Keywords: Colombia; transitional justice; non-international
armed conflict; peace processes; victim’s rights; Constitution.
***
« Il est plus facile de faire la guerre que la paix ».
Discours de Verdum – 14 juillet 1919
Georges Clemenceau
Le conflit armé interne en Colombie naît au milieu des années
soixante dans un contexte historique marqué par deux phénomènes.
D’un côté, au niveau international, la Guerre froide, opposant les
puissances capitalistes à celles autoproclamées communistes, aura des
conséquences significatives dans le continent américain, notamment en
Colombie. En effet, soutenus par l’Union des républiques socialistes
soviétiques (URSS), divers groupes de guérilla empruntent la voie armée
afin de renverser le statu quo considéré comme injuste et oppressif,
conquérir le pouvoir par la force militaire et instaurer un modèle
politico-économique conforme aux idées marxistes-léninistes. Le succès
de la révolution cubaine de 1959 répand son souffle par les Andes et
encourage la création des guérillas au Nicaragua (1961), au Guatemala
(1962), au Pérou (1963), en Colombie (1964), en Argentine (1964) et en
Bolivie (1966).
Face à cette « menace communiste », les Etats Unis d’Amérique
n’hésitent pas à intervenir dans les ordres interaméricains soutenant
idéologiquement, mais aussi matériellement et financièrement, des
régimes à tendance autoritaire, voire dictatoriale. C’est ainsi que les
Forces Armées nationales s’emparent du pouvoir par le biais des coups
d’État illégaux au Brésil (1964), en Bolivie (1964), en Uruguay (1973),
au Chili (1973) et en Argentine (1976). Suivant la doctrine de Sécurité
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nationale et coordonnées dans le cadre de l’« Opération Condor », les
dictatures militaires vont enlever, assassiner, emprisonner et torturer des
milliers des personnes de manière systématique et généralisée en
Amérique latine1.
D’un autre côté, au niveau interne, les idées révolutionnaires trouvent
en Colombie une société fortement inégalitaire, traditionnellement
gouvernée par des élites économiques latifundistes qui monopolisent la vie
politique et se partagent le pouvoir entre deux partis politiques
hégémoniques: le parti libéral et le parti conservateur. L’absence d’alternance
politique et de véritables possibilités d’accéder à l’exercice du pouvoir
public marginalisant les secteurs populaires est de surcroît accompagnée
d’une sanglante répression contre le mouvement social ouvrier et paysan.
Un État presque inexistant dans les régions, incapable d’assurer les services
publics les plus élémentaires, contraste avec l’opulence des secteurs aisés
des grandes villes qui ne se préoccupent point des conditions de pauvreté de
la majorité de la population.
Le conflit armé devient alors inévitable. A la création en 1964 des
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC - Forces armées
révolutionnaires de Colombie), suivent celle de l’Ejercito de Liberación
Nacional (ELN - Armée de libération nationale) en 1965 et celle de
l’Ejercito Popular de Liberación (EPL – Armée populaire de libération)
en 19672.
Le conflit armé en Colombie a donc des origines socio-politicoéconomiques très claires. Il ne s’agit absolument pas d’un conflit à
caractère religieux. Ce n’est pas non plus un conflit basé sur des critères
ethniques voire raciaux. Il est donc question d’une confrontation armée
qui oppose deux adversaires nettement délimités, les guérillas et l’Etat,
quelque peu calquée d’un point de vue théorique à l’image de la Guerre
froide. Cette clarté idéologique et organique sera néanmoins estompée
1

2

Il est à préciser que, paradoxalement, la Colombie est, hormis une courte période
dictatoriale du Général Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 et 1957, l’un des rares pays
à ne pas avoir connu une dictature militaire. L’influence des Etats Unis d’Amérique
sera néanmoins bien présente dans le contexte national, notamment à partir des
années 90 dans le cadre de la guerre contre le narcotrafic.
Il existe de différences idéologiques: les FARC sont marxistes-léninistes alors que
l’EPL est maoïste et l’ELN, une guérilla castriste imprégnée de la théologie de la
libération.
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des années plus tard du fait de deux phénomènes concomitants:
l’apparition de nouveaux acteurs dans le champ de bataille d’une part et
la fin de la Guerre froide d’autre part.
La longue durée du conflit colombien a en effet permis une mutation,
une transformation importante des circonstances de la confrontation armée
et une réadaptation de celles-ci dans les discours des acteurs belligérants.
Au niveau international, la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin de
l’URSS en 1991 signifient un changement de paradigme dans les
relations internationales. La logique binaire qui a marqué plus de la
moitié du XXe siècle sera remplacée par une gouvernance globale moins
polarisée. En outre, les dictatures militaires du Cône sud commencent à
tomber les unes après les autres, en Bolivie (1981), en Argentine (1983),
en Uruguay (1985), au Brésil (1985), au Paraguay (1989) et finalement
au Chili (1990). Les conflits armés en Amérique centrale aboutissent à
des négociations de paix sous l’égide de l’Organisation des Nations
Unies au Salvador (1991) et au Guatemala (1996).
Malgré tous ces changements favorables en théorie à la finalisation
du conflit armé interne, une situation à contre sens va caractériser le cas
colombien. Deux nouveaux groupes de guérilla voient le jour: le
Movimiento 19 de abril (M-19, le Mouvement 19 avril) créé en 1974
suite à la fraude électorale des élections présidentielles de 1970 et le
Movimiento Armado Quintin Lame (Mouvement armé Quintin Lame)
qui émerge en 1984 comme réponse à la persécution des peuples
indigènes dans le sud du pays. Dans le même temps, les premières
guérillas se sont militairement renforcées et leurs membres se sont
exponentiellement multipliés3.
Ce phénomène sera accompagné par la naissance de groupes armés
d’extrême droite (paramilitaires), financés par des entreprises
multinationales et des élites terriennes et industrielles pour, dans un
premier moment, protéger leurs intérêts contre l’action subversive, mais
aussi élargir sa puissance économique par le biais de l’appropriation
violente des terres, la persécution et extermination de mouvements
politiques portant des idées de gauche et le contrôle des populations par
3

Pour illustrer ce point, il faut noter que, si à la fin des années soixante on pouvait
compter à peine quelques centaines de rebelles, en 1990 les FARC avaient plus de 8
000 combattants et en 2000 elles en comptent sur plus de 17 000.
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la terreur. En outre, une logique manichéenne que l’on peut résumer par la
phrase « l’ennemi de mon ennemi est mon ami » s’empare des institutions
étatiques, notamment des Forces armées et de Police qui collaborent,
soutiennent et agissent de manière conjointe et combinée avec les groupes
paramilitaires4.
La complexe configuration du conflit armé colombien sera aussi
déterminée à partir des années 1980 par l’apparition du phénomène du
narcotrafic, puissant et inépuisable combustible de la guerre, source des
malheurs du peuple colombien et cause irréductible d’une culture de
corruption qui corrode tous les secteurs de la vie nationale. En définitive,
le niveau de violence s’accroît, les atrocités commises par tous les
acteurs se multiplient, la dégradation du conflit armé se généralise et le
nombre de victimes ne cesse d’augmenter depuis plus de 50 ans. Voila
un aperçu rapide de ce qu’est la tragédie colombienne.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser après cette description, la
guerre fratricide en Colombie a été accompagnée depuis son début par des
discours et des processus qui ont sans succès cherché à instaurer la paix
dans le pays. Bertolt Brecht affirmait: « [l]a guerre n’exclut pas la paix. La
guerre a ses moments paisibles. Elle satisfait tous les besoins de l’homme, y
compris les besoins pacifiques. C’est organisé comme cela, sinon la guerre
ne serait plus viable ». La paix n’est donc pas étrangère au conflit
colombien. Divers gouvernements ont entamé des négociations de paix qui
se sont soldées pour la plupart par un échec. La démobilisation de certains
groupes armés a néanmoins permis une pacification partielle mais
inefficace en Colombie (I). Les discours de paix sont pourtant étouffés par
les balles de la guerre qui fait encore partie du quotidien, les belligérants
mènent leurs combats en même temps qu’ils parlent de paix (II).

4

La Cour interaméricaine des droits de l’homme a condamné à plusieurs reprises l’Etat
colombien pour des violations graves aux droits de l’homme commises par des
Agents étatiques avec des groupes paramilitaires: Affaire des Communautés afrodescendantes déplacées du Cacarica (opération genèse), arrêt du 20 novembre 2013;
Affaire Manuel Cepeda Vargas, arrêt du 26 mai 2010; Affaire massacre de la
Rochela, arrêt du 11 mai 2007; Affaire des massacres d’Ituango, arrêt du 1 juillet
2006; Affaire de la massacre de Pueblo Bello, arrêt du 31 janvier 2006; Affaire de la
massacre de Mapiripán, arrêt du 15 septembre 2005; Affaire des 19 commerçants,
arrêt du 5 juillet 2004.

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015

Luis-Miguel Gutierrez Ramirez

69

I) La pacification partielle mais inefficace d’un pays encore
en guerre
La Colombie est encore aujourd’hui un pays en guerre. Au moins
trois générations de colombiens n’ont pas connu un seul jour de paix
depuis plus de 50 ans. Il faut néanmoins noter que les négociations de
paix entre les divers gouvernements qui se sont succédés et les groupes
armés illégaux ont toujours eu une place importante dans l’agenda
politique du pays (A). Une tendance récente, fortement influencée par le
droit international, montre que les discours politiques de pacification ont
cédé avec le temps aux exigences juridiques pour mener les négociations
de paix en Colombie (B).
A) Les négociations de paix en Colombie: entre l’espoir et la
désillusion
Face à une guerre qui s’éternise, divers gouvernements ont entamé
des négociations de paix avec les différents groupes de guérilla, notamment
entre 1983-1985, entre 1990-1992, entre 1998-2002 et depuis 2012 à nos
jours. En outre, sous la première présidence d’Alvaro Uribe (2002-2006),
un processus de paix avec les Autodéfenses Unies de Colombie (AUC) a
abouti à la démobilisation d’environ 32 000 paramilitaires. Toutes ces
négociations de paix se sont soldées en réalité par des résultats mitigés.
Deux de ces expériences peuvent être qualifiées d’échecs
complets. D’abord, le 24 mai 1984 le Gouvernement de Belisario
Betancur et les FARC signent les Accords de La Uribe. Un cessez-le-feu
réciproque ouvre la porte aux pourparlers auxquelles les guérillas du
M19, l’EPL et l’ELN adhérent postérieurement. Sans soutien des partis
politiques traditionnels, notamment du parti libéral, et face à une
opposition déclarée de l’Armée régulière, les négociations tombent à
l’eau suite à divers événements de violence. La persécution sanglante et
l’extermination presque totale des membres du parti politique Union
patriotique, y compris ceux démocratiquement élus aux élections locales
et nationales, qui était apparu en conséquence des négociations de paix,
montrent sans aucun doute l’absence de garanties pour les personnes qui
renoncent à la voie armée.
Ensuite, des années plus tard, en 1998, le Gouvernement d’Andres
Pastrana et les FARC décident de négocier sans qu’une trêve ne soit
pacté ni un cessez-le-feu déclaré. La guerre se poursuit dans le territoire
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en même temps que les pourparlers se déroulent dans une zone
démilitarisée de 42 000 km2 (la taille de la Suisse), utilisée par ailleurs
comme base arrière pour des opérations subversives. La rupture du
processus de paix en 2002 éloigne dans l’immédiat la possibilité d’en
finir avec le conflit armé et laisse dans la population civile un sentiment
d’amertume et de désespoir.
Les deux périodes présidentielles d’Alvaro Uribe (2002-2010)
suivant l’échec des négociations avec les FARC seront caractérisées par
le renforcement et la modernisation des Forces Armées régulières, la
négation officielle de l’existence d’un conflit armé en Colombie5 et par
un combat sans merci contre la subversion sous un discours de guerre
contre le terrorisme. En revanche, ce même gouvernement entreprend
des négociations de paix avec les groupes paramilitaires qui aboutissent
à leur démobilisation en 2005. Environ 32 000 paramilitaires rendent les
armes et certains, très peu en réalité6, se soumettent à la justice par le
biais d’un procès pénal spécial régulé par la loi 975 de 2005 dite « Loi
de justice et paix »7.
Le succès de ce processus demeure très contesté. D’une part, les
zones d’influence des anciens paramilitaires sont toujours sous le
contrôle des groupes armés recyclés ou renouvelés qui s’identifient avec
la lutte antisubversive et qui sont très liés aux activités du narcotrafic.
D’autre part, bien que le gouvernement nie la continuité des
paramilitaires et par un jeu de langage les appelle Bandes criminelles
émergentes (Bacrim), les populations touchées par le conflit demeurent
sous l’emprise de la terreur et la peur comme c’était le cas avant la
démobilisation supposée8. Les défauts rencontrés dans la conception et
la mise en place des programmes de réintégration, dans un contexte de
persistance de la guerre dont le narcotrafic fait son affaire, font des
anciens combattants des cibles pour un réarmement; un recyclage de la
5

SERRANO Y. Nommer le conflit armé et ses acteurs en Colombie. Communication
ou information médiatique ?, L’Harmattan, Paris, 2012.
6
En principe, environ 4 200 paramilitaires étaient censés se soumettre au procès spécial
de justice et paix. Néanmoins, seulement environ 2 200 l’ont effectivement fait.
7
AMBOS K., Procedimiento de la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) y derecho
penal internacional, Temis, Bogotá, 2010, p. 275.
8
DIAZ A.M. et GALLON G. (ed.), Colombia: la metáfora del desmantelamiento de los
grupos paramilitaries, Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 2010, p. 391.
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violence s’explique donc par des objectifs lucratifs ou simplement de
survie9.
Le changement de gouvernement opéré en 2010 signifie un
virement radical de la politique officielle de paix. Tout d’abord, le
président Juan Manuel Santos reconnait sans ambiguïtés l’existence d’un
conflit armé interne. Ensuite, il fait approuver une loi 1448 de 2011
portant sur la réparation des victimes de la violence et sur la restitution
des terres illégalement appropriées. Finalement, des pourparlers avec la
guérilla des FARC sont entamés en 201210. Cette fois-ci, il s’agit des
négociations se déroulant à Cuba avec un agenda précis de six points11
dont quatre ont déjà trouvé des préaccords importants notamment en ce
qui concerne « la réforme rurale intégrale », « la participation politique:
ouverture démocratique pour la construction de la paix » et « la solution
au problème des drogues illicites ». Tout récemment, le 23 septembre
2015, lors de l’annonce officiel du quatrième préaccord portant sur la
justice transitionnelle, on a peut voir le Président de la République Juan
Manuel Santos serrer la main du Commandant en chef des FARC,
Rodrigo Londoño Echeverri, plus connu par les pseudonymes Timoléon
Jiménez ou Timochenko. Il s’agit d’un événement sans précédent qui
témoigne de l’état d’avancement des négociations.
Il faut noter néanmoins que le processus de paix en général et les
quatre préaccords obtenus en particulier font l’objet de nombreuses
critiques. Il existe actuellement en Colombie une forte polarisation de la
société, des partis politiques et des institutions militaires autour du sujet
de la paix mettant souvent en cause la possibilité de parvenir à la
terminaison du conflit armé. L’espoir n’est cependant pas perdu et l’on
souhaite que les parties soient capables d’arriver à un accord définitif
9

DAVIAUD S. « Démobilisation des paramilitaires et recomposition des violences en
Colombie », N. DUCLOS (dir.), L’adieu aux armes ? Parcours d’anciens
combattants, Karthala, Paris, Coll. « Recherches internationales », 2010, p. 143-172.
10
Il y aussi une volonté du Gouvernement d’entamer une négociation à part avec
l’autre guérilla du ELN. Il faut noter néanmoins que les efforts des parties n’ont pas
encore aboutis à une négociation de paix formelle.
11
Les six points objet de la négociation sont 1) politique de développement agraire; 2)
participation politique; 3) fin du conflit; 4) solution aux problèmes des drogues
illicites; 5) les victimes du conflit et 6) la mise en application, vérification et
ratification.
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dans les six mois suivant l’annonce du 23 septembre 2015 soit en mars
2016 au plus tard. Bien que la fin de la guerre soit vraisemblablement
proche, on ne peut pas oublier la consigne des pourparlers selon laquelle:
« tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a d’accord sur rien ».
Le peuple colombien ne veut et ne peut plus continuer dans ce bain
de sang qui a déjà trop duré. L’histoire récente de Colombie montre qu’il
est possible de démobiliser des groupes armés et de les intégrer dans le
jeu politique et dans la légalité. En effet, au début des années 1990, trois
guérillas, le M-19, l’EPL et le Quintin Lame, ont rendu les armes et se
sont réunies autour d’un projet politique commun. Leurs revendications
furent l’objet d’un débat public ce qui a conduit à la rédaction d’une
nouvelle constitution en 199112. Il s’agit en fait du seul processus de
paix incontestablement réussi en Colombie. Il faut néanmoins noter que
les circonstances actuelles ne sont pas les mêmes qu’à cette époque car
le discours de paix est de nos jours beaucoup plus juridique que politique.
B) Les outils de pacification en Colombie: du discours
politique au discours juridique
La Colombie a toute une histoire de luttes politiques relatives au
bipartisme qui remontent à l’époque même de l’indépendance de l’Espagne
en 1810. En effet, neuf guerres civiles se sont succédées jusqu’à
l’émergence des premiers mouvements guérilleros dans les années soixante.
Cette histoire de violence a été accompagnée par l’existence de divers
mécanismes de pacification mis en place pour régler d’un point de vue
juridique des problèmes d’origine politique. De ce fait, deux types de
normes seront privilégiés par les acteurs pour transiter de la guerre vers
la paix.
D’un côté, la Constitution, norme suprême de l’ordonnancement
juridique, devient soit le grand prix que remportent les vainqueurs, soit
le pacte entre adversaires qui permet d’arrêter la violence. L’histoire
constitutionnelle colombienne témoigne de l’existence de 15
Constitutions tout au long du XIXe siècle. La plupart de ces
Constitutions représente en effet la fin d’une guerre civile mais aussi le
12

La Constitution de 1991 remplace la Constitution de 1886, laquelle était jusqu’alors
la norme suprême de plus longue duration dans l’histoire constitutionnelle de la
Colombie.
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commencement de la suivante13. D’un autre côté, les lois d’amnisties sont
toujours promulguées presque de manière immédiate suite aux négociations
de paix contre la remise des armes. Ces lois effacent les conséquences
juridiques d’un délit commis dans le cadre du conflit armé et garantissent à
son auteur l’impunité. D’après Sánchez, « durant le XIXe siècle 17 amnisties
générales furent adoptées et 9 autres le furent durant le XXe siècle »14 ce qui
montre le recours systématique à cette mesure. Le droit est en effet
instrumentalisé pour gérer une étape de transition, un passage d’un conflit
armé vers l’apaisement des rapports sociaux. Il s’agit somme toute d’oublier
le passé, de faire table rase pour avancer vers l’avenir.
Le seul processus de paix abouti entre trois guérillas et le
gouvernement colombien en 1990 reproduit cette tradition. D’une part,
le Parlement édicte la loi 77 de 1989 autorisant le Président de la
République à octroyer une grâce à ceux considérés responsables des
délits politiques commis avant l’entrée en vigueur de la loi. Ensuite le
gouvernement étend ce bénéfice aux membres des guérillas qui se sont
engagés dans les négociations de paix. D’autre part, le peuple exprime sa
volonté de convoquer une Assemblée nationale constituante dans
laquelle les ex-combattants réunis dans le parti politique Alliance
démocratique M19 auront 19 des 70 sièges à pourvoir, plus 4 autres qui
n’ont pourtant pas droit au vote.
La Constitution de 1991 est née d’un consensus politique entre des
anciens adversaires, elle est une Constitution de paix et pour la paix15.
La nouvelle Constitution s’inscrit dans la continuité du modèle d’État
unitaire avec décentralisation administrative instauré par la Constitution
de 1886. La séparation des pouvoirs est affirmée en suivant le régime

13

VALENCIA VILLA H., Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo
colombiano, Bogotá, Panamericana Editorial, 2010, deuxième réimpression 2014, p.
106-107; BASILIEN-GAINCHE M.L., « La constitutionnalité de lutte: la promotion
juridique de la guerre civile dans la Colombie du XIXe siècle », R.F.D.C., n° 81,
PUF, janvier 2010, pp. 21-39.
14
SÁNCHEZ GÓMEZ G., Guerras, memoria e historia, Bogotá, La Carreta,
Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 99.
15
LEMAITRE RIPOLL J. La paz en cuestión. La guerra y la paz en la Asamblea
Constituyente de 1991, Bogotá, Universidad de los Andes, 2011.
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présidentiel16. L’élection populaire du Président de la République au
suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans investit celui-ci d’une
grande légitimité. Il s’agit d’une Constitution inclusive avec un contenu
social clairement défini. Le catalogue de droits fondamentaux garantit tant
les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et
culturels. Une Cour constitutionnelle est créée en tête d’un système dans
lequel coexistent le contrôle diffus et le contrôle concentré de
constitutionnalité17. Une fois encore ce par le biais des formes juridiques
que des anciens ennemis transforment leurs différences en compromis. Le
droit vient donc pérenniser un accord de paix et le garantir dans l’avenir.
Il est donc fondamental de préciser que ces mesures de pardon
judiciaire seulement bénéficient aux membres des groupes guérilleros.
Les agents de l’Etat ne sont pas concernés. Leur responsabilité pour les
excès et les crimes commis dans le conflit n’est pas mise en cause car il
règne une impunité de fait. En outre, le cadre normatif de la pacification
ne s’intéresse point aux victimes de la guerre. Il n’y a donc pas de
mesures dirigées à garantir les droits à la justice, à la réparation et à
savoir la vérité des victimes des exactions. Il s’agit avant tout des
négociations basées sur le pragmatisme politique dont le droit des
victimes n’est pas un facteur déterminant.
Tout cela va profondément changer à partir de la moitié des années
1990 lorsqu’au niveau international les crimes les plus graves comme le
génocide, les crimes de guerre et contre l’humanité seront poursuivis et
sanctionnés par des tribunaux pénaux ad hoc en Ex-Yougoslavie et au
Rwanda puis par la Cour Pénale Internationale. La tolérance face aux
exactions commises dans le cadre des conflits armés va s’épuiser dans
les discours politiques de réconciliation qui prônent l’impunité comme
condition sine qua non pour embrasser la paix.
Au niveau régional, le système interaméricain des droits de
l’homme va s’opposer avec brio à ces politiques d’impunité. Les lois
16

VIDAL PERDOMO J., « Le régime présidentiel en Colombie », International law –
Revista colombiana de derecho internacional, n° 1, Bogotá, Pontificia Universidad
Javeriana, 2003, pp. 83-102.
17
HENAO PÉREZ J.C., « La Cour constitutionnelle colombienne, son système de
contrôle de constitutionnalité et les évolutions jurisprudentielles récentes »,
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 34, 2012, pp. 205-212.
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d’amnistie promulguées dans le cadre des transitions de la dictature vers
la démocratie ou de la guerre à la paix sont systématiquement déclarées
non conformes aux engagements internationaux par la Cour interaméricaine
des droits de l’Homme et ce à partir de 200118. Le contexte normatif du
nouveau millenium va recadrer les politiques de pacification; les droits des
victimes seront désormais omniprésents, limitant fortement la marge de
manœuvre des Etats au moment de négocier des accords de paix. Celle-ci
ne peut plus creuser ses bases sur l’impunité.
La négociation de paix en Colombie avec les groupes
paramilitaires de 2003 va notamment se voir confrontée à ces standards
internationaux. C’est à cette époque-là que les discours de la justice
transitionnelle débarquent en Colombie afin de justifier les réponses
politiques et juridiques envisagées par le gouvernement pour mener ce
processus.
II) Les discours de paix sous les balles: réception et
transformation de la justice transitionnelle en Colombie
La justice transitionnelle est définie par Ruti Teitel comme « une
conception de la justice liée aux périodes de changement politique,
caractérisée par des réponses légales mettant en lumière les crimes
commis par les régimes répressifs antérieurs »19. D’un point de vue
théorique pour qu’il y ait justice transitionnelle, une transition doit s’être
opérée mettant fin à un conflit armé ou à une dictature. Cette formule
sera néanmoins adaptée au contexte colombien dans lequel il s’agit
d’une justice transitionnelle sans transition20 (A). Sa mise en scène est en
effet présentée comme un outil indispensable de pacification pour finir
avec le conflit et ses conséquences (B).

18

GUTIERREZ RAMIREZ L.M., « La obligación internacional de investigar, juzgar y
sancionar graves violaciones a los derechos humanos en contextos de justicia
transicional », Estudios Socio-jurídicos, 16(2), Bogotá, Universidad del Rosario,
2014, p. 23-60.
19
TEITEL R., « Transitional Justice Genealogy », Harvard Human Rights Journal, Vol
16, Spring 2003, Cambrige, MA, 2003.
20
Le terme est emprunté à UPRIMNY R. et al., ¿Justicia transicional sin transición?
Verdad, justicia y reparación para Colombia, Bogotá, Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2006.
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A) La «colombianisation» d’une formule: la justice transitionnelle
sans transition
La justice transitionnelle n’est absolument pas une invention
colombienne. Elle a en effet été l’objet de profondes analyses à partir des
années 1990 dans de différents contextes liés aux conflits armés ou de
répression étatique. Les expériences de justice transitionnelle se sont
multipliées partout dans le monde, tous les continents ont connu les
dilemmes émergeant au moment de gérer un passé taché par des violations
graves des droits de l’homme et le besoin impérieux de reconstruire une
société déchirée par la violence. Il faut cependant souligner qu’au niveau
international, la justice transitionnelle a été mise en place dans des
situations post conflictuelles où il existait une transition clairement définie,
soit de la guerre à la paix soit de la dictature à la démocratie. Autrement dit,
dans des situations où la violence armée ou politique était arrivée à son
terme. Ce qui n’est toujours pas le cas en Colombie: la guerre fait encore
partie du quotidien, les belligérants mènent leurs combats, y compris les
paramilitaires malgré leur démobilisation supposée, et les victimes ne
cessent d’augmenter.
En Colombie, la justice transitionnelle débarque dans le débat
national en 2003 au moment des négociations de paix entre le
gouvernement Uribe et les paramilitaires. Les contraintes posées par des
standards internationaux de lutte contre l’impunité font obstacle à ce
qu’une amnistie soit accordée. Le gouvernement va néanmoins proposer
un projet de loi avec des mesures alternatives conduisant au même
résultat. Les débats dans le Parlement et l’opposition des Organisations
non gouvernementales ainsi que de la communauté internationale font
pression pour que le texte officiel ne soit pas adopté. En 2005, le
Parlement vote la loi 975 dite de « justice et paix » dans laquelle des
bénéfices sont prévus pour les paramilitaires soupçonnés de crimes
graves consistant en peines de prison entre 5 et 8 ans. La Cour
constitutionnelle est saisie de la loi et conditionne la constitutionnalité de
celle-ci à l’obligation de révéler toute la vérité sur les violations des
droits de l’homme commises par les paramilitaires et à la réparation des
victimes. L’effort d’adéquation aux standards internationaux opéré par la
Cour constitutionnelle est accompagné dans sa décision C-370 de 2006
par la qualification expresse du contexte colombien comme un contexte
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de justice transitionnelle21. Il s’agit en effet d’une institutionnalisation du
terme, lequel sera désormais approprié par tous les acteurs nationaux
notamment par le gouvernement. Delphine Lecombe fait une analyse
très intéressante de cette appropriation de la justice transitionnelle en
Colombie. Pour elle:
« En captant les discours et pratiques de la justice transitionnelle,
l’Etat colombien, jusque-là largement critiqué pour les violations des
droits de l’homme commises par ses agents, deviendrait un promoteur de
« bonnes pratiques » internationales de la sortie de conflit et coopterait
des figures de l’opposition »22. « L’institutionnalisation de la justice
transitionnelle a donc permis au gouvernement Uribe de légitimer au
niveau national et international les bénéfices accordés aux paramilitaires.
Ce processus a été présenté à la fin des années 2000 par le gouvernement
[…] comme un modèle de justice en comparaison d’autres expériences
mondiales »23.
L’instrumentalisation du discours de la justice transitionnelle cache
en effet la place inexistante réservée aux victimes dans ce « modèle » prôné
par le gouvernement Uribe. Les mécanismes de transition tournent autour
des paramilitaires (les victimaires); leurs victimes sont en réalité laissées de
côté car l’Etat n’entend pas le besoin de réparer les préjudices qu’elles ont
subis. La reconstruction de la vérité sera simplement une compilation
judiciaire de ce que les victimaires veulent raconter, les voix des
victimes sont ainsi étouffées. La reconnaissance de responsabilité
étatique par les crimes commis dans le conflit en raison de sa liaison
illégale avec les groupes paramilitaires n’est point envisagée. Le modèle
colombien de justice transitionnelle de cette époque est un contremodèle car il n’est pas intéressé par le sort des victimes.

21

QUİNCHE M.F., Los estándares de la Corte interamericana y la ley de justicia y paz,
Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, « Colección textos de jurisprudencia »,
2009, p. 337.
22
LECOMBE D., « Nous sommes tous en faveur des victimes » Usages sociaux et
politiques de la justice transitionnelle en Colombie (2002-2010), Thèse doctoral en
science politique, Institut d’Études Politiques de Paris, 2013, p. 46
23
LECOMBE D., La paix maintenant ? Une analyse du processus de paix colombien,
2013, p. 11. [En ligne:http://www.sciencespo.fr/opalc/sites/sciencespo.fr.opalc/files/
La%20paix%20maintenant_%20DL.pdf]
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Cette tendance sera visiblement modifiée par le gouvernement de
Juan Manuel Santos. Une loi 1448 de 2011 portant sur la réparation des
victimes et la restitution de terres illégalement appropriées sera
promulguée dès le début de son mandat. La reconnaissance de
l’existence d’un conflit armé en Colombie permet ainsi de s’intéresser à
ceux qui l’ont souffert. Il n’y aura plus de distinction voire de
discrimination dans l’ensemble des victimes car toutes y seront incluses
et non seulement celles du paramilitarisme. Désormais toutes les
victimes font partie de cet effort étatique de reconstruction et de garantie
de leurs droits24.
Les bonnes intentions de l’actuel gouvernement ne sauront
cependant pas régler le véritable problème de la justice transitionnelle en
Colombie. La continuation du conflit armé est sans doute source
inépuisable de nouvelles victimes. L’absence de dépuration de la
fonction publique, notamment dans l’Armée et la Police reproduit sans
cesse cet esprit manichéen qui a permis tant « d’excès » voire des
violations graves des droits de l’homme à l’encontre de la population
civile. L’impunité dont bénéficient les élites politiques et économiques
qui se sont servis du conflit armé pour multiplier leur influence et qui
ont su tirer profit du chaos national, fait défaut à une véritable
transformation de la société colombienne.
La logique attend une transition comme condition précédant la
mise en place de la justice transitionnelle. En Colombie, cette justice est
néanmoins présentée comme un outil capable de produire elle-même une
transition de la guerre à la paix.
B) Les discours de la justice transitionnelle comme outil de
pacification
Les arguments encourageant la mise en place de la justice
transitionnelle en Colombie sont tout à fait légitimes. Le gouvernement
affirme que « lorsqu’à peu près 10% de la population colombienne a été
24

Un rapport du Centre de mémoire historique a recensé l’ampleur de la tragédie
colombienne: 218 094 personnes assassinées, 27 023 enlèvements, 25 000 cas de
disparitions forcées, 5 156 enfants soldats et plus de 4.7 millions de personnes
déplacées à cause du conflit armée. Cfr. ¡ Basta Ya ! Colombia: memorias de guerra
y dignidad, Rapport du groupe de mémoire historique, Bogotá, Imprenta nacional, 2013.
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victime du conflit armé, lorsque son état de vulnérabilité provient
précisément de celui-ci, les efforts gouvernementaux pour réparer les
victimes doivent commencer avant que la confrontation arrive à son
terme »25. Autrement dit, la longue durée du conflit n’est pas une excuse
pour retarder indéfiniment des mesures orientées à soulager la souffrance
des victimes. En outre, la démobilisation des groupes paramilitaires fait
que les anciens combattants sont dans un processus de réintégration dans
la société civile. De ce fait, ils partagent des espaces communs et sont en
contact permanent avec des personnes qui auparavant ont souffert de
leur violence. Les mécanismes de justice transitionnelle sont sans aucun
doute des outils nécessaires à la pacification des rapports sociaux.
Le véritable problème est néanmoins la persistance des logiques
guerrières et la réalité de la confrontation qui n’a pas cessé. Les guérillas
des FARC et d’ELN soutiennent des combats avec les Forces armées
régulières car un cessez-le-feu n’a pas été pacté lors de négociations de
paix. Les paramilitaires, ou Bacrim si l’on veut, demeurent actifs dans
des régions attirant les intérêts économiques et politiques des
multinationales ou des élites latifundistes. Le narcotrafic maintient sa
rentable industrie de la mort et nourrit tous les jours les esprits
contaminés par la corruption. La chaine de production, transformation et
distribution de la drogue est un marché inépuisable et une source de
financement pour les acteurs de la violence. Cette situation a des impacts
concrets chez les victimes étant sous l’emprise de la peur et la terreur.
Par exemple, bien que la loi 1448 de 2011 encadre la restitution des
terres illégalement appropriées, environ 71 personnes demandant
l’exécution de cette loi ont été assassinées, 500 autres ont reçu des
menaces de mort26. Les programmes de réparation ne sont pas en mesure
de protéger les victimes de nouvelles exactions. La vérité ne saurait
jamais émerger dans un peuple qui craint les conséquences de dénoncer
les structures armées mais aussi civiles, politiques et économiques, qui
l’ont depuis tant des années opprimé.
Dans ce contexte, il est très intéressant de noter aussi qu’en vue
des pourparlers avec les FARC, la Constitution de 1991 fut amendée en
25

Colombie, Ministère de l’intérieur et de la justice, Justicia transicional. Aportes para
construir un lenguaje unificado de transición en Colombia, Bogotá, 2011, p. 8.
26
Human Rights Watch, El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra
desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia, 2013.
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2012 en ajoutant les article 66 et 67 transitoires. L’article 66 incorpore
au texte constitutionnel la notion de justice transitionnelle pour encadrer
la finalisation du conflit armé interne en Colombie. Il est donc prévu la
promulgation d’une loi chargée d’établir une Commission de la vérité
qui n’a d’ailleurs jamais existé auparavant en Colombie27. En outre, il
sera opéré une sélection et une priorisation des cas portant sur des
violations graves des droits de l’homme et du droit international
humanitaire qui seront jugés par la justice. De ce fait, l’action pénale
sera centrée sur les plus hauts responsables des crimes de droit
international et sera abandonnée pour tous les autres responsables. La
nouvelle disposition constitutionnelle reconnaît l’impossibilité de traiter
judiciairement l’ensemble des exactions commises au cours des
cinquante années de conflit armé interne.
On peut donc constater aujourd’hui l’existence de tout un
ensemble de normes de justice transitionnelle applicables normalement à
une situation de post-conflit. Cela est très curieux car ces mesures sont
antérieures à l’existence même d’un accord de paix, en l’espèce, avec la
guérilla des FARC. Le dispositif étant constitutionnalisé, on sait déjà
qu’il n’est pas accepté par les belligérants qui ont manifesté à plusieurs
reprises que la réforme constitutionnelle de 2012 fut une initiative
unilatérale du gouvernement et par conséquent celle-ci ne tient pas en
compte la position des FARC. De ce fait, seuls les accords négociés à la
Havane entre le gouvernement colombien et la guérilla ont vocation à
encadrer la manière dont les crimes commis dans le cadre du conflit
armé interne seront enquêtés, jugés et sanctionnés. Durant plus d’un an,
la question de la justice transitionnelle a fait l’objet d’une négociation
difficile. Le pré-accord obtenu sur ce sujet est sans aucun doute très
important.
Le communiqué de presse du 23 septembre 2015 annonce de
manière très sommaire la création d’une juridiction spéciale pour la paix.
Cette juridiction spéciale « sera compétente pour juger tous ceux qui, de
manière directe ou indirecte, ont participé dans le conflit armé interne, y
27

GUTİERREZ RAMİREZ L.M. et RODRİGUEZ J., « Una Comisión de la verdad en el
modelo colombiano de justicia transicional. Aproximación a través de la historia
reciente y la experiencia comparada », Revista Jurídicas, vol. 10, n° 2, Justicia
transicional, Manizales, Universidad de Caldas, 2013, pp. 40-60.

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015

Luis-Miguel Gutierrez Ramirez

81

compris les [membres des] FARC-EP et les agents de l’État, par les
infractions commises dans le contexte et en raison du conflit,
[notamment en ce qui concerne le jugement] des cas les plus graves et
les plus représentatifs ». La juridiction spéciale sera composée par un
Tribunal pour la paix et par des Salles de justice. Il s’agit d’une
juridiction mixte composé principalement par des juges colombiens avec
une participation minoritaire de juges étrangers. Deux procédures
judicaires sont prévues: une pour ceux qui reconnaissent la vérité ainsi
que leur responsabilité pour les crimes commis; l’autre pour ceux qui
n’en reconnaissent pas ou le font tardivement. Les premiers auront droit
à une peine alternative de restriction effective de la liberté d’entre 5 à 8
ans dans des conditions spéciales. Les seconds devront affronter un
procès judiciaire. Si leur responsabilité pénale est établie, ils seront
condamnés à une peine de jusqu’à 20 ans de prison dans des conditions
ordinaires.
En outre, d’après le point 4 du communiqué de presse du 23
septembre 2015, « l’État colombien accordera une amnistie, la plus
ample possible aux délits politiques et aux délits connexes ». Il ne s’agit
pourtant pas d’une amnistie absolue car celle-ci exclut certains crimes
considérés comme particulièrement graves, notamment « les crimes
contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre », mais aussi «
d’autres infractions telles que la prise d’otages ou d’autres privations
graves de la liberté, la torture, le déplacement forcé, la disparition forcée,
les exécutions extra judiciaires et la violence sexuelle. Ces délits seront
l’objet d’une enquête et d’un jugement par la juridiction spéciale pour la
paix »28.
L’information disponible sur le pré-accord relatif à la justice
transitionnelle est très limitée29 pour pouvoir établir avec certitude la
portée juridique de celui-ci. Encore faudra-t-il attendre la signature de
28

Gouvernement de la Colombie et FARC, Communiqué de presse n° 60 sur l’accord
de création d’une juridiction spéciale pour la paix, La Havane (Cuba), 23 septembre
2015. Disponible en ligne: https://www.mesadeconversaciones.com.co/documentosy-comunicados
29
On sait par exemple que le pré-accord sur la justice transitionnelle est composé par
75 points. Ce document n’a pas été jusqu’à présent (2 octobre 2015) révélé à
l’opinion publique. Voy. http://www.elespectador.com/noticias/paz/acuerdo-sobrejusticia-tiene-75-puntos-y-un-catalogo-de-articulo-589968
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l’accord définitif et sa concrétisation normative tant au niveau législatif
qu’au niveau constitutionnel. En effet, il faut noter qu’un projet de loi
constitutionnelle a été déposé par le gouvernement le 15 septembre 2015
afin de faciliter la mise en place des accords de paix. Ce projet de
réforme de la Constitution prévoit d’une part, la création d’une
Commission législative spéciale au sein du Parlement pour légiférer sur
l’accord de paix, et d’autre part, l’attribution de pouvoirs extraordinaires
au Président de la République pour traiter des questions relatives à la
paix par voie réglementaire.
La finalisation du conflit armé en Colombie est aujourd’hui plus
que jamais urgente. Les conditions actuelles de la négociation entre la
guérilla des FARC et le gouvernement colombien sont très favorables à
la signature d’un accord de paix définitif. L’ordre juridique permettant la
mise en place d’un tel accord se prépare depuis longtemps. Un
fétichisme normatif ne saurait cependant pas l’emporter sur la réalité. Le
post-conflit doit assurer une transformation profonde dans les mœurs
pour effacer la culture de la violence et de la drogue. Des changements
dans les institutions politiques et militaires sont ainsi inévitables afin de
permettre d’écarter des éléments liés aux logiques de la « guerre sale ».
La société colombienne désire la paix, seuls les guerriers peuvent
décider de la réaliser.
Au fronton du Palais de justice de Bogotá une phrase du héros de
l’indépendance Général Francisco de Paula Santander prononcée en
1821 interpelle aux colombiens: « Les armes nous ont donné
l’indépendance, seules les lois nous donneront la liberté ». L’histoire de
Colombie montre comme les armes ont servi à anéantir le peuple, à
assassiner innocents, à détruire toute une nation. La question est de
savoir si seules les lois pourront rétablir une paix qui n’a jamais existé.
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ÖZ
Elli yıldan bu yana Kolombiya, gezegenin en eski silahlı çatışmalarından birini yaşamakta. Bu, iki gerilla grubunun (FARC-EP ve ELN)
düzenli Silahlı Kuvvetler’le birlikte aşırı sağcı paramiliter gruplara (bugün BACRIM adını alan AUC) karşı yürüttüğü ve geçen zaman içerisinde toplumun tüm kesimlerinde ağır sonuçlar doğuran bir savaş. Kolombiya’daki insanî trajedinin etkisinin bir yansıması olarak, kesinleşmiş
bir sayı olmamasına karşın, bazı örgütler, çatışmaların sonucunda, yaklaşık 48 milyon kişinin yaşadığı ülkede 220000 kişinin öldüğünü, 25000
kişinin kayıp olduğunu ve 5 milyon kişinin ise yerinden edildiğini belirtmekte.
Sürüp giden bir savaş karşısında, farklı hükûmetler barış görüşmeleri yürüttü ancak bunların çoğu başarısızlıkla sonuçlandı. Ne var ki,
Alvaro Uribe’nin ilk devlet başkanlığı sırasında (2002-2006) Autodéfence
Unies de Colombie (AUC) (Kolombiya Birleşik Özsavunması) ile
yürütülen barış süreci başladı. İşte o andaki Kolombiya’da, bu süreci
yönetmek için hükûmet tarafından tasarlanan, özellikle de bu gruplar
tarafından gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası
suçlarla ilgili siyasal ve hukuksal cevapları gerekçelendirmek amacıyla,
geçiş adaleti tartışması ortaya çıktı. 2012’den bu yana, Juan Manuel
Santos hükûmeti ve FARC gerillaları, silahlı iç çatışmanın sonlan*
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dırılması amacıyla barış görüşmeleri yürütmekte. Geçiş adaleti, görüşmelerin temel konularından birini teşkil etmektedir ve taraflar çok yakın
zamanda, olası bir çatışma-sonrasında geçiş adaletinin gerçekleşebilme
yöntemi üzerinde bir anlaşmaya varmıştır.
Bu makale, Kolombiya’daki geçiş adaleti tartışmasının kabulüyle
ve araçsallaştırılmasıyla ilgilidir. Düşmanlıkların sona ermesinden ve
çatışan tarafların silahsızlanmasından önce yürütülen bir çatışma-sonrası
sürecinin zorluklarıyla birlikte, barış isteyen bir toplumda bunun yarattığı ikilemler ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kolombiya; geçiş adaleti; silahlı iç çatışma;
barış süreci; mağdur hakları; Anayasa.
ABSTRACT
For more than fifty years, Colombia has witnessed one of the
oldest armed conflicts in the world. This is indeed a war between two
guerrillas (FARC and ELN) against the regular armed forces and the
extreme right paramilitary groups (AUC, nowadays named Bacrim).
This war over time has led to serious consequences in all sectors of
society. Although there is no consolidated data, national rapports count
the Colombian humanitarian tragedy: diverse sources calculate 220,000
dead, 25,000 victims of enforced disappearance and 5 million displaced
persons as a result of the armed conflict.
Faced with a endless war, several governments have started peace
negotiations which resulted mostly in failure. However, under first
presidential term of Alvaro Uribe (2002-2006), a peace process was
agreed with paramilitary groups (Autodefensas unidas de Colombia –
AUC). Transitional justice discourse emerges in Colombia to justify
political and legal responses visualized by the Government to complete
this process, particularly with regard to serious human rights violations
and international crimes perpetrated by these groups. Since 2012, the
Government of Juan Manuel Santos and FARC guerrilla started a peace
process for the finalization of non-international armed conflict. Transitional
justice is one of the main topics of negotiation and it has recently come to an
agreement on how it will be implemented in a potential post-conflict.
This article focuses on the reception and manipulation of
transitional justice discourse in Colombia. We confirm the difficulties of
Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015

Luis-Miguel Gutierrez Ramirez

87

conducting a post conflict process before, both, the cessation of
hostilities and the demobilization of all the parties in conflict. This
situation results very problematic in a society eager for peace.
Keywords: Colombia; transitional justice; non-international
armed conflict: peace processes; the victim’s rights; Constitution.
***
“Savaşmak, barışmaktan daha kolaydır.”
Verdum Söylevi – 14 Temmuz 1919
Georges Clemenceau
Kolombiya’daki silahlı iç çatışma, iki olgunun damga vurduğu tarihsel bir dönemin içinde, altmışlı yıllarından ortasında doğmuştur. Bir
taraftan, uluslararası seviyede, kapitalist güçlerle kendini komünist ilan
edenler arasındaki Soğuk Savaş’ın Amerika kıtasında ve özellikle Kolombiya’da çarpıcı sonuçları olacaktır. Aslında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından desteklenen çeşitli gerilla grupları,
adaletsiz ve baskıcı olarak kabul edilen status quo’yu devirmek, iktidarı
askerî güçle ele geçirmek ve marksist-leninist fikirlere uygun bir siyasal
ve ekonomik modeli kurmak için silahlı yönteme başvurmuştur. 1959
Küba Devrimi’nin başarısı etkisini And’lar aracılığıyla yaymış ve Nikaragua’da (1961), Guatemala’da (1962), Peru’da (1963), Kolombiya’da
(1964), Arjantin’de (1964) ve Bolivya’da (1966) gerilla hareketlerinin
yaratılmasını cesaretlendirmiştir.
Bu “komünist tehdit” karşısında Amerika Birleşik Devletleri, otoriter ve hatta diktatoryal eğilimleri olan rejimleri ideolojik ve hatta
maddî ve finansal açıdan destekleyerek amerikalılar-arası ilişkilere müdahale etmekte tereddüt etmemiştir. Bundan sonradır ki ulusal Silahlı
Kuvvetler yasadışı hükûmet darbeleri yoluyla Brezilya’da (1964), Bolivya’da (1964), Uruguay’da (1973), Şili’de (1973) ve Arjantin’de
(1976) iktidarı ele geçirmiştir. Millî Güvenlik doktrini uyarınca ve
“Condor Operasyonu” çerçevesinde koordine edilen şekilde askerî dik-
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tatörlükler, Latin Amerika’da binlerce kişiyi sistematik ve yaygın şekilde kaçırmış, öldürmüş, hapsetmiş ve işkenceye maruz bırakmıştır.1
Bir diğer taraftan, ulusal seviyede, devrimci fikirler Kolombiya’da
güçlü şekilde eşitsiz, geleneksel olarak siyasal hayatı domine eden
latifundist ekonomik elitler tarafından yönetilen bir toplumla karşılaşmıştır. Söz konusu elitler iktidarı hegemon iki siyasal partiye paylaştırmıştır: Liberal parti ve muhafazakâr parti. Kamusal alanları marjinalize
eden siyasal alternatif ve kamu iktidarının yürütülmesine gerçek anlamda katılma olanaklarının eksikliğine, toplumsal işçi ve köylü hareketlerine karşı kanlı bir baskı da eşlik etmiştir. Taşrada neredeyse var
olmayan, en temel kamu hizmetlerini gerçekleştiremeyen devlet, halkın
çoğunluğunun yoksulluğundan hiçbir emare göstermeyen büyük şehirlerin kolay bölgelerinin zenginliğiyle zıtlıklar barındırmıştır.
Bu durumda silahlı çatışma kaçınılmaz hale gelmiştir. 1964’de
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’nın (FARC – Kolombiya devrimci silahlı güçleri) kuruluşunu, 1965’te Ejercito de Liberación
Nacional’in (ELN – Ulusal kurtuluş ordusu) ve 1967’de Ejercito Popular de Liberación’un (EPL – Halk kurtuluş ordusu) kuruluşu izlemiştir.2
Dolayısıyla Kolombiya’daki silahlı çatışmanın çok açık sosyal, siyasal ve ekonomik kökenleri bulunmaktadır. Kesinlikle dinsel nitelikli
bir çatışma değildir. Aynı şekilde, etnik veya ırksal kıstaslar temelinde
şekillenen bir çatışma da değildir. Sonuç olarak, teorik açıdan Soğuk
Savaş görüntüsüne göre şekillenmiş, kesin şekilde sınırlandırılmış iki
tarafı, gerilla ve devleti karşı karşıya getiren bir silahlı mücadele söz
konusudur. Buna karşın, bu ideolojik ve organik netlik, ilerleyen yıllarda, aynı anda beliren iki olgu nedeniyle bulanıklaşacaktır: Bir taraftan,
savaş alanında yeni aktörlerin ortaya çıkması ve diğer taraftan, Soğuk
Savaş’ın sona ermesi.

1

2

Belirtmek gerekir ki, çelişkili şekilde Kolombiya, 1953-1957 yılları arasındaki General Gustavo Rojas Pinilla’nın kısa dikatatoryal dönemi dışında, askerî diktatörlük yaşamamış ender ülkelerden biridir. Buna karşın, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal düzeydeki etkisi, özellikle 90’lı yıllardan itibaren uyuşturucu trafiğiyle savaş çerçevesinde, oldukça belirgindir.
İdeolojik farklılıklar bulunmaktadır: FARC marksist-leninist iken, EPL maoist ve
ELN, kurtuluş teolojisini savunan Castro’cu bir gerilla örgütüdür.
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Kolombiya’daki çatışmanın uzun sürmesi, aslında, bir dönüşüme,
silahlı mücadelenin şartlarında önemli bir değişime ve bunların, savaşan
aktörlerinin söylemlerine intibak etmesine yol açmıştır. Uluslararası seviyede, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 1991’de SSCB’nin sona
ermesi, uluslararası ilişkilerde bir paradigma değişimi anlamına gelmiştir. XX. yüzyılın yarısından daha fazlasına damgasını vuran ikili mantık
yerini, daha az kutuplaşmış küresel bir yönetime bırakmıştır. Buna ek
olarak, Güney Amerika’daki askerî diktatörlükler Bolivya’da (1981),
Arjantin’de (1983), Uruguay’da (1985), Brezilya’da (1985), Paraguay’da
(1989) ve son olarak Şili’de (1990) birbiri ardına yıkılmaya başlamıştır.
Orta Amerika’daki silahlı çatışmaların sonrasında, Birleşmiş Milletler
Örgütü’nün himayesinde, Salvador’da (1991) ve Guatemala’da (1996)
barış görüşmeleri başlamıştır.
Teorik olarak silahlı iç çatışmanın sonlandırılmasına yarayan tüm
bu değişimlere rağmen, Kolombiya vakasını aksi yöndeki bir durum
şekillendirecektir. Yeni iki gerilla grubu doğmuştur: 1970 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimine hile karışmasının ardından kurulan
Movimiento 19 de abril (M-19 – 19 Nisan hareketi) ve ülkenin güneyindeki yerli halkların infaz edilmesine bir cevap olarak 1984’te ortaya çıkan Movimiento Armado Quintin Lame (Quintin Lame silahlı hareketi).
Aynı zamanda, ilk gerilla grupları askerî olarak güçlenmiş ve üyeleri
katlanarak artmıştır.3
Bu olguya, ilk zamanlarda yıkıcı hareketlere karşı çıkarlarını korumak ve fakat aynı zamanda toprakların şiddet yoluyla ele geçirilmesi,
zulüm ve sol fikirlere sahip siyasal hareketlerin yok edilmesi ve halkların terör yoluyla kontrol edilmesi için çok uluslu şirketler ve toprak ve
sanayi elitleri tarafından finanse edilen aşırı sağcı (paramiliter) silahlı
grupların doğuşu eşlik etmiştir. Buna ek olarak, “düşmanımın düşmanı
benim dostumdur” cümlesiyle özetlenebilecek maniheist bir anlayış,
devlet kurumlarında ve özellikle, paramiliter gruplarla işbirliği yapan,
onları destekleyen ve onlarla birlikte ve tamamlayıcı şekilde hareket
eden Silahlı Kuvvetler ve Polis’te hâkim olmuştur.4
3

4

Bu sayıyı örneklemek için belirtmek gerekir ki, altmışlı yıllarından sonunda ancak
birkaç yüz isyancıdan bahsedilmekteyken, 1990’da FARC’ın 8 000’den fazla savaşçısı vardı ve 2000’de sayıları 17 000’i geçmişti.
Interamerikan İnsan Hakları Mahkemesi birçok kere Kolombiya devletini paramiliter
gruplarla birlikte hareket eden devlet görevlilerinin işlediği ağır insan hakları ihlalleri
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Kolombiya’daki silahlı çatışmanın karmaşık yapısı, 1980’li yıllardan itibaren, savaşın güçlü ve tükenmez yakıtı, Kolombiya halkının felaket kaynağı ve ulusal hayatın tüm alanlarına zarar veren yolsuzluk
kültürünün azaltılamaz nedeni uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkmasıyla
daha da karmaşıklaşmıştır. Kesin olarak şiddet seviyesi artmış, tüm aktörler tarafından gerçekleştirilen saldırılar katlanmış, silahlı çatışmanın
kötülüğü yayılmış ve 50 yıldan fazla bir süredir kurban sayısı artmayı
sürdürmüştür. İşte Kolombiya trajedisinin hızlı bir ilk görüntüsü bu şekildedir.
Bu betimlemenin ardından düşünülebileceğinin aksine, Kolombiya’daki kardeşler arası savaşa, en başından bu yana, ülkede barışın
tesis edilmesi için yapılan ancak başarısızlıkla sonuçlanan söylevler ve
süreçler eşlik etmiştir. Bertolt Brect bunu teyit ediyordu: “Savaş barışı
dışlamaz. Savaşın barışçıl anları vardır. İnsanın, barışçıl ihtiyaçları dahil,
tüm ihtiyaçlarını karşılar. Bu şekilde organize edilmiştir, yoksa savaş
gerçekleştirilebilir olmazdı.” Dolayısıyla barış, Kolombiya’daki çatışmaya yabancı değildir. Farklı hükûmetler, çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan barış görüşmeleri başlatmıştır. Buna karşın, bazı silahlı grupların tasfiye edilmesi, Kolombiya’da, kısmî fakat etkisiz bir barışma sağlamıştır (I). Ne var ki, barış tartışmaları, hâlâ günlük hayatın bir parçası
olan savaş kurşunları tarafından bastırılmış, savaşan taraflar barıştan
bahsederken kavgalarına da devam etmiştir (II).
I) Hâlâ savaşta olan bir ülkede kısmî fakat etkisiz barışma
Kolombiya halen savaşta olan bir ülkedir. 50 yıldan fazla süredir,
en az üç nesil Kolombiyalı tek bir gün bile barışı yaşamadı. Buna karşın,
belirtmek gerekir ki, çeşitli hükûmetlerin birbirini takip eden barış görüşmeleri ve yasadışı silahlı gruplar ülkenin siyasal ajandasında her zaman önemli bir yer işgal etti (A). Uluslararası hukuk tarafından güçlü
şekilde etkilenen güncel bir eğilim gösteriyor ki siyasal barış tartışmanedeniyle mahkûm etmiştir: Cacarica’da yerlerinden edilen Afrika kökenliler birlikleri davası (başlangıç operasyonu), 20 Kasım 2013 kararı; Manuel Cepeda Vargas
davası, 26 Mayıs 2010 kararı; Rochela katliamı davası, 11 Mayıs 2007 kararı;
Ituango katliamları davası, 1 Temmuz 2006 kararı; Pueblo Bello katliamı davası, 31
Ocak 2006 kararı; Mapiripán katliamı davası, 15 Eylül 2005 kararı; 19 tüccar davası,
5 Temmuz 2004 kararı.
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ları, zaman içerisinde, Kolombiya’da barış görüşmelerini yürütmek için
hukuksal zorunluluklara yol açtı (B).
A) Kolombiya’da barış görüşmeleri: Umut ve hayal kırıklığı
arasında
Sürüp giden bir savaş karşısında farklı hükûmetler, özellikle 19831985, 1990-1992, 1998-2000 yılları arasında ve 2012’den günümüze
farklı gerilla gruplarıyla barış görüşmelerine girişmiştir. Buna ek olarak,
Alvaro Uribe’nin ilk devlet başkanlığı döneminde (2002-2006), Kolombiya Birleşik Özsavunmaları (AUC) ile yürütülen bir barış süreci yaklaşık 32 000 paramiliterin tasfiyesini sağlamıştır. Tüm bu barış görüşmeleri gerçekte farklı sonuçlara yol açmıştır.
Bu denemelerden ikisi tam bir başarısızlık olarak tanımlanabilir.
Öncelikle, 24 Mayıs 1984’te Belisario Betancur hükûmeti ve FARC La
Uribe Anlaşmaları’nı imzalamıştır. Bunu izleyen ateşkes, M19, EPL ve
ELN gerillalarının da daha sonra katıldığı müzakerelere kapı açmıştır.
Geleneksel siyasal partilerin ve özellikle de liberal partinin desteklemediği ve düzenli ordunun açıkça karşı çıktığı görüşmeler, çeşitli şiddet
eylemlerinin ardından suya düşmüştür. Aralarında yerel ve ulusal seçimlerde demokratik şekilde seçilmiş olanlar da dahil olmak üzere, barış
görüşmelerinin bir sonucu olarak kurulan Vatansever Birlik partisinin
neredeyse tüm üyelerinin kanlı bir zulme maruz kalması ve öldürülmesi,
şüpheye yer bırakmaksızın, silahlı yolu reddeden kişilerin güvencelerden
yoksun olduğunu göstermiştir.
Ardından, yıllar sonra, 1998’de, Andres Pastrana hükûmeti ve
FARC, herhangi bir anlaşma imzalanmadan veya ateşkes ilan edilmeden
görüşme kararı almıştır. Görüşmeler, bazıları için yıkıcı operasyonlarda
kullanılmak üzere arka üs olarak kullanılan, askerden arındırılmış 42 000
km² bir bölgede (İsviçre büyüklüğünde) sürerken, sınırlar içerisindeki
savaş da devam ediyordu. 2002’de barış görüşmelerinin kopması, bir
anda silahlı çatışmanın bitirilmesi imkânını uzaklaştırmış ve sivil halkta
üzüntü ve umutsuzluk yaratmıştır.
FARC’la görüşmelerin çökmesinin ardından gelen Alvaro
Uribe’nin iki başkanlık dönemi (2002-2010) düzenli Silahlı Kuvvetler’in
güçlendirilmesi ve modernizasyonu, Kolombiya’da silahlı bir çatışmanın
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varlığının reddi5 ve terörizmle savaş söylemi altında yıkıcılıkla acımasız
bir mücadele ile nitelendirilecektir. Bunun karşılığında, yine aynı
hükûmet, paramiliter gruplarla, 2005’te tasfiyelerini sağlayacak barış
görüşmelerine başlamıştır. Yaklaşık 32000 paramiliter silahlarını teslim
etmiş ve bazıları, aslında çok azı6, 2005 tarihli “Adalet ve barış kanunu”
olarak bilinen 975 sayılı kanunla7 düzenlenmiş olan özel bir ceza
yargılaması yoluyla yargı önüne çıkmıştır.
Bu sürecin başarısı halen tartışılmaktadır. Bir taraftan, eski
paramiliter grupların etkili oldukları alanlar hâlâ, kendilerini yıkıcılık
karşıtı mücadele ile özdeşleştiren ve uyuşturucu trafiği eylemleriyle sıkı
sıkıya bağlı, dönüşen veya yenilenen silahlı grupların kontrolü altındadır. Diğer taraftan ise, her ne kadar hükûmet, paramiliterlerin var olmaya
devam ettiğini reddetse ve bir kelime oyunuyla onları yeni ortaya çıkan
suç çeteleri olarak adlandırsa da, çatışmalardan etkilenen halk halen,
tıpkı umut edilen silahsızlanmadan önce olduğu gibi, terörün ve korkunun etkisi altındadır.8 Uyuşturucu tacirlerinin müdahalesiyle savaşın
devam etmesi çerçevesinde, topluma geri kazandırma programlarının
tasarlanması ve uygulanması sırasında karşılaşılan hatalar, eski savaşanları yeniden silahlanma için bir hedef haline getirmiştir; dolayısıyla
şiddetin yeniden baş göstermesi parasal veya basitçe, hayatta kalmaya
ilişkin amaçlarla açıklanabilir.9
2010’da gerçekleşen hükûmet değişikliği, resmî barış siyasetinde
radikal bir dönüşüme işaret ediyordu. Öncelikle, başkan Juan Manuel
Santos, anlam karmaşasına yol açmadan, bir silahlı iç çatışmanın varlığını kabul etmiştir. Ardından, şiddet mağdurlarının zararlarının giderilmesi ve yasadışı şekilde el konulan toprakların iadesine dair 2011 tarihli
5

6

7

8

9

SERRANO Y. Nommer le conflit armé et ses acteurs en Colombie. Communication
ou information médiatique?, L’Harmattan, Paris, 2012.
İlkesel olarak, yaklaşık 4200 paramiliter özel adalet ve barış yargılamasına uğraması
gerekmektedir. Buna karşın, yalnızca yaklaşık 2200’ü bunu yapmıştır.
AMBOS K, Procedimiento de la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) y derecho
penal internacional, Temis, Bogotá, 2010, s. 275.
DIAZ A. M. ve GALLON G. (ed.), Colombia: la metáfora del desmantelamiento de
los grupos paramilitaries, Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 2010, s. 391.
DAVIAUD S. “Démobilisation des paramilitaires et recomposition des violences en
Colombie”, N. DUCLOS (dir.), L’adieu aux armes? Parcours d’anciens combattants,
Karthala, Paris, Coll. “Recherches internationales”, 2010, s. 143-172.
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1448 sayılı bir kanunu kabul ettirmiştir. Son olarak, 2012’de, FARC
gerillalarıyla görüşmeler başlamıştır.10 Bu sefer görüşmeler Küba’da,
özellikle “tamamlayıcı tarım reformu”, “siyasal katılım: barışın inşası
için demokratik açılım” ve “yasadışı uyuşturucu sorununa çözüm” konularını ilgilendiren dördünde önemli ön anlaşmalar yapılmış altı noktalı
kesin bir ajandadan oluşmuştur.11 Yakın zamanda, 23 Eylül 2015’te,
geçiş adaletine ilişkin dördüncü ön anlaşmanın resmî duyurusu sırasında,
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un, daha çok Timoléon Jiménez
veya Timochenko takma adıyla bilinen, FARC Başkomutanı Rodrigo
Londoño Echeverri ile el sıkışırken görülmüştür.
Buna karşın, genel olarak barış süreci ve özel olarak da elde edilen
dört ön anlaşma, çok sayıda eleştirinin hedefi olmuştur. Bugün Kolombiya’da, barış konusu etrafında, halkın, siyasal partilerin ve askerî otoritelerin silahlı çatışmanın sonlandırılmasına ulaşılması imkânını sık sık
riske atan kutuplaşması söz konusudur. Buna karşın umut kaybedilmemiştir ve tarafların, çatışmanın nihaî olarak sonlandırılması için nihaî bir
anlaşmaya 23 Eylül 2015’teki duyuruyu takiben altı ay içerisinde, en geç
2016 Mart’ında varması umut edilmektedir. Savaşın sonu gerçekten çok
yakın olmasına karşın, görüşmelerdeki emri unutmamak gerekmektedir:
“Her şey üzerinde uzlaşılmadığı sürece, hiçbir şey üzerinde uzlaşılmamıştır.”
Kolombiya halkı, zaten şimdiden çok uzun sürmüş olan bu kan
banyosunda devam etmeyi ne istemektedir, ne de bunu yapabilecek durumdadır. Kolombiya’nın yakın tarihi silahlı grupların silah bırakmasının ve onların siyasal oyuna ve yasallığı dahil edilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. Aslında, 1990’lı yılların başında, üç gerilla örgütü,
M-19, EPL ve Quintin Lame silahlarını bırakmış ve ortak bir siyasal
proje çevresinde birleşmiştir. Onların silahları iade etmesi, 1991’de yeni
bir anayasa yazılmasını sağlayan bir kamusal tartışma başlatmıştır.12
Aslında bu, Kolombiya’da tartışmasız şekilde başarılı olmuş tek barış
10

Hükûmetin diğer ELN gerillalarıyla ayrı bir görüşme başlatma isteği de vardır. Ancak belirtmek gerekir ki, tarafların çabaları henüz resmî bir barış görüşmesinin başlamasını sağlayamamıştır.
11
Müzakerenin konusu olan altı nokta şunlardır: 1) tarımsal kalkınma politikası; 2)
siyasal katılım; 3) çatışmanın sonlanması; 4) yasadışı uyuşturucu sorunlarına çözüm;
5) çatışmanın kurbanları ve 6) yürürlüğe koyma, onaylama ve imzalama.
12
1991 Anayasası, o zamana kadar Kolombiya anayasal tarihindeki en uzun süreli
üstün norm olan 1886 Anayasası’nın yerine geçmiştir.
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sürecidir. Buna karşın, belirtmek gerekir ki, güncel şartlar o zamankilerle aynı değildir çünkü günümüzde barış tartışması siyasal olduğundan
çok daha fazla hukuksaldır.
B) Kolombiya’da barışma araçları: Siyasal söylemden hukuksal söyleme
Kolombiya’da, 1810’da İspanya’dan bağımsızlığın kazanılmasına
kadar giden iki partililiğe ilişkin bir siyasal kavga tarihi mevcuttur. Aslında, altmışlı yıllarda ilk gerilla hareketlerinin ortaya çıkışına kadar
dokuz iç savaş birbirini takip etmiştir. Bu şiddet tarihine, siyasal kökenli
sorunların hukuksal açıdan çözülmesi için başlatılan barışma mekanizmalarının varlığı eşlik etmiştir. Böylece, savaştan barışa geçebilmek için
iki tür norm taraflarca ayrıcalıklı kılınmıştır.
Bir yanda Anayasa, hukuksal düzenin üstün normu, ya kazananların büyük ödülü ya da rakipler arasındaki şiddeti durduran anlaşma olmuştur. Kolombiya anayasal tarihi, XIX. yüzyıl boyunca 15 anayasanın
varlığına şahit olmuştur. Bu anayasaların büyük çoğunluğu aslında, bir
iç savaşın bitimini ve fakat yeni bir tanesinin ise başlamasını temsil etmektedir.13 Diğer yanda, silahların teslimi karşısında, görüşmelerin neredeyse hemen ardından af kanunları yayımlanmıştır. Söz konusu kanunlar, silahlı çatışma çerçevesinde işlenen suçların hukuksal sonuçlarını
silmiş ve failine bağışıklık güvencesi vermiştir. Sánchez’e göre, “XIX.
yüzyıl boyunca 17, XX. yüzyıl boyunca da 9 genel af kabul edilmiştir”14
ki bu da, bu önleme sistematik şekilde başvurulduğunu göstermektedir.
Aslında böylece, bir değişim dönemini, bir silahlı çatışmadan toplumsal
ilişkilerin sakinleştirilmesine geçişi yönetmek için hukuk araçsallaştırılmıştır. Sonuç olarak bu, geçmişin unutulması ve geleceğe ilerlemek için
boş bir masa yaratılması anlamına gelmiştir.

13

VALENCIA VILLA H., Cartas de batalla: una critica del constitucionalismo
colombiano, Bogotá, Panamericana Editorial, 2010, ikinci yeniden basım 2014, s.
106-107; BASILIEN-GAINCHE M. L., “La constitutionnalité de lutte: la promotion
juridique de la guerre civile dans la Colombie du XIXe siècle”, R.F.D.C., no 81,
PUF, janvier 2010, ss. 21-39.
14
SÁNCHEZ GÓMEZ G., Guerras, memoria e historia, Bogotá, LA Carreta,
Universidad Nacional de Colombia, 2006, s. 99.
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1990’da üç gerilla grubu ve Kolombiya hükûmeti arasında gerçekleşen tek barış süreci de bu geleneği yeniden üretmiştir. Bir yandan,
Parlamento, 77-1989 kanunu ile Devlet Başkanı’na, kanun yürürlüğe
girmeden önce işlenen siyasal suçların sorumluları hakkında af çıkartma
izni vermiştir. Ardından hükûmet, bu fırsatı barış görüşmelerine katılan
gerilla gruplarının üyelerine genişletmiştir. Diğer yandan ise halk, Demokratik Birlik M19 adlı siyasal partide birleşen eski savaşanların 70
sandalyeden 19’una ve buna ek, oy hakkı olmayan 4’üne sahip oldukları
bir Kurucu Ulusal Meclis oluşturulması yönündeki iradesini ifade etmiştir.
1991 Anayasası, eski rakipler arasındaki siyasal bir oybirliğinden
doğmuştur, barışın anayasasıdır ve barış içindir.15 Yeni anayasa, 1886
Anayasası’yla kurulan idarî adem-i merkeziyetçi üniter devlet modelini
devam ettirmiştir. Kuvvetler ayrılığı, başkanlık rejimi çerçevesinde
onaylanmıştır.16 Devlet Başkanı’nın genel oyla 4 yıllığına halk tarafından seçilmesi ona önemli bir meşruiyet kazandırmıştır. Bu, berrak şekilde tanımlanmış sosyal bir içeriğe sahip kapsayıcı bir anayasadır. Temel haklar kataloğu sivil ve politik hakların yanı sıra ekonomik, sosyal
ve kültürel hakları da tanımıştır. Hem yaygın, hem de yoğunlaşmış anayasallık denetiminin bulunduğu bir sistemin tepesine bir Anayasa Mahkemesi konulmuştur.17 Bir kez daha hukuksal yollar aracılığıyladır ki
eski düşmanlar farklılıklarını uzlaşmaya dönüştürmüştür. Dolayısıyla
hukuk, bir barış anlaşmasını hayatta tutmuş ve onu gelecekte de güvence
altına almıştır.
Dolayısıyla mutlaka altı çizilmelidir ki hukuksal af önlemlerinden
yalnızca gerilla grubu üyeleri yararlanabilmiştir. Devlet görevlileri kapsama dahil değildir ancak çatışmalardaki görev aşımları ve suçlarıyla
ilgili sorumlulukları gündeme gelmemiştir; çünkü fiilî bir dokunulmazlık
hüküm sürmektedir. Buna ek olarak, barışmanın normatif çerçevesi hiçbir şekilde savaşın kurbanlarıyla ilgilenmemiştir. Bu nedenle, aşırı güç
15

LEMAITRE RIPOLL J., La paz en cuestión. La guerra y la paz en la Asamblea
Constituyente de 1991, Bogotá, Universidad de los Andes, 2011.
16
VIDAL PERDOMO J., “Le régime présidentiel en Colombie”, International Law –
Revista colombiana de derecho internacional, no 1, Bogotá, Pontificia Universidad
Javeriana, 2003, ss.83-102.
17
HENAO PÉREZ J. C., “LA Cour constitutionnelle colombienne, son système de
contrôle de constitutionnalité et les évolutions jurisprudentielles récentes”, Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnelle, no 34, 2012, ss. 205-212.
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kullanımı mağdurlarının adalete erişim, tazminat ve gerçekleri bilme
haklarının güvence altına alacak bir önlem bulunmamaktadır. Olan, her
şeyden önce, kurbanların haklarının belirleyici bir unsur olmadığı, siyasal pragmatizm üzerinde şekillenen görüşmelerdir.
Bütün bunlar, uluslarararsı seviyede, Eski-Yugoslavya ve Ruanda’da
kurulan ad hoc ceza mahkemeleri ve ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gibi
en ağır suçların yargılandığı ve cezalandırıldığı 1990’ların ortasından
itibaren derinden değişmiştir. Siyasal uzlaşma görüşmelerinde silahlı
çatışmalar sırasında yaşanan aşırı güç kullanımlarına karşı hoşgörü yok
olup, yerini, barışın kucaklanması için sine qua non bir şart olarak bağışıklığa bırakmıştır.
Yerel seviyede ise, amerikalılar-arası insan hakları sistemi, bu bağışıklık politikalarına yoğun şekilde karşı çıkmıştır. Diktatörlükten demokrasiye veya savaştan barışa geçiş çerçevesinde yayımlanan af kanunları İnteramerikan Mahkemesi tarafından sistematik şekilde uluslararası sorumluluklara aykırı ilan edilmiştir ve bu 2001’den beri devam
etmektedir.18 Yeni binyılın normatif içeriği barışma siyasetini yeniden
şekillendirecektir; kurbanların hakları artık, barış anlaşmalarını görüşürken devletlerin hareket alanını önemli ölçüde sınırlandıracak şekilde her
yerdedir. Artık bu anlaşmalar temellerini bağışıklık üzerine atamaz.
Kolombiya’da paramiliter gruplarla yapılan 2003’teki barış görüşmeleri de aynı şekilde bu uluslararası standartlara göre değerlendirilecektir. İşte bu döndemdir ki, barış sürecini yönetmek amacıyla
hükûmetin hazırlamış olduğu siyasal ve hukuksal cevapları gerekçelendirmek için Kolombiya’da geçiş adaleti görüşmeleri başlamıştır.
II) Kurşunlar altında barış görüşmeleri: Kolombiya’da geçiş
adaletinin kabulü ve dönüşümü
Geçiş adaleti, Ruti Teitel tarafından “siyasal değişim dönemlerine
bağlı, önceki baskıcı rejimler tarafından işlenen suçları aydınlatan hukuksal cevaplar tarafından nitelenen bir adalet anlayışı” olarak tanım18

GUTIERREZ RAMIREZ L. M., “La obligación internacional de investigar, juzgar y
sancionar graves violaciones a los derechos humanos en contextos de justicia
transicional”, Estudios Socio-juridicos, 16(2), Bogotá, Universidad del Rosario,
2014, s. 23-60.
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lanmaktadır.19 Teorik bir bakış açısından, bir geçiş adaletinin olabilmesi
için, bir silahlı çatışmaya veya bir diktatörlüğe son veren bir geçişin yaşanıyor olması gerekmektedir. Bu formül, yine de, bir geçiş olmadan
geçiş adaleti yaşayan20 Kolombiya örneğine adapte edilecektir (A). Devreye girişi, aslında, çatışmanın ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için
barışmanın zarurî araçlarından biri olarak sunulmuştur (B).
A) Bir formülün “Kolombiyalılaşması”: Geçişsiz geçiş adaleti
Geçiş adaleti kesinlikle Kolombiyalılar tarafından keşfedilmemiştir. Aslında, silahlı çatışmalara ve devlet baskısına bağlı farklı kapsamlar
içinde 1990’lı yıllardan itibaren derin analizlerin konusu olmuştur. Dünyanın her yerinde geçiş adaleti denemeleri katlanarak çoğalmış; tüm kıtalar, ağır insan hakları ihlallerinin izlerini taşıyan bir tarihle başa çıkma
anının geldiği zamanlardaki sorunlarla ve şiddetle parçalanmış bir toplumu yeniden inşa etme ihtiyacıyla tanışmıştır. Bu noktada altını çizmek
gerekir ki, uluslararası seviyede geçiş adaleti, ister savaştan barışa olsun,
isterse diktatörlükten demokrasiye, açık şekilde tanımlanmış bir geçişin
bulunduğu çatışma sonrası şartlarda devreye girmiştir. Bir başka deyişle,
silahlı veya siyasal şiddetin sona erdiği şartlarda. Kolombiya’daki durum
ise halen bu değildir: Savaş hâlâ günlük hayatın bir parçasıdır, vaat edilen silahsızlanmalarına karşın paramiliterlere dahil savaşanlar mücadeleye devam etmektedir, ve kurbanların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Kolombiya’da geçiş adaleti, Uribe hükûmeti ile paramiliterler arasındaki barış görüşmelerinin sürdüğü 2003 yılındaki ulusal tartışma sırasında ortaya çıkmıştır. Uluslararası standartlar tarafından dokunulmazlığa karşı savaşla ilgili olarak konulan kısıtlar, bir affın kabul edilmesini
engellemiştir. Yine de hükûmet, farklı önlemler aracılığıyla aynı sonucu
doğuracak bir kanun tasarısı sunmuştur. Parlamento’daki tartışmalar ve
sivil toplum örgütlerinin yanı sıra uluslararası toplum, resmî metnin kabul edilmemesi için baskı oluşturmuştur. 2005’te Parlamento, “adalet ve
barış” adı verilen ve içerisinde, 5 ila 8 yıl hapis cezası gerektiren ağır
suçlar işleyen paramiliterler için bazı avantajların olduğu 975 sayılı ka19

TEITEL R., “Transitional Justice Genealogy”, Harvard Human Rights Journal, Vol
16, Spring 2003, Cambrige, MA, 2003.
20
Terimin ödünç alındığı yer: UPRIMNY R. ve diğerleri, ¿Jusitica transicional sin
transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia, Bogotá, Centro de Estudios
de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2006.
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nunu oylamıştır. Kanun Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış ve o da kanunun anayasallığını, paramiliterler tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlalleriyle ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkartılması ve kurbanlara
tazminat ödenmesi şartına bağlamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin sarf
ettiği uluslararası standartlara uyma çabasına, 2006 tarihli C-370 sayılı
kararında Kolombiya’daki sürecin bir geçiş adaleti süreci olduğuna dair
açık nitelendirme eşlik etmiştir.21 Bu aslında, tüm ulusal aktörlerin ve
özellikle hükûmetin de artık sahiplenmesiyle, terimin kurumsallaşması
anlamına gelmiştir. Delphine Lecombe, Kolombiya’da geçiş adaletinin
sahiplenilmesiyle ilgili çok ilginç bir analiz yapmaktadır:
“Geçiş adaleti söylemini ve uygulamasını edinmek suretiyle, şimdiye kadar görevlileri tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri
nedeniyle yoğun şekilde eleştirilen Kolombiya devleti, çatışmadan çıkış
konusunda uluslararası bir “iyi uygulamalar” geliştiricisi haline gelecek
ve muhalefetin temsilcilerini seçebilecektir.”22 “Dolayısıyla geçiş adaletinin kurumsallaşması Uribe hükûmetinin ulusal ve uluslararası seviyede
paramiliterlere verilen avantajları meşrulaştırmasını sağlamıştır. 2000’li
yılların sonunda bu süreç, hükûmet tarafından, dünyadaki diğer
deneyimlerle karşılaştırıldığında adil bir model olarak sunulmuştur.”23
Geçiş adaleti söyleminin araçsallaştırılması, aslında, Uribe
hükûmeti tarafından yüceltilen bu “modelde” kurbanlara ayrılmış olmayan yeri gizlemektedir. Geçiş araçları, paramiliterler (kurbanlaştıranlar)
çevresinde dönmektedir; gerçekte kurbanları bir kenara bırakılmıştır;
çünkü, devlet maruz kaldıkları önyargıları tamir etme ihtiyacını hissetmemiştir. Gerçeğin yeniden inşası, basitçe, kurbanlaştıranların anlatmak
istediklerinin hukuksal şekilde bir araya getirilmesi olacaktır ve kurbanların sesi böylece boğulacaktır. Devletin, paramiliter gruplarla yasadışı
ilişkisi dolayısıyla çatışmalarda işlenen suçlardan doğan sorumluluğunun
21

QUINCHE M. F., Los astándares de la Corte interamericana y la ley de justicia y
paz, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, “Colección testos de jurisprudencia”,
2009, s. 337.
22
LECOMBE D., “Nous sommes tous en faveur des victimes” Usages sociaux et
politiques de la justice transitionnelle en Colombie (2002-2010), Thèse doctorale en
science politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2013, s. 46.
23
LECOMBE D., La paix maintenant? Une analyse du processus de paix colombien,
2013, s.11. [Link: http://www.sciencespo.fr/opalc/sites/sciencespo.fr.opalc/files/La
%20paix%20maintenant_%20DL.pdf]
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tanınması hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Bu dönemin Kolombiya
geçiş adaleti modeli bir karşı-modeldir; çünkü kurbanların akıbetiyle
ilgilenmemiştir.
Bu eğilim, Juan Manuel Santos hükûmeti tarafından görünür şekilde değiştirilecektir. 2011’de çıkan, kurbanların tazmin edilmesi ve
yasadışı şekilde el konulan toprakların iadesine ilişkin 1448 sayılı kanun
görevine başlamasının hemen ardından yürürlüğe girecektir. Kolombiya’da silahlı bir çatışmanın varlığının kabulü, ondan mağdur olanlarla
da ilgilenilebilmesini sağlamıştır. Kurbanların tümüyle ilgili ayırma ve
ayrımcılık yaşanmayacaktır çünkü, sadece paramiliter kurbanlar değil,
hepsi kapsama dahildir. Artık tüm kurbanlar, devletin bu yeniden inşa ve
haklarının güvenceye alınmasına ilişkin çabasının bir parçasıdır.24
Ne var ki, şu anki hükûmetin iyi niyeti, Kolombiya’daki gerçek
geçiş adaleti sorununu çözemez. Silahlı çatışmanın devam ediyor olması,
şüphesiz ki, kaçınılmaz olarak yeni kurbanların verilmesinin nedenidir.
Kamu kurumlarının, özellikle ordu ve polisin temizlenmesindeki eksiklik, sivil halka karşı “yetki aşımı” ve ağır insan hakları ihlallerine yol
açan maniheist ruhu durmadan yeniden üretmektedir. Etkilerini katlamak
için silahlı çatışmayı kullanan ve ulusal karmaşadan çıkar sağlamayı
bilen siyasal ve ekonomik elitlerin yararlandığı bağışıklık, Kolombiya
toplumunun gerçek bir dönüşümünü engellemektedir.
Mantık, geçiş adaletinin oluşmasının öncesindeki bir şart olarak bir
geçiş arzulamaktadır. Ne var ki Kolombiya’da bu adaletin kendisi, savaştan barışa geçişi sağlayacak bir araç olarak sunulmaktadır.
B) Barışma aracı olarak geçiş adaleti söylemi
Kolombiya’da geçiş adaletinin oluşmasını teşvik eden tüm gerekçeler son derece meşrudur. Hükûmet, “Kolombiya toplumunun yaklaşık
%10’u silahlı çatışmanın kurbanıyken, zayıflığı da tam olarak bundan
kaynaklanırken, hükûmetin, kurbanların zararlarını mücadele sona ermeden önce gidermeye başlaması gerekmekte” olduğunu onaylamakta24

Tarihsel Hafıza Merkezi’nin bir raporu Kolombiya trajedisinin ağırlığını yeniden
ortaya koymuştur: Silahlı çatışma nedeniyle 218 094 kişi öldürülmüş, 27 023 kişi kaçırılmış, 25 000 kişi zorla kaybedilmiş, 5 156 çocuk asker yapılmış ve 4.7 milyondan
fazla kişi yerinden edilmiştir. Bakınız: ¡ Basta ya ! Colombia: memorias de guerra y
dignidad, Rapport du groupe de mémoire historique, Bogotá, Imprenta nacional, 2013.
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dır.25 Bir başka deyişle, çatışmanın uzun zamandan beri devam etmesi,
kurbanların acılarının hafifletilmesi için alınması gereken önlemlerin
belirsiz şekilde ertelenmesi için bir neden değildir. Ayrıca, paramiliter
grupların silahsızlanması, eski savaşçıların sivil topluma yeniden entegre
olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, daha önce şiddetlerinin mağduru
olmuş kişilerle ortak mekânları paylaşmakta ve onlarla temas etmektedirler. Geçiş adaleti mekanizmaları, hiç kuşkusuz, toplumsal ilişkilerin
barışa kavuşturulması için gerekli araçlardır.
Gerçek sorun, aslında, savaş mantığının devam etmesi ve ara vermeyen düşmanlık gerçeğidir. FARC ve ELN gerillaları düzenli Silahlı
Kuvvetler’le çatışmaktadır; çünkü barış görüşmeleri sırasında bir ateşkes
imzalanmamıştır. Paramiliterler veya tercih edilirse Bacrim, çokuluslu
şirketlerin veya latifundist elitlerin ekonomik ve siyasal çıkarlarını ilgilendiren bölgelerde halen aktif durumdadır. Uyuşturucu trafiği, kârlı
ölüm endüstrisini elinde tutmakta ve her gün yolsuzlukla zehirlenmiş
ruhları beslemektedir. Uyuşturucu üretim, dönüşüm ve dağıtım zinciri
arkası alınamaz bir pazar ve şiddetin tarafları için bir finans kaynağıdır.
Bu durumun, korku ve terör baskısı altındaki kurbanlar üzerinde somut
etkileri bulunmaktadır. Örneğin, 2011’de çıkan 1448 sayılı kanun, yasadışı şekilde el konulmuş toprakların iadesini düzenliyor olsa da, bu kanunun uygulanmasını talep eden yaklaşık 71 kişi öldürülmüş, diğer 500
kişi ise ölüm tehdidi almıştır.26 Tazminat programları, kurbanları yeni
şiddet eylemlerine karşı koruyabilecek boyutta değildir. Senelerden beri
baskı uygulayan silahlı ve hatta sivil, siyasal ve ekonomik yapıları ihbar
etmenin sonuçlarından korkan bir toplumda gerçek, hiçbir zaman ortaya
çıkamayacaktır.
Bu kapsamda ilginçtir ki, FARC’la yapılan görüşmeler kapsamında, 1991 Anayasası 2012’de, geçici 66. ve 67. maddeler eklenmek
suretiyle değiştirilmiştir. 66. madde, Kolombiya’daki silahlı iç çatışmanın bitirilmesini düzenlemek amacıyla geçiş adaleti olgusunu anayasa
metnine dahil etmiştir. Böylece, Kolombiya’da daha önce hiç var olmamış bir Gerçek Komisyonu’nun kurulmasını sağlayacak bir kanunun ya25

Kolombiya, İçişleri ve Adalet Bakanlığı, Justicia transicional. Aportes para construir
un lenguaje unificado en Colombia, Bogotá, 2011, s. 8.
26
Human Rights Watch, El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra
desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia, 2013.
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yımlanması öngörülmüştür.27 Buna ek olarak, yargı tarafından yargılanacak ağır insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden bir seçim ve önem sırasına koyma gerçekleştirilecektir. Böylece ceza davası,
uluslararası hukuk suçlarının en yüksek sorumlularına odaklanacak ve
tüm diğer sorumlular için uygulanmayacaktır. Anayasanın yeni hükmü,
elli senelik silahlı iç çatışma sırasında gerçekleşen tüm şiddet eylemlerinin hukuksal olarak ele alınmasının mümkün olmadığını kabul etmiştir.
Dolayısıyla bugün, bir çatışma-sonrası duruma uygulanabilecek bir
geçiş adaleti normları bütününün varlığı gözlemlenebilmektedir. Bu son
derece ilgi çekicidir; çünkü söz konusu önlemler, FARC gerillalarıyla bir
barış anlaşmasının varlığından da önceki bir dönemde alınmıştır. Amaç
anayasallaştırıldığında dahi, önceden bilinmekteydi ki, 2012 anayasa
reformunun hükûmetin tek taraflı bir inisyatifi olduğunu ve bu nedenle
de FARC’ın pozisyonunu dikkate almadığını defalarca kez ifade eden
savaşçılar tarafından bu amaç kabul edilmemiştir. Bu yüzden, yalnızca
Havana’da Kolombiya hükûmetiyle gerilla arasındaki tartışılan anlaşmalar, silahlı iç çatışma sırasında işlenen suçların araştırılması, yargılanması ve cezalandırılmasıyla ilgili yöntemin belirlenmesine bir çağrıda
bulunmuştur. Bir yıldan fazla bir süre boyunca geçiş adaleti, zor bir görüşmenin konusunu teşkil etmiştir. Bu konuya ilişkin varılan ön-anlaşma
hiç şüphe yok ki çok önemlidir.
23 Eylül 2015 tarihli basın açıklamasında, kısa bir özet halinde,
barış için özel bir yargılamanın kurulacağını duyurulmuştur. Bu özel
yargılama, “FARC-EP [üyeleri] ve devlet görevlileri dâhil, doğrudan
veya dolaylı şekilde, [özellikle yargılama kapsamındaki] en ağır ve en
temsilî olaylarda, çatışma kapsamında ve çatışma nedeniyle suç işleyerek silahlı iç çatışmaya katılan herkesi yargılama ya yetkili olacaktır”.
Bu özel yargılama, barış için bir mahkemeden ve adalet dairelerinden
oluşacaktır. Söz konusu yargılama, esas olarak Kolombiyalı yargıçlar
olmak üzere az sayıda yabancı yargıcın da görev alacağı karma bir yargılamadır. İki hukuk usûlü öngörülmüştür: İlki, işlenen suçlarla ilgili
sorumluluklarını ve gerçeği kabul edenler; ikincisi bunları kabul etmeyenler veya geç kabul edenler için. İlkindekilerin, özel şartlar altında, 5
27

GUTIERREZ RAMIREZ L. M. ve RODRIGUEZ J., “Una Comisión de la verdad en
el modelo colombiano de justicia transicional. Aproximación a través de la historia
reciente y la experiencia comparada”, Revista Juridicas, vol.10, no 2, Justicia
Transicional, Manizales, Universidad de Caldas, 2013, ss.40-60.
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ila 8 yıl arasında özgürlükleri etkin şekilde sınırlanacak şekilde alternatif
cezalar alma hakkı olacaktır. İkinciler ise, bir hukuk davasıyla karşı karşıya kalmak durumundadır. Eğer cezaî sorumlulukları olduğu sonucuna
varılırsa, olağan şartlar altında 20 yıla kadar hapis cezasına mahkûm
edileceklerdir.
Buna ek olarak, 23 Eylül 2015 tarihli basın açıklamasının 4. noktasına göre, “Kolombiya devleti, siyasal suçlar ve bağlantı suçlarla ilgili
olarak mümkün olan en kapsamlı şekilde bir af kabul edecektir.” Buna
karşın bu bir genel af değildir; çünkü bu af, özellikle “insanlığa karşı
işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları” gibi özel olarak ağır kabul
edilen suçları ve aynı zamanda “rehin alma gibi ihlalleri veya diğer özgürlükten mahrum bırakma hallerini, işkenceyi, zorla yerinden etmeyi,
zorla kaybetmeyi, hukuk-dışı infazı ve cinsel saldırıyı da dışlamaktadır.
Bu suçlar, barış için özel bir yargılama tarafından soruşturma ve yargılama konusu yapılacaktır”28.
Hukuksal getirisinin kesinlikle ortaya konabilmesi için, geçiş adaletine ilişkin ön-anlaşmayla ilgili ulaşılabilir bilgi son derece sınırlıdır29.
Nihaî anlaşmanın imzalanması ve yasal ve anayasal seviyede somutlaşması beklenmelidir. Aslında, not edilmelidir ki, 15 Eylül 2015 tarihinde
hükûmet tarafından, barış anlaşmalarının imzalanmasını kolaylaştırmak
amacıyla bir anayasa değişikliği teklifi yapılmıştır. Bu anayasa değişikliği teklifi, bir taraftan, barış anlaşmasıyla ilgili yasama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla, Parlamento bünyesinde özel bir yasama komisyonu kurulmasını ve diğer taraftan, barış anlaşmasına ilişkin sorunları
yönetmelikler yoluyla halletmesi için Devlet Başkanı’na olağanüstü yetkiler tanınmasını öngörmektedir.
Kolombiya’da silahlı çatışmanın sonlandırılması bugün her zamankinden daha acil bir durumdur. FARC örgütü ve Kolombiya
Hükûmeti arasındaki görüşmelerin mevcut şartları nihaî bir barış anlaşmasının imzalanması için son derece müsaittir. Bu tür bir anlaşmanın
28

Kolombiya Hükûmeti ve FARC, Barış için özel bir yargılama kurulma anlaşmasına
dair 60 numaralı basın açıklaması, Havana (Küba), 23 Eylül 2015. İlgili bağlantı:
https://www.mesadeconversaciones.dom.do/documentos-y-comunicados
29
Örneğin sadece, geçiş adaletine ilişkin ön-anlaşmanın 75 maddeden oluştuğu
bilinmektedir. Bu belge, bugüne kadar (2 Ekim 2015) kamuoyuna açıklanmamıştır.
Bknz: http://www.elespectador.com/noticias/paz/acuerdo-sobre-justicia-tiene-75-puntos-yun- catalogo-de-articulo-589968
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yapılabilmesini sağlayacak hukuksal düzen uzun süredir hazırlanmaktadır. Bu durumda, bir normatif fetişizm gerçeklikle uyumlu olmayacaktır.
Çatışma sonrası dönem, şiddet ve uyuşturucu kültürünü yok etmek için
ahlâkî kurallarda derin bir dönüşümü sağlamalıdır. Siyasal ve askerî kurumlardaki değişimler de, “kirli savaş” mantığına bağlı unsurları devreden çıkartmak için kaçınılmazdır. Kolombiya halkı barışı arzulamaktadır, bunu ancak savaşanlar hayata geçirmeye karar verebilir.
Bogotá Adalet Sarayı alınlığında, bağımsızlık kahramanlarından
General Francisco de Paula Santander’in 1821’de söylenmiş bir cümlesi
Kolombiyalılara seslenmektedir: “Silahlar bize bağımsızlığı verdi, özgürlüğü ise sadece yasalar verecek.” Kolombiya tarihi, silahların nasıl
halkı parçalamaya, masumları öldürmeye, tüm bir milleti yok etmeye
hizmet ettiğini göstermektedir. Soru, hiçbir zaman var olmamış bir barışı
sadece yasaların kurup kuramayacağının bilinmesidir.
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İHAS’A EK 15 VE 16 NO.LU PROTOKOLLERE İLİŞKİN
GENEL GÖZLEMLER*
(GENERAL OBSERVATIONS ON PROTOCOLS NO. 15 AND 16 TO THE ECHR)

Abdullah Sezer**

ÖZ
Makale, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) ek 2 yeni Ek
Protokol hakkındaki gözlemlere özgülenmiştir.
15 no.lu Ek Protokol’ün (EP15) getirdiği başlıca değişiklik, İnsan
Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) geliştirdiği “takdir marjı”nın
İHAS’ın Başlangıç kısmına eklenmesidir. Buna göre, “ikincillik” ilkesi
uyarınca, İHAS’taki hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğunun öncelikle taraf devletlere ait olduğu ve bu bağlamda İHAM’ın denetiminde
takdir marjına sahip oldukları vurgulanmaktadır (Açıklayıcı Rapor, para.
7). Ayrıca İHAM yargıçlığına seçilmede yaş sınırı 65 olarak düzenlenirken, 6 aylık başvuru süresi ise 4 aya indirilmektedir.
16 no.lu Ek Protokol (EP16) ise, ulusal yargı mercilerinin talebi
üzerine İHAM’ın istişarȋ görüş verme yetkisine ilişkindir. Aslında bu
yetki 2 No.lu Ek Protokol’le sınırlı kapsamda kabul edilmişti. Bu bağlamda yeni EP16, 2 amaca yöneliktir: İHAM ve ulusal otoriteler arasındaki etkileşimi güçlendirmek; ikincillik ilkesi uyarınca, Sözleşme’nin
etkililiğini artırmak. Bu yolla, bireysel başvuruları ve İHAM’ın iş yükünü azaltmak da amaçlanmaktadır (Protokol, Başlangıç, para. III).
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PLÂN
Çalışma, 3 bölümden oluşmaktadır:
§ I. Giriş: Tüm Ek Protokoller Hakkında Genel Bilgiler
§ II. İki Yeni Protokol Hakkında Bazı Gözlemler: 15 ve 16 No.lu
Protokol
§ III. Sonuçlar & Öneriler.
Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, 15 No.lu
Ek Protokol, 16 No.lu Ek Protokol, takdir marjı, ikincillik, istişarî mütalâa, danışma görüşü.
ABSTRACT
General Observations about Protocols no. 15 and 16 to the
European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms
The subject of this work is new two additional Protocols to the
European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (ECHR).
With 15th Protocol, a new paragraph has been added at the end of
the Preamble of the ECHR containing a reference to the principle of
“subsidiarity” and the doctrine of the “margin of appreciation”. It is
aimed to enhance the transparency and accessibility of these
characteristics of the Convention system and to be consistent with the
doctrine of the margin of appreciation as developed by the Court in its
case law (Explanatory Report, para. 7).
European Court of Human Rights (ECHtR) has advisory jurisdiction
which was established by adopting 2th Protocol in 1963. However, the
contribution of this Protocol was limited. Therefore, 16th Protocol was
adopted in 2013. This Protocol aims to achieve a dual objective: 1) to
enhance the interaction between the Court and national authorities, 2) to
reinforce implementation of the Convention, in accordance with the
principle of subsidiarity. This Protocol will reduce the large backlog of
applications to the ECHR (Protocol, Preamble, para. III).
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§ I. Introduction: General Information about Protocols for ECHR
§ II. Some Observations about Two New Protocols: 15th and
th
16 Protocol
§ III. & Conclusions & Proposals.
Keywords: European Convention for Human Rights and Fundamental
Freedoms, 15th Protocol, 16thProtocol, margin of appreciation, subsidiarity,
advisory opinion.
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kaynağına) erişim tarihi; f.: fıkra; HJIL: Heidelberg Journal of
International Law; İHAM: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi; İHAS:
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi; K.: karar no (mahkeme kararı); K.n.:
kanun no; K.t.: kabul tarihi (kanun); K.T.: karar tarihi (mahkeme kararı); md.: madde; MJECL: Maastricht Journal of European and
Comparative Law; no.: numara(sı); Rev. Trim. Dr. H.: Revue
Trimestrielle de Droits de l’Homme; RG: Resmî Gazete; s(s): sayfa(lar);
S.: sayı; SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü; SS: sıra sayısı; T.: tarih; vb.:
ve benzeri; Y.: yıl; YY: yasama yılı; yay.: yayın(lar)ı;..., etc.
***
§ I. GİRİŞ: EK PROTOKOLLER HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
İHAM denetiminde esas alınan mevzuatın başlıca unsurları şunlardır: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi1 (İHAS), Ek Protokoller ve İHAM
1

Resmî çevirisinin başlığı, “İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair
Avrupa Sözleşmesi”dir. (İng. European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms). Türkçe’ye çoğunlukla, “Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi” biçiminde çevrilir. Ancak bu tercih, belgeye, sanki yalnızca “Avrupa[nın] İnsan Hakları”nı güvenceleme işlevi yükleniyormuş izlenimi yaratabilir.
Oysa Sözleşme, bölgesel nitelik taşımasına karşın, etkileri bu çerçeveyi aşar. Bu
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İçtüzüğü2. Ek Protokoller, İHAS’ın özgürlük listesinin genişletilmesi ve
denetim sisteminin etkililik bağlamında güncellenmesi açısından kilit rol
oynarlar.
Bazı ek protokollerle, İHAS’ın hak ve özgürlük listesi genişletilmektedir (1, 4, 13 no.lu ek protokoller). İkinci tür protokollerle, birtakım
yasaklamalar yoluyla haklara güvenceler getirilmektedir (6, 7, 12 no.lu
ek protokoller). Son kategori ise, İHAS’a herhangi bir hak veya özgürlük
eklemek yerine, yapılanma ve denetim sistemine ilişkin reformlarla ilgilidir (2, 8, 11, 14, 15, 16 no.lu ek protokoller)3.
İnceleme konumuz olan 15 ve 16 no.lu ek protokollerin birçok ortak yönü saptanabilir:
• İçerik: Her iki ek Protokol de, İHAS açısından maddî değil,
usûlî değişiklik getirmektedir. Diğer deyişle, İHAS’ın haklar listesine
eklemeler söz konusu değildir. İlkinde başlıca yenilikler, takdir marjının
İHAS Başlangıcına eklenmesi, yargıçlığa seçilmede yaş sınırının düzenlenmesi, İHAM’a bireysel başvuru süresinin kısaltılmasıdır (EP15).
İkincisinde ise, ulusal yüksek mahkemelere İHAM’dan istişarî mütalâa
talep etme yolunun açılmasıdır (EP16).
• Hazırlık süreci: Süreçler birbirine benzer. AKPM görüşleri ve
Bakanlar Komitesi’nin hazırlık toplantılarına referans yapılır.
• Amaç: Ortak amaç, İHAM’ın iş yoğunluğunu azaltmak ve
etkililiğini sağlamaktır.
• Yürürlük: Her iki protokol henüz yürürlüğe girmediği gibi,
Türkiye tarafından da onaylanmış değildir.
Yürürlük şartı açısından ise, farklılık dikkat çeker. EP15’in yürürlüğe girmesi için tüm üye devletlerin onay koşulu öngörülürken, EP16
için yalnızca 10 devletin onayı yeterlidir.

yüzden, yaygın eğilimin aksine, “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi”nin daha uygun
düştüğü kanısındayız. Kaldı ki, kısaltma durumunda (“İHAS”), telâffuz kolaylığı da
eklenebilir. AİHM yerine İHAM tercihimiz de aynı gerekçelere dayanmaktadır.
2
İHAS ve Protokolleri: http://goo.gl/JItyDC (Avrupa Konseyi). Link kısaltma:
http://goo.gl [Google URL Shortener].
3
Kaboğlu, İ. Ö., Özgürlükler Hukuku-1, 7. Bs., İmge Yay., Ankara, 2013, s. 187.
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§ II. YENİ EK PROTOKOLLER ÜZERİNE GÖZLEMLER
Her iki Protokol’e ilişkin değerlendirmelerimize geçelim.
A. 15 NO.LU PROTOKOL
İHAS Başlangıcına takdir marjının eklenmesini öngören EP154,
24.06.2013’te imzaya açıldı. -12.12.2015 tarihi itibariyle- EP15’e ilişkin
imza sayısı 41, onay sayısı ise 23’tür5. İmza veya onay işlemi yapmayan
6 devlet şunlardır: Bosna-Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Letonya,
Malta, Rusya.
Türkiye, Protokol’ü 13.09.2013’te imzalasa da, henüz onaylamadı.
Onay için yasa tasarısı, 06.03.2014’te TBMM Başkanlığı’na sunuldu6 ve
04.06.2014’te Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi7. Ne var ki, aradan
geçen 1 yılı aşkın sürede işlem yapılmamış olup, sürüncemede kaldığı
görülüyor.
Değişiklikler hakkında ayrıca Bakanlar Komitesi’nin Açıklayıcı
Rapor’u (Explanatory Report)8 ve İHAM’ın görüşü (opinion)9 de yer
alır. Söz konusu dokümanlara, yeri geldikçe değinilecektir.
1) Hazırlık çalışmaları: “İHAM’ın Geleceği” konulu 3 konferans
EP15’in girişinde, 3 ayrı konferansta kabul edilen deklarasyonların
dikkate alındığı vurgulanmaktadır (para. 2). Ayrıca, İHAM’ın “Avrupa’da insan haklarının korunmasındaki egemen rolünü sürdürebilmesinin temini ihtiyacı”ndan söz edilir (para. 4). İHAM sitesindeki Protokol özetine göre de, Protokol’ün amacı, “İHAM’ın etkiliğini sürdürmek”tir10. Adı geçen deklarasyonlara göz atalım.

4

Orijinal metin için bkz. CETS No. 213. http://goo.gl/G8rQPM (İHAM).
İmza/onay listesi için bkz. http://goo.gl/z3TniY (Avrupa Konseyi). Kısa bir süre önce,
01.08.2015 tarihi itibariyle imza sayısı 28, onay sayısı ise sadece 12 idi.
6
T. 25.04.2014, ss. 4-5. http://goo.gl/QfdbDN (TBMM).
7
TBMM Dışişleri Komisyonu, E. 1/911, K. 468, ss. 6-7. Hükümet ve Komisyon metinleri: s. 8.
8
http://goo.gl/ABzQBJ (İHAM).
9
http://goo.gl/h7h5Mk (İHAM).
10
http://goo.gl/ChgWyR (Avrupa Konseyi).
5
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a) Interlaken Deklarasyonu11 (18-19 Şubat 2010): İHAS denetim
mekanizmasının ikincil niteliğine değinilmektedir. Başvuru birikiminin
denetim mekanizmasının etkililik ve inandırıcılığına zarar verdiği, içtihatların niteliği ve tutarlılığı açısından tehdit oluşturduğu saptanmaktadır. Usûlün basitleştirilmesi ve birikmiş dava sayısının azaltılması hedeflenmektedir.
b) İzmir Deklarasyonu12 (26-27 Nisan 2011): EP14 değişiklikleri
cesaret verici bulunsa da, İHAS sisteminin karşı karşıya kaldığı sorunları
çözmede yetersiz kaldığı, ek iyileştirmelerin gerektiği kaydedilmektedir.
Bazı ülkelerin, ulusal yargı mercilerinin İHAM’dan istişarî mütalâa (danışma görüşü) talep etmelerine yönelik mekanizma geliştirilmesi önerileri hatırlatılmaktadır. Artan başvurular için yeni filtrelerin gereği, hatta
Bakanlar Komitesi’nin harç uygulamasına geçme önerileri tartışılmaktadır13.
c) Brighton Deklarasyonu14 (19-20 Nisan 2012): İkincillik ilkesi
(para. 3, 11, 12, 29) ve takdir yetkisi (para. 11, 12, 15, 25) vurgulanmaktadır. EP15, başta Birleşik Krallık ve Türkiye olmak üzere bazı
devletlerin değişiklikler konusunda taleplerine yanıt oluşturmaktadır.
Mahkeme’nin geliştirdiği ikincillik ilkesi ve takdir marjının İHAS’ın
girişine eklenmesi önerilmektedir. Başvuru süresinin kısaltılmasına ilişkin İHAM önerisi memnuniyetle karşılanarak, dört aylık süre uygun
bulunmaktadır. Mahkeme ve ulusal makamlar arasındaki etkileşimin,
Mahkeme’ye bir yetki daha verilmesi ile güçlendirilebileceği belirtilmektedir. Bu yetki, ulusal düzeyde görülen davalarda talep üzerine
İHAS’ın yorumuna dair istişarî görüş sunmaktır15.
Protokol’de, AKPM’nin 26.04.2013 tarih ve 283 no.lu görüşüne de
atıf yapılmaktadır (Başlangıç, para. 4).
Toplantılardaki tartışmalar, sonraki protokol için de yönlendiricidir. Örneğin, İzmir toplantısında İHAM’ın istişarî mütalâa yetkisini genişletme önerileri, EP16’da karşılık bulmaktadır.
11

Orijinal metin: http://goo.gl/qoxLmS (İHAM). Çeviri metin: http://goo.gl/eEdG8q
http://goo.gl/WegAUF (İHAM).
13
Çetin, S., “Türk Hukuk Düzenine Etkileri Açısından İzmir Deklarasyonu”.
05.05.2011. http://goo.gl/b78VFI
14
Orijinal metin: http://goo.gl/ryM4zt Gayrıresmî çeviri: http://goo.gl/QHVppj (Adalet
Bakanlığı).
15
Gerards, J., “Advisory Opinions, Preliminary Rulings...”, MJECL, No. 4, 2014, pp.
637-638.
12

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015

Abdullah Sezer

113

2) Ek Protokol 15 metninin incelenmesi
İkincillik ilkesi, takdir marjı, başvuru süresi, yargıçlığa seçilmede
yaş sınırı, Büyük Daire lehine el çekme vb. konularda değişiklik ve yenilikler öngörülmektedir.
a) İkincillik ilkesi ve takdir marjının İHAS Başlangıç kısmına
eklenmesi (EP15, md. 1)
İHAS’ın Başlangıç kısmının sonuna şu paragraf eklenmektedir16:
“İkincillik ilkesi uyarınca, işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanınmış hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğunun öncelikli olarak
Yüksek Sözleşmeci taraflara ait olduğunu, ve Yüksek Sözleşmeci tarafların bunu yaparken işbu Sözleşme ile kurulmuş olan [İHAM’ın] denetleyici yargı yetkisine tâbi bir takdir marjına sahip olduklarını teyid ederler,”
Öncelikle belirtmekte yarar var ki bu paragraf, Başlangıç kısmına
ilk ekleme özelliği de taşımaktadır.
Böylece, İHAM içtihadında önemli yer tutan “takdir marjı” ve
“ikincillik” ilkesi İHAS’a açıkça dâhil edilmektedir.
Takdir marjının temelindeki etkenlerden biri, “kültürel görecelilik” unsurudur17. Oysa aksine, İHAM tarafından pragmatik kaygılarla
geliştirilen takdir marjının meşruiyetine ilişkin eleştirilerde başlıca argüman, ”insan haklarının evrenselliği” ilkesidir18. Bunun bir çelişki
olup olmadığı tartışmaya açıktır.
aa) “Takdir marjı” açısından: İHAS’ı uygulamada üye devletler,
otorite-özgürlük çatışmasını uzlaştırırken, belli oranda takdir yetkisine
sahiptir19. 1956’da İnsan Hakları Avrupa Komisyonu’nca kullanılan20 ve

16

Çeviri için bkz. TBMM, Yasama Dönemi: 24, YY. 4, SS. 599, ss. 11-13.
http://goo.gl/Vnp2MZ
17
Brems, Eva, “The Margin of Appreciation Doctrine...”, HJIL, Vol. LVI, 1996, pp.
308-310; Şirin, “Takdir Marjı Doktrini”, s. 390.
18
Çoban, A. R., “Strasbourg’da Herküller...”, AÜHFD, C. LVII, S. 3, Y. 2008, ss. 194195. http://goo.gl/QbyY0x
19
Gözübüyük, A. Ş. & Gölcüklü, F., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 6.
Bs., Turhan Yay., Ankara, Aralık 2005, ss. 146 vd.
20
Greece v. The United Kingdom, 02.06.1956. http://goo.gl/Tzd440
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İHAM tarafından geliştirilen21 “takdir marjı” (margin of appreciation)
ya da “ulusal takdir payı (alanı)”, İHAS sistemine özgü “özerk kavram”larındandır. Bazı hakların yorumunda (md. 8/2, 9/2, 11/2; EP4 md.
2/3), müdahalenin gerekli ve ilgili olup olmadığı saptamasında rol oynar22. Müdahalenin aracı, uygulanma biçimi ve dozu ise, “ölçülülük”
ilkesi bağlamında İHAM denetimine tâbidir.
Takdir marjı, yasama organının takdir yetkisiyle sınırlı olmayıp,
yürütme ve yargı erkleri tarafından da, -Anayasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla- kullanılabilir. Ancak, diğer organlar, yasamanın takdir
payının baskısı altında kalabilir. Nitekim AYM, birçok sorunda özgün
değerlendirme yapamamaktadır23.
İHAM tarafından üye devletlerin takdir marjına bırakılan konularda lehte veya aleyhte düzenleme yapılabilir, her iki durum da İHAS’a
aykırı düşmez24. Başlıca sınır, İHAS ve İHAM tarafından belirlenen
“asgari ve azami standart”lar olup, devletlerce takdir marjına sığınılarak aşılamaz. “Daha az güvence” veya “daha çok sınırlama”, takdir
marjı kapsamında kabul görmez.
Takdir marjı-hukuki güvenlik ilişkisi de önemlidir. Özgürlükleri
kısıtlamada takdir yetkisi bulunmasına karşın, ilgili düzenlemeler yeterli
açıklıkta ve belirlilikte olmalıdır25. İHAM içtihadına göre, yasallık unsuru, yalnızca şekli açıdan (parlamento tarafından yasa adı ile çıkarılma)
değerlendirilmez. Ayrıca, erişilebilirlik, açıklık, kesinlik ve öngörülebilirlik unsurlarını da içeren maddi/içeriksel yasa anlayışı geçerlidir. Bu
niteliklerden yoksun bir yasa, hukuk devleti ilkesiyle çelişir26. Yasa,
21

Handyside v. United Kingdom, 07.12.1976 (özl. bkz. para. 47, 49, 54, 57).
http://goo.gl/M6266J (İHAM).
22
Janis, M. & Kay R. & Bradley, A., European Human Rights Law, 2nd ed., Oxford
University Press, 2000, p. 146; İnceoğlu, “Hak ve Özgürlükleri...”, s. 32.
23
Şirin, T., “Takdir Marjı Doktrini ve...”, AYHD, C. II, S. 4, Y. 2013, ss. 386-387.
24
Örneğin, İHAM’ın % seçim 10 baraja ilişkin Yumak & Sadak v. Türkiye kararında,
oranın yüksekliğine karşın İHAS’ı ihlâl etmediği saptanır. Bu bağlamda, barajın azaltılması veya kaldırılması İHAS’ı ihlâl etmeyeceği gibi; karar da bu adımlara engel değildir.
Şirin, T., Çevre-İnsan-Devlet, Tekin Yay., İstanbul, Nisan 2015, ss. 205-206; Sezer,
A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları..., Legal Yay., İstanbul, 2014,
ss.295-296.
25
Ünal, Ş., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, TBMM Yay., Ankara, 1995, s. 305.
26
İnceoğlu, S., “Hukuk Devletinin...”, AYHD, C. IV, S. 7, 2015, s. 88.
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ancak uygulanacağı kişinin davranışlarını uyarlamasına olanak tanıyacak
açıklıkta yazılması halinde öngörülebilir kabul edilir27. Nitekim AYM
kararlarında da benzer yorum benimsenir28.
İHAM’ın takdir marjını işlediği konular arasında Türkiye ile ilgili
olarak, vicdani red, öğretim müfredatı, seçim barajı vb. konular yer alır.
Ancak takdir marjı tanınan konularda Avrupa konsensüsü oluştukça,
asgarȋ standartlar da yükselir. Örneğin, vicdanî redde önceleri “politik
sorun”29, “takdir marjı” vs. meşrulaştırıcı gerekçelerle yaklaşılırken, bu
yaklaşım değişme eğilimindedir. Benzer şekilde örneğin, Avrupa ülkelerinde seçim barajları ortalaması düştükçe, İHAM’ın ülkelerin özgül durumlarına ilişkin toleransını azaltacağı tahmin edilir30. Politik sorun
doktrini ve yerindelik denetimi bağlamında tartışılan kararlarda, yargısal
aktivizm31 kavramı devreye girer.
Takdir marjının işlevlerine gelince; ilkin takdir payı, İHAS’ı genişletici yorum ilkelerini dengeleyici (hatta daraltıcı) işlev görür. Ayrıca,
Avrupa denetiminin sınırlı kalmasına yol açar. Nihayet, sınırlama konusunda ulusal makamlar, uluslararası yargıca oranla daha elverişli konumdadır32. Tam bu noktada, takdir marjının ikincillik ilkesi
(subsidiarity) ile ilişkisi belirir.
bb) “İkincillik” ilkesi açısından: AB hukukunda “yerindenlik”
olarak da adlandırılan ilke, amaçlanan faaliyetlerin ancak üye devletlerce
yeterli ölçüde ve etkili biçimde yerine getirilememesi halinde, Birliğin
bu faaliyeti gerçekleştirmesine izin verir33. İHAM, ikincillik ilkesine ilk
kez 1968’de Belçika dil davası kararında değinmiştir. Gerçekçi yaklaşımla değerlendirilecek olursa, 800 milyondan fazla bireyin doğrudan
27

İHAM 2. Daire, Ahmet Yıldırım v. Türkiye, 18.12.2012, para. 57.
Örn. bkz. AYM, K.T. 22.12.2011, E. 2010/7, K. 2011/172; AYM, K.T. 06.06.2013,
E. 2013/22, K. 2013/73.
29
Doktrin hakkında bkz. Öztürk, F., Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Politik Sorun
ve Yargısal Aktivizm Doktrini: Anayasal Yargı Denetimi Gerekli mi?, Beta Yay.,
İstanbul, 2012, ss. 49-51, 67-112.
30
Sezer, op.cit., s. 294.
31
Kavram hakkında bkz. Korucu, S., “Yargısal Aktivizmin Kavramsal Analizi”, Liberal Düşünce, Y. 18, S. 69-70, Kış-Bahar 2013, ss. 201-225.
32
İnceoğlu, S., “Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi”, İnceoğlu, Sibel (Ed.),
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Avrupa Konseyi Yay., Ankara, 2013, s. 32.
33
Boyar, O., Anayasal Uyuşmazlıklarda Yorum, (Doktora Tezi), İstanbul, 2008, s. 371.
28
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başvuru yapabildiği bir sistemin ikincillik prensibi olmadan yürüyebilmesi, zaten mümkün görünmemektedir34. İlke, AYM’ye yapılan anayasa
şikâyeti yolu için de kullanılır: “ikincil derecede ve istisnai bir hak
arama yolu”35. Ancak kanımızca ikincillik, İHAM’a bireysel başvuruda
iç hukuka göre, AYM’ye anayasa şikâyetinde ise olağan başvuru yollarına nazaran kullanılan bir nitelemedir.
EP15’e ilişkin Açıklayıcı Rapor’a göre, söz konusu eklemenin 2
hedefi vardır: İHAS sisteminin özelliklerine erişilebilirlik ve şeffaflığı
geliştirmek, İHAM içtihadıyla (case law) geliştirilen takdir marjı doktrini ile uyum sağlamak. Bu bağlamda, Brighton Deklarasyonu hatırlatılmaktadır (para. 7). Ulusal mahkemeler, yerel ihtiyaç ve koşullar ekseninde hakları güvencelemede ulusalüstü merciye oranla daha elverişli
konumdadır (para. 9). İHAM’ın görüşünde ise, Rapor’daki kanaat teyid
edilir (para. 536).
Türkiye, Protokol’ü henüz onaylamamıştır. Ancak onaya ilişkin
TBMM’ye sunulan yasa tasarısının gerekçesinde, “hak ve özgürlüklerin
korunmasında ulusal mekanizmaların asıl, Sözleşme sisteminin ise ikincil olduğu ve devletlerin belirli bir takdir hakkına sahip oldukları ilkeleri
teyit edilmiştir”37 denilmekle, her iki ilkeye açıkça vurgu yapılmaktadır.
b) Yargıçlığa seçilmede yaş sınırının 65 olarak düzenlenmesi
(EP15, md. 2)
İHAM yargıçlığına seçilme koşullarını düzenleyen İHAS md.
21’e, para. 2 olarak şu hüküm eklenmektedir38:
“22. maddeye ek olarak adaylar, üç adaylı listenin Parlamenter
Meclisi tarafından talep edildiği tarih itibariyle 65 yaşını doldurmamış
olmalıdır”.

34

Yılmaz, M. Ş., İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Yorum Yöntemleri, (Doktora
Tezi), İstanbul, 2010, s. 222.
35
Ekinci, H. & Sağlam, M., Sorularla Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, AYM
Yay., Ankara, 2014, s. 2, 67.
36
Steering Committee for Human Rights (CDDH).
37
TBMM, op.cit., s. 4.
38
Md. 21’in 2 ve 3 no.lu paragrafları ise 3 ve 4. sıraya alınmakta ve md. 23/2 kaldırılmaktadır.
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Öte yandan, mevcut metni ile İHAS md. 23/2’de ise, şu hüküm yer
almaktadır: “Yargıçların görev süreleri 70 yaşına ulaştıklarında sona erer”.
Böylelikle, yargıçların seçimi aşamasında azamî yaş sınırı, “Görev
süreleri ve görevden alınma” başlıklı md. 23’te değil, “Görev için aranan koşullar” kenar başlıklı md. 21’de yer alacaktır. Yeni düzenleme,
görev süresinin sona ermesine ilişkin hükmün (md. 23) değil, göreve
ilişkin koşulların (md. 21) kapsamına ilişkindir. Diğer deyişle, önceki 70
yaş sınırının görev süresini sona erdiren niteliğine karşın, yeni 65 yaş
sınırının göreve seçilme için geçerli olduğudur. Bu açıdan bakınca,
hükmün eklendiği madde doğrudur. Değişiklikle, ilk bakışta daha genç
yaşta yargıçların seçilebilecekse de, esasen öncekine nazaran daha uzun
süre görevde kalma olanağı yaratılmaktadır.
TBMM’nin gerekçesine göre, böylece, “Mahkemeye seçilecek
yargıçların mümkün olduğunca görev sürelerini tamamlamaları amaçlanmıştır”39.
Açıklayıcı Rapor’a göre, amaç, yüksek nitelikli yargıçların 9 yıl
boyunca görev yapmasını sağlamaktır. Zira yargıçların görev sürelerinin
“70 yaşına ulaştıklarında” sona ereceğine ilişkin İHAS md. 23/2, başlıca
deneyimli yargıçların görev sürelerini tamamlamasını engellemektedir
(para. 12). Zira, mevcut kuraldaki 70 yaş sınırından dolayı, örneğin 68
yaşında seçilen bir yargıç, 9 yıllık görev süresini tamamlayamamaktadır.
Değişiklik sonrasında dahi, 65 yaşında seçilen bir yargıcın 9 yıllık görev
süresini (İHAS, md. 23/1) tamamlayabilmesi için, md. 23/2’deki sınırın
da 74’e çekilmesi gerekecektir.
İHAM görüşünde, söz konusu ekleme, deneyimli yargıçlardan yararlanma açısından olumlu ve teşvik edici karşılanır (para. 6). Doktrinde
ise, İHAM’ın “oluşumundaki uyumu güçlendirici” bir değişiklik olarak
yorumlanır40.
Ancak değişiklik, devletlerin söz konusu Protokol yürürlüğe girdikten sonra AKPM’ye iletecekleri adaylar için geçerli olacaktır (EP15,
md. 8/1).

39
40

TBMM, op.cit., s. 5.
Malinverni, G., “Le Protocole no 15 à la Convention européenne des droits de
l’homme”, Rev. Trim. Dr. H (101/2015), p. 56.
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c) Büyük Daire lehine el çekmede bir şartın kaldırılması
(EP15, md. 3)
Davanın Büyük Daire’ye gönderilmesine ilişkin md. 30’daki koşullardan biri olan, “davanın taraflarından birinin itiraz etmemesi”
kaydı kaldırılmaktadır. Daire, henüz karar vermemiş olmak41 kaydıyla,
artık bu şarta tabi olmaksızın, alternatif 2 durumda dosyayı Büyük Daire’ye gönderecektir:
• Dava Sözleşme ve Protokollerinin yorumu konusunda ciddi sorun doğuruyorsa,
• Bir sorunun çözümü İHAM’ın daha önceki bir kararı ile çelişki
yaratabilecekse.
Böylelikle, “daireler tarafından Sözleşmenin yorumu açısından
önem taşıdığı düşünülen davaların Büyük Daireye götürülmesi kolaylaştırılmaktadır”42.
İHAM görüşünde, kendisi tarafından önerilen değişikliğin, içtihat
uyumunu artırma amacı taşıdığı not edilir (para. 7).
Değişiklik, İHAM dairesinin Büyük Daire lehine el çekme teklifine, “taraflardan birinin işbu Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihinden
önce itirazda bulunduğu derdest davalar”da geçersizdir (md. 8/2).
d) 6 aylık başvuru süresinin 4 aya düşürülmesi (EP15, md. 4)
Bireysel başvuruların kabuledilebilirlik koşullarını düzenleyen
İHAS md. 35/1’deki 6 aylık başvuru süresi, 4 aya indirilmektedir. Ancak
değişikliğin yürürlüğü açısından 2 istisnaya yer verilir (EP15, md. 8/3):
• Değişiklik, Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 6 aylık sürenin dolması ardından yürürlüğe girecektir.
• Değişiklik, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce İHAS
md. 35/1 uyarınca nihaî karar alınan başvurular için de geçerli değildir.
Atıf yapılan md., İHAM’a ancak, “iç hukuk yollarının tüketilmesinden
sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren altı aylık bir süre
içinde” başvurulabilmesine ilişkindir.

41

İHAS md. 43’te ise, md. 30’un aksine, “el çekme” değil; karar verilmiş olup, yeniden
incelenmek üzere Büyük Daire’ye gönderme işlemi söz konusudur.
42
TBMM, op.cit., s. 5.
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Açıklayıcı Rapor’a göre, iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme,
üye Devletlerde yürürlükte olan başvuru süreleri birlikte dikkate alınınca, sürenin kısaltılması için başlıca argümandır (para. 21). Her iki
etken, TBMM gerekçesinde de zikredilir43.
Kanımızca, değişiklik olumludur. Günümüz koşullarında 6 aylık
başvuru süresi uzun olup, 4 aylık düzenleme ile daha makûl bir düzeye
çekilmiştir. Söz konusu daraltmanın hak ve özgürlükler aleyhine olduğu
da göz ardı edilmemelidir, ancak başvuru kolaylıkları ve teknolojik olanakların arttığı dikkate alınınca, bu sürenin ölçülü olduğu kanısındayız.
e) Ulusal mahkemede yeterince incelenmeyen davalar açısından değişiklik (EP15, md. 5)
Kabuledilebilirlik koşullarından, aşağıda üstü çizilen kısım çıkarılmaktadır [İHAS, md. 35/3(b)]:
“Aşağıdaki hallerde Mahkeme,... bireysel başvuruları kabul edilemez bulur: … b) Başvurucunun önemli bir zarar görmemiş olması44;
meğer ki Sözleşme ve Protokolleri ile güvence altına alınan insan haklarına saygı ilkesi başvurunun esastan incelenmesini gerektirsin. Ancak
ulusal bir mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemiş hiçbir dava bu
gerekçe ile reddedilemez”.
Böylece, belirgin dezavantaj (significant disadvantage) kriterinin
uygulanmasında değişiklik yaratılarak, “‘önemsiz zarar’ kriterinin daha
etkin kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır”45.
Açıklayıcı Rapor’a göre, değişikliğin temelinde “Yargıç, önemsiz
işlerle uğraşmaz” (de minimis non curat praetor) maksimine işlerlik
kazandırma amacı yatar (para. 23). Böylece, İHAM önünde “önemsiz”
başvuru birikimini engelleyerek, “önemli” davalara daha fazla zaman
ayrılma olanağı yaratılmak istenmiştir.

43

TBMM, op.cit., s. 5.
EP14 md. 12’ye göre, başvurucu “önemli ölçüde dezavantajlı durumdan muzdarip”
olduğunu ispatlayamazsa, başvuru kabuledilmez. Bu konuda bkz. Gemalmaz, H. B.,
“Pratikte AİHS Protokol No. 14...”, ABD, Y. 2011, S. 4, ss. 321-332.
45
TBMM, op.cit., s. 5.
44
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f) Protokol’ün yürürlüğü (md. 6-9)
Md. 6, imza, kabul, onay işlemlerine ilişkindir. Md. 7’de, yürürlük
için, tüm devletlerin onayı şarttır. Protokol, devletlerin md. 6 uyarınca
“Protokol’ün bağlayıcı olması hususundaki rızalarını bildirdikleri tarihten itibaren üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın birinci günü”
yürürlüğe girer. Md. 8, değişikliklerin yürürlüğü; md. 9 ise taraf devletlere işlem, tebliğ ve bildirimlere ilişkindir.
B. 16 NO.LU PROTOKOL
Ulusal yüksek mahkemelerin İHAM’dan istişarȋ mütalâa talep
etme yetkisini öngören EP1646, 02.10.2013’te imzaya açıldı. -12.12.2015
itibariyle- EP16’ya ilişkin imza sayısı 16, onay sayısı ise 6’dır47. Türkiye, 20.12.2013’te imzaladı, ancak henüz onaylamadı.
Değişiklikler hakkında ayrıca Bakanlar Komitesi’nin Açıklayıcı
Rapor’u (Explanatory Report)48 ve İHAM’ın görüşü (opinion)49 de yer
alır. Bu dokümanlara, yeri geldikçe değinilecektir.
EP16, 2 temel amaç taşır: İHAM-ulusal mahkemeler arası diyalogu güçlendirmek, başvurulardaki birikmeyi azaltmak50. Nitekim Protokol’ün giriş kısmında, “Mahkeme’nin yetkisinin istişari görüş beyan
edecek şekilde genişletilmesinin Mahkeme ve ulusal makamlar arasındaki etkileşimi daha da artıracağı... ve bu sayede Sözleşme’nin
subsidiarite ilkesi uyarınca uygulanmasını destekleyeceği” vurgulanmaktadır.
Söz konusu etkileşim ve ulusal hukuka katkıyı sağlayan araçlardan
biri, istişarȋ mütalâadır.
1) Önceki 2. nolu Ek Protokol ve yeni Ek Protokol’ün arka plânı
EP16, İHAM’a istişarî mütalâa yetkisi tanımakla birlikte, bir bakıma zaten var olan dar yetkiyi önemli ölçüde genişleten bir protokoldür.
46

Orijinal metin için bkz. CETS No. 214. http://goo.gl/DnFA1U (İHAM).
İmza/onay listesi için bkz. http://goo.gl/yaU4wR (Avrupa Konseyi).
48
http://goo.gl/Tm1DXw (İHAM).
49
http://goo.gl/NDs2rj (İHAM).
50
Đordevic, S., “Protocol 16...”, Facta Unıversitatis: Series: Law and Politics, Vol. 12, No
2, 2014, p. 109; Gerards, op.cit., pp. 637-639.
47
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Zira 1963’te kabul edilen EP2 ile, Divan’a, İHAS hükümlerinin yorumu
konusunda istişarî mütalâa bildirme yetkisi tanındı51. Divan52, Bakanlar
Komitesi’nin talebi üzerine, İHAS ve EP’lerin yorumlanması ile ilgili
hukukî sorunlarda istişarî mütalâa verebilmekteydi. Bazı ulusal anayasa
mahkemelerinin benzer yetkilere sahip olduğu eklenmelidir. Ancak, bu
mütalâaların kapsamına, hakların içeriği ve organların karşılaşacağı sorunlar dâhil edilmemişti. istişarî mütalâa talep etme kararı, Komite’ye
katılma hakkına sahip temsilcilerin 2/3 oy çoğunluğuyla alınmakta (md.
1), talebin Protokol’deki yetkiye girip girmediğini Divan kararlaştırmakta
(md. 2) ve Divan’ın mütalâası Komite’ye bildirilmekteydi (md. 3).
Ancak, -yürürlükteki şekliyle- İHAS’a göre, istişarî mütalâa isteme
yetkisi ulusal yargı organlarına değil, Bakanlar Komitesi’ne tanınmaktadır (İHAS, md. 47/1). Karar, Komite’ye katılma hakkına sahip temsilcilerin oy çoğunluğuyla alınır (İHAS, md. 47/3). Ancak İHAM, şu konularda istişarî mütalâa veremez (md. 47/2):
“bu görüşler, ne Sözleşme’nin 1. bölümünde ve protokollerinde
belirlenen hak ve özgürlüklerin içeriği veya kapsamı ile ilgili sorunlara,
ne de Mahkeme veya Bakanlar Komitesi’nin Sözleşme’de öngörülen bir
başvuru sonucunda karara bağlamak durumunda kalabileceği diğer
sorunlara ilişkin olabilir”.
EP2 bağlamında istişarî görüş, İHAM İçtüzüğü’nün IX. bölümünde (md. 82-90) detaylı olarak düzenlenmiştir53.
EP16’nın arka plânında ise, ciddi hazırlık çalışmaları vardır. 16-17
Mayıs 2005 Varşova toplantısı ve Âkil Kişiler Grubu’nun (Group of
Wise Persons) önerisi, örnek verilebilir. EP15’e ilişkin hazırlık toplantılarında da, EP16’ya ilişkin bazı adımlara rastlanır. Örneğin, 26-27 Nisan
2011’deki İzmir Deklarasyonu’nda, bazı ülkelerin istişarȋ mütalâa mekanizmasının geliştirilmesi talepleri yer alır. Bu husus, EP16’ya ilişkin Açıklayıcı
Rapor’da da zikredilir (para. 1-2). Bu yönde girişimler, Brighton Konfe-

51

Bu konuda bkz. Ünal, op.cit., s. 92.
EP2, 1998’de EP11’le değiştirilerek, İHAS’ın iki organı (Komisyon ve Divan), Mahkeme (İHAM) adıyla tek organa dönüştürüldü. Kaboğlu, op.cit., s. 190.
53
Metin için bkz. Doğru, O., Anayasa ile Karşılaştırmalı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Mahkeme İçtüzüğü, XII Levha Yay., İstanbul, 2010, ss. 142 vd.
52
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ransı’na, hatta 2006’ya dek gider54. Protokol’de AKPM’nin 28.06.2013 tarih ve 285 no.lu görüşüne de atıf yapılır (Başlangıç, para. 4).
Bu ön bilgilerden sonra, EP16’yı incelemeye geçebiliriz.
2) Ek Protokol 16 metninin incelenmesi
İstişarî mütalâa, çeşitli boyutlarıyla düzenlenmektedir.
a) İstişarî görüş talebi ve koşulları (EP16, md. 1)
Taraf devlet yüksek mahkemeleri, İHAM’dan, İHAS ve ek protokollerindeki hak ve özgürlüklerin “yorumlanması ya da uygulanmasına
yönelik ilkelerden kaynaklanan sorunlar”a ilişkin istişarî mütalâa (danışma görüşü) isteyebilir55 (f. 1). Ancak, ilgili organ, “yalnızca görülmekte olan bir dava kapsamında” bu talepte bulunabilir (f. 2). Talep
gerekçeli olmalı, davaya ilişkin hukuksal ve olgusal bilgileri içermelidir
(f. 3).
Ulusal yargıçlar, her konuyu değil, yalnızca “prensip sorunu” niteliği taşıyan konulara ilişkin danışma görüşü talep edebileceklerdir56.
Çetrefil davalarda İHAM’ın görüşünü almak, davanın tarafları ve
yargıcı için de yararlı olacaktır. Fakat talebi sadece yüksek mahkemelere
bırakmak, bir eksiklik olarak görülmektedir. Ayrıca, İHAM’ın iş yükü
dolayısıyla danışma görüşlerinin ne kadar etkili olacağı da kuşkuyla
karşılanır57.
Nitekim, EP15 ve EP16’nın ortak amacı, İHAM’ın iş yoğunluğunu
azaltmak ve etkiliğini sağlamaktı. EP11’le denetim sisteminin
rasyonalize edilmesi ve işyükünü hafifletecek yeni filtreler entegre
edilmesine karşın, EP16 ile istişarȋ mütalâa yetkisinin kapsamının
genişletilmesi bu amaçlarla çelişir. İHAM’a yönelecek ek iş yükünü şimdiden kestirmek zor olup, uygulamada test edilecektir.
54

Đordevic, op.cit., p. 104.
Çeviri için bkz. Ulutaş, A., “İnsan Hakları...”, Küresel Bakış, Y. 4, S. 13, Nisan
2014, ss. 115-118.
56
Sicilianos, Linos-Alexandre, “L’élargissement de la compétence consultative de la Cour
européenne des droits de l’homme-A propos du Protocole no 16 à la Convention
européenne des droits de l’homme”, Rev. Trim. Dr. H (97/2014), pp. 28-29.
57
Albayrak, G., “AİHS Protokol No. 16...”, Ankara Strateji, 06.10.2013. http://goo.gl/rZQywr
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b) İstişarî görüş talebinin değerlendirilmesi (EP16, md. 2 ve 3)
İHAM Büyük Daire’nin 5 yargıçtan oluşan bir paneli (kurul), talebin kabul edilebilirliği hakkında karar verir. Talep, gerekçeli olarak reddedilebilir (f. 1). Panel talebi kabûl ederse, Büyük Daire istişarî görüş
beyan eder (f. 2). Talepte bulunan mahkemenin ait olduğu devlet adına
seçilmiş yargıç, Panel ve Büyük Daire’de ex officio yer alır. Seçilmiş
yargıç yoksa veya yerini alamayacaksa, Mahkeme Başkanı’nın ilgili
devletin önceden sunduğu listeden seçtiği kişi yargıç sıfatıyla katılır (f. 3).
Panel, İHAM’ın sürekli organlarından farklı olarak geçici nitelik
taşıyan bir çözüm aracıdır. Benzer hüküm, İHAS md. 43/2’de de yer alır:
“Büyük Daire bünyesinde beş yargıçtan oluşan bir kurul istemi, eğer
davada Sözleşme ve Protokollerinin yorumuna ya da uygulanmasına
ilişkin ya da genel nitelikte ciddi bir sorun varsa, kabul eder”. EP16
usûlünün, İHAS md. 43’le aynı olduğu vurgulanır58.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ve talepte bulunan organın ait olduğu taraf devlet, yazılı yorum sunabilir ve duruşmada yer alabilir. Ayrıca Mahkeme Başkanı, diğer bir taraf devleti veya kişiyi yazılı
yorum sunmaya veya duruşmada yer almaya davet edebilir (EP16, md. 3).
c) İHAM’ın istişarî mütalâa vermesi (EP16, md. 4)
İHAM’ın istişarî görüşleri, gerekçeli olarak sunulur. Ancak bu görüş, yargıçların görüşünü tamamen veya kısmen temsil etmezse, her yargıç ayrı görüş bildirebilir. Görüş, talepte bulunan mahkemeye veya divana ve ilgili taraf devlete bildirilir, aynı zamanda yayımlanır.
d) İstişari mütalâanın bağlayıcılığı (EP16, md. 5)
Md. 5’e göre, istişarî görüşler bağlayıcı değil, yol göstericidir.
İHAM’ın web sitesindeki Protokol özetinde de, yeni uygulamanın, en
üst ulusal yargı organlarına yol göstereceği vurgulanır59. Dolayısıyla bu
görüşlerin etkililiği, talepte bulunan ulusal yargıçlarca uyulmasına bağlıdır.
Genel olarak uluslararası yargı organlarının istişarȋ mütalâaları
bağlayıcılık niteliği taşımasa da, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerde önem taşır. Bir görüşe göre, bu mütalâaların bağlayıcı olmaması
58
59

Đordevic, op.cit., p. 107.
http://goo.gl/qgR7Gb (Avrupa Konseyi).
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nedeniyle İHAM daha “açık” kararlar da verebilecektir. Zira İHAM,
bireysel başvurularda birey-devlet çıkarını dengelerken, mütalâalarda
birey-devlet kıskacının kuvvetinin azalacağı savunulmaktadır60.
Danışma niteliğindeki bu görüşler, her ne kadar bağlayıcı olmasalar da, göz ardı edilmemesi gereken niteliktedir. 2 açıdan etkili olacağı
tahmin edilebilir: Bir yönüyle, ulusal mahkemeler üzerindeki hukuksal
etkisi; öte yandan, İHAS’ın yorumu açısından yalnızca ilgili ülke yargıcı
değil, diğer devletler için de yönlendirici olmakla erga omnes etkiye yol
açması61.
Kanımızca, istişarî görüşü aynen benimseyen bir mahkeme kararına karşı da İHAM’a bireysel başvuru yoluna gidilebilir. Bu durumda
İHAM’ın istişarî mütalâa ile kısmen ya da tamamen çelişen bir karar
vermesi olasıdır. Ancak bu durum, İHAM içtihadı açısından sorun yaratma potansiyeli taşıdığı gibi, istişarî görüşlerin etkililiğini de sarsabilir.
Dahası, İHAM kararlarının tutarlılığı konusunu da tartışmaya açabilir.
Bağlayıcı olmasa dahi, yetkinin pratikte kullanımı ile, İHAM ve
ulusal yargı organları arasında etkileşimin doğması beklenir. Bu açıdan
EP16, bir tür “diyalog protokolü” olarak da anılır62.
e) Protokol’ün yürürlüğü (md. 6-9)
Daha önceki protokollerde olduğu üzere, bu protokolün ilgili hükümleri de (md. 1-5), İHAS’a “ek maddeler” olarak kabul edilir ve
İHAS’ın “tüm hükümleri buna göre uygulanır” (md. 6).
Protokol, İHAS’a taraf 10 Devletin md. 7 uyarınca Protokol ile
bağlı olmayı kabul ettiklerini açıkladıkları tarihten itibaren 3 aylık sürenin dolmasını takip eden ayın birinci günü (md. 8/1); Protokol’le bağlı
olmayı sonradan kabul eden devlet için, 3 aylık sürenin dolmasını takip
eden ayın birinci günü yürürlüğe girecektir (md. 8/2).
İHAS md. 57 uyarınca Protokol hükümlerine çekince konamaz
(EP16, md. 9). Bilindiği üzere, çekince yasağı, daha önceki ek protokollerden yalnızca 2’si için söz konusu idi63.
60

Albayrak, passim.
Sicilianos, op.cit., p. 28.
62
Đordevic, op.cit., p. 105.
63
Bkz. Ölüm cezasını savaş hali hariç kaldıran EP6 (md. 4) ve her şartta kaldıran EP13
(md. 3).
61
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f) İHAM’dan istişarî mütalâa istemeye yetkili mahkemeleri
belirleme (EP16, md. 10)
Devletler, imza sırasında veya onaylama, tasvip veya kabul belgesini tevdi ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne hitaben bir deklarasyonla, belirlediği mahkeme veya divanları bildirir. Belirlemede, md.
1/1’in “amacına uygun ol”ma kaydı aranır. Deklarasyon, aynı usûlle
değiştirilebilir.
Bazı ülkeler, istişarî mütalâa talep etmeye yetkili mahkeme bildirimlerini iletmişlerdir. -12.12.2015 tarihi itibariyle- EP16’yı onaylayan 2
devletin (Slovenya, San Marino) yanı sıra, Romanya, Gürcistan ve Arnavutluk’un bildirimleri yer alır64. Nihayet, istişarî mütalâa konusunda
yetkilendirilecek mahkeme sayısı bakımından taraf devletler için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir65.
§ III. SONUÇLAR & ÖNERİLER
A. SONUÇLAR: Ulaştığımız başlıca sonuçlar şunlardır:
• EP15 ile, İHAS başlangıcına eklenen paragrafa göre, “ikincillik”
ilkesine uygun olarak İHAS ve EP’lerdeki temel hak ve özgürlüklere
saygıyı sağlamada asıl görev ülkelere düşmekte olup, İHAM denetimi
altında bir takdir marjından yararlanacakları öngörülmektedir.
Bir İHAM yargıcının (Prof. Sicilianos) vurguladığı üzere, “yenilikçi bir metin” olarak görülen Protokol, ulusal yargıçlarla Avrupa yargıçları arasında yeni bir “diyalog ve işbirliği”nin çerçevesini çizer66.
İHAM içtihadını içselleştirme ve bu düzlemle aidiyeti güçlendirmeye de
katkı sağlayacaktır. Böylece İHAS, sadece devletlerarası ilişkileri uzaktan düzenleyen bir mekân olmakla kalmayıp, çift yönlü bir iletişimi de
güçlendirecektir.
• EP16 ise, ulusal yüksek yargı organlarının bakmakta oldukları
davalarda İHAS’ın yorumu ve uygulamasına ilişkin olarak İHAM’dan
istişarȋ mütalaâ talebine yöneliktir. Bu bağlamda bazı devletler onay

64

http://goo.gl/X9Hsbn (Avrupa Konseyi).
Örneğin Romanya, toplam 17 mahkemeyi (Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay dışında,
15 temyiz mahkemesi) bildirmiştir.
66
Sicilianos, op.cit., p. 9.
65
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işlemini gerçekleştirmiş, hatta görüş talebine yetkili yüksek mahkemelerin adlarını bildirmiştir.
İHAM’ın önceki yargıçlarından Malinverni’ye göre, EP15, 11 ve
14 no.lu EP’lerle aynı öneme sahip değildir. Adı geçen ek protokol, diğer ikisi gibi denetim mekanizmasında köklü reformlara (“profondes
réformes”) yol açmaktan ziyade küçük çaplı değişikliklerdir
(“réformettes”). Bununla birlikte, EP15, 3 hazırlık toplantısının normatif
düzeyde yansıması olup, İHAM’ın işleyişi açısından belirli noktalarda
ilerlemeyi yansıtır. İHAM denetiminin performansını iyileştirmede ve
insan haklarının etkililiğini geliştirmede yeni bir adımdır67.
B. ÖNERİLER: Türkiye açısından önerilerimizi ise şu şekilde sıralayabiliriz:
• EP15’in arka plânında yer alan “İHAM’ın Geleceği” başlıklı toplantılardan birine de ev sahipliği yapan Türkiye, zaman yitirmeksizin söz
konusu Protokol’ü onaylamalıdır. Bu onay işlemi, tüm üye devletlerin
onay şartı dikkate alındığında, diğer devletleri teşvik edici işlev görebilir.
• Türkiye, EP16’yı onaylama ve İHAM’dan görüş istemeye yetkili
yüksek mahkemeleri bildirme konusunda zaman yitirmemelidir. Bu
Protokol’ün yürürlüğe girmesi, ilkine oranla -10 devletin onayıyla yetinildiği için- daha kolay görünmektedir. Tahminen Anayasa Mahkemesi,
Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarına, İHAM’dan görüş
sorma olanağı tanınacaktır68. AYM’nin bildirilmesi durumunda, anayasa
şikâyeti yolu daha işlevsel kılınabilir. Böylece, İHAM’da mahkûm olma
olasılığı en aza indirilebilecektir. Ancak daha önemlisi, İHAS-iç hukuk
uyumunda yararlı adımlar atılabilecektir.

67
68

Malinverni, op.cit., p. 63.
Ensaroğlu, Y. & Ardıç, Z. et.al., 2013’te Hukuk ve İnsan Hakları, SETA Analiz, S. 80,
İstanbul, Ocak 2014, ss. 21-22.
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ÖZ
Seçimlerde temsilde adaleti de sağlayacak bir seçim sistemi tercihi
gerekliliğinin yanısıra, bugün üzerinde tartışılan önemli konulardan bir
tanesi de seçim güvenilirliğidir. Seçim güvenliğini sağlayacak mekanizma ise bağımsız bir yargısal denetimdir. Ülkemizde seçim işleri idareden bağımsız bir organ olan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yönetilmek ve denetlenmekle birlikte, seçimlerin yönetimi ve denetimi konusunda birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Makalede seçimlerin güvenilirliğine ilişkin anayasal sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılmaktadır.
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ABSTRACT
In addition to the choice of an election system requirements to
ensure fair representation in the elections, it is to election security issues
one of the important issues discussed on today. The mechanism to
provide election security is an independent judicial review. But in our
country, although the election affairs to be managed and reviewed by the
Supreme Election Board as an independent body, with a number of
problems have been experienced in the management and supervizion of
the elections. Constitutional problems with the reliability of the elections
and solution proposals are trying to put forward in the article.
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***
I- GİRİŞ
Ülkemizde seçimlerin genel yönetim ve denetiminden sorumlu organ olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gerek kararlarının yargı denetimine kapalı olması yönüyle, gerekse verdiği kararların zaman zaman
siyasi atmosferden etkilenmesi nedeniyle çeşitli tartışmaların odak noktasında yeraldı. Bir ülkede demokratikliği belirleyen en önemli ölçütlerden biri de seçimlerin serbest ve adil olarak yapılmasıdır. Bunu gerçekleştirebilecek mekanizma ise bağımsız bir denetim mekanizmasıdır. Ülkemizde seçim kurulları parlamento seçimlerinden başlayarak, cumhurbaşkanı seçimleri, yerel seçimler, meslek odası seçimleri ve referandumlar konusunda son sözü söyleme yetkisine sahip bulunmaktadır.
Böylece YSK ve diğer seçim kurulları, ülkenin siyasi geleceğinin
belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle de seçim
kurullarının organik olarak bağımsız bir biçimde oluşturulmasının
yanısıra işleyişlerinde de bağımsız ve tarafsız davranmaları büyük önem
taşımaktadır. Ancak ülkemizde özellikle YSK ile ilgili birtakım sorunlar
yaşanmakta ve anayasal tartışmalar yapılmaktadır. Bunların başında
YSK’nın hukuki niteliği konusundaki anayasal belirsizlik gelmektedir.
Bir diğer tartışma YSK kararlarının yargı denetimine kapalı olması
noktasındadır. Bu durum, özellikle YSK kararlarına karşı bireysel başvuru yapılıp yapılamayacağı noktasında sorun yaratmaktadır. Öte yandan Kurulun verdiği kimi çelişkili ve tartışmalı kararlar, kurulun tarafsızlığını da sorgulatmaktadır.
Bizde seçimlerin yargısal denetimi sistemi benimsenmiş olmasına
rağmen, YSK ve diğer seçim kurullarının birer yargı organı olup olmadığı konusu üzerinde görüş birliği bulunmamaktadır. O nedenle seçimlerin güvenilirliğinin sağlanabilmesi için, seçimlerin organik açıdan bağımsız bir organ tarafından yargısal denetime tabi tutulması kadar, seçim
yargısının da gerçek anlamda bağımsız, tarafsız ve dürüst bir biçimde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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II- SEÇİMLERİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Seçimlerin yönetimi ve denetimi her ne kadar birlikte anılsa da aslında birbirini izleyen ve tamamlayan iki ayrı aşamadan oluşmaktadır.
Seçimlerin yönetimi kavramından seçim mevzuatının uygulanması, denetiminden ise bu mevzuatın uygulanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü anlaşılır. Seçimlerin yönetiminde yerine
getirilen fonksiyon idari, denetiminde yerine getirilen fonksiyon ise yargısal niteliktedir.1
Seçimlerin yönetimi, seçmen olacak kişilerin belirlenmesinden
başlayarak, seçimler kapsamında adaylıkların değerlendirilmesi, oy kullanma işlerinin yönetimi ve oyların sayımı ve tasnifi süreçlerinde yapılacak işlemleri kapsamına alır. Bu safhadaki işlemleri gerçekleştirmekle
görevlendirilmiş her bir kurul ise seçim yönetim kurulu olarak adlandırılmaktadır. Seçimlerin yönetimi konusunda 3 farklı model arasından
tercihte bulunulabilmektedir: bağımsız model, devletçi model ve karma
model. Bağımsız modelde seçimlerin yönetimi işlemleri, devletin idari
birimlerinden bağımsız, özerk ve kendi bütçesine sahip bir seçim kurulunca gerçekleştirilmektedir. Devletçi modelde, devlete bağlı olarak bir
bakanlık ya da yerel yönetim eliyle seçimler gerçekleştirilir. Karma modelde ise, biri bağımsız diğeri bağımlı olan iki başlı bir seçim kurulu
yapılanması sözkonusudur. Bu modelde seçimler esasen bağımlı seçim
kurulları tarafından organize edilmekteyken, birtakım seçim işlemleri ise
bağımsız seçim kurulları eliyle gerçekleştirilmektedir.2
Seçimlerin denetiminde ise iki yaklaşım mevcuttur. Bunlardan biri,
seçimlerin denetimini yine bu seçimlerle oluşan yasama organına bırakmak, diğeri ise seçimlerin denetimini bağımsız ve tarafsız yargı organına
bırakmak. Seçimlerin denetimini yargı organına bırakan ülkelerde ise iki
yaklaşım mevcuttur. Seçimlerin denetimini ülke yargı düzeninde yer
alan yargı organlarına bırakmak –ki bu organ genelde Anayasa Mahkemesi olmaktadır-; diğeri ise seçimlerle ilgili uyuşmazlıkları çözmek
üzere ayrı bir seçim yargısı oluşturmak.3
1

2

3

Bkz. Levent Gönenç, “Dünyada ve Türkiye’de Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi”,
Güncel Hukuk, Sayı: 42, Yıl: 2007, s. 12.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ümit Güveyi, Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi, İstanbul, Ekim 2013, s. 60-63.
Seçim uyuşmazlıklarının çözüm yöntemleri konusunda çeşitli ülke karşılaştırmaları
için bkz. Hüseyin Murat Işık, “Çağdaş Demokratik Rejimlerde Seçimlerin Yönetim
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İdari ve yargısal fonksiyonun aynı veya ayrı organlar tarafından
yerine getirilmesine göre de, seçimlerin yönetim ve denetiminde kullanılan modeller klasik model, Fransız modeli ve bağımsız seçim kurulu
modeli olarak üçe ayrılır. Klasik modelde seçimlerde idari fonksiyon da
yargısal fonksiyon da siyasal organlarda birleşmiştir. Ancak bu model
geçmişte Amerika ve İngiltere’de uygulanmış olmakla birlikte, seçimlerin tarafsızlığı ilkesini zedeleyebileceği gerekçesiyle artık günümüzde ilk
haliyle hiçbir ülkede uygulanmamaktadır. Uygulanan bazı ülkelerde ise
seçimlerin denetimi, yasama organı ve yargı organının birlikte kullandığı
bir yetki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu model zaman içerisinde yerini
Fransız modeline bırakmıştır. Bu evrimle, seçim işlerinin hükümet tarafından yönetilmesi esasına, yargısal denetim unsuru eklenmiştir. Bu sistemde seçimlerde idari fonksiyonu yerine getiren organ ile seçimlerin
denetimini yerine getiren organ farklılaşmaktadır. Sözkonusu sistem
içerisinde önceleri her ne kadar seçim süreci yargısal nitelikli bir organın
kontrolünde olsa da, seçim sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde son sözü söyleme yetkisi parlamentoya aitti. Günümüzde ise seçim uyuşmazlıklarının çözümü mevcut yargı organlarına ait bir yetkidir.
Fransa’da yerel seçimlere ilişkin uyuşmazlıklar idari yargı tarafından,
genel seçimlere ilişkin uyuşmazlıklar ise Anayasa Konseyi tarafından
çözümlenmektedir. Dolayısıyla Fransız modeli aslında klasik modelin
zaman içerisinde değişime uğramasıyla oluşmuştur.4
Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında seçimlerin siyasal organların etkisinden çıkarılması düşüncesiyle birlikte Bağımsız Seçim Kurulu modeli oluşturulmuştur. Bu yaklaşımın öncülüğünü Latin Amerika
ülkeleri yapmaktadır. Bu modelin yaygın olarak uygulandığı biçimde
seçim kurulları seçimlere ilişkin idari fonksiyonları tamamen yüklenirken, seçim uyuşmazlıklarının çözümünü ise yargı organı ile birlikte
yapmaktadırlar. Yani Latin Amerika örneğinin bu türünde seçimleri yöneten organla denetleyen organ farklılaşmaktadır. Bağımsız seçim, yürütme organlarının daha güçlü olduğu Latin Amerika ülkelerinde ise
seçim uyuşmazlıklarını bağımsız seçim kurulları nihai olarak çözmekle

4

ve Denetimi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:15-16, Sayı: 22-2324-25, Yıl: 2010-2011, s. 75-87.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Levent Gönenç, Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları
ve Çözüm Yolları, Adalet Yayınevi, Ankara 2008, s. 30-39; Gönenç, Güncel Hukuk,
s. 12-14.
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birlikte kurul kararlarına karşı yargı yolu açık bulunmaktadır. Seçim
kurullarının yetkilerinin en geniş olduğu ülkelerde ise seçimlere ilişkin
tüm uyuşmazlıklarda son sözü söyleme yetkisi bağımsız seçim kurullarına ait bulunmaktadır. Böylece bu model, seçim fonksiyonlarının siyasal organlarda birleştiği klasik modelin tam tersine seçim fonksiyonlarının bağımsız seçim kurullarında birleştiği bir modeldir.5
III- TÜRKİYE’DE SEÇİMLERİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ SİSTEMİ
Osmanlı İmparatorluğu döneminde seçimlerin yönetimi ve denetimi işlerinin siyasal organlar tarafından yerine getirildiği klasik sistem
uygulanıyordu. Seçimlerin yönetimi işini yürütme organı yerine getirirken, denetimi ise yasama organı yapıyordu. Ancak 1908 seçimleri için
hazırlanan milletvekili seçim yasası,6 sistemi, klasik sistemden biraz
uzaklaştırarak birtakım kurulları da seçim yönetimi sürecine dahil etmişti. Osmanlı’daki bu sistem çok partili döneme kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde de birtakım farklılıklarla sürdürüldü. Ancak zaman içerisinde
seçim kurullarının yetkileri artırıldı.
16.2.1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile seçimlerin yönetimi ve denetimi sistemi değiştirilerek artık klasik modelden uzaklaşılmıştır. Bu kanunla il ve ilçe seçim kurulları, sandık kurulları ve YSK oluşturulmakla birlikte, seçimler yine de tam olarak yargı
yönetim ve denetimine bırakılmamıştır. YSK sadece oy verme gününden
önce il seçim kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı
yapılacak itirazlarla, adaylığa ait itirazları inceleyip kesin karara bağlama yetkisine sahipken; seçim tutanaklarına ilişkin itirazları inceleyip
kesin karara bağlama ve seçim tutanaklarını kabul etme yetki ve görevi
TBMM’nindi. Dolayısıyla bu dönemde tam bir seçim yargısından bahsetmek mümkün değildir. Kısacası ülkemizde 1954 yılına kadar seçimleri kesin karara bağlama yetkisi TBMM’ye aitti.
17.2.1954 tarihli ve 6272 sayılı kanunla 5545 sayılı Milletvekilleri
Seçimi Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bu kanunla özellikle
YSK’nın yetkileri konusunda yapılan değişiklikler çok önemlidir. Seçim
5

Gönenç, Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, s. 37-39; Gönenç,
Güncel Hukuk, s. 12-13.
6
20 Temmuz 1908 tarihli İntihab-ı Mebusan Kanun-ı Muvakkati.
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tutanaklarına ilişkin itirazları kesin olarak karara bağlama yetkisi Meclisten alınarak YSK’ya verilmiştir. Böylece ülkemizde seçimlerin tam
olarak yargı gözetimi ve denetiminde yapıldığı, seçim uyuşmazlıklarının
yargısal yöntemlerle çözüme kavuşturulduğu bir dönem başlamıştır.7
Sonrasında seçimlerin yargısal denetimi ilkesi, 1961 Anayasasında da
yeralarak anayasal ilke haline getirilmiştir. 1954 yılında Milletvekili
Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle seçim uyuşmazlıklarını kesin
olarak karara bağlama yetkisinin YSK’ya verilmesiyle birlikte Latin
Amerika modeli devreye girmiştir.8
Ülkemizde bugün uygulanan model, seçimlerin yönetimi ve denetiminin aynı organda toplandığı, bunun da YSK ve buna bağlı il ve ilçe
seçim kurulları ve sandık kurulları olduğu bağımsız seçim kurulu modelidir.
IV- HUKUK DEVLETİ AÇISINDAN SEÇİMLERİN YÖNETİMİ VE DENETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Ülkemizde bağımsız seçim kurulu modeli geçerli olmakla birlikte
bugün uygulamada seçimlerin adil ve bağımsız bir biçimde yürütülmesi
konusunda birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu noktada da hedefte
özellikle YSK yeralmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan örnekler ise başlı başına seçimlerin yönetimi ve denetimi sisteminin, seçimlerin adil ve dürüst yürütülmesini sağlamakta yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. YSK’nın verdiği kararların seçimlerin güvenilirliği ve
hukuk devleti açısından önemli yansımaları olmaktadır.
Öncelikle YSK’nın hukuki niteliğinin belirlenmesi, anayasal anlamda hukuk devleti ile doğrudan bağlantılı birtakım tartışmaların sona
erdirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Öte yandan, seçimlerin
güvenilirliği hukuk devletinin bir diğer önemli unsurudur. Seçimlerin
güvenilirliği ise, seçimlerin yönetimi ve denetimi işlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini, bu süreçte yeralan aktörlerin deneyimli ve profesyonel kişiler olmasını ve seçim işlerini yürüten organların tarafsızlığının
ve bağımsızlığının sağlanmasını gerektirmektedir.
7

8

Zekeriya Yılmaz, “Seçimlerin Denetimi ve Yüksek Seçim Kurulu”, Terazi, Sayı: 2,
Yıl: 1, Ekim 2006, s. 85-88.
Türkiye’de ve Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulanan seçimlerin yönetimi ve denetimi sistemleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Gönenç, Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, s. 39-43.
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A- YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN NİTELİĞİ
YSK’nın mahkeme olarak nitelenip nitelenemeyeceği, ülkemizde
üzerinde en çok tartışılan sorunlardan bir tanesidir. Bu konuda gerek
öğretide, gerek yargı kararlarında, gerekse YSK’nın kendi kararları arasında9 görüş birliği bulunmamaktadır. YSK’nın bir mahkeme niteliğinde
olup olmadığı sorunu, özellikle Kurulun Anayasa Mahkemesine (AYM)
itiraz yoluyla başvuruda bulunma yetkisine sahip olup olmadığı konusunun açıklığa kavuşturulmasında önem taşımaktadır.
Aslında bu tartışmalar, YSK’nın Anayasada düzenlendiği bölümden kaynaklanmaktadır. Zira YSK hem 1961 Anayasasında, hem de
1982 Anayasasında “yargı” bölümünde değil de, “yasama” bölümünde
düzenlenmektedir.
1982 Anayasasının yasama bölümünde yeralan 79. maddesine
göre: “Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında
yapılır.” Aynı maddenin devamında ise, seçimlerin yönetimi ve denetimi konusunda YSK’nın görevli ve yetkili olduğu belirtilmiştir. Aslında
madde yasama bölümünde yeralmakla birlikte, madde metninin ifadesinden çıkan anlam, YSK’nın bir yargı organı olduğu yönündedir.
YSK’nın yapısı incelendiğinde de Danıştay ve Yargıtay üyelerinden
oluşan bir kurul olduğundan, yapısı itibarıyla yargıçlardan oluşması nedeniyle mahkeme sayılması gerektiğine ilişkin görüş kuvvetlenmektedir.
Denetim işlevi gözönüne alındığında da, seçim uyuşmazlıklarını kesin
karara bağlama yetki ve görevi dolayısıyla, itiraz ve şikâyetleri çözüme
bağlama konusunda yargısal usullerle çalışan bir yargı organı niteliğindedir.
YSK’nın görevleri Anayasada, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda düzenlenmektedir. Sözkonusu kanunlara bakıldığında, YSK’nın görev ve yetkilerinden bir kısmının yargısal, bir kısmının da idari olduğu görülmektedir.
Seçmenlerin belirlenmesi ve milletvekili adaylıklarının kabul edilmesi
de dahil olmak üzere seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimlerin yönetimine ilişkin bütün işlemler, YSK’nın idari görev ve yetki alanı
içinde; seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılan işlemlere
9

Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki kararları için bkz. Gönenç, Türkiye’de Seçim
Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, s. 44-45.
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ilişkin şikayet ve itirazları karara bağlama ve yine seçim sonuçlarına
ilişkin itirazların kesin karara bağlanması ise yargısal görev ve yetki
alanı içindedir.
Öğretide baskın olan görüş, YSK’nın bir üst yargı organı olduğu
yönündedir. Örneğin Teziç, gerek 1961, gerekse 1982 Anayasalarında
yasama bölümünde yeralmasına rağmen YSK’nın seçim yargısının en
üst derece mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları karma, egemen bir üst yargı mercii olduğu sonucuna varmıştır.10
Uzeltürk de YSK’nın İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin (İHAM) değerlendirmesine uygun olarak geniş anlamda mahkeme olarak nitelendirilmesinin anayasa yargısının amacına daha uygun olacağını ifade etmektedir. Yazara göre, YSK’nın teknik anlamda mahkeme kavramının
gereklerini yerine getirmiyor olması, onun geniş anlamda mahkeme olarak algılanmasına engel değildir.11 Görüldüğü üzere, YSK’nın bir mahkeme olduğu görüşünü savunan yazarlar, bu noktada İHAM'ın kullandığı
mahkeme kavramını esas almaktadırlar.12
YSK’nın bir yargı organı değil, kendine özgü görevleri olan bir
kurul olduğunu savunanlar ise, özellikle YSK’nın yargı bölümünde değil
de yasama bölümünde düzenlenmiş olmasına dayanmaktadırlar. Dayandıkları bir diğer argüman ise, Kurulun yargıçlardan oluşmasının Kurula
bir yargı organı niteliğini vermeyeceği, itiraz ve şikayetler üzerine yaptığı inceleme ve karar verme sürecinin yargısal bir süreç olmadığı yönündedir.13 Örneğin Gözler YSK’nın bir yargı organı değil, üyeleri hakimlerden oluşan ve kararları kesin olan bir idari kurul olduğu görüşündedir.14
10

Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 17. bası, İstanbul 2014, s. 337.
Sultan Tahmazoğlu Uzeltürk, “Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Seçim
Sistemleri”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Cilt: 23, Ankara 2006,
s. 254-255. Ayrıca bu konudaki görüşler konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Levent Gönenç, “Yüksek Seçim Kurulunun Mahkeme Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Mümtaz Soysal’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, (Der: C.
Eroğul, İ. Ertuğrul, S. Esen, F. Sağlam, M. Sevinç), Ankara, 2009, s. 288; Yılmaz, s.
88-92; Güveyi, s. 125-130.
12
İHAM'ın bir mercii için mahkeme saptaması yaparken kullandığı ölçütler, aşağıda
AYM'nin ilgili kararları incelenirken verilmiştir.
13
Bu konudaki görüşler için bkz. Gönenç, Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm
Yolları, s. 43-50; Yılmaz, s. 88-92; Güveyi, s. 125-130.
14
Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 18. Baskı, Bursa 2015, s. 180.
11
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Uygulamada YSK’nın hukuki niteliği, özellikle YSK’nın, önüne
gelen uyuşmazlıklarda uygulayacağı Seçim Kanununun ilgili hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla AYM'ye itiraz yoluyla başvuruda
bulunup bulunamayacağı noktasında önem taşımaktadır. AYM'nin 1961
Anayasası döneminde verdiği kararlarla 1982 Anayasası döneminde
verdiği kararda YSK’yı nitelendirme biçimi farklılaşmaktadır. AYM,
1961 Anayasası döneminde Danıştay Dava Daireleri Kurulu tarafından
yapılan itiraz başvurusunda aslında Sayıştayın niteliğini belirlerken, karşılaştırma yoluyla dolaylı olarak YSK’nın niteliğini de ortaya koymuştur. AYM, Sayıştayın mahkeme niteliğini sorgularken YSK ile karşılaştırmış ve “bir kurum ve kuruluşun Anayasadaki yerinin, onun bünyesini
gösteren kesin bir ölçü olarak alınmasının doğru olmadığı”nı ifade etmiştir. Böylece Mahkeme YSK’nın bir yüksek yargı organı olduğu tespitinde bulunmuştur.15 AYM, 1973 yılında verdiği bir kararında da aynı
şekilde Sayıştayın bir mahkeme olmadığı görüşünü gerekçelendirirken,
YSK’nın bir yargı organı olduğu ve Sayıştay’la karşılaştırılamayacağı
tespitinde bulunarak aslında YSK’nın mahkeme olduğu görüşünü teyit
etmiştir.16
Ancak AYM, 1982 Anayasası döneminde verdiği kararında eski
içtihadından dönerek bu kez seçim kurullarının ve YSK’nın yargı organı
niteliğinde olmadığına karar vermiştir. Bir ilçe seçim kurulu tarafından
AYM'ye itiraz yoluyla yapılan başvuruda AYM, ilçe seçim kurulunun
başvurusunu ilk incelemede reddetmiştir. AYM başvuranın yetkisizliği
nedeniyle verdiği red kararında, il seçim kurullarıyla birlikte YSK’nın da
mahkeme niteliğini değerlendirmiştir. Mahkemeye göre, AYM’ye itiraz
yoluyla ancak mahkemeler başvurabilir. “Bir kuruluşun mahkeme sayılabilmesi için, karar organlarının hakimlerden teşekkül etmesi, yargılama tekniklerini uygulayarak ve genelde dava yolu ile uyuşmazlıkları ve
anlaşmazlıkları çözümlemekle görevli olması ve Anayasada sayılan ve
başında bir yüksek mahkemenin bulunduğu yargı düzenlerinden birinde
yeralması gereklidir… ” AYM, başta YSK olmak üzere, seçim kurullarının Anayasanın yargı bölümünde yeralmadıkları ve yargı organlarının
sahip olması gereken ve belirlemiş olduğu anayasal niteliklerin tümüne
de sahip olmadıkları gerekçesiyle bunların mahkeme olarak nitelendiri15
16

AYM, E. 1967/13, K. 1969/5, k.t. 14, 15, 16.01.1969.
AYM, E. 1972/56, K. 1973/11, k.t. 6.3.1973.
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lemeyeceği ve dolayısıyla itiraz yoluyla AYM'ye başvuramayacakları
sonucuna varmıştır.17 Ancak karara karşı oy kullanan üç üye, kararda “
mahkeme” sözcüğünün dar yorumlanmış ve aslında bütün nitelikleri ile
mahkeme kavramına giren il seçim kurulunun mahkeme olarak kabul
edilmemiş olduğunu belirtmişlerdir. Karşı oy yazısında, mahkeme niteliği değerlendirilirken seçim kurullarının işlevlerinin gözönünde bulundurulması gereği ifade edilmiştir. Yine Anayasanın 79. maddesinde
açıkça seçimlerin yargı organının gözetim ve denetimi altında yapılacağı
belirtilmiştir. Bu da YSK’nın bir mahkeme olduğu yönündeki görüşü
desteklemektedir.18
AYM, 2014 tarihli bir kararında ise seçim kurullarının hukuki niteliğiyle ilgili olarak ayrıntılı bir belirleme yapmıştır. AYM kendisine
yapılan bireysel başvuru üzerine verdiği bu kararında, ilçe seçim kurullarının bir mahkeme sayılıp sayılmayacağı hususunu, onların kararlarına
karşı bireysel başvuruda bulunulup bulunulamayacağını tespit ederken
incelemiştir. AYM hukuki nitelendirmeyi yaparken, 1992 yılında verdiği
kararının aksine, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin (İHAS) “yargı
yeri” tanımlamasına sadık kalmıştır. İHAM’a göre, bir organa kelimenin
maddi anlamında yargı yeri özelliğini kazandıran, onun yargısal fonksiyonudur. Bu nedenle de AYM öncelikle ilçe seçim kurulunun yargısal
bir faaliyette bulunup bulunmadığının belirlemesini yapmış, bunun için
de belirli kriterlere başvurmuştur. Günümüzde kabul gören organik-şekli
ölçüte göre yargısal faaliyeti tanımlayan AYM'ye göre, kanunla kurulan
bağımsız ve tarafsız kuruluşlar tarafından, hukuki uyuşmazlıkların ve
hukuka aykırılık iddialarının çözümlenmesi ve karara bağlanması bu
kapsamda değerlendirilmektedir.19 Bu çerçevede YSK ve seçim kurulları
kanunla kurulan, görev ve yetkileri kanunla düzenlenen organlardır.
Yargılama fonksiyonunun belirlenmesinde kullanılan bir diğer ölçüt ise,
bir uyuşmazlığın yargı organları tarafından kesin olarak çözümlenmesidir. Böylece yargısal faaliyetin en önemli unsuru, bir hukuki uyuşmalığın tüm yönleriyle esastan çözümlenerek karara bağlanması ve bu kararın kesin hüküm niteliği taşımasıdır. Yargısal fonksiyonun belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir diğer ölçüt de bağımsızlık ve taraf17

AYM, E. 1992/12, K. 1992/7, k.t. 18.2.1992.
Güven Dinçer, Servet Tüzün ve Yalçın Acargün’ün karşı oy yazıları için bkz. AYM,
E. 1992/12, K. 1992/7, k.t. 18.12.1992.
19
AYM 1. Bölüm, başvuru no: 2013/3912, k.t. 6.2.2014, para. 34.
18

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015

Nihan Yancı Özalp

141

sızlık unsurlarıdır. AYM'ye göre, bir ilçedeki en kıdemli hakim o ilçenin
ilçe seçim kurulu başkanıdır ve seçim kurulları Anayasada yargı bölümünde yeralmadıkları halde, başvuruya konu kararı veren ilçe seçim
kurulu başkanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından
ataması yapılmış, Anayasada güvence altına alınan hakimlik bağımsızlığı ve teminatından yararlanan bir hakimdir. “…Bu itibarla, ilçe seçim
kurulu başkanlığının yargısal fonksiyon ifa edip etmediğinin saptanmasında dikkate alınması gereken bağımsızlık ve tarafsızlık unsurlarına
sahip olduğunu kabul etmek gerekir…” AYM bu kararında sonuç olarak,
ilçe seçim kurullarının seçimle ilgili konularda şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin hükme bağlama görevi yönünden yargısal bir faaliyet yerine getirdiğine hükmetmiştir. İlçe seçim kurulunun, klasik yargı teşkilatı
içindeki mahkemeler dışında kalan ancak yargılama faaliyetinde bulunan
organları da kapsayacak şekilde Anayasanın 36. maddesinde yargı yeri
olarak belirlenen organlardan olduğu sonucuna varmıştır.20
Özellikle Anayasanın 79. maddesinin açık hükmü karşısında
YSK’nın bir yargı organı olmadığını savunmak, seçimlere ilişkin bütün
yönetim ve denetim işinin seçim kurullarına verilmiş olduğu bir anayasal
sistemde anayasayla çelişmek anlamına gelecektir. Çünkü 79. maddeye
göre, seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimler seçim kurullarının gözetim ve denetiminde yapıldığına
göre diğer seçim kurullarını birer yargı organı, YSK’yı da bir üst yargı
organı olarak kabul etmek gerekmektedir.
B- SEÇİM KURULLARININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI
Bağımsız ve adil bir seçim için seçimlerin yönetimi ve denetimi
konusunda benimsenen model önemli olmakla birlikte, ondan daha
önemli olan bir diğer konu ise seçim kurullarının sahip olması gereken
özelliklerdir. Seçim kurullarının, faaliyetlerini meşru biçimde gerçekleştirebilmesi, seçim sürecinin bağımsız ve adil bir biçimde işleyebilmesi
için seçim organlarının bazı nitelikleri taşıması gerekmektedir. Öncelikle
20

Bkz. AYM, para. 29-48. Mahkeme kavramının anlamı, İnsan Hakları Avrupa
Mahkemesinin mahkeme kavramına verdiği anlam ve Yüksek Seçim Kurulunun hukuki niteliği konusunda bir değerlendirme için bkz. Gürbüz Özdemir, “Yüksek Seçim
Kurulu’nun Niteliği”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XIV,
Sayı: 1-2, Yıl: 2010, s. 111-133.
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seçim kurullarının organik ve fonksiyonel olarak bağımsız olmaları gerekmektedir. Bu nedenle bir seçim kurulunun hem organik olarak devletten bağımsız olması, hem de seçim kurullarının, kararlarını dış müdahaleye maruz kalmadan serbestçe verebilmeleri gerekmektedir.21
1- SEÇİM KURULLARININ BAĞIMSIZLIĞI SORUNU
Bu çerçevede YSK ve diğer seçim kurullarının devletten bağımsız
olmaları ve özellikle de seçim kurullarında görev yapan yargıçların bağımsızlığı gündeme gelmektedir. Bu noktada yargıç bağımsızlığı hem
YSK, hem de diğer seçim kurulları açısından büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde HSYK'nın, Anayasada 2010 yılında yapılan değişikliklere
rağmen, halen bağımsızlığının sorgulanıp tartışıldığı bir ortamda seçim
kurullarının tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin sorunlar da gözardı
edilemez. Özellikle yürütme organının HSYK üzerindeki doğrudan etkisi gözönüne alındığında, seçim kurullarında görev alan yargıçların da
bağımsızlık ve tarafsızlıkları şüpheye açık hale gelebilecektir.
YSK ve il ve ilçe seçim kurullarında görevli olan yargıçların kişisel bağımsızlıkları, seçim kurullarının kurumsal olarak tarafsız ve bağımsız davranabilmeleri açısından çok önemlidir. Ülkemizde özellikle
HSYK'nın oluşumu ve işlevleri gözönüne alındığında, il ve ilçe seçim
kurullarında yeralan hakimlerin bağımsızlıkları doğrudan, YSK'da görevli olan yüksek mahkeme hakimlerinin ise bağımsızlıkları dolaylı olarak etkilenmektedir. İl ve ilçe seçim kurulları hakimleri ilk derecede görev yapan hakimler olduklarından özlük işleri itibarıyla HSYK'ya bağlı
bulunmaktadır.
HSYK'nın oluşumu ve yapısı 2010 Anayasa değişikliğiyle tamamen değiştirilmiştir.22 Ne var ki değişiklikler, Kurulun yapılanmasında
bağımsızlığını sağlamaya yetmemiştir. Zira Kurulun yapılanması tamamen değişmiş olmakla birlikte, Kurulda Adalet Bakanı başkan, Adalet
Bakanlığı Müsteşarı da doğal üye konumundadır. O nedenle Kurulda
21
22

Güveyi, s. 63-64.
HSYK'nın yapılanması ve 2010 değişikliklerinden sonra HSYK ile ilgili olarak
ayrıntılı değerlendirme için bkz. Levent Gönenç, "Dünyada ve Türkiye'de Yüksek
Yargı Kurulları", TEPAV Anayasa Çalışma Metinleri 4, 2011, http://www.tepav.org.tr,
erişim tarihi: 02.06.2015; Sibel İnceoğlu, "Yeni Anayasada Bağımsız Bir Yargı için
Neler Yapmalı? Uluslararası Belgeler Işığında Öneriler", Türkiye Barolar Birliği
Dergisi, Sayı: 95, Yıl: 2011, s. 235-265
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yürütme organının etkisi büyük ölçüde görülmektedir. Ayrıca buna ek
olarak, Kurul bundan sonraki işleyişinde daireler halinde çalışacaktır. Bu
dairelerin oluşumu ve bu daireler arasındaki işbölümüne ilişkin konular
ise, Anayasanın 159. maddesinin son fıkrasıyla yasama organının düzenlemesine bırakılmıştır.23 Özellikle dairelerin oluşumu ve işbölümü ile
görevlerinin belirlenmesinin yasama organına bırakılması, yasama organında tek bir siyasal partinin ezici çoğunluğa sahip olduğu bir parlamenter sistemde yürütme organını kurul üzerinde iyice etkili hale getirmek demektir.24 Bu da Kurul üzerinde yürütme organının hakimiyetini
daha fazla artıracaktır.
HSYK'daki bu bağımlı yapılanma, seçim kurullarında görev olan
yargıçların bağımsızlığını da etkileyebilecek, bu da seçim kurullarının
güvenilirliğine gölge düşürecektir.
2- YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN SİYASAL KONJONKTÜRDEN ETKİLENMESİ
Seçim işlemlerinin dürüstlüğünün sağlanabilmesi için gerekli olan
bir diğer ilke tarafsızlık ilkesidir. Aslında tarafsızlık ilkesi bağımsızlık
ilkesiyle doğrudan ilişkili bulunmaktadır. Bağımsızlığın olmadığı yerde
tarafsızlıktan sözedilemez. Seçim kurullarının kararlarında hiçbir kişiye
ya da gruba ayrıcalık tanımaması anlamına gelen tarafsızlık ilkesinin
uygulamada gerçekleştirilebilmesi için kurulların tarafsız kişilerden
oluşturulması gerekmektedir.
YSK’nın benzer nitelikteki durumlarda farklı kararlar vermesi
YSK’nın tarafsızlığını zedelemektedir. Bunu, birbirine benzer örnekler
23

Anayasanın 159. maddesinin son fıkrasına göre: “… Kurul üyelerinin seçimi,
dairelerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar
yetersayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak
itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görevleri
kanunla düzenlenir.”
24
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6524 sayılı torba kanun 27 Şubat 2014
tarih ve 28926 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Nitekim bu Anayasa hükmüne dayanan yasal düzenleme ile, dairelerin oluşumu ve
işbölümü konusunda karar verme yetkisi Kurul Başkanına, dolayısıyla Adalet Bakanına bırakılmıştı. Ayrıca sözkonusu yasal düzenleme ile Adalet Bakanı iyice sistemin
odağına oturtulmuştur. AYM 6524 sayılı kanuna karşı açılan iptal davası sonucunda,
kanunun kimi maddelerini Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Bkz. AYM kararı,
E: 2014/57, K. 2014/81; k.t. 10.4.2014.
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olan Fehmi Işıklar ve Hatip Dicle olaylarında verdiği birbiriyle tamamen
çelişen kararlarda görüyoruz.
"Uygulamada YSK, 1961 Anayasası dönemindeki ilk kararlarında,
seçilen bir kimsenin seçilmeye engel bir suçtan mahkumiyeti olduğuna
ilişkin itirazların süresi içinde yapılıp yapılmadığına baktığı halde; daha
sonra Yüksek Kurulun, kanunlardaki adaylık şartlarına ilişkin emredici
hükümleri her zaman dikkate alabileceğine, "tam kanunsuzluk" olarak
adlandırdığı bu koşulların varlığını itiraz ve şikayet sürelerine bağlı
kalmaksızın inceleyebileceğine ve gerekiyorsa tutanağın iptali yoluna
gidebileceğine karar verdiğine ve bu yöndeki görüşünün yerleştiğine
tanık oluyoruz. Böylece YSK, seçimden önce mevcut olduğu halde, seçimden sonra anlaşılan ve seçilmeye engel olan bir mahkûmiyetin varlığını da -bu durumu "tam kanunsuzluk" olarak nitelendirdiği için-herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın incelemekteydi. Ancak 1988 yılındaki
bir kararında YSK'nın o güne kadarki bu yerleşik içtihadını değiştirdiğini görüyoruz."25
Sözkonusu içtihadında YSK, seçiminden önce hakkında milletvekili seçilmeye engel kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan Fehmi
Işıklar hakkında, seçildikten sonra ortaya çıkan kesinleşmiş mahkûmiyet
kararıyla ilgili olarak, seçimden önce mevcut veya sonradan verilmiş
mahkûmiyet kararına dayalı olarak, milletvekilliğinin düşmesine ancak
TBMM Genel Kurulu tarafından karar verilebileceğini belirtmiştir.
YSK, Işıklar ile ilgili olarak verdiği kararında, milletvekillerinin Anayasa tarafından ayrıcalıklı bir statüde korunduğunu, tam kanunsuzluğa
dayanarak yapılan bir tutanak iptalinin, milletvekili sıfatını ortadan kaldıracağını ve TBMM üyeliğini düşüreceğini, Anayasa uyarınca ise her
ne sebeple olursa olsun üyeliğin düşmesine TBMM üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.26 Onar'a göre,
milletvekili seçilmeden önce seçilmeye engel bir durumun denetlenmesi
yetki ve görevi Anayasanın 79. maddesine göre YSK'ya aittir. Bu konuda yetkinin TBMM'ye verilmesi, seçim tutanaklarının TBMM tarafından denetlenmesi anlamına gelir ki bu da 1961 ve 1982 Anayasalarında
yeralan seçimlerin yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapı25

Erdal Onar, "1982 Anayasasında Milletvekilliğinin Düşmesi", Anayasa Yargısı,
Anayasa Mahkemesi Yayınları, Cilt: 14, Ankara 1997, s. 435-436.
26
YSK karar no: 311, k.t. 26.12.1988; karar 11 Ocak 1989 tarih ve 20046 sayılı RG’de
yayımlanmıştır.
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lacağına ilişkin ilkeye ve seçim tutanaklarının YSK tarafından kabul
edileceğini belirten açık kurallara aykırıdır.27
Gözler ise, farklı görüştedir ve 298 sayılı yasanın 130. maddesi
uyarınca üç ve yedi günlük olağan ve olağanüstü itiraz süreleri geçirildikten sonra bir milletvekilinin seçilme yeterliğine itiraz edilmesinin ve
YSK'nın bu konuda karar vermesinin mümkün olmayacağını ifade etmektedir.28
YSK, Hatip Dicle ilgili olarak yaptığı incelemede ise, ilkin seçimden önce kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan Hatip Dicle'nin milletvekili
seçilme koşullarını taşımadığını tespit etmiştir. İkinci olarak YSK, 2839
sayılı yasanın "Seçimin veya tutanağının iptali" başlıklı 39. maddesinin,
oyların döküm, sayım ve partilere dağıtımına ilişkin itiraz sebeplerinden
başka, milletvekili seçildikten, tutanak verilip kesinleştikten sonra, mutlak iptal sebeplerinden birinin saptanması halinde tutanağın iptalini düzenlediğini belirtmiştir. Seçimi tarihinde milletvekili seçilme yeterliğini
taşımayan Dicle hakkında tam kanunsuzluk nedeniyle tutanağının iptaline karar veren YSK böylece daha önce vermiş olduğu kararlara da uygun davranmıştır. 29
Daha önce Merve Kavakçı olayında YSK’nın kararında kullandığı
gerekçe de bu konuda karar yetkisinin YSK'ya ait olduğunu teyit etmektedir. 18 Nisan 1999 Genel Seçiminde İstanbul Milletvekili olarak
seçilen Merve Kavakçı, Bakanlar Kurulunun 13.5.1999 tarih ve
99/12827 sayılı kararı ile, izin almadan yabancı bir devlet vatandaşlığını
almasına dayanarak Türk vatandaşlığından çıkarılmıştır. Bu noktada
Merve Kavakçı’nın milletvekilliği konusunda karar vermeye yetkili olan
organ tartışılmıştır. YSK bu konuya ilişkin olarak vermiş olduğu kararında, 298 sayılı yasanın 130. maddesinin metninden adaylığın kesinleşmesinden sonra adayın seçilme yeterliliği bulunmadığına ilişkin iddialarla itirazda bulunulabileceğini ifade etmiştir. YSK bu kararında iki
hususu birbirinden ayırmış ve seçimden önce varolan seçilme yeterliğine
engel bir tam kanunsuzluk halinin seçimden sonra herhangi bir yolla
öğrenilmesi üzerine, bu konuda karar verme yetkisinin YSK’ya ait oldu27

Bu kararın eleştirisi için bkz. Onar, s. 436-438.
Bkz. Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s. 175-176.
29
YSK karar no: 1022, k.t. 21.06.2011; karar 22 Haziran 2011 tarih ve 27972 sayılı
RG’de yayımlanmıştır.
28
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ğunu; seçimden sonra seçilme yeterliğini kaybettirecek bir durumun ortaya çıkması halinde ise alınacak kararın TBMM’ye ait olacağını belirtmiş ve Merve Kavakçı olayında, seçilmeye engel durum, milletvekili
seçilmesinden sonra ortaya çıktığı için karar verme yetkisinin kendisinde
değil, TBMM’de olduğu sonucuna varmıştır. 30
Keza milletvekili seçildikten sonra askerlik hizmetini yerine getirmediği ortaya çıkan bir milletvekili hakkında verdiği kararında da
YSK, milletvekili seçilmeden önce seçilmeye engel bir durumu ortaya
çıkan milletvekilinin seçim tutanağını, tam kanunsuzluk gerekçesiyle
iptal etme yetkisini kendisinde görmüştür.31
Özellikle Işıklar ve Dicle olaylarının birbirine benzerliği nedeniyle
YSK kararlarındaki bu çelişkili durum, YSK’nın kendisinden beklenen
tarafsızlığa uygun davranmadığını gösteren bir örnektir. Kanımca, seçimden önce milletvekili seçilme şartlarındaki eksikliğin seçimden sonra
anlaşılması durumunda, Onar'ın görüşüne ve ağırlıklı olarak YSK'nın
vermiş olduğu kararlara uygun olarak, tam kanunsuzluk hali mevcut
olduğunu ve bu durumda denetim yetkisinin YSK'da olduğunu kabul
etmek gerekmektedir.
Seçim kurullarının sahip olması gereken diğer nitelikler ise dürüstlük, etkinlik, şeffaflık, profesyonellik ve hizmet bilincidir.32
Şeffaflık ilkesi seçimlerin güvenilirliği açısından çok büyük bir
öneme sahiptir. Seçim kurulları sözkonusu şeffaflığı, gerçekleştirdiği
işlemler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek yoluyla kazanabilecektir.
Şeffaflık ilkesini taşımayan bir seçim kurulunun yaptığı tüm seçim işlemleri ve sonucunda gerçekleştirilen seçimlerin kendisi, güvenilirlik
açısından büyük sorunlar taşıyacaktır.33 Ülkemizde sıkça ortaya çıkan
30

YSK karar no: 1585, k.t. 17.05.1999, karar http://www.ysk.gov.tr adresinde ilke
kararlar başlığı altında yayımlanmıştır. Merve Safa Kavakçı olayıyla ilgili ayrıntılı
değerlendirme için bkz. Erdal Onar/Bilgin Tiryakioğlu, “1982 Anayasasında Milletvekilliği Vatandaşlık İlişkisi (Merve Safa Kavakçı Olayı)”, Faruk Erem Armağanı,
Türkiye Barolar Birliği Yayınları, yayın no: 8, Ankara 1999, s. 557-594.
31
20. dönem DYP milletvekili Bahattin Şeker hakkında verilen karar için bkz. YSK
karar no: 371, k.t. 16.03.1999. Tam kanunsuzluk konusunda ayrıca bkz. Faruk Bilir,
Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Ankara 2001, s. 174-176.
32
Seçim kurullarının sahip olması gereken temel nitelikler konusunda bkz. Güveyi, s.
65-67.
33
Güveyi, s. 65-66.
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seçim şaibeleri ise seçimlerin güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 298 sayılı yasanın 13. maddesine göre, “…YSK’nın nihai kararları
ile, prensip kararları Resmi Gazete'de, en kısa zamanda yayınlanır”.
Ancak uygulamada bu zorunluluğa uyulup uyulmadığı konusunda bir
belirsizlik sözkonusudur.34
Seçim kurullarının profesyonelliği ise en önemli sorunlar arasında
yeralmaktadır. Profesyonellik ilkesi sayesinde, gerçekleştirilen seçimlerin güvenilirliği artmakta ve seçim kurullarının etkinliği unsuru güçlenmektedir. Bu sayede de seçimlere ilişkin şüphe oluşumunun önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle de seçim işlerinin titiz ve hassas bir şekilde
gerçekleştirilmesi ve uygun niteliklere sahip kişilerin görevlendirilmesi
profesyonel seçim kurullarının oluşturulması açısından son derece
önemlidir.35 YSK’nın, milletvekili adaylıklarını kabul ettiği milletvekillerinin, seçilmelerinden sonra, milletvekilliği şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle mazbatalarını iptal etmesi profesyonellik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Örneğin Hatip Dicle’nin milletvekilliği, daha önceden almış
olduğu kesinleşmiş mahkûmiyet kararı gerekçesiyle YSK tarafından
iptal edilmişti. Ancak aynı YSK, sözkonusu kesinleşmiş mahkûmiyet
kararına karşı Hatip Dicle’nin adaylığını kabul etmişti. Bu çelişkili
durum karşısında YSK, kesinleşmiş mahkûmiyet kararını bilmedikleri,
mahkumiyet kararını daha sonra öğrendikleri savunmasını kullanmış ve
bu nedenle de Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin yok hükmünde olduğu
yönünde karar verdiklerini belirtmiştir. Bu savunma bile YSK'nın
profesyonelce davranmadığının bir örneğidir. Ülkemizde YSK’nın
milletvekili aday listelerini kesinleştirirken yaptığı bazı hatalar, gözden
kaçırdığı seçilme yeterliğine ilişkin birtakım şartlar ve ayrıca verdiği

34

3 Nisan 2015 tarihinde YSK’ya yaptığım, Kurulun hangi kararlarının yayınlandığı,
hangilerinin yayınlanmadığına ilişkin bilgi edinmeye yönelik 19334 sayılı başvuru
Kurul tarafından 14 Nisan 2015 tarihinde, “4982 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci
fıkrasında; “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya
da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilebilir.” hükmü yer almaktadır.” gerekçesiyle reddedilmiştir. Oysa kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Yüksek Seçim Kurulunun nihai kararları ile prensip kararları Resmi Gazetede en kısa zamanda yayınlanır.”
Ancak bu hükme rağmen YSK, Resmi Gazetede hangi kararlarının yayımlandığı konusunda bilgi vermekten kaçınmıştır.
35
Güveyi, s. 67.
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kimi çelişik kararlar, seçim kurullarının profesyonelliği ve dolayısıyla
seçim sonuçlarının güvenilirliği üzerinde önemli etki yapmaktadır.
Seçim kurullarının etkin ve profesyonel olmaları gereğine aykırı
bir tutum da 2015 genel seçimlerinde yaşanmıştır. YSK, Cumhurbaşkanının seçim öncesi yaptığı propagandalarla tarafsızlığını ihlal ettiği, aynı
zamanda dini ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar ettiğine ilişkin 3
başvuruyu, Cumhurbaşkanının işlemlerini denetleme yetkisi olmadığı
gerekçesiyle reddetmiştir.36 Özellikle 828 no’lu kararında kullandığı
gerekçeler YSK’nın etkinliğini sorgulamak bakımından önemlidir. Çünkü YSK bu kararının gerekçesinde Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı
işlemlerden dolayı aleyhine yargı mercilerine başvurulamayacağına
ilişkin Anayasanın 105. maddesine dayanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanının görevi ile ilgili işlem ve eylemlerinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ifade etmiştir. Oysa YSK seçimlerin adil, dürüst, eşit koşullarda ve düzen içerisinde yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Kaldı ki seçimlerde propaganda yapmak, Cumhurbaşkanının ne
yetkisi ne de görevi dahilinde olan bir eylemdir; işlem hiç değildir. Bu
nedenle YSK’nın, seçimlerin eşit şartlarda, adil ve dürüst yürütülmesine
ilişkin görevinden imtina ederek Cumhurbaşkanının yaptığı seçim
propagandaları ve bunların yayımına ilişkin olarak yetkisizliğine karar
vermesi Kurulun etkinliğini zedelemiştir.
V- YSK KARARLARINA KARŞI ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU SORUNU
YSK'ya ilişkin bir diğer anayasal sorun ise YSK kararlarına karşı
başka bir mercie başvurulamayacağına dair anayasa hükmüdür. 1982
Anayasasının 79. maddesine göre YSK’nın kararları kesindir ve bu kararlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. YSK’nın seçim uyuşmazlıkları konusunda verdiği kararlar yargısal nitelikte olup, Anayasanın
79. madde hükmü ve 298 sayılı yasanın 14, 111/3, 131/2 ve 132/4. maddeleri gereğince kesindir, bu kararlar aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz. Kesin yargı kararı, o kararın, ne kararı veren yargı yeri ve ne de
başka bir yargı mercii tarafından yeniden incelenmesine hukuki imkân

36

YSK kararı, karar no: 799, k. t. 5.5.2015; YSK kararı, karar no: 821, k. t. 6.5.2015;
YSK kararı, karar no: 828, k. t. 7.5.2015.
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bulunmayan karar demektir. Ancak YSK’nın da kararlarında belirttiği
gibi, maddi hata sonucu verilmiş kararlar bundan istisna tutulmuştur.37
YSK’nın hukuki niteliği itibarıyla bir yüksek mahkeme olarak kabul edilmesi durumunda, kararlarının başka bir yargı organı tarafından
denetlenememesi, yargıdaki kurumsal yapılanma açısından daha yerinde
olacaktır. Ancak bununla birlikte YSK kararlarına karşı da AYM’ye
bireysel başvuruda bulunabilme olanağı sağlanmalıdır. Bu tartışma özellikle 2014 yerel seçimleri sonrasında, o dönem AYM Başkanı olan Haşim Kılıç’ın yaptığı basın açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. 2014 yerel
seçimlerinden sonra il ve ilçe seçim kurulları ile YSK’ya itirazlar yapıldığı ve buralardan sonuç alınamaması durumunda AYM’ye başvuruda
bulunulacağına dair yapılan açıklamalara ilişkin olarak Kılıç, başvuru
olması durumunda bunu AYM’nin değerlendireceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine YSK kararlarına karşı hiçbir mercie
başvurulamayacağının açık anayasa hükmü olduğu, bu nedenle YSK
kararlarına karşı bireysel başvuru yolunun kapalı olduğu yorumları yapılmıştır.
Aslında YSK kararlarına karşı bireysel başvuru imkânının olup
olmadığı sorusunu birkaç yönüyle incelemek gerekir. Öncelikle Anayasanın 79. maddesine göre, “…YSK kararları aleyhine başka bir mercie
başvurulamaz.”
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun da 45. maddesinin 3. fıkrasına göre, “Yasama işlemleri
ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı
denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz.”
Seçimler konusunda tek ve son yetkili organ olan YSK’nın kararlarının özellikle Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru denetiminin
dışında bırakılması seçme ve seçilme hakkını olumsuz yönde etkileyecektir.38
Yukarıdaki hükümlerden hareketle YSK kararlarına karşı bireysel
başvuruda bulunulup bulunulamayacağı konusunda bir değerlendirme
yapılmalıdır. Öncelikle Anayasanın 79. maddesinin gerekçesini okumak
37
38

Yılmaz, s.93-94.
Burak Gemalmaz, “Seçime Hile Karıştığı İddialarının Yargısal Denetimi: Anayasa
Mahkemesi, AİHM ve İnsan Hakları Komitesi Süreçleri”, http://burakgemalmaz.com/
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gerekir. Madde gerekçesinde YSK kararlarının kesinliği ve bunlara
uyulması tereddütlere yolaçtığından bu maddeye YSK kararları aleyhine
başka bir mercie başvurulamayacağı esasının eklendiği belirtilmiştir. Bu
noktada Anayasa yapıcının amacının YSK kararlarının kesinliğini ve
bunlara uyulması gereğini belirtmek olduğu söylenebilir. Bu çerçevede
Anayasa koyucunun amacından da yola çıkarak YSK’nın verdiği bir
karardan dolayı bir hakkının ihlal edildiğini öne süren bireyin AYM’ye
bireysel başvuruda bulunmasına bir engel bulunmamaktadır. Zira madde
gerekçesinden anlaşılan YSK’nın kararlarının kesin hüküm niteliğinde
olduğudur. O halde nasıl Yargıtay ve Danıştay kararlarına karşı AYM’ye
bireysel başvuruda bulunulabiliyorsa, YSK kararlarına karşı da bireysel
başvuru mümkün olmalıdır.
Kaldı ki, AYM tarafından yürütülen başvuru usulü, temel hak ve
özgürlüklerin ihlal edilip edilmediğini inceleyen farklı bir yargısal başvuru türüdür. Bireysel başvuruda kanun yolunda yapılması gereken incelemeler yapılmaz, dolayısıyla AYM bir temyiz mercii değildir. Oysa
Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı kararlar, aslında temel haklar bakımından değil, o hukuki uyuşmazlığın esası bakımından dışarıda
bırakılmıştır. O hukuki uyuşmazlığın temel haklar boyutunun AYM’ye
götürülmesine bir engel yoktur.39
Öte yandan konuyu Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun çerçevesinde incelersek, bu durumda da
şu tespitte bulunabilmek mümkün: 45. madde ile bireysel başvuru dışında tutulanlar, Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı “işlemlerdir”. Oysa YSK bir yüksek mahkeme sayıldığına, idari bir kurul olmadığına göre, verdiği kararlarla adı geçen madde kapsamında bir işlemde
bulunmamakta, yargısal nitelikte karar vermektedir. Bu nedenle YSK
kararlarının bireysel başvuruya konu edilmesinin 45. maddeye aykırı
olduğu kabul edilmemelidir.
Bu konuda Sağlam, 6216 sayılı yasanın 45/3. maddesinde Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlere bağlı olarak tanımlanan
yasağın Anayasaya uygun bir biçimde dar yorumlanması gerektiğini,
böylece YSK kararlarına karşı anayasa şikâyeti yolunun açık tutulabileceği görüşünü öne sürmektedir. Sağlam, Anayasanın 79/2. maddesindeki
39

Gemalmaz, “Seçime Hile Karıştığı İddialarının Yargısal Denetimi: Anayasa Mahkemesi, AİHM ve İnsan Hakları Komitesi Süreçleri”, http://burakgemalmaz.com/
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“YSK kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz” cümlesinde
geçen başka bir merci sözcüğü içine yargının dahil edilmemesinin YSK
kararlarına karşı bireysel başvuru yolunu açacağını öne sürmektedir.40
Elbette bu noktada AYM’nin içtihatları belirleyici olacaktır.
AYM’nin bugüne kadar YSK'yla ilgili olarak yapılan bireysel başvurularda vermiş olduğu 9 karar bulunmaktadır. Bu kararlarda dikkat çeken
nokta AYM’nin YSK kararlarına karşı bireysel başvuruda bulunup bulunulamayacağı konusunu hiç incelememiş, diğer sebeplerden red kararı
vermiş olmasıdır. Aslında bu noktada en başta gözönünde bulundurması
gereken bir unsuru atlayarak, diğer sebepler yönünden başvurunun kabul
edilebilirliğini incelemesi, AYM’nin YSK’nın kararlarına ilişkin bireysel başvuruları kabul edebileceğinin bir işareti olarak düşünülebilir.41
YSK, 12. Cumhurbaşkanı seçimi sürecine ilişkin olarak yapılan
başvuruların bir kısmını, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin İHAS kapsamında seçme ve seçilme hakkının koruma alanında yeralmadığı gerekçesiyle konu yönünden reddetmiştir.42 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin
başvuruların diğer bir kısmını ise, başvurucuların ihlale neden olduğu

40

Fazıl Sağlam, Anayasa Hukuku Ders Notları, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları,
Lefkoşa 2013, s. 440-441. Ayrıca Şirin, Anayasaya 2010 değişikliğiyle eklenen bireysel başvuru hükmünün, Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler şeklinde ifade edilen hükümlerine kıyasla sonradan eklendiği ve sonraki hükmün önceki
hükmü, özel hükmün genel hükmü ilga ettiği kuralından hareketle, yargı organlarına
yönelik sınırlamaların bireysel başvuru için etki doğurmayacağını ileri sürmektedir.
Bkz. Tolga Şirin, “Üçüncü Yılda Bir Bilanço: Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Usulünün ve Kararlarının Değerlendirilmesi”, 3031 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuru” konulu Kamu Hukukçuları Platformu toplantısında sunulan bildiri metni, s.
52. Tam metne http://www.kamuhukukculari.org/ adresinden erişilebilir.
41
Teziç, yukarıda YSK'nın hukuki niteliği incelenirken irdelenen AYM'nin 2013/3912
başvuru no'lu kararını, AYM'nin YSK kararlarına karşı kendisine yapılacak bireysel
başvuru yolunu açmış olduğu şeklinde yorumlamıştır. Ancak sözkonusu kararda yapılan bireysel başvuru, YSK kararına karşı yapılmış bir bireysel başvuru değil, İlçe
Seçim Kurulu kararına karşı yapılmış bir bireysel başvurudur. Anayasada il ve ilçe
seçim kurulu kararlarına karşı değil, YSK kararlarına karşı herhangi bir mercie başvurulamayacağı hükmü yeraldığından kanımca bu karar, YSK kararlarına bireysel
başvuru için emsal oluşturmayacaktır. Bkz. Teziç, s. 273-274.
42
AYM Birinci Bölüm, başvuru no: 2014/13675, k.t. 8.9.2014, AYM İkinci Bölüm,
başvuru no: 2014/11717, k.t. 4.11.2014.
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öne sürülen YSK kararından kişisel olarak etkilenmedikleri gerekçesiyle
kişi yönünden yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.43
Yerel seçimlere ve meslek odası seçimlerine ilişkin olarak yapılmış olan iki ayrı bireysel başvuruyu ise, yine İHAS kapsamında güvence
altına alınan seçme ve seçilme hakkının sadece yasama organı seçimlerini kapsadığı gerekçesiyle konu bakımından yetkisizlik nedeniyle reddetmiştir.44
Bir başka olayda ise, yüzde on barajını uygulamasına son verilmesine ilişkin talep üzerine YSK, Kurulca yapılacak bir işlem bulunmadığı
gerekçesiyle red kararı vermiş; başvurucular YSK’nın bu kararına karşı
AYM’ye başvuruda bulunmuşlardır. AYM ise başvuruyu bir yasama
işlemi aleyhine doğrudan başvuru niteliğinde gördüğünden konu bakımından yetkisizlik kararı vermiştir.45
VI- SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde uygulanan seçim sisteminin temsilde adalet ilkesini
gerçekleştirmek konusundaki başarısızlığı tartışma götürmez bir gerçektir. Buna bir de seçim işlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konusunda
adaletsizliklerin olduğu yönündeki kamuoyundaki yaygın kanı da eklenirse, o zaman demokratik bir seçimden ve demokratik ve meşru bir yö43

AYM İkinci Bölüm, başvuru no: 2014/11268, k.t. 23.7.2014; AYM İkinci Bölüm,
başvuru no: 2014/11368, k.t. 23.7.2014; AYM Birinci Bölüm, başvuru no:
2014/11438, k.t. 23.7.2014.
44
AYM İkinci Bölüm, başvuru no: 2014/1944, k.t. 23.7.2014; AYM Birinci Bölüm,
başvuru no: 2014/5425, k.t. 23.7.2014. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçimlerinde CHP'den aday olmuş ancak seçilememesi üzerine CHP, kanuna aykırı hallerin mevcut olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için YSK'ya
başvurmuştur. YSK tarafından sonuca etkili maddi bir hata olmaması nedeniyle itirazın reddedilmesi üzerine Mansur Yavaş tarafından kişisel olarak ve CHP tarafından
da parti olarak AYM'ye bireysel başvuruda bulunulmuştur. Başvuruyu her iki başvurucu açısından da kişi yönünden kabul edilebilir bulan Mahkeme, sözkonusu seçimin
yerel bir seçim olması nedeniyle konu yönünden yetkisizliğine karar vererek başvuruyu kabul edilemez bulmuştur. "...AİHS kapsamında korunan hak, yasama organının
seçimi ile ilgili olup Anayasanın 127. maddesi uyarınca mahalli idare niteliğinde olan
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili ihlal iddiaları, bağımsız bir
hak olarak AİHS kapsamında değerlendirilmediğinden, bu hakka yönelik ihlal iddialarının bireysel başvuru konusu yapılabilmesi mümkün değildir..."
45
AYM Genel Kurul, başvuru no: 2014/8842, k.t. 6.1.2015.
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netimden sözedilemez. O nedenle de seçimlerin yönetimi ve denetimi
sistemini adil, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir hale getirmek gerekir.
Öncelikle seçimlerin yönetimi ve denetiminde uygulanan bağımsız
seçim kurulu modelinin devam ettirilmesi demokratik ve adil seçimlerin
gerçekleştirilmesi bakımından önemlidir. Bunun yanısıra YSK ile ilgili
olarak farklı kurum, kuruluşlar ve kişiler tarafından çeşitli değişiklik
önerileri sunulmuştur. Bunlar arasında Kurulun yapısının değiştirilmesi
ve karma bir yapıda oluşturulması gibi öneriler de bulunmaktadır.46 Bunun yanısıra bir başka öneri seçimlerin yönetimi ve denetimi işlerinin
birbirinden ayrılarak, seçimlerin siyasi veya idari makamlarca düzenlenmesi, denetim işinin ise yargı organlarına bırakılmasıdır.47
Bu önerilerden Kurulun karma bir yapıda olması, yani YSK’nın
yargıç olan üyelerin yanısıra yargıç olmayan üyelere de yer veren yargıç
ağırlıklı karma bir yapıda oluşturulması görüşüne katılıyorum. Ancak
bunun ötesinde sorun bir sistem sorunu olmaktan çok bir içerik sorunudur.
Bunun için ilk yapılması gereken YSK’nın hukuki niteliğinin belirlenmesidir. Bu konudaki tereddütleri gidermek için de YSK’nın Anayasadaki yerinin değiştirilerek yasama bölümünden alınıp, yargı bölümüne taşınması ve YSK’nın bir yüksek mahkeme olarak kabulü gerekmektedir. Böylece YSK’nın yargılama süreci sırasında itiraz yoluyla
46

Bu konuda Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından hazırlanan analiz raporunda şöyle
bir Anayasa değişikliği önerisi sunulmaktadır:
Madde 79. “…Yüksek Seçim Kurulu onüç (13) üyeden oluşur. Üyelerin üçü Yargıtay, ikisi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt
çoğunluğunun gizli oyuyla seçilir.
Dört üye Mecliste grubu bulunan siyasi partilerce gösterilecek ve nitelikleri kanunda
gösterilen temsilciler içinden TBMM tarafından “karar yetersayısı” ile seçilir.
İki üye, daha önce siyasi parti üyeliği veya adaylık kaydı olmamış avukatlar içinden
Türkiye Barolar Birliği tarafından gösterilecek iki kat aday arasından TBMM tarafından “karar yetersayısı” ile seçilir.
Kalan iki üye de, yine siyasi partilerde adaylık ve üyelik kaydı bulunmayan hukuk,
siyasal, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde görevli öğretim üyeleri arasından ve
YÖK’ün göstereceği iki kat aday içinden TBMM tarafından “karar yetersayısı” ile
seçilir…” bkz. Hüseyin Murat Işık, “Yeni Anayasa Tartışmaları Işığında Yüksek Seçim Kurulu”, SDE Analiz (Editör: Murat Yılmaz), Mayıs 2012, s. 53,
http://www.sde.org.tr/tr/ (erişim tarihi: 13.04.2015).
47
Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayınevi, Bursa, Şubat
2015, s. 314.
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AYM’ye başvuru yapabilmesi konusunda herhangi bir tereddütle karşılaşılmayacaktır.
Bir diğer önemli sorun ise Anayasada yeralan, YSK kararlarına
karşı herhangi bir mercie başvurulamayacağına ilişkin hükümdür. Her ne
kadar bu hüküm YSK kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara karşı bir
üst yargı yolunun bulunmadığı şeklinde yorumlanması gereken bir hükümse de, bu konuda açık anayasal düzenlemenin yapılması ve YSK
kararlarına karşı AYM’ye bireysel başvuru yolunun açık olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu konuda YSK ile ilgili olarak sunulan bir
diğer öneri ise YSK kararlarının AYM’nin denetimine açılması yolundaki önerilerdir.48Ancak kanımca Kurulun bir üst yargı organı olarak
kabulü durumunda, Kurul kararlarına karşı AYM denetimi yolunun
açılması, bir temyiz mercii olmadığı için AYM’nin işleviyle bağdaşmayacaktır. Ancak Kurul kararlarına karşı AYM’ye bireysel başvuru yolunun açılması, ayrıca YSK’nın yargısal nitelikte kararlarına karşı, Kurulun kendisine itiraz yoluyla yeniden inceleme talep edebilmek mümkün
hale getirilmelidir.
Aslında YSK kararlarına karşı AYM’ye bireysel başvuru yolunun
tanınmasıyla, YSK’nın bir yüksek mahkeme olarak kabulü arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. Zira Kurulun bir yüksek mahkeme
olarak kabulü durumunda, Kurulun yargısal nitelikteki kararları, aleyhine yargı yolu kapatılmış olan idari işlemler olmayacaktır. Bu durumda
tıpkı diğer yüksek mahkemelerin kararlarına karşı AYM’ye bireysel
başvuruda bulunulabileceği gibi, YSK kararlarına karşı da bireysel başvuruda bulunulabilecektir.
Bir diğer önemli sorun ise YSK’nın ve diğer seçim kurullarının seçimlerin yönetimi ve denetimi sürecini bağımsız ve adil bir biçimde yürütmeleridir. Bunun için de öncelikle kurullarda görev yapan yargıçların
bağımsızlık ve tarafsızlıklarının sağlanması gerekmektedir. Yargıçların
kişisel olarak bağımsızlığını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu
çerçevede öncelikle HSYK’nın yürütme organından bağımsız bir şekilde
yapılanması ve çalışmalarını bağımsız bir biçimde yürütmesinin sağlanması gerekmektedir. İkinci olarak kurullarda görev alanların uzman ve
deneyimli kişiler olması da önemlidir. Seçimlerde kurullar tarafından
48

Bu konudaki tüm değişiklik önerileri için bkz. Hüseyin Murat Işık, “Yeni Anayasa
Tartışmaları Işığında Yüksek Seçim Kurulu”, SDE Analiz, s. 41-53.
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sergilenen profesyonelliğe aykırı davranışlar seçmenlerin gözünde seçimlerin güvenilirliğini zedelemektedir. Kurulun bağımsızlığının, etkinliğinin, profesyonelliğinin sağlanmasına önemli katkıda bulunabilecek
bir diğer değişiklik ise, YSK’nın sadece seçimlerde görev yapan bir kurul olarak yapılandırılması yerine, sürekli görev yapan bir kurul haline
getirilmesidir. Böylece hem Kurul, seçimlerin yönetimi ve denetimi konusunda uzmanlaşmış, bu alanda profesyonellik kazanmış yargıçlardan
oluşacak hem de Kurulun etkinliği artmış ve kurumsal olarak bağımsızlığı da desteklenmiş olacaktır.
Kurulların çalışmalarında şeffaflığın sağlanması ise seçim adaleti
açısından bir diğer önemli sorundur. Bu noktada özellikle kurul kararlarının yayınlanması ve kamuoyu tarafından bilinmesi çok önemlidir. Ancak YSK’nın hangi kararlarının yayınlanacağına ilişkin mevzuatta açık
bir düzenleme bulunmasına karşılık, uygulamada YSK kararlarının hepsinin yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda bir belirsizlik bulunmaktadır.
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EŞCİNSEL BİRLİKTELİKLERİN AVRUPA İNSAN HAKLARI
SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TANINMASI*
(THE RECOGNITION OF SAME-SEX RELATIONSHIPS WITHIN THE
FRAMEWORK OF EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS)

Emre Birden**
“Hiç bir şey faal bir cehaletten daha korkunç değildir”1.
“Eşcinsellik bir tercih değildir, eşitlikse öyledir”2.
ÖZ
Eşcinsel birlikteliklerin hukuken tanınması konusu, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi bünyesinde iki ana başlıkta incelenmiştir. Bunlardan
birincisi, düzenli birliktelik yaşayan eşcinsel çiftlerin Sözleşme’nin 8.
maddesi anlamında “aile" olarak nitelenmesi meselesidir. Sözleşme organları uzun bir süre, düzenli ilişki yaşayan eşcinsel çiftleri aile olarak
kabul etmemişlerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nihayet, önemli
ilkesel ve metodolojik uyumsuzluklar pahasına gerçekleşen bu ratione
materiae uygulanamazlığı kaldırmış ve aile hayatına saygı hakkını eşcinsel birlikteliklere uygulamaya başlamıştır. Söz konusu ikinci meseleyse bu birlikteliklerin ulusal hukuklarda tanınmasıdır. Bu bağlamdaki
tartışma iki hukuki çerçevede gelişmiştir. Mahkeme bir yandan Sözleşme’nin 12. maddesinin eşcinsel evliliğe uygulanamaz olduğu kanaatini değiştirmiş ve fakat bu maddenin eşcinsel evlilik hakkını tanıma
kararını devletlere bıraktığına karar vermiştir. Mahkeme öte yandan geli*

Bu makale 10.08.2015 tarihinde Yayınevimize ulaşmış olup, 28.09.2015 tarihinde hakem
onayından geçmiştir.
**
Dr. Emre Birden.
1
Johann Wolfgang von GOETHE, Maximes et Réflexions, P. Deshusses (çev.),
Editions Payot & Rivage, Paris, 2001, s.60, §250.
2
Fransızca aslı “l’homosexualité n’est pas un choix, l’égalité si !” olan bu özlü cümle,
Fransa’da eşcinsel evliliğin yasalaşması talebiyle yapılan gösterilerde kullanılmıştır.
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şimci yorum aracılığıyla, evlilik imkanının yokluğunda eşcinsel kişiler
için evliliğe alternatif hukuki tanıma yollarının öngörülmesi pozitif yükümlülüğünü ilan etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi, eşcinsel birliktelik, eşcinsel evlilik, medeni
birliktelik, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, evlenme hakkı, ayrımcılık yasağı
ABSTRACT
The recognition of same-sex relationships is examined based on
two main issues in the context of the European Convention on Human
Rights. The first issue is the qualification of same-sex couples living in
stable relationships as “family" under Article 8. The Convention organs
did not accept same-sex couples living in stable relationships as family for
a long time. The European Court of Human Rights has finally removed this
inapplicability ratione materiae which created considerable incompatibilities
on principles and methodology and started to apply the right to respect for
family life to same-sex relationships. The second issue is the recognition of
these relationships under national law. The discussion in this context has
been developed within two legal frameworks. On the one hand, the
Court has changed its opinion about the inapplicability of Article 12 of
the Convention to same-sex marriages but judged that the article leaves the
decision on the recognition of same-sex marriage to Member States. On the
other hand, the Court has announced, through its evolutive interpretation, the
positive obligation to recognize alternative legal status to marriage for
homosexual persons in the absence of same-sex marriage.
Keywords: European Convention on Human Rights; European
Court of Human Rights; same-sex relationship; same-sex marriage; civil
union; right to respect for private and family life; right to marry;
prohibition of discrimination
***
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Geleneksel olarak toplumsal yaşamın temel unsuru olarak kabul
edilen “aile” kurumuna3 ilişkin olarak son on yıllarda beliren olgusal ve
hukuki gelişmeler, bireysel özerklik ve eşitlik ideallerine ilişkin deneyim
ve taleplerin demokratik toplumlarda gösterdiği ilerlemeyi tercüme etmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında aile kurumuyla ilgili beliren radikal dönüşümün kökeninde 1950’lerin ortalarında doğum kontrol hapının
icadı4, 1960’larda cinsel özgürleşmenin Batı toplumlarında sosyal bir
olgu olarak kendisini göstermesi, bu doğrultuda evliliğin gitgide başka
ilişki biçimleri arasında sıradan bir seçenek haline gelmesi5, kürtaj konusundaki mevzuatların çoğunlukla yumuşaması ve kadının özerkliğine
saygıyı ön plana çıkarması, genel olarak cinsiyetler arası ve cinsel yönelimler arası eşitlik fikrinin ve bu fikrin siyasi ve hukuki icrasının kuvvet
kazanması, sofistike biyomedikal tekniklerin ve bu arada yapay döllenme ile ilgili olanların belirip yaygınlaşması6 gibi olgular saptanabilir.
Bu çerçevede bireysel özerkliğe atfedilen önem ve bireye özel yaşamını
inşa etmede tanınan özgürlük, kurumsallaşmış aileden gelen zorlamaların tahammül edilemez hale gelmesine yol açmıştır7. Renchon’un işaret
3

4

5

6

7

Hukuk düzleminde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 16. maddesinin üçüncü
fıkrası, ailenin toplumun doğal ve temel bir unsuru olduğunu ve toplum ve devlet tarafından korunma hakkı bulunduğunu ifade etmektedir. Ayrıca bkz.: 1982 Türkiye
Anayasası m.41/1 ve 1975 Yunanistan Anayasası m.21.
Bozon, modern doğum kontrolünün yaygınlaşması sonucunda doğurganlığın artık
kişisel bir proje olarak değerlendirildiğini gözlemlemektedir. Michel BOZON,
Sociologie de la sexualité, 2. baskı, Armand Colin, Paris, 2009, s.28.
Bozon, günümüzde sevgiyle ve eş olmakla ilgili yolların çeşitlenmesine tanıklık
edildiğini belirtmektedir. Bu çerçevede kurumsal evliliğin zayıfladığı, evli olmayan
çift sayısının arttığı, Fransa’daki medeni dayanışma sözleşmesinin ilgi gördüğü, yeni
çift ilişkilerine girme yada yeni cinsel partnerlere sahip olma ve aynı anda iki ilişki
yaşama gibi olguların önem kazandığı görülmektedir. Ibid., s.32-34.
Yapay döllenmeyle birlikte artık söz konusu olan, çocuk sahibi olup olmamaktan,
çocuk isteyip istememeye doğru bir geçiştir. Dominique FOLSCHEID, Jean-Jacques
WUNENBURGER, “La vie commençante”, in Philosophie, éthique et droit de la
médecine, Dominique FOLSCHEID, Brigitte FEUILLET-LE MINTER, JeanFrançois MATTEI (der.), PUF, Paris, 1997, s.199. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
kendisiyle genetik bağ taşıdığı bir çocuk sahibi olma ya da olmama kararına saygı
hakkını özel hayat hakkının içinde görmektedir. AİHM, Evans - Birleşik Krallık kararı (Büyük Daire), 10 Nisan 2007, başvuru n° 6339/05, §72 ve §90.
Christine ROPERS, “Reste-t-il un ordre public familial ?”, in Les évolutions du droit
(Contractualisation et procéduralisation), Christian PIGACHE (der.), Publications de
l’Université de Rouen, Rouen, 2004, s.90.
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ettiği üzere, birey açısından aileyi neyin oluşturduğunu gitgide daha az
toplum daha çok bireyin kendisi belirlemektedir8. Bu süreçte aile kavramı geleneksel evlilik modelininin sınırlarını aşmış, olgusal ve hukuki
olarak yeni ilişki biçimlerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Böylece
aileyi yaşamsal toplumsal işlevlere yönelmiş addeden ve bireyi de onun
yalnızca bir unsuru olarak kabul eden holist perspektif geçerliliğini yitirmektedir9. Bu doğrultuda ailenin paradoksal zaferinden de bahsedilmektedir, zira kurumsal niteliğini yitirmekle birlikte aile bireycilik tarafından bireysel özerkliğin odağı olarak güçlendirilmiştir10.
Aile kavramıyla ilgili bu genel dönüşüm, eşcinsel birlikteliklerin
hukuki algılanış ve tanımlanışına da doğal olarak etki etmiştir. Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Sözleşme) organları da eşcinsel
kişilerin çeşitli hak taleplerini içeren başvurularla karşılaşmışlardır. Bununla beraber, Sözleşme’nin normatif düzenlemelerinde kural olarak
“herkes” tabirinin kullanılıyor olmasına ve 14. maddede öngörülen ayrımcılık yasağına rağmen, cinsel yönelimin Sözleşme bünyesinde korunan hak ve özgürlüklerden istifade etmek noktasında bir ayrım ölçütü
olmamak gerektiğinin farklı tipteki uyuşmazlıklarda kabulü, ancak ka-

8

Jean-Louis RENCHON, “Considérations en forme de conclusions à propos de
l’œuvre politique et/ou idéologique de la Cour européenne des droits de l’homme”, in
Le droit de la famille à l’épreuve de la Convention européenne des droits de
l’homme, Frédéric KRENC, Michel PUÉCHAVY (der.), Bruylant/Nemesis,
Bruxelles, 2008, s.158.
9
Jacques COMMAILLE, Claude MARTIN, “Les conditions d’une démocratisation de
la vie privée”, in Au-delà du PACS. L’expertise familiale à l’épreuve de
l’homosexualité, Daniel BORRILLO, Éric FASSIN, Marcela IACUB (der.), PUF,
Paris, 1999, s.66-67.
10
Caroline THOMPSON, “L’homoparentalité: enjeux psychologiques”, in
L’homoparentalité. Réflexions sur le mariage et l’adoption, Conseil d’analyse de la
société, note n° 6 - février 2007, La documentation française, Paris, s.33.
Deschavanne da eşcinsel çiftlerin aile hakkı taleplerinde ailenin paradoksal zaferini
görmektedir. Bu arada yazar, modern ailenin dört niteliğini şöyle sıralamaktadır: bireycilik, koşullarda eşitlik, yapaycılık ve sekülerleşme. Yapaycılıktan kasıt, cinsellikle doğumun birbirlerinden ayrılması ve soy bağının kurulmasında insan iradesinin
belirleyici olmasıdır. Éric DESCHAVANNE, “La prohibition de l’homofamille à
l’épreuve de l’égalité démocratique”, in L’homoparentalité. Réflexions sur le
mariage et l’adoption, Conseil d’analyse de la société, note n° 6 - février 2007, La
documentation française, Paris, s.53-57.
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demeli ve evrimsel bir sürecin sonucunda mümkün olabilmiştir11. Eşcinsel birlikteliklerin hukuken tanınması konusundaki normatif ilerleme,
eşcinsel kişilerin haklarının korunmasıyla ilgili genel sürecin gelişimselliğini çarpıcı şekilde örneklemektedir. Sözleşme’yi dinamik ve gelişimci
şekilde yorumlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), eşcinsel birliktelikleri içtihadi gelişimi sonucunda zaman içinde korumaya
başlamıştır.
Eşcinsel çiftin toplumun kamusal görünürlüğe sahip meşru bir parçası olma arzu ve talebi, özel yaşamın mahrem alanında homoseksüel
cinselliği yaşamaya ilişkin sınırlı özgürlük taleplerinin çok ötesine geçmekte ve heteroseksüel ve ataerkil toplumsal kökleri derinden sarsmaktaydı. Cinsel azınlık haklarına ilişkin taleplerle geleneksel ahlak arasındaki bu çekişme karşısında Mahkeme, düzenli birliktelik yaşayan eşcinsel çiftlerin Sözleşme’nin 8. maddesi anlamında “aile” oluşturduğunu
zaman içerisinde kabul etmiştir (I.). Eşcinsel çiftin ulusal hukuk düzeni
tarafından resmi olarak tanınma talebiyle ilgili olarak da evrimsel bir
yaklaşım gösteren Mahkeme, içtihadının vardığı son gelişim aşamasında
devletin eşcinsel birliktelikleri hukuken tanıma yükümülüğünde olduğunu ilan etmiştir (II.).
I. Eşcinsel Çiftin Sözleşme’nin 8. Maddesi Anlamında Aile
Olarak Tanınması
Sözleşme organları, eşcinsel kişilerin yaşadıkları düzenli birlikteliklerle ilgili hak taleplerini uzun bir süre aile hayatına saygı hakkı kapsamında değerlendirmediler. Oysa bu bakış açısı, Sözleşme organlarının
aile kavramına ilişkin genel yaklaşımıyla çelişmekteydi. Aile kavramının
Sözleşme’nin 8. maddesi bağlamındaki olağan tanımı, taraf devletlerin
yetki alanlarındaki yerel ahlaklar ölçü alınmadan, olgusal bir temelde
yapılmaktaydı (A). Buna karşın, Sözleşme hukukundaki bu nesnel hukuki niteleme ölçütü çerçevesinde eşçinsel çiftin aile olarak tanınması,

11

Eşcinsel kimliğe bağlı farklı hak taleplerinin Mahkeme’ce korunmasına ilişkin sürecin başlangıç noktası olarak Dudgeon - Birleşik Krallık kararı işaretlenebilir. Mahkeme bu kararında, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun daha eski tarihlerde Sözleşme ihlali yaratmadığı kanaatinde olduğu eşcinsel ilişkinin hukuk tarafından bastırılması olgusunda, özel hayata saygı hakkının ihlalini saptamıştır. AİHM, Dudgeon İrlanda kararı, 21 Ekim 1981, başvuru n° 7525/76.
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ancak eşcinsel ilişkilere uygulanan istisnai hukuki rejimin zaman içerisinde tasfiye edilmesiyle gerçekleşebilmiştir (B).
A. Aile Kavramının Olgusal Temelde Tanımlanması
Sözleşme’nin 8. maddesinde öngörülmüş olan aile hayatına saygı
hakkı salt aile kurma arzusunu güvence altına almaz ve korunacak bir
ailenin halihazırdaki varlığını ön varsayar12. Şu halde bu hakkın verili
bir duruma uygulanabilirliği öncelikle olgusal dünyadaki bazı ilişki biçimlerinin Sözleşme anlamında “aile” olarak nitelenebilmelerini gerektirir. Aile kurumunun tarihsel, sosyolojik ve hukuki açılardan durağan
olmadığını gözlemleyen Mahkeme13, aileyle ilgili eskizi yukarıda çizilen
kültürel dönüşümün ayırdındadır14. Mahkeme bu çerçevede hakların
etkililiği temel yorum ilkesinden hareket etmiş ve insanların içinde yaşadıkları somut gerçeklikleri aile kavramına ilişkin hukuki nitelemesinde
temel parametre saymıştır. Bu yaklaşımını şu önermesi ifade etmektedir:
““aile hayatının” var olup olmadığı sorunu, öncelikle yakın kişisel bağların fiili gerçekliğine bağlı bir olgu sorunudur”15. Mahkeme bu itibarla,
aile hayatı hakkının yorumunun özel ve aile hayatını yaşama şekliyle
ilgili olarak birden fazla mümkün yol ya da seçenek olduğu düşüncesini
dikkate alarak gerçekleştirmenin gerektiğini belirtmektedir16. Böylece
aile hayatının eksiksiz bir tanıma elvermediği ve geniş bir kavram oluş12

Bu anlamda bkz.: AİHM, Fretté - Fransa kararı, 26 Şubat 2002, başvuru n° 36515/97,
§32. Buna karşın eklemek gerekir ki, aile hayatı hakkı bazı koşullarda gelişebilecek
olan potansiyel bir ilişki hakkında da uygulanabilir. AİHM, E.B. - Fransa kararı, 22
Ocak 2008, başvuru n° 43546/02, §41.
13
AİHM, Mazurek - France kararı, 1 Şubat 2000, başvuru n° 34406/97, §52.
14
Bkz. supra, s. 161-162.
15
AİHM, K. ve T. - Finlandiya kararı, 12 Temmuz 2001, başvuru n° 25702/94, §150.
O kadar ki, yakın bir kişisel ilişkinin varlığını gösteren hukuki veya olgusal verilerin
yokluğunda sırf biyolojik akrabalık aile hayatı oluşturmaz. AİHM, L. - Hollanda kararı, 1 Haziran 2004, başvuru n° 45582/99, §37. Ayrıca salt yapay döllenmeyle çocuk
sahibi olabilmesi için bir kadına spermini vermek, vericiyle çocuk arasındaki ilişkiye
aile hayatına saygı hakkının uygulanabilmesi için yeterli olmaz. AİHK, M. - Hollanda kabul edilemezlik kararı, 8 Şubat 1993, başvuru n° 16944/90.
16
AİHM, X ve diğerleri - Avusturya kararı, 19 Şubat 2013, başvuru n° 19010/07, §139;
AİHM, Vallianatos ve diğerleri - Yunanistan kararı, 7 Kasım 2013, başvuru n°
29381/09 ve 32684/09, §84; AİHM, Kozak - Polonya kararı, 2 Mart 2010, başvuru n°
13102/02, §98.
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turduğu görüşündedir17. Olgusal bir zeminde algılanan aile kavramının
kapsamı, bireylerin ilişki kurma biçimlerine ilişkin kişisel tercihlerine
göre değişmektedir18. Görüldüğü üzere aile kavramı olgusal olarak
tanımlanan değişken içerikli bir kavram şeklinde tasarlanmakta olup,
toplumun dayattığı hakim ilişki modeline ve de özelikle geleneksel heteroseksüel evliliğe atıf yapan normatif ve ahlaki bir eksende19 algılanmamaktadır20. Tanımı bu doğrultuda devletin takdirine bırakılmayan ve
Sözleşme hukuku anlamında özerk bir kavram oluşturan “aile hayatı”21,
bireyin yaşamıyla ilgili olarak yaptığı seçimleri, hayat tarzını, özerkliğini, gerçek hayatta duyduğu somut ve fiili hukuki korunma ihtiyacını
Sözleşme’nin dinamik ve gelişimci yorumu ışığında temel alan olgusal
bir çerçevede anlaşılmaktadır. Özetle, verili bir toplumda geçerli olan
egemen aile modeline uygunluk, Sözleşme anlamında aile hayatına saygı
hakkından yararlanabilmenin ön koşulu değildir.
Aile hayatına saygı hakkının uygulanabilirliği konusunun olgusal
bir mercekle çözülüşüne değişik örnekler verilebilir. Evlilik dışında
doğmuş çocukların anneleriyle aralarında soybağının kurulması ve miras
hakları açısından evlilik içinde doğmuş çocuklara kıyasla tabi oldukları
aleyhteki hukuki rejimin Sözleşme’nin 8. ve 14. maddeleri bağlamında
tartışıldığı Marckx - Belçika davasında savunmacı Hükümet, anneyle
çocuk arasındaki tabii bağın aile hayatı kavramına girmediğini ve bu
kavramın bir evliliğin varlığını gerektirdiğini savlamıştır22. Buna karşın,
17

AİHM, Maskhadova ve diğerleri- Rusya kararı, 6 Haziran 2013, başvuru n°
18071/05, §208.
18
Söz konusu olan, normatif bir tanımın zaman içerisinde basit bir olgusal gözlemin
lehine terk edilişidir. Jean HAUSER, “Le droit à une vie familiale: quelles
conséquences quant à la conception de la famille ?”, in Le droit à une vie familiale,
Jean-Jacques LEMOULAND, Monique LUBY (der.), Dalloz, Paris, 2007, s. 89.
19
Ahlaki bir eksende algılanmamak demek, ahlaka aykırı olmak değil, ahlakla ilgisiz
olmak demektir. Bir başka deyişle, ahlaka uygunluk/aykırılık şablonuna tabi olmamaktır.
20
Buna karşın, evlilik kimi devletlerin iç hukuklarında ailenin temeli olarak değerlendirilmektedir. Örneğin 1947 İtalya Anayasası’nın 29. maddesinin ilk fıkrasının ilk
cümlesi şöyle öngörür: “Cumhuriyet, evlilik üzerine kurulu doğal bir topluluk olarak
ailenin haklarını tanır”.
21
Bu anlamda, bkz.: Karen REID, A practitioner’s guide to the European Convention
on Human Rights, 3. baskı, Sweet & Maxwell, London, 2008, s.48.
22
AİHK, Marckx - Belçika kabul edilebilirlik kararı, 29 Eylül 1975, başvuru n°
6833/74, Karar Gerekçesi Kısmı, II/A/2.
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8. maddenin “meşru” ve “tabii” aileler arasında ayrım yapmadığını,
böyle bir ayrımın Sözleşme’de kullanılan “herkes” tabirine aykırı olacağını ve 14. maddenin doğuma dayalı ayrımcılığı yasakladığını ifade eden
Mahkeme bu görüşü reddetmiştir23. Aile kavramı bu şekilde “tabii” aileyi de içerecek şekilde yorumlanmış ve aralarında fiili bir aile hayatı
olan anne ve çocuğa uygulanmıştır. Aile hayatı hakkının uygulanabilirliği meselesinin çözümünde, söz konusu tarihsel devrede Belçika Devleti’nin yetki alanında hakim olan yerel cinsel ahlak referans alınmamıştır. Başvurucu küçük Alexandra’nın doğmasına sebebiyet veren cinsel
ilişkinin evlilik içi olmaması, söz konusu hukuki sorunun çözümü açısından önem taşıyan bir veri olarak değerlendirilmemiştir24. Aile
kavramının tanımının olgusal temelde yapılıyor oluşuna ilişkin bir başka
örneği X, Y ve Z - Birleşik Krallık kararı sunmaktadır. Bu davadaki ihtilaflı ilişkinin özneleri, kadın cinsiyetinden erkek cinsiyetine ameliyatla
geçmiş olan X, onun kadın partneri olan Y ve Y’den, Y’nin X’le ilişkisi
esnasında verici yoluyla yapay döllenmeyle doğmuş olan Z’dir. Başvurucular, doğumundan itibaren Z’nin babalık görevini X’in üstlenmiş
olduğuna dikkat çekmişler ve bu ikisi arasındaki ilişkinin hukuken tanınmamasının Sözleşme’nin 8. maddesini ihlal ettiğini iddia etmişlerdir.
Savunmacı Hükümet, X’in iç hukuk tarafından halen kadın cinsiyetinden
sayıldığını, bu sebeple de söz konusu olanın iki kadının birlikte yaşaması
olduğunu öne sürmüştür. Bu durumunsa, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun (Komisyon) yaklaşımı doğrultusunda aile kavramına girmediği tezini savunmuş ve aile hayatı hakkının söz konusu ilişkiye uygulanabilirliğine itiraz etmiştir. Hükümet ayrıca X ile Z arasında bir aile hayatının söz konusu olmadığını, zira bu ikisi arasında kan bağı, evlilik ya
da evlat edinmeyle bir hısımlık ilişkisinin kurulmamış olduğunu ileri
sürmüştür25. Buna karşın 1997 tarihli bu kararında Mahkeme, de facto
aile bağlarının söz konusu üç başvurucuyu birleştirdiğini tespit etmiş-

23

AİHM, Marckx - Belçika kararı, 13 Haziran 1979, başvuru n° 6833/74, §31.
Mahkeme, hukuken zina oluşturan ve bir çocuğu da içeren takriben on beş yıllık fiili
bir aile ilişkisinin de aile kavramının içine girdiğini kabul etmiştir. AİHM, Johnston
ve diğerleri İrlanda kararı, 18 Aralık 1986, başvuru n° 9697/82, §56. Ayrıca bkz.:
AİHM, Kroon ve diğerleri - Hollanda kararı, 27 Ekim 1994, başvuru n° 18535/91,
§§29-30.
25
AİHM, X, Y ve Z - Birleşik Krallık kararı, 22 Nisan 1997, başvuru n° 21830/93, §34.
24
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tir26. Sözleşme’nin 8. maddesi anlamındaki aile hayatı kavramının kapsamı yalnızca evlilikle kurulmuş ailelerle sınırlı değildir ve de facto
başka ilişkileri de içerebilir27.
Görüldüğü üzere, aileyi neyin oluşturduğu ahlaki bir ideale ya da
toplumsal değer yargılarına göre tespit edilmemektedir. Olgusallaşan ve
genel ahlakla ilgisizleşen aile kavramının değişken içeriğinin tanımı,
kişilerin yaşam tarzlarına ve yaşadıkları ilişki biçimlerine bağlı olarak
yapılmaktadır. Aile, bireyler arasındaki çeşitli somut ilişki biçimlerinin
pratik hukuki çerçevesi olarak tahayyül edilmekte ve aile hayatı hakkının
uygulanabilirliği sorunu da bu doğrultuda nesnel bir şekilde çözülmektedir. Bireyin hayatındaki fiili gerçekliklerin bu şekilde aile hayatı hakkının uygulanabilirlik incelemesi sırasında dikkate alınması, söz konusu
fiili gerçeklikleri yaratan irade ve tercihlerin saygı görmesi anlamına
gelmektedir. Bu anlamda Sözleşme’nin 8. maddesindeki aile kavramının
bu olgusal temeldeki tanımı, heteroseksüel ve ataerkil toplumsal ahlakları değil, bireyi ve bireysel etiği korumaktadır. Böylece aile hukukunun
muhafazakar bir ahlakın taraflı hamiliğinden uzaklaştırılıp, bireysel
özerkliği koruyan insancıl, empatik ve çoğulcu bir konuma taşınması
yolunda önemli bir adım atılmış olmaktadır. Buna karşın, başka toplumsal ahlaka aykırılık varsayımlarında bireyi hukuken koruyan bu özgürleştirici devinimden Sözleşme hukukunda eşcinsel çiftin yararlanabilmesi, ancak gecikmeli olarak mümkün olabilmiştir.
B. Eşcinsel Çiftin Mahkeme Tarafından Gecikmeli Şekilde
Aile Olarak Tanınması
Sözleşme organları önceleri, aile kavramının hukuki nitelemesinde
dayanılan olgusal tanım şablonunu istikrarlı eşcinsel birliktelikler açısından devre dışı bırakıyorlardı. Bu şekilde, aile hayatı kavramının uygulanması konusunda eşcinsel çiftin tabi olduğu hukuki rejim, diğer
ilişki türlerine uygulanan genel hukuki rejimden farklılaşmıştı. Komisyon, istikrarlı eşcinsel ilişkilere aile hayatına saygı hakkının değil, koşullara göre özel hayata saygı hakkının ya da konuta saygı hakkının uygulanacağını kabul etmekteydi. X. ve Y. - Birleşik Krallık davasındaki
eşcinsel başvurucular, aralarından Malezyalı olanın Britanyalı olanla
26
27

Ibid., §37.
Ibid., §36.
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birlikte Birleşik Krallık’ta ikamet etmesine izin verilmemesinden şikâyet
etmekteydiler. Komisyon, eşcinsellik konusuna yaklaşım biçimindeki
çağcıl gelişime rağmen eşcinsel ilişkiye aile hayatına saygı hakkının
uygulanamaz olduğuna kanaat getirip, olayda özel hayat hakkının uygulanacağını belirledi28. S. - Birleşik Krallık davasındaki başvurucu, kadın
partneriyle üç yıl boyunca lezbiyen bir ilişkide erkek ve kadın eşler gibi
yaşamışlardı, zira başvurucunun partneri olan kadın kişi bir erkek gibi
giyinmekteydi. Partnerinin vefatı üzerine, başvurucu ölmüş partnerinin
kira sözleşmesinin devrini talep etmiş, ancak bu talebi iç hukuk bünyesinde kabul edilmemişti29. Yine partnerlerden birisinin ölmüş olduğu
Röösli - Almanya davasında da, hayatta kalan eşcinsel partner lehine kira
sözleşmesinin devrine izin verilmemişti30. Komisyon bu son iki başvuruyu, aile hayatına saygı hakkını eşcinsel çifte uygulamamaya devam
ederek 8. maddedeki konuta saygı hakkı ekseninde inceledi.
Mahkeme, Mata Estevez kabul edilemezlik kararıyla Komisyon’un
bu pozisyonunu takip etti. Bu davadaki uyuşmazlık, eşcinsel bir kişinin
hayatta kalan eşler için öngörülmüş olan sosyal güvenlik yardımlarından
yararlanma talebinin reddedilmesinden doğmuştu. Başvurucu ölen partneriyle on yıldan fazla bir süre birlikte yaşamıştı. İki partner gelirlerini
birlikte kullanmışlar ve masraflarını bölüşmüşlerdi. Buna karşın olay
zamanında yürürlükte olan ve eşcinsel evliliğe izin vermeyen İspanyol
mevzuatı31, söz konusu dul maaşını sadece evlilik hali için öngörmekteydi ve bu sebeple de başvurucu iç hukuk tarafından hayatta kalan eş
olarak nitelenmemişti. Başvurucu, kendisine dul maaşı bağlanmamasının
Sözleşme’nin 8. ve 14. maddeleri bağlamında ayrımcı bir uygulama
oluşturduğunu savlamaktaydı. Mahkeme, her ne kadar çok sayıda Avrupa devletinde eşcinsel kişiler arasındaki düzenli fiili birlikteliklerin
yasal ve hukuki olarak tanınması yönünde bir gelişimin olduğunu kabul
etse de, son tahlilde bu alanda yaygın şekilde paylaşılan ortak bir paydanın bulunmadığını ifade etmiş, Sözleşmeci devletlerin bu alanda büyük

28

AİHK, X. ve Y. - Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, 3 Mayıs 1983, başvuru n° 9369/81.
AİHK, S. - Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, 14 Mayıs 1986, başvuru n° 11716/85.
30
AİHK, Röösli - Almanya kabul edilemezlik kararı, 15 Mayıs 1996, başvuru n° 28318/95.
31
Eşcinsel evlilik İspanya’da 2005 yılında yasalaşmıştır.
29
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bir takdir marjından yararlanmaya devam ettiklerini belirtmiş ve aile
hayatına saygı hakkını söz konusu eşcinsel birlikteliğe uygulamamıştır32.
Böylece aile kavramının tanımında esas alınan olgusal ölçüt, eşcinsel çiftle ilgili olarak terk edilmişti. Eşcinsel birliktelik, aile hayatına
saygı hakkıyla ratione materiae (konu bakımından) bağdaşmaz addediliyordu. Eşcinsel partnerlerin aleyhindeki bu istisna, iki metodolojik aykırılık pahasına ortaya çıkmıştı. Bunlardan birincisi, oydaşmacı yorumun
Mahkeme’nin inceleme şablonunda eşcinsel çiftin durumuna ilişkin olarak işlevsel bir sapmayla kullanılmasıydı. Bu yorum metodu, Mata
Estevez kabul edilemezlik kararında aile hayatı hakkının uygulanamazlığının saptanması aşamasında kullanıldı33. Oysa Mahkeme olağan olarak
bu metoda 8. maddenin uygulanabilirliği bir kez tespit edildikten sonra,
esasa ilişkin incelemesi esnasında başvuruyordu. Örneğin Marckx davasında, savunmacı Belçika Hükümeti’nin bir anneyle onun evlilik dışında
doğmuş çocuğu arasındaki ilişkiye aile hayatına saygı hakkının uygulanamayacağı yönündeki itirazına karşın Mahkeme, bu hakkın ilgililere
uygulanabilirliğine aralarındaki ilişkinin olgusal gerçekliğine atıf yaparak ve oydaşmacı yoruma başvurmadan karar vermiştir34. Oydaşmacı
yorum bu kararda daha sonraki esasa ilişkin aşamada, savunmacı Hükümet’in evlilik içinde ve dışında doğmuş çocuklar arasındaki hukuki rejim farklılığını umutsuzca haklılaştırma girişimine karşı devreye girmiştir. Yine X, Y ve Z - Birleşik Krallık kararında da oydaşmacı yorum, aile
hayatı hakkının uygulanabilirliği bir kez tespit edildikten sonra, bu defa
savunmacı Hükümet lehinde devreye girmiştir. Mahkeme bu kararında
transseksüel kişilere velayet hakkının verilmesi ve verici aracılığıyla
yapay döllenmeyle doğmuş bir çocukla baba görevini üstlenen kişi arasındaki ilişkiye dair toplumsal gerçekliğin hukuka aktarılması konularında bir Avrupa standardının bulunmadığını saptamış, savunmacı devletin bu konuda geniş bir takdir marjı bulunduğuna hükmetmiş35 ve ihti32

AİHM, Mata Estevez - İspanya kabul edilemezlik kararı, 10 Mayıs 2001, başvuru n°
56501/00.
33
Bu arada Mahkeme, söz konusu Mata Estevez kabul edilemezlik kararında nötr şekilde sade bir konsensüs ölçütüyle yetinmemiş ve “yaygın şekilde paylaşılan ortak bir
payda” gibi devlet lehine işleyen yüksek seviyeli bir oydaşma eşiğini ölçü almıştır.
Bkz.: Ibid.
34
AİHM, Marckx - Belçika kararı, op.cit., §31.
35
AİHM, X, Y ve Z - Birleşik Krallık kararı, op.cit., §44.
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laflı durumun Sözleşme ihlali doğurmadığını saptamıştır. Görüldüğü
üzere, X, Y ve Z davasındaki başvurucuların talepleriyle ilgili bir Avrupa
konsensüsünün bulunmaması sebebiyle ortaya çıkan geniş takdir marjı
esasa ilişkin inceleme sırasında devreye girerken, eşcinsel kişilerin talepleri hakkında bir Avrupa konsensüsünün bulunmaması bizatihi aile
hayatına saygı hakkının eşcinsel birliktelikler hakkında uygulanabilmesine mani olmuş ve esasa ilişkin bir incelemenin yapılabilmesini engellemiştir36.
Aile hayatı kavramının olgusal tanımının eşcinsel çift açısından
terk edilmesi, ikinci bir metodolojik uygunsuzluk üzerine inşa edilmişti.
Sözleşme organları, kendilerine aile hayatı hakkını uygulamadıkları eşcinsel çiftlere bir koruma sağlamak amacıyla özel hayata ve konuta saygı
haklarını devreye sokmuşlardır. Mata Estevez kabul edilemezlik kararında Mahkeme, eşcinsel başvurucunun sevgi ve cinsellik içeren ilişkisine özel hayat hakkının uygulandığını saptamıştır37. Eşcinsel aşk, aile
hayatı hakkının kapsamından dışlanırken, özel hayat hakkının ikame
edici uygulanışıyla teselli edilmek istenmiştir. Esasen aile hayatı kavramının içerisinde görülmeyen kimi durumların özel hayat ya da konut
hakkı kavramları içerisine dahil edilmesi uygulaması, eşcinsel çiftle sınırlı olmayan genel bir tekniktir38. Bununla birlikte, özel hayat hakkının
aile hayatının yokluğunda uygulandığı diğer durumlarla istikrarlı eşcinsel birliktelik durumunun karşılaştırılması, eşcinsel çiftin maruz kaldığı
aleyhteki metodolojik istisnayı açık şekilde gözler önüne serecektir.
36

Mahkeme Mata Estevez kabul edilemezlik kararında Avrupa konsensüsü yokluğunda
ortaya çıkan takdir marjını anarken mutatis mutandis Cossey kararına ve a contrario
Smith ve Grady kararına atıf yapmıştır. AİHM, Mata Estevez - İspanya kabul edilemezlik kararı, op.cit. Oysa bu atıflar aile hayatı hakkının eşcinsel birlikteliklere uygulanamazlığı görüşünü desteklemek şöyle dursun, aksine onu çürütürler. Zira söz
konusu iki kararda da Avrupa standardı arayışı uygulanabilirlik incelemesi sırasında
değil ama esasa ilişkin inceleme esnasında gündeme gelmiştir.
37
AİHM, Mata Estevez - İspanya kabul edilemezlik kararı, op.cit. Daha genel olarak
özel hayat ve aile hayatı kavramlarının Mahkeme kararlarında birbirlerini ikame etmeleri ve karıştırılmaları olgusu üzerine, bkz.: Frédéric SUDRE, “Les aléas de la
notion de « vie privée » dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme”, in Mélanges en hommage à Louis Edmond Pettiti, Bruylant, Bruxelles,
1998, s. 694-701.
38
Mahkeme, aile hayatı oluşturmayan yakın ilişkilere Sözleşme organlarının genel
olarak özel hayat hakkını uyguladıklarını belirtiyor. AİHM, Znamenskaya - Rusya
kararı, 2 Haziran 2005, başvuru n° 77785/01, §27.
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Wakefield kabul edilemezlik kararında Komisyon, İngiltere’deki bir cezaevinde hükümlü olarak bulunan başvurucuyla İskoçya’da ikamet eden
nişanlısı arasındaki birlikteliğin aile hayatı oluşturmadığına kanaat getirmiş, bu türden bir ilişkinin bir kere görüşmüş olmak ve mektuplaşmaktan daha önemli bağlar gerektirdiğini belirtmiş ve buna karşın ihtilaflı ilişkinin başvurucunun özel hayat hakkının uygulama alanına girdiğini ifade etmiştir39. Görüldüğü üzere, söz konusu iki nişanlı arasında
daha önemli bağların yokluğu, ilişkileri hakkında aile hayatı hakkının
uygulanmaması ve özel hayat hakkının ikame edici uygulanışı sonuçlarını doğurmuştur. Oysa aralarında burada söz konusu olandan daha
önemli bağların var olması, eşcinsel partnerlere aile hayatı hakkının uygulanması açısından yeterli addedilmemiştir. Znamenskaya davası, bir
kadının hamileliğinin 35. haftasında ölü doğmuş olan bebeğiyle biyolojik babası arasında soybağını kurdurup, bebeğin soyadını değiştirmek
arzusuna ilişkindi. Mahkeme ilgililer arasında kişisel bağların yokluğunu
dikkate aldı, zira çocuk ölü doğmuştu ve biyolojik babası da başvurucudan doğumdan önce ayrılmış ve kısa süre sonra da ölmüştü. Ancak başvurucunun fetüsle çok güçlü bir bağ kurmuş olacağını dikkate alan Mahkeme, söz konusu duruma özel hayat hakkını uygulamıştır40. Bu kararda
da örneklendiği üzere, aile hayatı hakkının uygulanmayıp da özel hayat
hakkının uygulanması, bir sevgi bağının bulunup da ilgililer arasında
düzenli fiili bağların bulunmadığı durumlarda gerçekleşmekteydi41. Bundan ötürü, bu ikame stratejisinin düzenli eşcinsel birliktelikler hakkında
uygulanışı içtihat çizgisinde bir anormallik oluşturuyordu ve bu tekniğin
temelindeki, fiili bağların yokluğunda sevgi ilişkilerine koruma sağlamakla ilgili anlaşılabilir erekle de meşru kılınamıyordu. Görüldüğü
üzere düzenli fiili bağlar içeren eşcinsel çift ilişkisi, kendilerine aile hayatı hakkının uygulanamama sebebi tam da düzenli fiili bağlardan mahrumiyet olan ilişki tipleriyle birlikte sınıflanmış ve uygulanabilirlik açısından aynı hukuki muameleye tabi olmuştur.

39

AİHK, Wakefield - Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, 1 Ekim 1990, başvuru
n° 15817/89.
40
AİHM, Znamenskaya - Rusya kararı, op.cit., §27. Kararda gebeliğin 35. haftasına
ulaşmış fetüsten hatalı şekilde cenin olarak bahsedilmiştir.
41
Özel hayat hakkının bir başka ikame edici uygulanışı için, bkz.: AİHM, Krisztián
Barnabás Tóth - Macaristan kararı, 12 Şubat 2013, başvuru n° 48494/06, §28.
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Eşcinsel çifti aile hayatı hakkından dışlayan bu istisnai hukuki rejim, cinsel yönelimleriyle sınıflanmış bir kategori insanın Sözleşme’ce
tanınmış bir insan hakkından mahrum olmaları sonucunu doğuruyordu.
Burada eşcinsel kişilerin heteroseksüel bir çift içerisinde yer almaları
halinde aile hayatı hakkından yararlanabilecekleri ve bu itibarla bu
ratione materiae bağdaşmazlık sebebiyle aslında aile hayatı haklarından
mutlak surette mahrum olmayacakları yönündeki görüş savunulamaz.
Mahkeme, kendisiyle aynı kromozomik cinsiyetten olan bir kişiyle hukuken evlenemeyen ameliyatlı transseksüel kişinin eski cinsiyetine karşıt
cinsiyetten bir kişiyle evlenebileceğini ve bu sebeple de evlenme hakkından mahrum olmadığını öne sürmeyi samimi bulmamaktadır. Bu itibarla, bir kadın yaşamı süren, bir erkekle ilişki yaşayan ve yalnızca bir
erkekle evlenmeyi arzu eden bir başvurucu, bunu yapma imkânı olmaması sebebiyle evlenme hakkının özüne dokunulduğundan şikayet edebilir42. Buradaki akıl yürütme, cinsel yönelimleriyle uyumlu bir çift ilişkisi içerisinde aile hayatı haklarından faydalanamayan eşcinsel kişiler
için de mutatis mutandis geçerlidir. Eşcinsel bir kişinin karşı cinsiyetten
bir kişiyle çift ilişkisine girip, aile hayatı hakkından yararlanabileceği
demagojik savı hakların etkiliği ilkesiyle çelişir ve anlamsız olur.
Sözleşme haklarından bir tanesinin cinsel yönelimleriyle ayırt
edilen bir insan kategorisine uygulanmaması sonucunu doğuran bu
ratione materiae bağdaşmazlık, Sözleşme’nin aile hayatı hakkının “herkes” için tanınmış olduğunu ifade eden 1. ve 8. maddeleri ve ayrımcılık
yasağını öngören 14. maddesiyle de onulamaz bir çelişki içerisindeydi.
Esasen Mahkeme başka bir konu vesilesiyle “meşru” ve “tabii” aileler
arasında yapılan ayrıma karşı çıkmış, böyle bir ayrımın 8. maddedeki
“herkes” ifadesine ters düştüğünü belirtmiştir. Bu açıdan, 14. maddenin
Sözleşme’de düzenlenmiş hak ve özgürlüklerden yararlanırken doğuma
dayalı ayrımcılığı yasakladığını ve bu yorumu desteklediğini ifade etmiştir43. Bu akıl yürütme aynı şekilde aile hayatı hakkının eşcinsel
birliktelik yaşayan kişilere uygulanışı konusunda da geçerli olmalıydı ve
42

AİHM, Christine Goodwin - Birleşik Krallık kararı, 11 Temmuz 2002, başvuru n°
28957/95, §101; AİHM, I. - Birleşik Krallık kararı, 11 Temmuz 2002, başvuru n°
25680/94, §81. Hakkın özüne dokunan müdahale Sözleşme ihlali oluşturur. Bkz. örneğin: AİHM, Heaney ve McGuinness - İrlanda kararı, 21 Aralık 2000, başvuru n°
34720/97, §58.
43
AİHM, Marckx - Belçika kararı, op.cit., §31.
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Sözleşme’nin 1., 8. ve 14. maddelerinin ışığında, eşcinsel kişiler arasındaki düzenli ilişkilerin daha en başta aile kavramı içerisine dahil edilmesi gerekirdi44. Eşcinsel kişilerin aile hayatı haklarının asgari etkililiği,
cinsel yönelimin bu hakkın uygulanabilirliğine engel olan dışlayıcı bir
ölçüt olarak dikkate alınmamasını gerektirirdi.
Ayrıca eklemek gerekir ki, Sözleşme açısından bir hakkın uygulanabilirliğinin incelenmesi safhası, hak taleplerinin kabul edilebilirliğine
yönelik olarak yalnızca bir ilk filtre sağlar. Bu inceleme aşamasında olabildiğince esnek ölçütlerin nesnel biçimde uygulanması, Sözleşme korumasının etkililiği açısından elzemdir45. Şu halde, eğer toplumun eşcinsel birlikteliklere bakış açısı hukuki bir değerlendirme ölçütü olarak dikkate alınmak gerekiyor idiyse, bunun aile hayatı hakkının uygulanabilirliğinin saptanması aşamasında değil de, sonraki esasa ilişkin inceleme
esnasında gündeme gelmesi gerekirdi. Esasen Mata Estevez davasında
Mahkeme, kendisiyle metodolojik olarak tutarlı bir biçimde aile hayatı
hakkının eşcinsel bir birliktelik yaşayan kişilere uygulanabilirliğine kanaat getirebilir ve Avrupa konsensüsü yokluğu parametresini daha sonraki aşamada, davadaki ihtilaflı ayrımın 14. madde anlamında nesnel ve
makul bir gerekçeye dayanıp dayanmadığını incelerken dikkate alabilirdi46. Oysa eşcinsel bir birliktelik yaşayan kişilerin aile hayatı kavramı44

14. maddenin doğuma dayalı ayrımcılığı açıkça yasaklamış olmasına karşın cinsel
yönelimi ismen anmamış olması, yukarıdaki yoruma engel değildir. 14. maddede öngörülmüş ayrımcılık sebeplerine ilişkin liste sınırlayıcı değildir. Bkz.: AİHM, Engel
ve diğerleri - Hollanda kararı, 8 Haziran 1976, başvuru n° 5100/71, 5101/71,
5102/71, 5354/72 ve 5370/72, §72; AİHM, P.V. - İspanya kararı, 30 Kasım 2010,
başvuru n° 35159/09, §30.
45
Sözleşme’nin uygulanabilirliği bakımından dar bir yorumun benimsenmemesi görüşü
için, bkz. Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, “Splendeurs et Misères de l’Ordre
Public Européen - Les Trois dernières années de l’ancienne Cour européenne des
droits de l’homme (1996-1997-1998)”, Cahiers de droit européen, 2000, n°5-6, s.698.
46
Buradaki görüş salt metodolojik nitelikte bir eleştiri oluşturur ve eşcinsel çiftin farklı
taleplerinin esasa dair incelemesi esnasında ortak bir Avrupa paydasının yokluğunun
mutlak olarak belirleyici bir maddi parametre sayılmasının meşru olacağına dair bir
kanaati ima etmez. Aksine, Radačič’in de ifade ettiği üzere insan haklarını uygulamaktan konsensüs yokluğu sebebiyle, yani bir anlamda bireyin hayat tarzının çoğunluğunkine uymaması ya da çoğunluğun bireyin sorunlarından etkilenmemesinden
ötürü kaçınmanın, insan haklarının temelindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu doğrudur. Ivana RADAČIĆ, “The margin of appreciation, consensus, morality and the
rights of the vulnerable groups”, Zb. Prav. fak. Rij. (1991) v. 31, br. 1, (2010), s.612.
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nın dışında tutulmaları, eşcinsel kişilerin aile hayatıyla ilgili her türlü
korunma talebini topluca reddetmek anlamına geliyor ve onlara ancak
özel hayat hakkının stratejik devreye girişiyle sınırlı lütufkar bir kapsamda koruma sağlıyor oluyordu.
Mahkeme bu rencide edici dışlamaya nihayet 2010 tarihli Schalk
ve Kopf kararıyla noktayı koymuştur. Bu kararla birlikte aile hayatı kavramının tanımında başvurulan nesnel ölçüt, eşcinsel çift hakkında da
uygulanmaya başlamıştır. Mahkeme bu kararında önce konuyla ilgili
eski bakış açısını hatırlatmış ve ardından Sözleşme’yi güncel koşullar
ışığında yeniden yorumlamıştır. Bu çerçevede, Mata Estevez kararının
tarihi olan 2001’den beri Avrupa Konseyi üyesi birçok devlette toplumun eşcinsel çiftlere yönelik yaklaşımında hızlı bir evrim yaşandığını ve
çok sayıda üye devletin eşcinsel çiftleri hukuken tanıdığını gözlemlemiştir. Yine Avrupa Birliği hukukunun kimi düzenlemelerinin de eşcinsel çiftleri aile kavramına dahil etmek yönündeki artan eğilimi yansıttığını belirtmiştir47. Bu evrimi dikkate alan Mahkeme, eşcinsel çiftlerin
heteroseksüel çiftlerin aksine Sözleşme’nin 8. maddesi anlamında bir
aile hayatına sahip olamayacakları görüşünü sürdürmenin yapay olacağını ifade etmiş ve somut olayda istikrarlı şekilde birlikte yaşayan iki
eşcinsel kişi arasındaki çift ilişkisini, aynı durumda bulunan bir heteroseksüel çiftinkine denk olacak şekilde aile hayatı olarak nitelemiştir48.
Bu önemli gelişmeyle, aile hayatına saygı hakkının kapsamının belirlenmesinde bireyin cinsel yönelimi bir ölçüt olmaktan çıkmıştır49. Bu
karardan itibaren eşcinsel çift ilişkisi yaşayan kişilerin aile hayatlarını
47

AİHM, Schalk ve Kopf - Avusturya kararı, 24 Haziran 2010, başvuru n° 30141/04, §93.
Ibid., §94. Bkz. mutatis mutandis: AİHM, P.B. ve J.S. - Avusturya kararı, 22 Temmuz 2010, başvuru n° 18984/02 §§29-30. Bu arada Mahkeme daha sonraki kararlarında, partnerlerin birlikte yaşıyor olmalarının bir eşcinsel ilişkinin aile hayatı sayılabilmesinin ön koşulu olmadığını ifade etmiştir. AİHM, Vallianatos ve diğerleri - Yunanistan kararı, op.cit., §49 ve §73. AİHM, Oliari ve diğerleri - İtalya kararı, 21
Temmuz 2015, başvuru n° 18766/11 ve 36030/11, §169.
49
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Schalk ve Kopf kararından bir kaç ay önce,
evli olmayan çiftler için ulusal mevzuatlarının hak ve ödevler öngörmesi halinde, üye
devletlerin bu mevzuatlarını ayrımcılık yapmadan hem heteroseksüel ve hem de eşcinsel çiftlere uygulamaları gerektiğini ifade etmiştir. Bkz.: Cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele etmeye yönelik tedbirler hakkında Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere yönelik CM/Rec(2010)5 sayılı Tavsiye Kararı’na
Ek, 31 Mart 2010, §23.
48
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ilgilendiren çeşitli talepleri hakkında Sözleşme’nin 8. maddesinde öngörülmüş olan aile hayatı hakkı uygulanmaya başlanmıştır50.
Düzenli eşcinsel birlikteliklerin aile hayatı olarak kabul edilme sürecinde yaşanan bu sancılar, Sözleşme organlarının kuvvetli toplumsal
ön yargıları karşılarına alacak bir hukuki nitelemeden kaçınma kaygılarıyla ilgiliydi. Mahkeme, kültür ve geleneklerle yakınen ilgili aile hukuku alanında toplumsal hassasiyetleri yukarıdan inme bir norm aracılığıyla zorlamak istememiş ve kimi muhafazakâr yerel ahlaklarca kabul
edilmeyip tepki görebileceğini farkettiği bir nitelemeden ve böyle bir
durumun kendi uluslararası meşruiyeti üzerindeki olası negatif sonuçlarından kaçınmıştır. Mahkeme bu şekilde asıl olarak Sözleşme hukuk
sisteminin etkililiğini korumaya yönelik bir ihtiyat saikiyle hareket ederek söz konusu alandaki olağan değerlendirme ölçütlerini terk etmiştir.
Daha sonraki evredeyse dinamik yorum metodu aracılığıyla Sözleşme’ye taraf devletlerde ve Avrupa Birliği hukukunda eşcinsel
birikteliklere yaklaşım tarzıyla ilgili olarak beliren olumlu gelişmeleri
dikkate almış ve bu alandaki içtihadi gelişimini böylece Avrupa’daki
toplumsal ve hukuki evrim üzerinde temellendirmiştir. Her ne kadar
ikincil bir bölgesel hak koruma sisteminde yargısal faaliyet gösteren bir
mahkemenin yorum yaparken kendi uluslararası meşruiyetini ve koruyucusu olduğu hukuk düzeninin etkililiğini ve devamlılığını dikkate alması
doğal olsa da, bu yöndeki bir duyarlılığın yukarıda teşhir edildiği kapsamda ilkesel ve metodolojik sorunlara yol açması kabul edilebilir değildir. Toplumsal ahlakın dolaylı olarak dikkate alınışının bir insan kategorisinin belirli bir hakka ulaşma imkanına bu şekilde engel olması, bireyin çıkarlarıyla toplumun çıkarları arasındaki adil denge arayışını, ki
adı geçen diyalektik erek Sözleşme hukukunun temel yorum şiarıdır51,
aşikar şekilde örselemiş olmaktadır. Mahkeme’nin hakların uygulanabilirliğinin belirlenmesi esnasında nesnel ve genişletici ölçütlerle hareket
etmesi ve gerekli görülmesi halinde de, ulusal takdir marjını yalnızca
50

Schalk ve Kopf - Avusturya kararı sonrası devrede aile hayatı hakkının eşcinsel çift
ilişkisi yaşayan partnerlere uygulanış örnekleri olarak, bkz.: AİHM, Gas ve Dubois Fransa kararı, 15 Mart 2012, başvuru n° 25951/07, §37; AİHM, X ve diğerleri Avusturya kararı, op.cit., §§95-96; AİHM, Vallianatos ve diğerleri - Yunanistan kararı, op.cit., §73; AİHM, Oliari ve diğerleri - İtalya kararı, op.cit., §103.
51
Adil denge arayışına atıf yapan sayısız karar arasında bkz. örneğin: AİHM, Kurić ve
diğerleri - Slovenya kararı, 26 Haziran 2012, başvuru n° 26828/06, §354.
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esasa ilişkin incelemesi sırasında göz önünde bulundurması başat bir
gerekliliktir.
Yukarıda gösterilmiş olan gelişimin sonucunda aile olarak nitelenmiş bulunan eşcinsel çiftin iç hukuk düzenince tanınması gerekliliğinin ortaya çıkışı da, yine Mahkeme’nin yaklaşımındaki evrimin sonucu
olarak zaman içinde mümkün olabilmiştir.
II. Eşcinsel Birlikteliklerin İç Hukuk Düzeni Tarafından
Tanınması Gereği
Eşcinsel kişiler doğal olarak aralarındaki birlikteliklerin hukuk düzeni tarafından heteroseksüel muadillerinin birliktelikleri gibi tanınmasını arzularlar. Heteroseksüel kişiler gibi sevgi ilişkisi yaşayabilen ve
toplumsal hayatta onlar gibi kabul görme ve güvenlik ihtiyaçları olan
eşcinsel çiftlerin bu talepleri, son derece insani bir beklenti ve ihtiyaca
karşılık gelir52. Buna karşın hemcinsler arası ilişkilerin hukuken tanınması talebine karşı çıkmak adına çeşitli gerekçeler ileri sürülmüştür.
Bunlar arasında eşcinsel çiftin üreme işlevinin eksikliği savı, eşcinsel
ilişkiyi anormal ve/veya tabiata aykırı addeden iddia ve eşcinselliğin
dince yasaklanmış olduğu şeklindeki anti-laik tez sayılabilir. Ayrıca eşcinsel çifti sembolik düzen ve kültür için bir tehlike olarak mimleyen sav
aracılığıyla muhafazakâr blok, eşcinsel çiftin hukuki statü kazanması
talebine karşı antropolojiyi araçsallaştırmaktan da geri kalmamıştır53.
Buna karşın bu konuda atılacak adım, esas itibariyle bilimsel nitelikte
değil ama aksiyolojik ve daha da özgül olarak politik mahiyettedir. Bu
anlamda Chauvin, tarihin ve siyasi mücadelelerin olumsal bir sonucu
52

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, heteroseksüel çiftler gibi düzenli ilişkilere
girebilen eşcinsel çiftlerin, hukuken tanınma ve ilişkilerinin korunma ihtiyacı açısından heteroseksüel çiftlerle kıyaslanabilir bir durumda olduklarını ifade etmiştir.
AİHM, Schalk ve Kopf - Avusturya kararı, op.cit., §99; AİHM, Oliari ve diğerleri İtalya kararı, op.cit., §165. Mahkeme yine bu son kararında, tanınmanın eşcinsel
çiftlere bir meşruiyet duygusu sağlayacağını da belirtmiştir. §174.
53
Eşcinsel birlikteliklerin hukuken tanınmaması fikrini savunmak amacıyla
Fransa’daki özel hukukçular tarafından 1995’le 1998 yılları arasında başvurulan görüşlerin bir dökümü için, bkz.: Daniel BORRILLO, “Fantasmes des juristes vs Ratio
juris: la doxa des privatistes sur l’union entre personnes de même sexe”, in Au-delà
du PACS. L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité, Daniel BORRILLO,
Éric FASSIN, Marcela IACUB (der.), PUF, Paris, 1999, s.164-172. Yazar bu minvalde on bir farklı savı listelemiştir.
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olan sembolik düzenin değişmez ve ebedi olmadığının altını çiziyor ve
değiştirilmeye elverişli olduğunu belirtiyor54. Bu bağlamda altı çizilmesi
gereken husus, eşcinsel çifte hukuki statü tanınması konusunun
heteroseksist uygarlık açısından politik bir tehdit oluşturmakta olduğudur, zira böylece sosyoseksüel hiyerarşileri ve eşitsizlikleri doğalmış
gibi sunan ve cinsel, kurumsal, sembolik ve epistemolojik ayrıcalıkları
meşrulaştıran hakim ideoloji sorgulanıyor olmaktadır55. Belirtildiği
üzere, bu anlamda Fransa’da medeni dayanışma sözleşmesi (Pacs) hakkında gerçekleşmiş olan tartışma sadece değerlerle ilgili değildi. Bu tartışma aynı zamanda özel yaşamla kamusal yaşam arasındaki ilişkileri
tasarlama biçimine de ilişkindi ve bu sebeple de politik bir nitelik taşımaktaydı56. Pacs konusunun toplumda yarattığı gerilim, eşcinselliğin
meşrulaştırılmasının, heteroseksüelliğin artık meşruiyeti cisimleştiriyor
olmadığı ve kurumsal ayrıcalığını yitiyor olduğu anlamlarına geliyor
olmasındandı. Pacs konusu bu itibarla Fransa’da herkesi ilgilendirdi,
zira bu çerçevede aslında heteroseksist sembolik düzenin kendisi sorgulanmış oldu57. Eşcinsel çiftin tanınma talebinin aslında hakim ataerkil ve
heteroseksist ideolojiye kökten bir itirazı içerdiği dikkate alındığında, bu
konunun farklı ülkelerde yarattığı toplumsal gerilimlerin şiddeti daha iyi
anlaşılabilir. Zaman zaman toplumsal hassasiyet kisvesi altında kutsanan
eşcinsel hakları karşıtı tepkilerin bu hiyerarşik ve ötekileştirici kültürel
temellerinin farkında olunması önemlidir, zira ancak bu şekilde hukukun
popülist ve otoriter şekilde bir cinsel ve cinsiyetçi iktidar aracı olarak
işlemesinin normalleşmesi tehditine karşı uyanık kalınabilir.
Eşcinsel birlikteliklerin tanınmasıyla ilgili hukuki tartışma iki ana
çerçevede gelişmiştir. Eşcinsel kişiler bir yandan geleneksel olarak heteroseksüel nitelik taşıyan evlilik kurumunun kendilerine doğru genişletilmesini talep etmişlerdir. Buna karşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuyu ikincillik ilkesi temelinde ele alan yaklaşımı, hemcinsler arası evlilik hakkı talebine zaman içinde Sözleşme’nin 12. maddesinin uygulanabilirliğini kabul etmiş olmakla beraber, eşcinsel evliliğe izin
54

Sébastien CHAUVIN, “Péril”, in Dictionnaire de l’homophobie, Louis-Georges TIN
(der.), PUF, Paris, 2003, s.311.
55
Ibid.
56
COMMAILLE, MARTIN, op.cit., s.61.
57
Clarisse FABRE, Éric FASSIN, Liberté, Égalité, Sexualités. Actualité politique des
questions sexuelles. Entretiens, Éditions 10/18, 2004, s.61-62.
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verme konusundaki takdir yetkisini son tahlilde devletlere bırakmıştır
(A). Öte yandan hak mücadelesi, eşcinsel çiftlere evliliğe alternatif bir
tanınma imkânının sağlanması amacıyla da devam etmiştir. Hukuki güvence açısından bakıldığında da esasen ulaşılması gereken asli hedef,
mutlak surette eşcinsel evliliğin tanınmasından ziyade, eşcinsel birlikteliklerin amaca uygun herhangi bir hukuki model çerçevesinde tanınıp
korunması gerekliliğinin ilanıydı. Mahkeme’nin bu konudaki yaklaşımındaki dengeleyici evrim de, eşcinsel evliliğe izin vermeyen devletlerin
eşcinsel birliktelikleri alternatif hukuki usüllerle tanımaları yönünde bir
pozitif yükümlülük ortaya çıkarmıştır (B).
A. Devletin Eşcinsel Evlilik Konusundaki Takdir Marjı
Eşcinsel evlilikle ilgili talepler, eşitlik ilkesinin Avrupa hukuk düzenlerinde temel biçimsel referans oluşturmaya başladığı bir tarihsel
devrede görünürlük kazanmıştır. Kuşkusuz ki eşcinsel evlilik için verilen
mücadele de öncelikle bir eşitlik mücadelesidir. Öte yandan bu yöndeki
talepler, evlilik kurumuyla ilgili olarak ortaya çıkmış daha özgül bazı
kültürel değişimlere de eşlik eder. Bu anlamda aşk evliliğinin ortaya
çıkması ve yayılması tarihsel sürecine ve evliliğin geleneksel sebepleri
olan soy ve dinin yerine duygunun geçmesine atıf yapan Ferry, eşcinsel
evliliğe izin verilmesinin tarihin akış yönünde yer aldığını ifade eder.
Duygu dünyasının gereklilikleri, biyolojik ve kutsal olanların yerine
geçmiştir58. İşte evliliğin toplumsal/kurumsal işlevsellikten bireysel/duygusal işlevselliğe bu kayışı, eşcinsel evliliğe ilişkin hak taleplerini destekleyen kültürel bir atmosfer hazırlamıştır. Bu arada evli heteroseksüel çiftlerin boşanma sayılarında son on yıllarda görülen önemli
artış dikkate alındığında da denilebilir ki, eşcinsel kişilerin ilgisi evlilik
kurumunun yeniden canlılık kazanıp güncelliğini korumasında etkili
olmaktadır.
Sözleşme hukuku bağlamında Mahkeme, ilk olarak transseksüel
kişilerin evlenme hakkıyla ilgili talepleri vesilesiyle geleneksel heteroseksüel ve üreme kapasitesi olan evli çift paradigmasına bağlı kalmış ve
eşcinsel evliliğin 12. maddeyle ratione materiae bağdaşmaz olduğu gö58

Luc FERRY, “Préface”, in L’homoparentalité. Réflexions sur le mariage et l’adoption,
Conseil d’analyse de la société, note n° 6 - février 2007, La documentation française,
Paris, s.7.
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rüşünü benimsemiştir. Mahkeme bu devrede, evlenme ve aile kurma
hakkını tanıyan 12. maddedeki bu iki unsur arasında zorunlu bir bağ
olduğu fikrindeydi. Bu doğrultuda, bu maddenin farklı biyolojik cinsiyetteki iki kişi arasındaki geleneksel evliliği konu aldığını, maddenin
lafzının bunu teyit ettiğini ve izlenen amacın esas olarak evliliği ailenin
temeli olarak korumak olduğunu vurgulamıştı59. Mahkeme daha sonra
evlilikle aile kurma arasında yapısal bir bağ olduğunu varsayan ve evliliği üreme işleviyle tanımlayan bu klasik yaklaşımı terk etti. Kadın cinsiyetine geçmiş ameliyatlı bir transseksüel kişinin evlenme hakkını kullanamamasıyla ilgili 2002 tarihli Christine Goodwin kararında Mahkeme, 12. maddede bir erkek ve bir kadın için evlenme ve aile kurma
temel hakkının güvencelenmiş olduğunu, buna karşın aile kurmanın evlenme için koşul oluşturmadığını ve bir çocuğu dünyaya getirme ya da
yetiştirme konularındaki yetersizliğin bir çifti evlenme hakkından yoksun bırakamayacağını ifade etti60. Evlilikle üremenin normatif düzlemde
Mahkeme tarafından böylece birbirlerinden ayrılması61, evliliğin
sosyolojik anlamının zorunlu olarak toplumun devamlılığını sağlama
işlevine indirgenmediği Avrupa’daki çağcıl kültürel gelişimle de uyumludur.
Üreme kapasitesinin 12. maddeden yararlanabilmek açısından bir
koşul olmadığının ilanı üzerine ortaya çıkan yeni soru, eşcinsel evliliğin
bu düzenlemenin uygulama alanına dahil olup olmadığıydı. Aslen evlilikle üreme kapasitesinin ayrışması, eşcinsel evliliğin kabulü lehine öne
sürülen dayanaklardan birisiydi62. Bu gelişmeye rağmen Mahkeme, bir
59

AİHM, Rees - Birleşik Krallık kararı, 10 Ekim 1986, başvuru n° 9532/81 §49;
AİHM, Sheffield ve Horsham - Birleşik Krallık kararı, 30 Temmuz 1998, başvuru n°
22985/93 ve 23390/94, §66; AİHM, Cossey - Birleşik Krallık kararı, 27 Eylül 1990,
başvuru n° 10843/84, §43. Bkz. ayrıca: AİHK, C. ve L.M. - Birleşik Krallık kabul
edilemezlik kararı, 9 Ekim 1989, başvuru n° 14753/89, Karar Gerekçesi Kısmı, §3.
60
AİHM, Christine Goodwin - Birleşik Krallık kararı, op.cit., §98. Aynı şekilde bkz.:
AİHM, I. - Birleşik Krallık kararı, op.cit., §78.
61
Mahkeme bu görüşe varırken, cinsiyetin tanımında saf biyolojik ölçütün dikkate
alınmasından vazgeçmiştir. AİHM, Christine Goodwin - Birleşik Krallık kararı,
op.cit., §100; AİHM, I. - Birleşik Krallık kararı, op.cit., §80. Bu perspektif yenilemesi, ameliyatlı transseksüel kişilerin Sözleşme’nin 12. maddesinden yeni cinsiyetleri itibariyle faydalanabilmelerini mümkün kılmıştır.
62
Dagognet, bireylerin gelişim ve memnuniyetleriyle ilgili olan evliliğe eşcinsel kişileri kabul etmemenin, aileyi, kendisinden sürekli olarak uzaklaştığı biyolojik kadeJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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süre daha Sözleşme’de düzenlenen evlenme hakkının heteroseksüel evlilikle sınırlı olduğu kanaatini taşıdı. Mahkeme bu devrede, öncelikle 12.
maddenin lafzının yalnızca heteroseksüel evliliğe ilişkin olduğu görüşünü esas aldı. Bu çerçevede, bu düzenlemedeki cümlenin birinci kısmının erkekle kadın arasında gerçekleşecek evliliğe dair hakka ilişkin olduğunu ifade etti. Bu arada Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 9.
maddesinin lafzınınsa erkeğe ve kadına atıf yapmayarak Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinin lafzından bilinçli olarak ayrıldığına da a contrario atıf yaptı63. Bu çerçevede anılabilecek Parry
davasındaki başvurucular, evli çiftlerindeki transseksüel eşin cinsiyet
değişikliğinin hukuken tam olarak tanınmasının boşanmaları ön koşuluna bağlı olmasından şikâyetçiydiler. Mahkeme, cinsiyet değişikliği
tanınmış bir kişinin evlenmesi mümkün olsa da, eşcinsel evliliğin iç hukukta öngörülmediğine dikkat çekti ve Sözleşme’nin 12. maddesinin
geleneksel heteroseksüel evliliği düzenlediğini hatırlattı. Kimi Sözleşmeci devletlerin evliliği aynı cinsiyetteki partnerlere doğru genişletmiş
olmalarının bu devletlerin kendi toplumlarında evliliğin rolüyle ilgili
kendi yaklaşımlarını yansıttığını ve böyle bir tercihin 1950 tarihli Sözleşme’de taraf devletlerce ifade edilmiş bir temel hakkın yorumundan
kaynaklanmadığını belirtti64. Mahkeme bu şekilde Sözleşme’nin 12.
maddesinin eşcinsel evliliğe ratione materiae uygulanamaz olduğu görüşünde sebat etti. Şu halde iç hukuklarında eşcinsel evliliğe izin vermeyen devletler bu durumu Mahkeme önünde meşrulaştırmak yükümlülüğünden muaftılar, zira bu yöndeki talepler Sözleşme’nin uygulama alanında görülmemekteydi.

rine yeniden kapatmak anlamına geleceğini söylemektedir. François DAGOGNET,
“La famille sans la nature: une politique de la morale contre le moralisme”, in Audelà du PACS. L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité, Daniel
BORRILLO, Éric FASSIN, Marcela IACUB (der.), PUF, Paris, 1999, s.83.
63
AİHM, Christine Goodwin - Birleşik Krallık kararı, op.cit., §100; AİHM, I. - Birleşik
Krallık kararı, op.cit., §80. Buradaki akıl yürütmenin zımni temeli, 12. maddede erkek ve kadının zikredilmiş olmasının ancak özel olarak aralarındaki ilişkinin ima
edilmesi halinde bir anlam taşıyacak olmasıdır. Aksi halde Sözleşme’de kural olarak
kullanılmış olan “herkes” sözcüğü kasıtlı olarak bu sözcüklerle ikame edilmezdi.
64
AİHM, Parry - Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, 28 Kasım 2006, başvuru n°
42971/05, Karar Gerekçesi Kısmı, III-B. Bkz. mutatis mutandis: AİHM, R. ve F. Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, 28 Kasım 2006, başvuru n° 35748/05.
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Mahkeme nihayet 2010 tarihli Schalk ve Kopf kararıyla, eşcinsel
evliliğin 12. maddeyle ratione materiae bağdaşmazlığı görüşünü değiştirdi. Avusturya hukukunda eşcinsel evliliğin tanınmamasına ilişkin bir
başvuru üzerine Mahkeme, tek başına dikkate alındığında 12. maddenin
lafzı eşcinsel kişiler arasındaki evliliği yasaklıyor olmasa da, Sözleşme’nin diğer maddelerinde “herkes” ve “hiç kimse” ifadelerinin kullanıldığına dikkat çekti. Buradan hareketle, 12. maddedeki sözcüklerin
bilinçli olarak o şekilde seçildiğini ve Sözleşme’nin kabul edildiği
1950’li yıllarda evliliğin bir erkekle bir kadın arasında gerçekleşen geleneksel birleşme olarak anlaşılmış olduğunu saptadı65. Kırk yedi taraf
devlet arasından o sırada sadece altı tanesinin izin verdiği eşcinsel evlilik
konusunda bir Avrupa konsensüsünün bulunmadığını belirledi66. Buna
karşın, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 9. maddesinin eşcinsel
evliliğe ilişkin olan yasaları da kapsayacak şekilde ulusal yasalara gönderme yaptığını dikkate aldı. Şart’taki bu atfın, eşcinsel evliliğe izin verip vermeme hususunda devletlere tanınmış bir takdir marjına karşılık
geldiğine işaret etti. Yine Mahkeme, söz konusu 9. maddenin eşcinsel
evliliğe izin vermekle de onu yasaklamakla da bağdaştığını kaydeden ve
hukuken bağlayıcı olan Şart’ın Yorumu’na atıf yaptı67. Mahkeme bu
şekilde Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 9. maddesini dikkate alarak Sözleşme’nin 12. maddesinin uygulama alanını eşcinsel evliliğe
doğru genişletti68. Eşcinsel evlilik bu karardan itibaren artık 12. maddenin uygulama alanında yer almaktadır. Metodolojik açıdan Schalk ve
Kopf kararıyla gerçekleşen bu gelişme önemlidir. Zira Mahkeme bu kararda dinamik ve gelişimci yorum aracılığıyla Sözleşme’nin normatif bir
düzenlemesinin uygulanabilirliğinin sınırıyla ilgili olarak tarihsel yoruma dayalı daha önceki görüşünü değiştirmiştir. Bu demektir ki, Sözleşme’nin imzalandığı anda Sözleşme’deki bir hakka ilişkin olarak kasıtlı olarak öngörülmüş olan verili bir ratione materiae sınır, ilgili hakkın gelecekteki uygulama alanının belirlenmesinde mutlak bir engel
oluşturmayacaktır.

65

AİHM, Schalk ve Kopf - Avusturya kararı, op.cit., §55.
Ibid., §58.
67
Ibid., §60.
68
Ibid., §61.
66
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12. maddenin eşcinsel evliliğe uygulanabilirliğini kabul etmesine
rağmen, Mahkeme bu düzenlemenin devletlere eşcinsel evliliğe izin
verme yükümlülüğünü isnat etmediği görüşündedir69. Eşcinsel evliliğe
izin verilip verilmemesi kararı, halihazırda Sözleşmeci devletlerin ulusal
yasalarına tabidir70. Mahkeme Schalk ve Kopf kararında bu pozisyonunu
temellendirirken, evliliğin, bir toplumdan diğerine kayda değer ölçüde
farklılaşabilen, derin şekilde kökleşmiş toplumsal ve kültürel çağrışımlar
taşıdığına işaret etmiştir. Ardından da, toplumun ihtiyaçlarını değerlendirip onlara yanıt verme açısından en iyi konumda bulunan ulusal makamların değerlendirmesinin yerine kendi değerlendirmesini geçirecek
şekilde acele etmemesi gerektiğini anımsatmıştır71. Mahkeme bu şekilde,
hassas ahlaki tercihlerin yapıldığı bir alan olarak gördüğü evlilik konusunda72 ikincillik ilkesine başvurmuş ve eşcinsel evlilik konusunda
verilecek kararı iç hukuklara bırakmıştır.
12. maddenin uygulama alanını eşcinsel evliliğe doğru genişletirken Avrupa konsensüsünün yokluğunu engel saymayan Mahkeme, eşcinsel evliliğe izin verip vermeme konusunda tanıdığı ulusal takdir marjını temellendirmek açısından da Avrupa konsensüsünün yokluğuna atıf

69

Ibid., §§54-64. Bkz. mutatis mutandis: AİHM, Gas ve Dubois - Fransa kararı, op.cit.,
§66; AİHM, X ve diğerleri - Avusturya kararı, op.cit., §106; AİHM, Hämäläinen Finlandiya kararı (Büyük Daire), 16 Temmuz 2014, başvuru n° 37359/09, §96;
AİHM, Oliari ve diğerleri - İtalya kararı, op.cit., §192. Ayrıca 12. maddenin yokluğunda eşcinseller için evlenme hakkının 8. maddeyle bağlantılı olarak 14. maddeden
çıkarsanabileceği savı da, 12. maddenin lex specialis niteliğine takılmaktadır. AİHM,
Schalk ve Kopf - Avusturya kararı, op.cit., §101. Aynı doğrultuda bkz.: AİHM, Gas
ve Dubois - Fransa kararı, op.cit., §66; AİHM, Hämäläinen - Finlandiya kararı (Büyük Daire), op.cit., §71.
70
AİHM, Schalk ve Kopf - Avusturya kararı, op.cit., §61.
71
Ibid., §62. Parry davasındaki başvurucular, evlilik kurumunun taşıdığı tarihi ve
toplumsal değeri gündeme getirmişlerdir. Zira bu değer, evliliğe atfettikleri duygusal
önemin sebebini oluşturmaktaydı. Fakat Mahkeme, ulusal makamların başvurucuların taleplerine olumlu yanıt vermelerini engelleyenin tam da o esnada ulusal yasalarca tanındığı şekliyle bu değer olduğunu ifade etmiştir. AİHM, Parry - Birleşik
Krallık kabul edilemezlik kararı, op.cit. Bkz. mutatis mutandis: AİHM, R. ve F. Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, op.cit.
72
AİHM, B. ve L. - Birleşik Krallık kararı, 13 Eylül 2005, başvuru n° 36536/02, §36;
AİHM, Parry - Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, op.cit.
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yapma ihtiyacı duymamıştı73. Yukarıda aktarıldığı üzere, bu çerçevede
evlilik kurumunun tarihi ve kültürel değerini devletlere bırakılan takdir
marjını meşrulaştırmakta yeterli bir dayanak saymıştı. Buna karşın,
Schalk ve Kopf kararında takdir marjını kararın verildiği tarih itibariyle
tanıyan Mahkeme74, bu alanın ileride dinamik yoruma açık olabileceğini
anıştırmıştır. Daha sonraysa, ana konusu 12. madde olmayan Alexeïev
kararında eşcinsellerin haklarına ilişkin içtihadını kuş bakışı özetlerken,
eşcinsel kişilerin evlenme hakkıyla ilgili bir konsensüsün bulunmadığını
ve devletlerin bu alanda geniş bir takdir marjına sahip olduğunu ifade
etmiştir75. Yine Hämäläinen kararında da Büyük Daire, eşcinsel evliliğe
izin verilmesi konusunda bir Avrupa standardının bulunmadığına açık
şekilde atıf yapmıştır76. Bu konuda konsensüs yokluğuna yapılan
göndermeler, eşcinsel evlilik konusunun oydaşmacı yoruma kapalı olmadığını gösterir ve ileride oluşabilecek bir Avrupa konsensüsü doğrultusunda bu konuda bir Avrupa normunun ortaya çıkması ihtimalini teorik bir potansiyel olarak içerir77.
Öyle gözükmektedir ki, Mahkeme bir yandan bazı taraf devletlerde
ortaya çıkan hukuksal ve toplumsal gelişmeleri dikkate alıp eşcinsel evlilik hakkını Sözleşme’nin uygulama alanına taşımak istemiş, diğer yandansa henüz bir Avrupa konsensüsünün belirmediği bu hassas sahada
kendi toplumsal dinamikleriyle o yöne yönelmemiş devletleri zorlamayı
uygun görmemiştir. Sözleşme’nin koruma mekanizmasının ikincilliğini
göz önünde bulundurup bir orta yol bulma amacıyla hareket eden Mahkeme, böylece bir taraftan eşcinsel evliliğe izin veren devletler açısından
bu hakkın uygulanışına ilişkin olarak normatif bir güvence getirmeyi ve
uzun vadede eşcinsel evlilik konusunda oluşabilecek ortak bir Avrupa
anlayışına doğru Sözleşme hukuku bünyesindeki ilk adımı atmayı arzu73

Bu arada Mahkeme, 1987 tarihli F. kararında 12. maddenin oydaşmacı yoruma kapalı olduğunu anıştırmıştı. Bkz.: AİHM, F. - İsviçre kararı, 18 Aralık 1987, başvuru
n° 11329/85, §33.
74
AİHM, Schalk ve Kopf - Avusturya kararı, op.cit., §61.
75
AİHM, Alexeïev - Rusya kararı, 21 Ekim 2010, başvuru n° 4916/07, 25924/08 ve
14599/09, §83.
76
AİHM, Hämäläinen - Finlandiya kararı (Büyük Daire), op.cit., §74.
77
Mahkeme Oliari ve diğerleri kararında da eşcinsel evlilik konusundaki kademeli
gelişime ve eşcinsel evliliğin Avrupa Konseyi’ne üye on bir devlet tarafından tanıyor
olduğuna işaret etti. AİHM, Oliari ve diğerleri - İtalya kararı, op.cit., §192.
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lamıştır. Diğer taraftansa, eşcinsel evlilik konusunun taşıdığı kültürel
önemi ve doğurduğu toplumsal hassasiyetleri dikkate almış ve hukukun
bu alandaki evrimini toplumsal dinamiklerin taşıyıcısı olan ulusal takdir
marjına bırakmıştır. Denilebilir ki, Mahkeme cinsel yönelim temelli ayrımcılığın olası bir kademeli silinişini, pratikte reddedilme ihtimali olan
ivedi bir dikey değişime tercih etmiş ve bir kez daha Sözleşme hukuk
sisteminin etkililiğini korumak amacından ilham alan pragmatik bir ihtiyat duruşu sergilemiştir.
Bu arada Mahkeme’nin eşcinsel evlilik konusundaki bu tavrı irdelenirken, 12. maddenin lafzının, 8., 9., 10. ve 11. maddelerin lafzından
farklı olduğu da gözlemlenebilir. 12. madde çerçevesinde devletin evliliğe ilişkin düzenleme yapma yetkisi, bu dört maddeye ilişkin düzenleme
yetkisinden daha geniştir78. Mahkeme Parry kabul edilemezlik kararında, 12. maddenin açıkça evliliğin “ulusal yasalar” aracılığıyla düzenleneceğini ifade ettiğini kaydediyor ve bu karardaki ihlal yokluğu gözlemini temellendirirken de ulusal yasalara atıf yapıyor79. Yine Schalk ve
Kopf kararında, devletin eşcinsel evlilik konusundaki takdir marjını ilan
ederken 12. maddenin lafzına dayanıyor80.
Bununla birlikte, her ne kadar Mahkeme’nin 12. maddeyle ilgili
hassas bir konuda ikincillik ilkesini öne çıkarmakta kendisini daha fazla
serbest hissetmesi ilkesel olarak anlaşılabilir gözükse dahi, önce eşcinsel
evliliğin 12. maddenin uygulama alanına girdiğini kabul edip, ardındansa devletin kendi ulusal hukuk düzeninde bu hakkı tanımama konusunda takdir marjına sahip olduğunu ilan etmek paradoksal bir durum
oluşturur ve Sözleşme’nin genel yorum esaslarıyla çelişir. Bilindiği
üzere, hakların etkililiği ilkesi Sözleşme’nin yorumunda başat bir yer
tutar. Mahkeme, Sözleşme’nin amacının teorik ve göstermelik hakları
değil, somut ve etkililik taşıyan hakları korumak olduğunu ifade eder81.
78

Bu anlamda, bkz. Yargıçlar Thόr Vilhljálmsson, Bindschedler-Robert, Gölcüklü,
Matscher, Pinheiro Farinha, Walsh, De Meyer ve Valticos’un F. - İsviçre kararına
muhalif ortak görüşleri. AİHM, F. - İsviçre kararı, op.cit. Bkz. ayrıca: Montserrat
ENRICH MAS, “Article 12”, in La Convention européenne des droits de l’homme,
commentaire article par article, 2. baskı, Louis-Edmond PETTITI, Emmanuel
DECAUX, Pierre-Henri IMBERT (der.), Economica, Paris, 1999. s.447.
79
AİHM, Parry - Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, op.cit.
80
AİHM, Schalk ve Kopf - Avusturya kararı, op.cit., §61.
81
AİHM, Airey - İrlanda kararı, 9 Ekim 1979, başvuru n° 6289/73, §24.
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Oysa devlete 12. maddenin uygulama alanına giren eşcinsel evlilik hakkının iç hukukta tanınıp tanınmaması konusunda mutlak bir takdir marjının tanınması, bu hakkı kaçınılmaz olarak teorik ve göstermelik hale
indirger. Öte yandan Mahkeme, evlenme hakkına ilişkin sınırların bu
hakkın özüne dokunmaması gerektiğini belirtir82. Eşcinsel bir kişinin
karşı cinsiyetten bir kişiyle evlenmek suretiyle evlenme hakkını kullanabileceğini söylemek anlamsız olacağından83, devlete 12. maddenin uygulama alanına giren eşcinsel evliliği iç hukukta tanımamaya ilişkin bir
takdir marjının bırakılması, bu hakkın özüne dokunulma olasılığını peşinen kabul etmek olur84. Ayrıca 12. madde bir kez eşcinsel evliliğe uygulanmaya başladıktan sonra, taraf devletlerin yetki alanlarında eşcinsel
evliliğe izin verilmemesi Sözleşme’de tanınan haklardan yararlanmada
ayrımcılık yasağını öngören 14. maddeyle de çelişir85. Buna karşın Mahkeme, cinsel yönelim temelli ayrımcılığa 8. madde bağlamında karşı
çıkan görüşünü 12. maddenin uygulanışına aktarmamıştır. Bir başka
deyişle devletlere, geleneksel evliliği ve/veya aileyi korumak amaçlarını
gerçekleştirmek adına hangi sebeple eşcinsel kişileri evlenme imkânın-

82

AİHM, Rees - Birleşik Krallık kararı, op.cit., §50; AİHM, F. - İsviçre kararı, op.cit.,
§32; AİHM, Parry - Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, op.cit.
83
Bkz. supra, s.172.
84
Marguénaud’nun da ifade ettiği üzere, eğer evlenme özgürlüğü ulusal yasalarca
herhangi bir amaca yönelik olarak ve asgari bir oranlılık gerekliliği olmadan sınırlanabilirse, bu özgürlüğün 12. madde bağlamında hiç bir anlamı olmaz. Jean-Pierre
MARGUÉNAUD, “La liberté matrimoniale au sens de la Convention européenne des
droits de l’homme”, in Le droit de la famille à l’épreuve de la Convention
européenne des droits de l’homme, Frédéric KRENC, Michel PUÉCHAVY (der.),
Bruylant/Nemesis, Bruxelles, 2008, s.17.
85
Mahkeme Oliari ve diğerleri kararında, 8. maddeyle bağlantılı olarak 14. madde
aracılığıyla bir evlenme hakkının çıkarılamayacağına ilişkin olarak Schalk ve Kopf
kararında ifade ettiği görüşünün, 12. maddeyle bağlantılı olarak 14. madde açısından
da geçerli olduğunu söylemiştir. AİHM, Oliari ve diğerleri - İtalya kararı, op.cit.,
§193. Mahkeme’nin 12. maddenin lex specialis niteliğine atıf yapan söz konusu görüşü için bkz. supra, s.182, dn.69. Oysa bu akıl yürütme 12. maddeyle bağlantılı
olarak 14. madde açısından geçerli olamaz, zira Mahkeme eşcinsel evliliğin 12. maddenin uygulama alanına girdiğini tespit etmiş bulunmaktadır. Şu halde Sözleşme’nin
12. maddesinde düzenlenen hakkın ayrımcılık yapılmadan uygulanması gerekir.
Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015

186

Eşcinsel Birlikteliklerin AİHS Çerçevesinde Tanınması

dan mahrum tutmalarının gerektiğini göstermek yükümlülüğünü izafe
etmemiştir86.
Görülmektedir ki eşcinsel evlilik konusunun Schalk ve Kopf kararından itibaren Sözleşme’nin 12. maddesi bağlamında ele alınış biçimi,
bu konuda tavırları liberal/dinamik ve muhafazakâr/statik olan iki tür
ulusal hukuk tipinin birbirlerine zıt tercihlerine Sözleşme’nin ikincilliği
çerçevesinde eş zamanlı olarak saygı gösterecek hukuki şablonu ortaya
çıkarma kaygısına dayanmaktadır. Ancak Mahkeme’nin bu hassas konuyla ilgili denge arayışı, Sözleşme hukukunun temel ilke ve değerleriyle uyumlu bir hukuki çerçeve sağlayamamıştır. Eşcinsel evliliğin
akibetini böylece ulusal yasalara bırakan Mahkeme’nin 8. maddeyle ilgili gelişimci yorumuysa, eşcinsel evlilik hakkının bulunmadığı hukuk
düzenlerinde alternatif bir hukuki tanıma imkânının eşcinsel çiftlere sunulması gerekliliğini zaman içinde ortaya koymuştur. Devletin eşcinsel
birliktelikleri hukuken tanıma pozitif yükümlülüğü vardır.
B. Devletin Eşcinsel Birliktelikleri Hukuken Tanımaya İlişkin
Pozitif Yükümlülüğü
Eşcinsel evliliğin tanınmadığı hukuk düzenlerinde evliliğe alternatif bir hukuki tanıma biçiminin öngörülmüş olup olmamasının sonuçları,
heteroseksüel ve eşcinsel çiftler açısından aynı değildir. Heteroseksüel
çiftler, eşcinsel çiftlerden farklı olarak böyle hukuk sistemlerinde birlikteliklerinin tanınmasını evlilik aracılığıyla sağlama imkânına zaten sahiptirler. Evlenmek istemeyen heteroseksüel çiftler açısından asıl mesele, evli kişilere tanınmış kimi hakların uygulama alanının kendilerine
doğru genişletilmesi olmuştur. Özerkliklerine tutkun ve sayıları gitgide
artmış olan kimi heteroseksüel kişiler, bir yandan özel hayatlarını esaslı
ölçüde etkileyecek ödev ve sorumluluklara maruz kalmayı istemezken,
öte yandan da çift ilişkilerinin asgari bir hukuki çerçevenin korumasından yararlanmasını talep etmişlerdir87. Buna karşın Sözleşme organları,
evli olmayan heteroseksüel çifte evli çiftin yararlandığı hak ve avantajların sağlanması konusunu ulusal takdir marjının içinde görmektedir88.
86

8. madde ekseninde devlete bu tip bir yükümlülüğün yüklenilmesi hakkında bkz.:
AİHM, Karner - Avusturya kararı, 24 Temmuz 2003, başvuru n° 40016/98, §41.
87
Bu anlamda bkz.: ROPERS, op.cit., s.93.
88
Mahkeme evliliğin evlenen kişilere özgül bir statü sağladığının genel olarak kabul
edildiğine işaret eder. AİHM, Shackell - Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, 27
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Esasen Sözleşme’nin koruma mekanizmasının ikincil niteliği dikkate
alındığında, devletin bazı hak ve avantajlardan yararlanabilmek için evlenme koşulunu öngörmesi 14. maddeyi ihlal etmez. Bu şekilde ilişkilerine bazı hak ve yükümlülüklerin dahil olup olmaması noktasında heteroseksüel bireylerin bir seçim yapma imkanına sahip oldukları söylenebilir. Evliliğe alternatif bir tanıma biçiminin iç hukukta öngörülmüş olmasıysa, heteroseksüel bireyin seçim özgürlüğünü daha da büyüten bir
ek imkân olarak değerlendirilebilir.
Oysa evliliğin yalnızca heteroseksüel birliktelikler için mümkün
olduğu hukuk düzenlerinde, eşcinsel kişilerin yararlanabileceği alternatif
bir resmi tanıma modelinin varlığı konusu temel bir önem kazanmaktadır. Eşcinsel aile ve eşcinsel evlilik konularında olduğu gibi, Mahkeme’nin bu alandaki taleplere değgin içtihadı da gelişimsel bir çizgi
izlemiş ve eşcinsel çiftlerin hukuken tanınmasına ilişkin pozitif yükümlülüğün doğumu zaman içerisinde gerçekleşebilmiştir. Eşcinsel kişilerin
evliliğe alternatif bir statü edinme haklarının varlığı konusu, Mahkeme
nezdinde öncelike Schalk ve Kopf davasıyla gündeme geldi. Bu davadaki
başvurucular, evliliğin yalnızca farklı cinsiyetteki iki kişi arasında gerçekleştirilebildiği Avusturya iç hukukunda, eşcinsel birlikteliklerini
onaylayacak evlilik dışında bir hukuki imkânın bulunmamasından şikayet etmekteydiler. Bu başvuru yapıldıktan bir süre sonra Avusturya’da
kayıtlı birlikteliğe ilişkin bir kanun yürürlüğe girmişti. Şu halde Mahkeme önündeki hukuki sorun, Avusturya’nın eşcinsel çiftler için evliliğe
alternatif bir hukuki statüyü daha önceden tanımamış olmasının 8. maddeyle bağlantılı olarak 14. maddeyi ihlal edip etmediğiydi. Bu soruya
olumsuz yanıt veren Mahkeme, aynı cinsiyetten olan kişilerin birlikteliklerinin hukuk düzenince tanınması konusunda devletlere bir takdir
marjı tanıdı. Mahkeme, eşcinsel çiftlerin hukuken tanınmasına yönelik
bir Avrupa konsensüsünün belirmekte olduğunu ve bu gelişmenin bu
Nisan 2000, başvuru n° 45851/99, Karar Gerekçesi Kısmı, §1. Ayrıca bkz.: AİHM,
Burden - Birleşik Krallık kararı (Büyük Daire), 29 Nisan 2008, başvuru n° 13378/05,
§63; AİHM, Korosidou - Yunanistan kararı, 10 Şubat 2011, başvuru n° 9957/08, §64.
Sosyal ve mali politika alanlarında evli olan ve olmayan çiftlere farklı muamelede
bulunma konusunda bir ulusal takdir marjı bulunmaktadır. Bkz.: AİHM, Şerife Yiğit
- Türkiye kararı, 2 Kasım 2010, başvuru n° 3976/05, §72. Bu konuda ayrıca bkz.:
AİHK, Lindsay - Birleşik Krallık kabul edilemezlik kararı, 11 Kasım 1986, başvuru
n° 11089/84, Karar Gerekçesi Kısmı, 1-b; AİHM, Nylund - Finlandiya kabul edilemezlik kararı, 29 Haziran 1999, başvuru n° 27110/95, Karar Gerekçesi Kısmı, B-2.
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karardan önceki on yıl içerisinde süratle gerçekleştiğini gözlemlemlese
de, eşcinsel çiftlere hukuken tanınma olanağı sunan devletlerin henüz
çoğunlukta olmadığını ve bu alanda bir konsensüsün bulunmadığını
saptadı. Buradan hareketle, devletlerin bu alanda yasal reformları gerçekleştirme hızını belirleme konusunda takdir marjları olduğuna hükmetti89. Mahkeme, ihtilaflı Avusturya mevzuatının anılan gelişmeyi yansıttığı ve belirmekte olan Avrupa konsensüsünün çerçevesine girdiği
sonucuna ulaştı. Avusturya, kayıtlı birliktelik konusunu daha erken bir
tarihte düzenlemiş olmamasından ötürü Sözleşme’yi ihlal etmiş sayılmadı90.
Bir sonraki aşamada, eşcinsel çiftlere evliliğe alternatif bir hukuki
tanınma imkânının sunulması konusuyla ilgili bu ulusal takdir marjı
kısmen sınırlandı. Vallianatos ve diğerleri davasında başvurucular, 2008
yılında Yunanistan’da yasalaşan birlikte yaşama sözleşmesinin yalnızca
farklı cinsiyetten olan kişiler arasında gerçekleştirilebilir oluşundan şikayet etmekteydiler. Başvuruyu 8. maddeyle bağlantılı olarak 14. madde
ekseninde inceleyen Mahkeme, birlikte yaşama sözleşmesinin eşcinsel
çiftlere doğru genişlemesinin ve böylece eşcinsel çift ilişkilerinin devlet
tarafından resmi olarak tanınmasının, yaratacağı hukuki sonuçlardan
bağımsız olarak eşcinsel partnerler açısından içkin bir değer taşıyacağına
dikkat çekti91. Ayrıca cinsel yönelim temelli muamele farklılığı durumunda ulusal takdir marjının dar olacağını ifade etti92. Eşcinsel evliliğin
tanınmadığı bir ülkede eşcinsel çiftlerin evliliğe alternatif olarak öngörülmüş sözleşmeden yararlanmakta özel olarak çıkarları bulunduğunu
belirtti. Zira heteroseksüel çiftlerin durumunun aksine, bu tür bir sözleşme eşcinsel çiftlerin ilişkilerini hukuken tanınan bir biçime dönüştürmek için yegâne hukuki temeli oluşturur93. Mahkeme ayrıca, bu alanda
bir Avrupa konsensüsü belirmiş olmasa da, eşcinsel kişiler arasındaki
ilişkilerin hukuken tanınma biçimlerinin ortaya çıkışına ilişkin güncel bir
eğilimin varlığına dikkat çekti. Davanın daha özgül olan konusu ile ilgili
olaraksa, evlilik dışında medeni birliktelik biçimleri öngören on dokuz
89

AİHM, Schalk ve Kopf - Avusturya kararı, op.cit., §105.
Ibid., §106.
91
AİHM, Vallianatos ve diğerleri - Yunanistan kararı, op.cit., §81. Bkz. mutatis mutandis:
AİHM, Oliari ve diğerleri - İtalya kararı, op.cit., §174
92
AİHM, Vallianatos ve diğerleri - Yunanistan kararı, op.cit., §85.
93
Ibid., §90.
90
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devlet arasında Yunanistan’ın bu imkânı sadece heteroseksüel çiftlere
sunan iki ülkeden birisi olduğunu saptadı94. Mahkeme son tahlilde Sözleşme’nin 8. maddesiyle bağlantılı olarak 14. maddesinin ihlal edildiği
sonucuna vardı. Eşitlik ilkesi yörüngesindeki gelişimci katkısına rağmen, bu kararın normatif kapsamının sınırlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Mahkeme açık şekilde, Vallianatos ve diğerleri davasının konusunun, in abstracto devletin eşcinsel kişiler için iç hukuklarında bir hukuki tanıma biçimi öngörmeleri genel yükümlülüğüne ilişkin olmadığının altını çizdi. Bu karar, eşcinsel çiftlerin yararlanamadığı ve yalnızca
evli olmayan heteroseksüel çiftlerin başvurabildiği bir medeni birliktelik
sistemine ilişkin bir başvuru hakkındaydı95. Şu halde bu karara dayanarak, devletlerin eşcinsel kişilerin yararlanabileceği evliliğe alternatif bir
hukuki statü öngörmek yönünde bir pozitif yükümlülükleri bulunduğu
söylenemezdi. Buna karşın bu karar, bir kez evliliğe alternatif bir medeni
birliktelik kurumundan yararlanma imkânını heteroseksüel çifte sağlayan
devletin, aynı olanağı eşcinsel çifte de sunması gerekliliğinin altını çizmekteydi.
Vallianatos ve diğerleri kararıyla katedilen yol değerli ama yetersizdi. İnsan onuru ve özgürlüğünün özünü oluşturduğu Sözleşme sisteminde96, sıklıkla toplumsal ön yargılara maruz kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan eşcinsel kişilerin hukuken tanınma ve korunma ihtiyaçlarını ciddiye almak ivedi bir gereklilikti. Üstelik eşcinsel çiftlerin
yararlanabileceği alternatif bir tanıma biçiminin varlığı, heteroseksüel
evliliğe isnat edilen tarihi ve kültürel önemle de çelişmeyecekti97. Zaten
aslolan da heteroseksüel ve eşcinsel çiftlere yönelik hukuki tanıma biçimlerinin aynı şekilde isimlendirilmesi değil ama bu cinsel kategorilere
tanınan hak ve ödevlerde eşitliğin temin edilmesidir. Eşcinsel çiftlerin
94

Mahkeme ayrıca Avrupa Konseyi bünyesindeki cinsel yönelim temelli ayrımcılık
karşıtı resmi belgelere de atıf yaptı. Bkz.: Ibid., §91.
95
Ibid., §75.
96
AİHM, S.W. - Birleşik Krallık kararı, 22 Kasım 1995, başvuru n° 20166/92, §44;
AİHM, Van Kück - Almanya kararı, 12 Haziran 2003, başvuru n° 35968/97, §69.
97
Fassin’e göre negatif tepkilere yol açan, bizatihi eşcinseller için evlilik değil ama var
olan evliliğin eşcinsel kişilere açılmasıdır. Zira bu açış, heteroseksist ve cinsiyetçi
olan hakim norma dokunur. Oysa eşcinsel çift ile ilgili olarak heteroseksüel evlilik
dışında bir statünün gündeme gelmesi, bu alanda hukuki gelişmelerin sağlanmasını
mümkün kılmıştır. Éric FASSIN, “Famille”, in Dictionnaire de l’homophobie, LouisGeorges TIN (der.), PUF, Paris, 2003, s.278-279.
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hukuken tanınması konusuyla ilgili olarak beklenen bu olumlu gelişme
nihayet Oliari ve diğerleri kararıyla hayat bulmuştur. Bu davada erkeklerden kurulu üç eşcinsel çift, İtalyan hukukunun eşcinsel çiftlere ne
evlilik ne de alternatif bir medeni birliktelik imkânı sunduğundan şikayet
etmekteydiler. Mahkeme ilk defa bu kararıyla, iç hukukta eşcinsel birliktelikleri tanımaya ve korumaya yönelik olarak medeni birliktelik ya
da kayıtlı birliktelik gibi bir hukuki çerçevenin oluşturulmamış olmasının 8. maddeyi ihlal ettiğini saptamıştır98. Her ne kadar karar gerekçesinde İtalyan hukukunun ve toplumunun özgül durumuna yapılan kapsamlı atıflar99, kararın içeriğinin salt İtalya devletiyle sınırlı olduğu
şüphesini yaratmaya elverişli göreceli bir muğlaklık yaratsa da, kararın
normatif kapsamının Sözleşme’ye taraf devletler açısından genellik taşıdığını ve eşcinsel birlikteliklerin ulusal hukuklarda tanınma gerekliliğine
dair bir Avrupa normunun böylece oluşmuş olduğunu gösteren üç objektif unsur bulunmaktadır. İlk olarak, Mahkeme Sözleşme ihlalini saptarken İtalya’nın başvurucuların eşcinsel birlikteliklerini tanımaya ve
korumaya yönelik bir hukuki çerçeve sağlama pozitif yükümlülüğünü
yerine getirmemiş olduğunu tespit etmiştir100. Bu şekilde devletlerin
eşcinsel çiftleri hukuken tanıma ve koruma pozitif yükümlülüklerinin
bulunduğu ilan edilmiş olmaktadır. İkinci olarak Mahkeme, Avrupa konsensüsü yokluğunda ahlaki açıdan hassas konularda devletlere tanıdığını
söylediği geniş takdir marjının eşcinsel çiftlerin hukuken tanınma ve
asgari korunma genel ihtiyacı hakkında geçerli olamayacağını ve bu konuya bireyin varoluşunu ve kimliğini ilgilendiren meselelerde devreye
giren dar takdir marjının uygulanacağını ilan etmiştir101. Şu halde aynı
konuda Mahkeme önüne gelebilecek yeni bir davada başka bir devlet,
temsil ettiği toplumun eşcinsel çiftlere yaklaşım konusunda eşcinsel
çiftleri benimsemiş olan İtalyan toplumundan daha muhafazakâr olduğu
98

Mahkeme 8. maddenin ihlali saptamasıyla yetinmiş, konuyu ayrıca 8. maddeyle
bağlantılı olarak 14. madde çerçevesinde incelememiştir. Bkz.: AİHM, Oliari ve diğerleri - İtalya kararı, op.cit., §188.
99
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında bir çok defa eşcinsel partnerlerin hak ve yükümlülüklerinin hukuken tanınması
gerekliliğini vurgulamış olmasına ve bu ülkede yapılan araştırmaların toplumun eşcinsel çiftleri kabul ettiğini ve bu çiftlerin tanınması ve korunması fikrini desteklediğini gösterdiğine atıf yapmıştır. Ibid., §§179-181.
100
Ibid., §185.
101
Ibid., §177.
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savı temelinde daha geniş bir takdir marjı edinememek gerekecektir.
Üçüncü olaraksa Mahkeme, eşcinsel çiftlerin hukuken tanınmasına yönelik hareketin Schalk ve Kopf kararından beri Avrupa’da süratle gelişmeye devam ettiğini saptamıştır. Oliari ve diğerleri kararının tarihinde,
Avrupa Konseyi’nin kırk yedi üyesinden yirmi dördünü içeren küçük bir
çoğunluğun bu yönde yasal düzenlemeler yapmış olduğunu ifade etmiştir. Aynı süratli gelişimin küresel olarak ve bu arada Amerika ve Avustralya ülkelerinde de belirdiğini gözlemlemiş ve eşcinsel çiftlerin hukuken tanınmasına yönelik süregelen uluslararası hareketi dikkate almıştır102. Avrupa konsensüsünün varlığını açıkça ilan etmemiş olmasından
ötürü Mahkeme’nin buradaki ifade tarzı nispi bir çekingenlik taşır gözükse de, Mahkeme ilk defa Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde bir çoğunluğun eşcinsel çiftleri hukuken tanıdığını saptamış ve bu yönde hem
dünyada ve hem de Avrupa’da gerçekleşen hukuki gelişmeleri gerekçe
olarak kullanmıştır. Burada söz konusu olan, yine İtalya’nın özgül durumuyla sınırlı olmayan objektif bir ölçüttür.
Eşcinsel çiftin hukuken tanınması gerekliliğini sağlam şekilde gerekçelendiren bu objektif temeller ışığında, Mahkeme’ce İtalyan toplumuna ve hukukuna yapılan atıfların yalnızca kararın kabul edilebilirliğini arttırmaya yönelik bir ikna stratejisi oluşturduğunu103 ve bu karar
itibariyle bundan böyle Avrupa Konseyi’ne üye tüm devletlerin eşcinsel
çiftleri hukuken tanıma yükümlülüğünde bulunduğunu söylemek gerekir. Burada söz konusu olan, ulusal takdir marjına tabi olmayan ve devletlerin uymakla yükümlü oldukları bir Avrupa hukuk normunun doğumudur. Böylece Sözleşme hukukunun eşitlik, hoşgörü ve hakların etkililiği gibi yorum ilkelerinin kavşağında dev bir hukuki adım atılmış ve
eşcinsel çiftin 8. madde anlamında aile olarak nitelenmesiyle başlayan
süreç, devletlerin iç hukuklarında eşcinsel birliktelikleri tanıma zorunluluğunun ilanıyla doğal sonucuna ulaşmıştır. Bu karar aynı zamanda 12.
102

Ibid., §178. Vallianatos ve diğerleri ve Oliari ve diğerleri kararlarındaki ihlal
tespitlerinden sonra, bu son kararda bahsedilen yirmi dört devletlik çoğunluğun Yunanistan ve İtalya’nın katılımıyla daha da büyümesi beklenebilir.
103
Devletçe öne sürülen hak sınırlayıcı ahlaki gerekliliğe karşı ulusal hukuk düzenindeki iç değişim perspektifine Avrupa konsensüsünün bulunduğu hallerde Mahkeme’ce bağımlı bir ölçüt olarak atıf yapılması hakkında bkz.: Emre BİRDEN, La
limitation des droits de l'homme au nom de la morale. Étude de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme, doktora tezi, Panthéon-Assas Üniversitesi,
Paris, 2014, s.91-98.
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maddenin eşcinsel evliliği zorunlu kılmadığı yönündeki içtihat çizgisini
de dengeleyici bir konumdadır. Devletler bundan böyle ya Sözleşme
uyarınca kabulü zorunlu olmayan eşcinsel evliliği kendi takdirleriyle
tanımak ya da eşcinsel çiftler için evliliğe alternatif bir hukuki tanıma
biçimini öngörmek mükellefiyetindedirler.
Eklemek gerekir ki, eşcinsel evliliğin yokluğunda eşcinsel kişilere
sunulacak evliliğe alternatif modelin biçim ve kapsamının belirlenmesi
konusunda devletlerin bir takdir marjı vardır. Schalk ve Kopf davasında
başvurucular, devletin eşcinsel kişilere evlilik dışında bir hukuki tanınma imkânını vermesi halinde, bu çerçevede her açıdan evliliğe karşılık gelen bir statü tanınması gerektiğini ileri sürmüşlerdi. Buna karşın
Mahkeme, eşcinsel çifte evlilik dışında bir hukuki yolla verilecek statünün kapsamının belirlenmesi noktasında devlete bir takdir marjı tanıdı104. Mahkeme, eşcinsel çiftleri hukuken tanıma pozitif yükümlülüğünü ilan ettiği Oliari ve diğerleri kararında da, evliliğe alternatif hukuki
tanıma biçimiyle izafe edilecek hak ve yükümlülüklerin kapsamının belirlenmesi bakımından devletin belirli bir takdir marjı bulunduğunu belirtti105. Bu ulusal takdir marjının doğal olarak bir sınırı vardır, zira aksi
halde eşcinsel kişilere tanınmış bu hak etkililik kazanamaz. Aynı Oliari
ve diğerleri kararında Mahkeme, evlilik imkânının bulunmadığı durumda bir medeni birliktelik ya da kayıtlı birliktelik olanağının bulunmasının, eşcinsel çiftlerin ilişkilerinin yasal olarak tanınması ve devletin
gereksiz müdahaleleri olmadan düzenli çiftlerle ilgili çekirdek haklarla
korunması için en uygun yol olacağını ifade etti106. Şu halde devletin
eşcinsel birliktelikleri hukuken tanıma ve koruma pozitif yükümlülüğünü etkili şekilde yerine getirmek adına, çift ilişkisinin sağlıklı şekilde
sürdürülebilmesi için gerekli asgari hakları eşcinsel partnerlere tanıması

104

AİHM, Schalk ve Kopf - Avusturya kararı, op.cit., §108. Mahkeme, Avusturya
hukukunda kayıtlı birlikteliğin bir çok açıdan evliliğe denk ya da benzer bir hukuki
statü elde etme imkanı sunduğunu, maddi sonuçlar bakımından bu ikisi arasındaki
farkların asgari düzeyde olduğunu, buna karşın velayet hakları açısındansa aralarındaki farkların önemli olduğunu saptadı. Bununla birlikte bu durum, genel itibariyle
Avrupa Konseyi’ne üye diğer devletlerin bu konudaki yönelimleriyle uyumluydu.
§109. Bkz. ayrıca: AİHM, Gas ve Dubois - Fransa kararı, op.cit., §66.
105
AİHM, Oliari ve diğerleri - İtalya kararı, op.cit., §177.
106
Ibid., §174.
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ve bunu da ideal olarak medeni birliktelik tipinde bir hukuki model içerisinde gerçekleştirmesi gerekir107.
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LATİN AMERİKA BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDEN BİR
ÖRNEK: BOLİVYA’DA BAŞKANLIK SİSTEMİ*
(AS AN EXAMPLE OF PRESIDENTIAL SYSTEMS IN LATIN AMERICA: THE
BOLIVIAN PRESIDENTIAL SYSTEM)

Sinem Şirin**
ÖZ
Latin Amerika’da ortaya çıkan yeni anayasacılık -Antçı Anayasacılık- akımı Bolivya’yı da etkisi altına almıştır. Zorlu siyasi mücadeleler sonrasında 2009 yılında, seçimle oluşturulan kurucu meclis tarafından hazırlanan Bolivya Anayasası kabul edilmiştir. Bu çalışmada, 2009
Anayasası öncesindeki siyasi olaylar ve seçimler incelendikten sonra
yeni anayasaya göre oluşturulan hükümet biçimi incelenmiştir. Yürütme
ve yasama erklerinin oluşumu, yetkileri ve birbirlerine karşı konumları
normatif açıdan açıklanmıştır. Bolivya Anayasasında düzenlenen başkanlık
sisteminin saf başkanlık sistemi ile olan benzerlikleri ve farkları incelenerek,
başkanlık sistemi konusunda bir tespit yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Latin Amerika, Bolivya Anayasası, başkanlık
sistemi, hükümet biçimleri.
ABSTRACT
The new constitutionalism movement that emerged in Latin
America, has influenced Bolivia as well. The Bolivian Constitution was
prepared by an elected constituent assembly and adopted in 2009
following a period of difficult political struggle. In this study, the
political situation and elections before the 2009 Constitution and the
political regime that was created by the new constitution are examined.
The formation of the executive and legislative powers and positions of
these powers compared each other are described with respect to a
*

Bu makale 19.07.2015 tarihinde Yayınevimize ulaşmış olup, 14.12.2015 tarihinde hakem
onayından geçmiştir.
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normative framework. Also the similarities and differences between the
pure presidential system and the presidential system that has been
adopted in the Constitution of Bolivia are examined and an attempt is
made to assess the presidential system.
Keywords: Latin America; Constitution of Bolivia; presidental
system; political regimes.
***
GİRİŞ
Latin Amerika 1980’li yıllardan sonra yeni anayasacılık dönemine
girmiştir. Kimi ülkeler anayasalarını yeni baştan kaleme almış, kimi
ülkeler ise anayasalarında köklü reformlar gerçekleştirmişlerdir. Bu
değişiklikler, ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de önemli ortak özellikler içermektedir. Bireysel ve kolektif hakların tanınması, katılım
mekanizmalarının arttırılması, yargı sisteminin güçlendirilmesi gibi düzenlemeleri barındıran bu anayasalar, yeni bir anayasacılık akımını ortaya çıkarmıştır.1 Dünya tarihindeki önemli siyasi dalgalanmaların yön
verdiği anayasal hareketlerde Latin Amerika’daki bu akım, “Yeni Latin
Amerika Anayasacılığı” ve “Yeni Antçı Anayasacılık” olarak literatüre
geçmiştir.2 Bolivya’yı temsilci, katılımcı, komüniter bir demokrasi olarak tanımlayan Bolivya Anayasası da bu akımın öncülerindendir.3 Bolivya’da olduğu gibi halkın kurucu meclisi (demokratik konvansiyon)
yoluyla ortaya çıkan bu akım, başkanlık sisteminin kendine özgü özellikleri ile halkın doğrudan veya yarı doğrudan yönetime katılmasını birlikte
sağlanmış; sosyalist-demokratlaştırıcı başkanların önderliğinde yeni
anayasaları ortaya çıkarmıştır.4
1

Rodrigo Uprimny, “Latin Amerika’da Yeni Anayasa Hukuku Dönüşümleri: Eğilimler
ve Sorunlar”, Çeviren: Emine Karacaoğlu, Küresel Bakış Dergisi, Nisan 2012, Sayı
5, s. 1-25.
2
A.g.e., s. 30-31; Almut Schilling-Vacaflor, “Bolivia’s New Constitution: Towards
Participatory Democracy and Political Pluralism?”, European Review of Latin
American and Caribbean Studies, Nisan 2011, s. 3.
3
A.g.e.
4
Öykü Didem Aydın, “Latin Amerika’da Yeni Anayasacılık ve Yeni-Anayasacı
Başkanlar Öncülüğünde Barışçıl Devrim Kuramı: -I- Hugo Rafael Chavez Frias ve
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Öncelikle, Latin Amerika ülkelerinin genel eğilimine bakmak
gereklidir. Koloni yönetimlerine başkaldırarak sömürgeci devletlerden
bağını tamamen koparan ülkelerde demokratikleşme ve bağımsızlık
hareketleri birlikte gelişmiştir; bu ülkeler, genellikle anavatanı Amerika
Birleşik Devletleri olan başkanlık sistemini tercih etmişlerdir.5 Sert erkler ayrılığı teorisine dayanan başkanlık sistemi, kişisel gücün önüne geçmeyi, gücün sınırlanması için de bölünmesi ve farklı organlara bırakılmasını, bu ayrı organların birbirini dengelemesini amaçlar. Yürütmenin
başı olan başkanın ve yasama organının halk tarafından doğrudan veya
dolaylı biçimde ayrı seçimlerle seçilmesi; bu organların birbirlerinin
görevini sonlandıramaması olmak üzere iki önemli unsur üzerine kurulu
başkanlık sistemi, Latin Amerika’da parti sistemleri çok partili sistem
üzerine kurulmuştur.6 Çok partili yapının yanında bölgenin sosyo-ekonomik yapısının yarattığı krizler, bu krizleri çözecek demokratik yönetim eksikliği gibi nedenlerle, sistem saf başkanlık modelinden kayarak
otoriter eğilimleri öne çıkarmıştır. Hiper başkanlık olarak isimlendirilen
bu sistemlerde, başkanlar tek başına kanun gücünde işlem yapmaya yetkilendirilmişlerdir.7
Latin Amerika’ya genel olarak bakıldığında, disiplinsiz ve çok partili yapılarda başkanlar siyasal süreçte etkili olabilmek için geniş anayasal yetkilere ihtiyaç duymaktayken, arkalarında çoğunluk desteği olan
başkanlar buna ihtiyaç duymamaktadır. Yasama çoğunluğu bu noktada
en belirleyici etkendir.8
Bölünmüş parti yapısının neden olduğu koalisyon hükümetlerinde
karşılaşılan bir sorun da başkanlık sisteminin, parlamenter sisteme

5

6

7

8

Venezuela’da Demokratik Anayasa Konvansiyonu Örneği”, Yeni Türkiye: Başkanlık
Sistemi Özel Sayısı, S. 51, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, s. 792.
Şule Özsoy Boyunsuz, “Başkanlık Sisteminin Anayasal, Kurumsal, Davranışsal Dinamikleri ve Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Tercihi”, Yeni Türkiye: Başkanlık Sistemi
Özel Sayısı, S. 51, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, s. 417.
Sartori, Giovanni Sartori, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, Çeviren: Ergun
Özbudun, Ankara: Yetkin, 1997, s. 125.
José Antonio CHEIBUB, Zachary ELKINS, Tom GINSBURG, “Latin American
Presidentialism in Comparative and Historical Perspective”, Texas Law Review, C.
89:1707, 2011, s. 1716-1720.
Canan Aslan-Akman, “Başkanlık Sistemlerinin Latin Amerika Deneyimi: Çok-Parti
Sistemlerindeki Çeşitlilikler, Sorunlar ve Fırsatlar”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2007, s. 182.
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evrilmesidir. Kanun gücünde kararname çıkarmak, kriz yetkileri ve bunun da ötesinde fesih yetkisi, başkanı çok güçlü bir konuma taşıyarak,
başkanlık sisteminin temelini oluşturan erkler ayrılığı ilkesini ihlal
etmektedir. Ancak bu ülkelerde yönetme güçlüğü başka türlü aşılamamaktadır.9
Yeni Bolivya Anayasası’nın katılımcı, toplumcu ve demokratik bir
sistem yaratma amacı, Latin Amerika’nın geleneksel hükümet sistemi
olan başkanlık sistemine kendi ölçeğinde ne derece etki etmiştir; yeni
Bolivya Anayasası, nasıl bir hükümet sistemi tasarlamıştır? Bu çalışmada bu soruya yanıt aranacaktır.
I. REJİMİ HAZIRLAYAN TOPLUMSAL VE EKONOMİK
ALTYAPI
Zengin yeraltı kaynakları nedeniyle sömürgeci devletlerin hedefi
olan diğer Latin Amerika ülkeleri gibi Bolivya da üç yüz yıl, İspanyol
sömürgesi altında yaşamıştır.10 Bağımsızlık, 1825 yılında ilan edilmiştir;
ancak bu tarihten itibaren Bolivya, yaklaşık 200 darbe ve karşı darbeye
sahne olmuştur.11 Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını Aymara ve Quechua
yerlileri oluşturmasına rağmen, yerlilere seçme ve seçilme hakkı 1952
yılında gerçekleştirilen ulusal devrim ile verilmiştir.12 Ulusal devrimin
kaynağı, bağımsızlık sonrası ekonomik durumu düzelmeyen, Bolivya’nın yabancı şirketlere verilen madenlerinde çalışan işçilerin başlattığı sendikal hareketin yarattığı güç olmuştur. 1950’lere doğru kurulan
Latin Amerika’daki en güçlü sendikal hareket Bolivya Merkezi İşçi
Sendikası (Central Obrera Boliviana) ve bir siyasi parti olarak örgütlenen Ulusal Devrimci Hareket (MNR - Nationalist Revolutionary
Movement), başta madenciler olmak üzere endüstriyel emekçileri, küçük
toprak sahibi köylüleri ve orta sınıf entelektüelleri bir araya getirerek
devrimi hazırlamışlardır. 1952 yılında gerçekleştirilen devrim, kolektif

9

Özsoy, a.g.e., s. 422.
Latin Amerika ülkelerindeki sömürgeleşme ve bağımsızlık süreçleriyle ilgili olarak bkz.
Buket Şahin, Latin Amerika-Yakılan Bellekler, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2013.
11
A.g.e., s. 71.
12
David C. King, Perspectives on Constitutional Reform in Bolivia, http://revista.drclas.
harvard.edu/book/constitutional-reform-bolivia.
10
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bir toplum yaratmayı ve devleti güçlendirmeyi amaçlamıştır. Doğal kaynakların millileştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır.13
Ulusal devrimin başlattığı demokratikleşme süreci, 1964 yılındaki
darbe ile kesintiye uğramıştır. Askeri yönetimler, gelişen demokratik
hareketin kazanımlarını ve hareketi besleyen örgütleri ortadan kaldıran
politikalar izlemişlerdir. Sivil yönetime ancak 1982 yılında geçilmiştir;
fakat demokratik bir düzen kurulamamıştır. Bu dönemde yerli hareketi,
kültürel ve ekonomik mücadelesini sürdürmüştür. Bu mücadele giderek
kültürel ve yerel-ekonomik mücadelenin ötesine geçmiş ve devletin siyasal dönüşümünü amaçlayan bir harekete dönüşmüştür. Çünkü yerli topluluklar, kültürel haklarının tanınmasının onların ekonomik durumunu
düzeltmeyeceğini anlamışlardır. Bu nedenle hareketin boyutu değiştiği
gibi yönü de neo-liberal politikalara karşı değişmiştir.14
İşte bu ekonomik ve siyasi hareket, 1952 devriminin ardından gerçekleşen karşı devrim sürecinde bastırılan, işsiz bırakılan yerli ve işçi
toplulukların geçimini sağladıkları, ülkenin en önemli ve kutsal sayılan
bitkisi koka yaprağından doğmuştur. İşsiz madencilerin koka üreticiliğine yönelmeleri, koka yaprağı üretiminde bir patlamaya neden olmuştur. Kokain yapımında kullanılan koka yaprağı, uluslararası pazarın hâkimlerince “uyuşturucuyla mücadele” savaşına hedef olmuştur. Bu hedefe karşı başlayan mücadele, 2000’li yıllarda neo-liberal politikaların
uzantısı özelleştirmelerle ülkenin öz varlıklarının apar topar satılmasıyla,
toplumsal muhalefeti doruğa çıkarmıştır.15
Bolivya’nın su kaynaklarının Dünya Bankası talimatıyla dünyanın
en büyük şirketlerinden biri olan uluslararası bir şirkete satılarak tamamen özelleştirilmesi; şirketin su fiyatlarına yüzde 300’e kadar zam yapması ve daha da ileri giderek halkın yağmur suyunu bile biriktirmesinin
yasaklanması toplumsal mücadeleyi tırmandırmıştır. “Su savaşları” denen bu mücadele, koka üreticilerinin (cocaleroslar) örgütlediği ve toplumun büyük kesiminin katıldığı eylemleri başlatmıştır. Hükümet bu
eylemleri şiddet kullanarak engellemeye çalışmıştır. Aylarca süren

13

Burak Ülman, “Bolivya’da Cocaleros Hareketini Anlamak”, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. I, S. 1, Nisan 2008, s. 169-170.
14
Schilling-Vacaflor, a.g.e., s. 7-8.
15
Ülman, a.g.e., s. 172.
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mücadele sonucunda hükümet geri adım atmış ve suyun ticarileşmesini
durdurmuştur.16
“Su savaşları”nda ve 2003 yılında da “gaz savaşları”nda mücadele
eden cocaleroslar, MAS’ı (Movement For Socialism-Sosyalizme Doğru
Hareket Partisi) bugün Bolivya’da iktidara taşımışlardır. Kendisi de
koka üreticisi olan Evo Morales, bu mücadele sonunda ülkenin ilk yerli
başkanı seçilmiştir.17
II. REJİMİ ORTAYA ÇIKARAN SİYASAL ALTYAPI
A) MAS’ın İktidara Gelişi ve Kurucu Meclis
18 Aralık 2005’te hem başkanlık hem de parlamento seçimleri gerçekleştirilmiştir. 2005 yılındaki oyların dağılımı şu şekildedir:18
* Kayıtlı seçmen sayısı
: 3.671.152
* Oylamaya katılanların sayısı : 3.102.417 (yüzde 84.51)
* Geçersiz oylar
: 228.616
* Geçerli oy
: 2.873.801
Siyasal partilere göre oy dağılımı ve bu dağılımın Çok Uluslu Yasama Meclisi’ne yansıması ise şu şekildedir:
* MAS
1.554.374
yüzde 53.74 72 sandalye
* PODEMOS
821.745
yüzde 28.59 43 sandalye
* UN
224.090
yüzde 7.80
8 sandalye
* MNR
185.859
yüzde 6.47
7 sandalye
2005 seçimlerinde Evo Morales’in önderliğindeki MAS, Vekiller
Kamarası’nın 72, Senatörler Kamarası’nın ise 27 sandalyesinden 13’ünü
kazanmayı başarmıştır. Kendisine en yakın oranı yakalayan
PODEMOS’un adayı Jorge Quiroga’yı mağlup eden Morales, ülkenin
ilk yerli başkanı olmuştur.
Morales, Ocak 2006’da yemin ettiğinde, yeni bir anayasa yaparak
Bolivya’yı yeniden kurmayı ve ülkenin ulusal kaynaklarını geri almayı
taahhüt etmiştir. Su ve gaz savaşlarının doğurduğu yeni devlet düzeni
16

A.g.e.
Şahin, a.g.e., s. 71.
18
2005 ve 2009 seçimleriyle ilgili tüm veriler için bkz. http://www.electionguide.org/
countries/id/27/.
17
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taleplerinin, yeni anayasa ile mümkün olacağından hareketle kurucu
meclis kurulmasını önermiştir.
Temmuz 2006’da yeni anayasa yazımı için kurucu meclis seçimleri yapılmış ve MAS bu seçimlerden de galip çıkmıştır. 16 farklı siyasi
gruptan 225 temsilcinin seçildiği kurucu meclis, yeni anayasanın bir yıl
içinde yazılmasını öngörmüştür; fakat protestolar nedeniyle anayasa
yapım süreci 4 ay ertelenmiştir.
Konumuz açısından kurucu meclis çalışmalarında öne çıkan erkler
ayrılığı ilkesiyle ilgili görüşlere değinmekte fayda var. Anayasa
hazırlanırken hem muhalefet hem de MAS, erkler ayrılığından yana görüş açıklamıştır. Ancak muhalefet partisinden farklı olarak MAS, dördüncü bir erk olarak “toplumsal erkin” de anayasada yer almasını savunmuş, halkın yasa teklifi ve her beş üyesinden ikisi yerli olmak üzere halk
tarafından seçilen yargısal kurulların denetimine tabi yargı örgütlenmesi
ile özgün bir erkler ayrılığı tezi ileri sürmüştür. Muhalefet ise bu teze
karşılık olarak ABD anayasacılığının klasik savlarını, liberal temelde
hukuk devleti ilkesini ve anayasanın üstünlüğü ilkesini savunmuştur;
ancak halkın yasa teklifi ve yargı mensuplarının halk tarafından seçilmesini eleştirmiştir; çevre konusunda ise mülkiyet hakkı ve girişim özgürlüğü lehinde görüş bildirmiştir.19
MAS ve yandaşlarının görüşlerinin ağırlığındaki anayasa metni, 25
Ocak 2009’da referanduma sunulmuş ve yüzde 61 oyla kabul edilmiştir.20
B) 2009 Anayasası ve Seçimler
Yeni anayasanın kabulü nedeniyle 6 Aralık 2009’da yapılan erken
seçimle, Ulusal Kongre’nin yerini, 130 kişiden oluşan Vekiller Kamarası
ve 36 kişiden oluşan Senatörler Kamarası’nın birleşiminden oluşan Çok
Uluslu Yasama Meclisi almıştır. Bu seçimde aynı zamanda 2009 Anayasası’na göre -La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro ve Potosi olmak
üzere- ülkenin beş yeni bölgesinin seçmenlerinin, kendi bölgesel
özerklikleri konusunda referandum da gerçekleştirilmiştir. On iki bölge
(komün), geleneksel yerli kurallarını kabul etmiştir.
19

Tolga Şirin, “Yeni Bolivya Anayasası Üzerine Bazı Notlar”, Bolivya Anayasası,
Hukuk, Demokrasi, Özerklik, Editörler: Mahmut Fevzi Özlüer, Ilgın Özkaya Özlüer,
Tolga Şirin, Nazım Sinan Odabaşı, Ankara: Phoenix Yayınevi, Kasım 2012, s. 23-24.
20
http://www.electionguide.org/elections/id/127/
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2009 seçimlerinde MAS’ın karşısındaki en güçlü rakipler, PP
(Plan For Progress) lideri eski eyalet valisi ve eski ordu kumandanı
Manfred Reyes Villa ve UNF lideri Samuel Doria Medina olmuştur.
2005 seçimlerinin rakip partilerinden PODEMOS lideri başkanlık yarışına girmemiştir.21
Okullar, yaşlılar ve kadınlar için ödenek ayıracağını ilan eden
Morales, reformları devam ettirmek için kendisinin desteklenmesini istemiştir. 2009 yılındaki küresel ekonomik krize rağmen, ülke kaynaklarının (gaz ve mineraller) yüksek fiyatla ihracı, ekonomik gelişmeyi devam
ettirmiştir. Çünkü Morales hükümeti, doğalgazı, petrolü, madenleri ve
haberleşmeyi millileştirmiş, elektrik firmalarını da kamulaştırmaya devam etmiştir. Değişim ve anti neo-liberalizm, MAS’ın temel sloganı
olmuştur. Bu politik duruş ile MAS, 2009 seçimlerinin de galibi olmuş,
her iki kamarada da çoğunluğu sağlamıştır. Vekiller Kamarasında 88
sandalye, Senatörler Kamarasında 26 sandalye elde edilmiştir.22 6 Aralık
2009 tarihli başkanlık seçimini de Evo Morales, oyların yaklaşık yüzde
65’ini alarak kazanmıştır.23
Bolivya’da en son gerçekleştirilen seçim 12 Ekim 2014 tarihlidir.
MAS bu seçimde de en çok oyu alan parti olmuş, Çok Uluslu Yasama
Meclisi’nin her iki kanadında üçte iki oranında çoğunluk sağlamıştır.24
Devlet başkanlığı seçimini de yüzde 61,36 çoğunlukla yine Morales kazanmıştır.25 Bu seçimle Morales, aralıksız üçüncü kez devlet başkanı
seçilmiştir. Bolivya Anayasası’nın 168. maddesindeki iki kere seçilebilme kuralı nedeniyle yaşanan tartışmaya Bolivya Anayasa Mahkemesi
son vermiştir. Mahkemenin 29 Nisan 2013’teki kararına göre 2009 tarihli Bolivya Anayasası Morales’in ilk başkanlığı döneminde kabul
edildiğinden, iki kere seçilebilme kuralı Anayasa’nın yürürlüğe
21

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2037_09.htm.
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ipu.org/parline-e/reports/2037_E.htm
23
http://www.electionguide.org/elections/id/2132/
24
2010 tarihinde kabul edilen yasayla kadın ve erkeklerin seçim listelerinde eşit biçimde yer alacağı düzenlenmişti. Bu yasa sonrasında gerçekleştirilen 12 Ekim 2014
tarihli seçim sonuçlarına göre kadın milletvekillerinin Vekiller Kamarası’ndaki oranı
yüzde53,09 olmuştur. Seçimlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ipu.org/
parline/reports/2037_E.htm
25
http://www.electionguide.org/elections/id/2447/
22
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girmesinden sonra uygulanacaktır ve Morales’in ilk başkanlık dönemi,
iki dönemlik görev süresinde hesaba katılmayacaktır.26
III. BOLİVYA ANAYASASI’NDA ERKLER AYRILIĞI
Bolivya Anayasası, devlet organlarının birbirlerinden bağımsız
olduğunu belirterek erkler ayrılığı ilkesini benimsemiş ve bu organların
görevlerinin tek bir organda toplanamayacağını ve başka bir organa
devredilemeyeceğini düzenlenmek suretiyle erkler birliğini açıkça yasaklanmıştır.27
A) Yasama Organı ve Yetkileri
Anayasaya göre yasama organı, Vekiller Kamarası (La Camara de
Diputados) ve Senatörler Kamarası (La Camara de Senadores) olmak
üzere iki meclisten oluşan Çok Uluslu Yasama Meclisi’dir. Bölgeli devlet özelliklerini taşıyan Bolivya’da, Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin
yasama yetkisi tek ve geneldir.
1. Çok Uluslu Yasama Meclisi: Vekiller Kamarası ve Senatörler Kamarası
Vekiller Kamarası, yasama organının bir kanadını oluşturmaktadır.
Genel, doğrudan ve gizli oy ilkeleri ile seçilen Vekiller Kamarası,130
vekilden oluşmaktadır. Vekillerin yarısı tek vekil gönderen alt bölgelerden, diğer yarısı çok vekilli alt seçim bölgelerinden, başkan, başkan yardımcısı ve senatör adayları listelerinden seçilir.
Senatörler Kamarası ise 36 üyeden oluşmaktadır. Her bölgeden 4
senatör, nispi temsil sistemine göre seçilir. Her iki kamara üyeleri 5 yıllığına seçilir ve yeniden seçilebilmeleri mümkündür.
Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin kendi özerk bütçesini belirlemek,
kendi iç idaresini düzenlemek ve yönetmek olmak üzere iç işleyişiyle
ilgili görevleri, ekonomik tedbirlere ve önemli kurullara atamaya ilişkin
yetkileri de vardır. Her iki kamara yetkilerini, Anayasa’da ayrı ayrı
düzenlenenler dışında birlikte kullanmaktadır. Devlet başkanının ve baş26

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-22605030; http://www.ipu.org/
parline/reports/2037_E.htm; http://www.itnsource.com/en/shotlist//RTV/2013/
04/30/RTV010197704/ (07.04.2015).
27
Bolivya Anayasası m. 12.
Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015

206

Latin Amerika Başkanlık Sistemlerinden Bir Örnek:
Bolivya’da Başkanlık Sistemi

kan yardımcısının yeminlerini kabul etmek, istifalarını kabul veya reddetmek, yürütme organının veto ettiği yasaları gündeme almak, olağanüstü halleri onaylamak, devlet başkanı veya yardımcısının yargılanmasına karar vermek kamaraların birlikte kullandığı yetkilerdendir. Ayrıca
yürütme organınca sunulan ekonomik ve sosyal kalkınma planını ve
devletin genel bütçesini onaylamak, yürütme organının imzaladığı anlaşmaları onaylamak, bakanlar hakkında gensoru vermek ve kınama kararı
almak, yürütme organının girişimi ile yeni vergiler oluşturmak veya
mevcut vergilerde değişiklik yapmak gibi yetkileri de vardır.
Yasama organının bakanlar hakkında bireysel veya kolektif gensoru verme yetkisi, meclis üyelerince veya kamaralardan herhangi biri
tarafından harekete geçirilebilmektedir. Gensoru sonucunda hakkında
kınama kararı alınan bakan, görevden alınır. Bu yönüyle Bolivya Anayasası, klasik başkanlık sisteminden farklı bir düzenlemeye yer vermiştir.28
2. Yasama Usulü ve Yasama Faaliyeti
Anayasa’ya göre yasama organının her iki kamarasının üyeleri, yürütme organı, adalet sisteminin yönetimiyle ilgili konularda yüksek mahkeme, otonom birimlerin özerk hükümetleri ve yurttaşlar yasa önerisinde
bulunabilir.
Kamara üyelerince verilen yasa teklifleri, kendi üyesi olduğu
kamarada görüşülmeye başlanır ve söz konusu kamara tarafından ilgili
komisyonlara incelenmek ve ilk onay aşamasından geçirilmek üzere
gönderilir. Diğer yasa teklifleri ise görüşülmek üzere Vekiller Kamarası’na gönderilir. Desantralizasyon, özerklik ve bölgesel düzenlemeleri
konu alan yasa teklifleri ise Senatörler Kamarası tarafından teslim alınır.
İlgili komisyonlarca incelenen yasa tasarıları, kamaranın genel kurulunda görüşülür ve hazırda bulunan üyelerinin çoğunluk oyuyla
onaylanınca, değerlendirilmek üzere diğer kamaraya gönderilir.
Değerlendirmeyi yapan kamara tasarı üzerinde değişiklikler yapabilir.
Tasarıyı hazırlayan kamara da bu değişiklikleri salt çoğunluk oyuyla
kabul ederse, tasarı bu haliyle kabul edilmiş sayılır. Değişiklikler kabul
edilmezse müzakere ve karar için Çok Uluslu Yasama Meclisi genel
kurulu toplanır. Onaylanan yasa tasarısı, yürürlüğe konması için yürütme
28

Bolivya Anayasası m. 158/I-18.
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organına gönderilir. Reddedilen yasa tasarıları, izleyen yasa döneminde
tekrar teklif edilebilir.
Yürütme organına gönderilen yasa, tebliğden itibaren on gün
içinde devlet başkanı tarafından incelenir. Bu incelemenin sonuçları
meclise bildirilir. Çok Uluslu Yasama Meclisi, devlet başkanının görüşlerini haklı bulursa yasada buna göre değişiklik yapar ve yürürlüğe konulması için yürütme organına tekrar gönderir. Başkanın görüşleri haklı
bulunmazsa, yasa meclis başkanınca yürürlüğe konur.
Meclisin süresi içerisinde üzerinde görüş bildirmediği yasa, devlet
başkanı tarafından yürürlüğe konur. Yürütme organı tarafından belirtilen
süreler içerisinde yürürlüğe konulmayan yasalar ise meclis başkanı
tarafından yürürlüğe konur.
B) Yürütme Organı
Yürütme organı, halk tarafından doğrudan seçilen devlet başkanı
ve yardımcısı ile devlet başkanının atadığı devletin bakanlarından oluşmaktadır.
Devlet başkan yardımcısı, seçilebilmek için devlet başkanının taşıması gereken seçilebilme kriterlerine sahip olmalıdır. Seçim usulü ve
görevde kalma süresi de devlet başkanınkiyle aynıdır. Anayasanın belirttiği hallerin gerçekleşmesi durumunda başkan yardımcısı, başkanlık makamını devralır. Önemli görevlerinden biri de Çok Uluslu Yasama Meclisi ve özerk hükümetler ile yürütme organı arasındaki ilişkileri koordine
etmektir.
Yürütme organının unsurlarından olan devlet bakanları ise devlet
başkanınca atanırlar. Bakanların taşıması gereken özelliklerde göze çarpan en önemli özellik, bakanların aynı zamanda Çok Uluslu Yasama
Meclisi üyesi olamamalarıdır. Devlet başkanı veya yardımcısı ile çıkar
çatışması içerisinde bulunan finansal bir kuruluşun sahibi veya yöneticisi
olma veya bu kuruluşta pay sahibi olma; devlet başkanının ve
yardımcısının eşi olma veya bunlarla kan bağı olan ebeveyn ya da ikinci
derecede akraba durumlarında olma; devletle arasında bir sözleşme olan
ya da devlete borcu olan kişilerin doğrudan veya yasal vekili konumunda
olma, bakan olarak atanmaya engel haller olarak düzenlenmiştir.
Bakanlar, kamu görevlisi sayılmaktadır. Genel olarak, hükümetin
genel politikalarının hazırlanması sürecinde öneriler geliştirmek, kendi
alanlarında politikalar ortaya koymak ve bunları yönetmek, kendi alanlaJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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rında uygulanacak olan idari kuralları belirlemek, kararname hazırlamak
ve bunları devlet başkanı ile imzalamak, diğer bakanlar ile işbirliği içerisinde hükümet politikalarını planlamak ve uygulamak, Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin talebi üzerine raporlar sunmak bakanların yetkileri
arasında düzenlenmiştir. Bakanlar, kendi alanları ile ilgili idari işlemlerden sorumludurlar. Bakanlar konseyi tarafından alınan kararlardan ise
bütün üyeler birlikte sorumludur.
1. Devlet Başkanı
Yürütme organının başı devlet başkanı, doğrudan halk tarafından,
genel, zorunlu, serbest ve gizli oyla, beş yıllığına seçilmektedir; takip
eden dönemde bir kere daha seçilebilmektedir.
Devlet başkanı adaylarının, kamu hizmetlerinde görev alabilmek
için geçerli olan genel şartları taşıması, seçimin yapıldığı günde otuz
yaşını doldurmuş ve seçimden önceki son beş yılda ülke içerisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
Devlet başkanlığı seçimde başkan seçilebilmek için kullanılan geçerli oyların yarısından bir fazlasını almak veya kullanılan geçerli oyların en az yüzde kırkını ve ikinci sıradaki adaydan en az yüzde on fazla
oy almak gereklidir. Bu yeterlilik koşullarının oluşmaması durumunda,
en çok oyu alan iki aday arasında, ilk oylamadan sonraki altmış gün
içerisinde, ikinci tur oylama gerçekleştirilir ve en çok oyu alan aday devlet başkanı seçilir.
Anayasada, ölüm, istifa, kesin bir biçimde görevde bulunmama
veya görevi yerine getiremeyecek hale gelme, bir suçtan kaynaklanan bir
hükmün infazı ve görevden geri alınma hallerinde devlet başkanlığı
görevinin sona ereceği düzenlenmiştir. Devlet başkanının görevini yerine getiremez hale gelmesi veya kesin olarak görevinde bulunmaması
durumlarında, başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmaması durumunda Senato başkanı, Senato başkanının olmaması durumunda da Vekiller Meclisi başkanı devlet başkanının yerini doldurur. Bu hallerde en
geç doksan gün içerisinde yapılacak yeni seçimler için hemen çağrı yapılır.
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2. Devlet Başkanının Yetkileri
Devlet başkanının devletin başı olması sıfatıyla, anayasaya, yasalara uymak ve uyulmasını sağlamak, Bolivya Devleti’nin birliğini sağlamak ve korumak gibi görev ve yetkileri vardır. Ayrıca silahlı kuvvetlerin
başkomutanılığını üstlenen devlet başkanı, devletin bağımsızlığını, bölgesel bütünlüğü ve güvenliğini korumak ve savunmakla yetkilendirilmiştir.
Devlet başkanı, genelde devlet başkanlarının sahip olduğu genel
veya özel af çıkarma yetkisine de sahiptir. Ancak bu yargısal yetkisini,
Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin de onayını alarak kullanmaktadır.
Anayasada yasama organının onayının niteliğine ilişkin -geçerlilik şartı
olup olmadığı konusunda- bir açıklık bulunmamaktadır.29
Devlet başkanının atama yetkisi de oldukça geniş düzenlenmiştir.
Anayasada seçimlere ilişkin yargısal makam olarak düzenlenen Seçim
Kurulu’nun yedi üyesinden birini atamak, devlet başkanının yetkileri
arasındadır.30 Bu atama işlemi yargıyla ilgili olduğu için diğer atama
işlemlerinden ayrık olarak burada anmak gerekmiştir.
a) Devlet Başkanının Yasamaya İlişkin Yetkileri
Devlet başkanının yasamaya ilişkin yetkileri, Çok Uluslu Yasama
Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırmak, Meclis tarafından onaylanan
yasaları yürürlüğe koymak, ekonomi açısından öncelikli olarak ele alınması gereken yasa tasarılarını Meclis’e sunmak olarak anayasada sayılmıştır.31
Devlet başkanının birçok yetkisi arasında en dikkat çekici olan
yasa önerisinde bulunma yetkisinin olmasıdır. Bu yetki, klasik başkanlık
sistemindeki başkanın yetkileri arasında yoktur.32
29

Bolivya Anayasası m.172/(14).
Anayasaya göre Çok Uluslu Seçim Kurulu, yüksek seçim mahkemesi üyeleri, bölge
seçim mahkemeleri üyeleri, seçim mahkemeleri üyeleri, oylama masası jürileri ve seçim noterlerinden oluşmaktadır; Bolivya Anayasası m. 205.
31
Bolivya Anayasası m. 172.
32
Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanın kanun önerememesine karşılık,
başkanın belli bir politikayı uygulamak üzere göreve seçilmiş olması ve sistemin demokratik olarak işlemesinin yolu olarak başka çözümler ortaya çıkmıştır. Başkan
parlamentoya mesaj göndererek çıkmasını istediği kanunların parlamento gündemine
alınmasını dolaylı bir biçimde sağlayabilmektedir. Basın toplantıları düzenlemesi ve
parlamentoda kendisine yakın üyeler aracılığı ile isteklerini dile getirmesi de dolaylı
30
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Bolivya Anayasası’nın yasama usulüne ilişkin düzenlemesinden
çıkarılan sonuç ise devlet başkanının, yasama organınca çıkarılan yasaları geciktirici veto yetkisine sahip olmasıdır.33 Buna göre yasama organınca onaylanıp devlet başkanına gönderilen yasa, başkan tarafından 10
gün içerisinde incelenebilir. İnceleme sonuçları yasama organına gönderilir. Yasama organı, başkanın görüşlerini haklı bulursa geri gönderilen yasada bu doğrultuda değişiklik yapar ve yasayı yürürlüğe koyması
için tekrar yürütme organına gönderir. Başkanın görüşleri meclis tarafından haklı bulunmazsa, meclis başkanı yasayı yürürlüğe koyabilir.34
Devlet başkanı kendisine gönderilen yasa hakkında görüş bildirmeden doğrudan yasayı yürürlüğe koyabilir. Başkanın, süresi içerisinde yürürlüğe koymadığı yasalar ise meclis başkanınca yürürlüğe konur.
Bu noktada başkanlık sistemindeki yasama sürecini hatırlamak yerinde olacaktır. ABD Anayasası’na göre Temsilciler Meclisi ve Senato
tarafından kabul edilen yasa tasarıları, yasalaşmadan önce başkana sunulur. Başkan bu yasa tasarısını uygun görürse imzalar; uygun görmezse
itirazları ile birlikte geri gönderir. Başkan tarafından veto edilen yasa
tasarısının yeniden kabul edilebilmesi Kongrenin her iki kanadının üçte
araçlardandır. Başkan ile parlamento arasındaki etkileşimi sağlayan en önemli aracılar ise parlamentodaki sürekli komitelerdir. Bu komiteler başkan dışındaki yürütme
görevlileri ile iletişim halinde olup bilgi almakta ve yürütme ile parlamento arasında
karşılıklı etkileşimi sağlayarak klasik başkanlık rejiminin işleyişindeki zorlukları törpülemektedir; bkz. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, İstanbul: Beta, Ağustos 2013, s.
509-510.
33
Bolivya Anayasası’nın yasama usulünü düzenleyen 162., 163. ve 164. maddelerinde
yürütme organı tarafından meclise gönderilen yasanın, meclis tarafından yeniden görüşülüp kabul edilmesi için nitelikli bir çoğunluk gerektiği düzenlenmemiştir. Meclis
kararlarının, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacağı düzenlenmiştir.
Bu nedenle “veto” kavramı yerine “geciktirici veto” kavramı tercih edilmiştir. Devlet
başkanı yasama işlemini geri göndermekle sadece yasanın yürürlüğe girmesini geciktirmektedir. Öğretide, veto edilen yasama işleminin yasama organı tarafından yeniden kabul edilmesi için nitelikli bir oy çoğunluğunun gerekmediği geciktirici veto
kavramı yerine “geri gönderme” kavramı da kullanılmaktadır. Veto edilen her yasama işlemi aynı zamanda yasama organına geri gönderildiğinden “geri gönderme”
kavramı tercih edilmemiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Barış Bahçeci, Karşılaştırmalı
Hukukta ve Türkiye’de Devlet Başkanının Veto Yetkisi, Yetkin Yayınları, Ankara
2008, s. 15.
34
Meclisin kararları, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır; Bolivya
Anayasası m. 163/11.
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iki kabul oyu vermesi şartına bağlıdır. Bu vetoya güçleştirici veto denilmektedir. Başkanın on gün içinde geri göndermediği tasarı, Kongrenin
tatile girerek yasanın geri gönderilmesini engellemediği durumlarda kendiliğinden yasalaşır.35
ABD başkanlık sistemindeki başkanın veto yetkisi güçleştirici
nitelikteyken, Bolivya Anayasası ile öngörülen veto mekanizması ise
yukarıda değinildiği gibi geciktirici niteliktedir. Bu farklı tercihin
nedeninin, geçmişte yaşanan antidemokratik deneyimlerin tekrar yaşanmaması ve çatışmaların krizlere dönüşmeden demokratik sistem içinde
çözümlenebilmesi, demokratik sistemin devamlılığının sağlanması
amacı olduğu tarafımızca tahmin edilmektedir.
b) Devlet Başkanının Yürütme Alanına İlişkin Yetkileri
Devlet başkanının en önemli yetkileri, yürütme alanına ilişkin
olanlardır. Bunların başında devlet ve hükümet politikalarını önermek ve
yönetmek, bakanlıkların faaliyetlerini koordine etmek gelmektedir.
Kararname çıkarmak, olağanüstü hal ilan etmek, dış politikayı yönetmek, uluslararası anlaşmaları imzalamak, yasalara uygun bir biçimde
devletin gelirlerini yönetmek başkanın yürütmeye ilişkin temel yetkileri
arasında düzenlenmiştir.
Devlet başkanının atamalara ilişkin yetkisine gelince, başkanlık
sisteminin bir özelliği olarak, bakanları devlet başkanı atamaktadır.
Anayasaya göre Bolivya devlet başkanı bu yetkisini, devletin Çok
Uluslu karakterine saygılı bir biçimde ve kabinenin birleşimindeki cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kullanmalıdır. Yasama organının katıldığı
atamalar da vardır. Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin sunduğu aday
listelerinin içerisinden, devlet genel denetçisini, Bolivya Merkez Bankası başkanını, bankaları ve finans kurumlarını denetleme organının
yüksek yöneticilerini, devletin katılımının olduğu ekonomik ve sosyal
kuruluşların başkanlarını atamak; kuvvet komutanlarını ve emniyet
teşkilatının genel komutanını atamak ya da görevden almak bunlar arasında düzenlenmiştir.
Devlet başkanı yürütmenin işleyişiyle ilgili olarak yasama organını
bilgilendirmektedir. Bu amaçla anayasada, devletin genel bütçe tasarısını, ekonomik ve sosyal kalkınma planını, bütçeye göre kamunun
35

Bahçeci, a.g.e., s. 30-31.
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masraflarını, kamu yönetimini konu alan raporları sunmak gibi ekonomik içerikli bildirimlerde bulunma yetki ve görevi düzenlenmiştir.36
Bolivya’da yeni anayasaya giden yolu açan siyasi mücadelenin temelindeki ülke kaynaklarının millileştirilmesi istemi ve bu yöndeki politika, devlet başkanının görevlerine de yansımıştır. Kaynakların millileştirilmesinin dışında toprak reformu da gündeme gelmiştir. Çünkü MAS’ın
iktidarından önce Bolivya topraklarının yüzde doksanı nüfusun yüzde
üçüne aitti; yerli halk bu topraklarda, kölelik koşullarında çalışıyordu.
Bu durumu değiştiren ise toprak reformu politikası olmuştur.37 Bu durum, anayasal boyuta ulaşmış ve devlet başkanı, Bolivya Toprak Reformu Hizmetleri’ni en yüksek otoritesi olarak hareket etmek konusunda ve
toprak dağıtımı ile ilgili yetkilendirilmiştir.38
c) Devlet Başkanının Olağanüstü Hale İlişkin Yetkileri
Olağanüstü hallerde, gerekli tedbirleri almak ve bir an önce olağan
döneme geçebilmek için olağanüstü hal rejimine ilişkin hukuk uygulanmaktadır.
Anayasanın öngördüğü olağanüstü haller, devlet güvenliğinin
tehlikeye düşmesi, dış tehdit, iç karışıklık ve doğal afet halleridir. Ülkenin bir kısmında veya tümünde olağanüstü hal ilan etme yetkisi devlet
başkanına aittir.39
Olağanüstü hal ilanını takip eden yetmiş iki saat içinde, Çok
Uluslu Yasama Meclisi tarafından olağanüstü hal ilanı onaylanmalıdır.
Onay, olağanüstü hal ilanında kullanılabilecek yetkileri de belirtmelidir.
Bu yetkiler, olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplerle alakalı ve orantılı olmak zorundadır.40 Olağanüstü hal süresinin bitiminde yasama or36

Bolivya Anayasası m. 172.
http://outforbeyond.blogspot.com.tr/2012/11/bolivyada-toprak-ve-toprak-reformu-ne.html
38
Bolivya Anayasası m. 172/(27).
39
Bolivya Anayasası m. 137 ve m.172.
40
Bolivya Anayasası’nın 137. maddesinde olağanüstü hallerde askıya alınamayacak
haklar düzenlemiştir. Buna göre anayasaca güvence altına alınmış haklar, temel haklar, adil yargılanma hakkı, bilgi edinme hakkı ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmış
kişilerin hakları olağanüstü hallerde askıya alınmaz. 138. maddede de anayasanın
kutsal saydığı hakların olağanüstü hal ilanı ile genel bir biçimde askıya alınamayacağı vurgulanmıştır.
37
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ganı yetki vermezse bir yıl süreyle başka bir olağanüstü hal ilan edilemez.41 Yürütme organı, olağanüstü halin gereklerine uygun olarak Anayasa ve yasa ile kendisine devredilen yetkilerin kullanımına ilişkin Çok
Uluslu Yasama Meclisi’ne rapor sunmak zorundadır.42
IV. ERKLER AYRILIĞI VE BAŞKANLIK SİSTEMİ
Bolivya’nın başkanlık sistemini değerlendirmeye geçmeden önce
erkler ayrılığı ve başkanlık sistemine ilişkin bir inceleme yapıp, doktrindeki görüşleri aktarmak gerekli görülmüştür. Çünkü doktrindeki farklı
tanımlara göre, hükümet biçimi tespiti de farklılaşmaktadır. Sonra, Bolivya’nın hükümet sisteminin nasıl bir başkanlık sistemi olduğunun
değerlendirmesi yapılacaktır.
A) Başkanlık Sistemi Tanımları
Erkler ayrılığı sisteminin kabul edildiği ilk anayasa, 1787 tarihli
Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’dır. ABD’nin sert erkler ayrılığı
sistemi, erklerin bağımsızlığına dayanır. Erkler hukuki olarak eşittir,
ancak siyasi açıdan yürütmenin yasamaya üstünlüğüne yol açması nedeniyle sisteme başkanlık sistemi denilmiştir.43 ABD’nin başkanlık sisteminin tarihte ilk olması nedeniyle, başkanlık sisteminin tanımlanmasında
ABD modeli esas alınmaktadır.
Başkanlık sistemini sonradan benimseyen devletlerde, sistemin
kaynağından farklı biçimde uygulandığı görülmüştür. Bu nedenle de
başkanlık sistemine ilişkin farklı görüşler ortaya atılmıştır.
Sartori’ye göre bir sistemin başkanlık sistemi olabilmesi için üç
koşulun gerçekleşmesi gereklidir:44 Öncelikle, yürütmenin başı olan
devlet başkanının, belirli bir zaman dilimi için doğrudan veya ona benzer şekilde halk tarafından seçilmesi gereklidir. Bu özellik zorunlu olmakla birlikte yeterli değildir.45 İkinci özellik, hükümetin (yürütme orga-

41

Bolivya Anayasası m. 138.
Bolivya Anayasası m. 139/I.
43
Teziç, s. 504.
44
Sartori, a.g.e., s. 113-115.
45
Sartori’ye göre, Avusturya, İzlanda ve İrlanda başkanları doğrudan halk tarafından
seçilmelerine rağmen, yetkilerinin az olması veya yetkileri kullanmada etkin olma42
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nının) parlamentonun oyuyla atanamaması ve düşürülememesidir. Kabine, başkanın ayrıcalığıdır; başkan, kabine üyelerini kendi takdirine
göre atar veya görevden uzaklaştırır. Parlamentonun, kabine üyelerine
güvensizlik oyu verme veya onları düşürebilme yetkisine sahip olması
durumunda bu kriter ihlal edilmiş olmayacaktır. Çünkü her iki durumda
da başkan, atama yetkisini elinde bulunduran, kabineyi dilediği gibi
doldurandır. Son olarak, başkan yürütme organını yönlendirmelidir; atadığı hükümetlere, ikili otoriteye izin vermeksizin tek başına başkanlık
etmelidir.46 Sartori bu üç koşulun birlikte gerçekleştiği sistemleri “saf
başkanlık rejimi” olarak tanımlamaktadır.47
Shugart ve Carey’nin Sartori’nin üç kriterine ek olarak geliştirdiği
dördüncü kritere göre, halk tarafından belirli bir süre için seçilen ve göreve gelmek için yasamanın güvenoyuna ihtiyaç duymayan başkanın,
anayasal olarak kanun yapma yetkisine sahip olması gereklidir.48
Lijphart ise başkanlık sistemini, parlamenter sistemden ayrılan
noktalarına göre tanımlamıştır. Öncelikle, yürütme ve yasamanın birbirlerinin görevine son verememe unsurunu dikkate almıştır; başkanlık
sisteminde başkan, anayasada öngörülen belirli bir süre için seçilir ve
yasama organı tarafından görevden ayrılmaya zorlanamaz. İkinci bir
maları nedeniyle bu ülkelerin sistemi parlamenter özellikler göstermektedir; Sartori,
a.g.e., s. 114, 130.
46
Sartori, üçüncü koşul bakımından Lijphart’ın önerdiği “tek kişilik yürütme organı”
kriterini, devlet başkanının aynı zamanda hükümet başkanı olması gereğinden hareket ettiği için dar bir yorum olarak eleştirmiş ve kendi gevşek yorumunu yapmıştır:
“otorite çizgisinin başkandan aşağı doğru dümdüz inmesi.”
47
Sartori, başkanın doğrudan veya ona benzer şekilde seçilmesine örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamayı (seçim kurulu) ve hiçbir adayın halkın oylarının salt çoğunluğunu alamadığı durumlarda başkanın parlamento tarafından seçildiği Arjantin ve Şili gibi ülkeleri göstermiştir. Bu ülkelerde yerleşik uygulama, nispi
çoğunluğu elde eden adayın başkan olarak seçilmesidir; bu seçim dolaylı da olsa
doğrudan seçime benzemektedir. Ancak 1985 ve 1989 yıllarında Bolivya’da başkanın en çok oy alan üç aday arasından parlamento tarafından seçilmesini doğrudan seçim olarak nitelememiştir. Buradaki kriter, aracı kurumun tercih hakkının olup olmamasıdır.
48
Matthew Soberg Shugart ve John M. Carey, Presidents and Assemblies:
Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge: Cambridge University,
1992, s. 18-22. Sartori’ye göre ise bu kriteri oluşturmaya gerek yoktur; çünkü başkanın yürütme organının başı olması ve yürütmeyi ataması, kanun yapma yetkisine de
sahip olması gerektiği anlamına gelir; Sartori, a.g.e., s. 131.
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ayrım göreve gelmeleriyle ilgilidir. Başkanlık sisteminde başkan, doğrudan veya dolaylı olarak halk tarafından seçilirken, parlamenter sistemlerde hükümet başkanı, yasama tarafından seçilmektedir. Sonuncu kriter
ise işleyişle ilgilidir; başkanlık sisteminde başkan tek başına yetkilidir ve
başkan sekreterleri sadece danışmanlık görevi yapar; sekreterler başkanın astı konumundadır. Parlamenter sistemlerde ise başbakanın konumu
bakanlardan üst bir konumda olsa da hükümet kolektiftir.49
Son olarak Linz’in tanımına değinmek gereklidir. “İkili demokratik meşruiyet” kavramını kullanan Linz’e göre, hem yürütmenin başı
başkan -doğrudan veya dolaylı bir biçimde- hem de yasama organı seçimle göreve gelmelidir. Ayrıca, sabit bir görev süresi için seçilen başkanın ve kongrenin, birbirlerinin varlığını etkileyememesi gereklidir.50
B) Bolivya’nın Hükümet Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme
Bolivya’nın hükümet sistemi değerlendirilirken yukarıda anılan
doktrindeki tanımlardan, Sartori’nin kullandığı üç unsur yeterli görülerek esas alınmıştır.51 Bu noktadan hareketle, Bolivya’nın hükümet sistemi açısından ilk unsurun gerçekleştiği söylenebilir. Hem yasama organı hem devlet başkanı, doğrudan halk tarafından ayrı ayrı seçimlerle
beşer yıllığına seçilmektedir.
2009 Bolivya Anayasası’ndan önceki anayasada başkanın seçimiyle ilgili düzenleme farklıydı. 1967 Bolivya Anayasası, başkan ve
başkan yardımcısının beş yıl süre için halk tarafından doğrudan seçileceğini düzenlemişti. Bu seçimde hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamaz ise
Kongre, en çok oyu alan ilk üç aday içerisinden birisini seçerdi.
49

Arend Lijphart, Thinking About Democracy, New York: Routledge, 2008, s. 142-144.
J. Juan Linz, “Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make A
Difference”, The Failure of Presidential Democracy Comparative Perspectives, Ed.
Juan J. Linz and Arturo Valenzuela, Londra: The Johns Hopkins, C. 1, 1994, s. 6.
51
Shugart ve Carey’nin, Sartori’nin üç kriterine ek olarak geliştirdikleri dördüncü kriter
benimsenmemiştir; çünkü Sartori’nin de belirttiği gibi başkanın yürütmeyi ataması ve
yürütmenin başı olması, zaten anayasal olarak belli bir kanun yapma yetkisine de sahip olmasını gerektirir. Linz’in tanımı ise tarafımızca tanımlama açısından eksik görülmüştür; çünkü başkanın yürütme içindeki konumuna değinilmemiştir. Son olarak,
Lijphart’ın tanımı ise başkan ile başkan sekreterlerinin ilişkisini açıklamak açısından,
işleyiş yönünden birçok başkanlık sistemini tanımlamakta eksik kalması nedeniyle
benimsenmemiştir.
50
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Kongre’deki farklı siyasi güçlerin, adaylarla anlaşma arayışını zorlaması
anlamına gelmesi nedeniyle bu sistem “anlaşmacı demokrasi” (pacted
democracy) olarak adlandırılmıştır. Bolivya’nın hükümet sistemi ise
“parlamenterleşmiş başkanlık” (parliamentarized presidentialism) olarak
nitelendirilmiştir.52
Sartori’nin ikinci unsuru açısından yürütmenin yasama tarafından
atanamaması ve düşürülememesi gereklidir. Bolivya’da yürütme organı
yasama organınca atanamaz; bakanları devlet başkanı atar. Ancak yasama organı güvenoyu mekanizması ile bakanların görevden alınmasına
yol açabilmektedir. Sartori’ye göre yasama organına bakanlara güvensizlik oyu verme ve hatta güvensizlik oyu ile bakanı görevden alma yetkisi
verilmiş olsa da söz konusu kriter ihlal edilmiş olmayacaktır. Çünkü her
iki durumda da atama yetkisi tek taraflı olarak başkana aittir.53 Gerçekten de parlamenter sistemlerde yasamanın yürütmeyi denetleme mekanizmalarından olan güvenoyu mekanizmasının, parlamenter sistemlere
özgü olması nedeniyle ABD modelindeki başkanlık sisteminden bir sapma meydana getirebileceği iddia edilmektedir.54 Çünkü başkanlık sisteminde yasama ve yürütme, birbirinin görevde kalmasıyla ilgili olarak
tamamen bağımsızdır. Bolivya’ya baktığımızda ise yasama organına bu
yetkinin verildiğini, ancak bakanları atama yetkisinin sadece başkana ait
olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Sartori’nin ikinci kriteri açısından da
başkanlık sistemine uygun bir sistem ile karşılaşmaktayız.
Yeri gelmişken Bolivya Anayasası’nda başkanın, sadece “impeach55
ment” durumunda görevden alınabileceğinin düzenlendiğini belirtme52

Miguel A. Buitrago, “Civil Society, Social Protest and Presidential Breakdowns in
Bolivia”, Presidential Breakdowns in Latin America: Causes and Outcomes of
Executive Instability in Developing Democracies, Ed. Mariana Llanos and Leiv
Marsteintredet, United States: Palgrave Macmillan, 2010, s. 106.
53
Sartori, a.g.e., s. 114.
54
Bkz. Özsoy, a.g.e., s. 422: Örneğin, 1994 tarihli Arjantin Anayasası’na göre de
bakanlar yasama organı tarafından düşürülebilmektedir; yine 1967 tarihli Bolivya
Anayasası’nda da bakanlar için güvensizlik oyu kabul edilmiştir.
55
Bolivya Anayasası’na göre (m. 184) devlet başkanı ve devlet başkan yardımcısının
görevleriyle ilgili suçlardan yargılama yetkisi, adli yargı alanındaki en yüksek mahkeme olan Yüksek Adalet Mahkemesi’nindir. Devlet başkanının ve devlet başkan
yardımcısının suçlandırılması ise Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin hazırda bulunan
üyelerinin üçte ikisinin alacağı kararla veya Genel Devlet Savcısının hazırlayacağı
iddianame ile mümkündür.
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liyiz. Başkan, göreviyle ilgili cezai sorumluluğa sahiptir; ancak siyasi
olarak sorumsuzdur. Bu durumda, ABD’nin başkanlık sisteminde olduğu
gibi siyasi sorumluluk seçmene karşıdır ve sadece yeniden seçilmeme
biçiminde bir yaptırımı olabilecektir. Cezai sorumluluk açısından ise
Anayasa, hem devlet başkanının hem de başkan yardımcısının görevini
yerine getirirken işlediği suçlarla ilgili olarak Yüksek Adalet Mahkemesi
tarafından yargılanacağını düzenlemiştir.56 Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin savcılık tarafından hazırlanan bir iddianameye dayanarak alacağı
kararla, devlet başkanının yargılanması yolu açılır.57 Yüksek Adalet
Mahkemesi’nin yapacağı yargılama halka açık, kesintisiz ve sürekli
olmalıdır. Yargılama sonucunda devlet başkanının göreviyle ilgili bir
suç işlediği kesinleşirse devlet başkanının görevi sona erer.58
Sartori’nin üçüncü kriteri -başkanın yürütme organını yönlendirmesi- açısından ise Bolivya devlet başkanının yetkilerine bakmak yeterlidir. Başkan, devlet ve hükümet politikalarını yürütmekle yetkilendirilmiştir.
Açıklanan nedenlerle, Bolivya hükümet sisteminin Sartori’nin
tanımına uygun bir biçimde saf başkanlık modeline uygun olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, Bolivya hükümet sisteminin, klasik Latin Amerika
başkanlık sistemlerinden saf başkanlığa doğru kaydığını ispatlayan
başka bir unsur daha vardır. Başkanlık sisteminin Latin Amerika ülkelerindeki uygulamasının, çok partili siyasal yapı üzerine kurulduğuna
değinmiştik. Bolivya’da da hükümetler uzun süre çok partili koalisyona
dayalı olarak kurulmuştur. Ancak MAS’ın iktidara gelmesi ile yürütme
artık çok partili bir yapıya değil yasama çoğunluğuna hâkim bir partiye
dayanmaktadır.59
Burada tartışılması zorunlu görünen bir unsur vardır: Saf başkanlık
sisteminde başkanın, yasa önerme yetkisi yoktur; yürütme ve yasama
birbirlerinin görev alnına karışamaz. Başkanın yasamayla ilgili olarak
veto yetkisi vardır. ABD örneğinde olduğu gibi başkan, yasama organınca kendisine gönderilen yasa tasarılarını onaylayarak yürürlüğe ko56

Bolivya Anayasası m. 184/4.
Bolivya Anayasası m. 184.
58
Bolivya Anayasası m. 170.
59
1979 tarihli seçimden günümüze kadar yapılan seçimlerde sandalyelerin siyasi partilere göre dağılımını ve siyasi partilerin aldıkları oy oranlarını görmek için bakınız:
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2037_arc.htm
57
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yar. Yürürlüğe koymazsa süresi içerisinde haklı nedenleriyle birlikte
bunu yasama organına bir veto ile bildirir. ABD’de bu vetonun aşılması
için nitelikli çoğunluk öngörülmüştür. Başkanın süresi içerisinde geri
göndermediği yasa yürürlüğe girer.60 Bolivya Anayasası’nda ise başkanın hem yasa teklifinde bulunma hem de veto yetkisi bulunmaktadır.
Başkanın yasa önerisi, parlamenter sistemlerde hükümetin yasa önerisine
benzemektedir. Bu bakımdan Bolivya açısından parlamenter izler taşıdığı söylenebilir. Çünkü başkan, yasama çoğunluğuna hâkim partinin de
lideridir. Veto yetkisi açısından ise Bolivya’nın ABD’den vetoyu aşma
açısından ayrıldığını söylemeliyiz; çünkü Bolivya başkanının vetosu61
sadece geciktirici niteliktedir; yasamanın bu vetoyu aşmak için nitelikli
çoğunluğa ihtiyacı yoktur.
SONUÇ
2009 tarihli Bolivya Anayasası, hükümet biçimi olarak başkanlık
sistemini benimsemiştir. Geleneksel olarak da bu sisteme sahiptir. Yeni
anayasa erkler birliğini yasaklamıştır; kamu organları olarak belirtilen
kamu gücünü kullanan yasama, yürütme, yargı ve seçim organlarının
sahip oldukları yetki ve görevlerin tek bir bünyede toplanamayacağı, bir
başkasına devredilemeyeceği düzenlenmiştir. Ancak bir yandan da
devletin örgütlenmesinin, bu organlar arasındaki bağımsızlık, ayrılık,
uyum ve işbirliğine dayandığı da belirtilmiştir.
Yukarıda değerlendirme kısmında ele alındığı gibi organların göreve gelmeleri, görevde kalmaları ve yetkileri bakımından saf başkanlık
sistemine yaklaştığı gözlemlenmektedir. Ancak başkanın yasa önerisi,
başkanı güçlü bir konuma taşımıştır.
Bu güçlü konum karşısında, son olarak Bolivya Anayasası’nın öngördüğü denge ve denetim mekanizmalarını da anmak gereklidir. Bu
denge ve denetim mekanizmaları içerisinde, en önemlisi yargı mekanizması ve dikey erkler ayrılığıdır. Bunların dışında merkez bankasından da
bahsedilebilir. Merkez bankası, yasama organının gösterdiği adaylar
arasından devlet başkanı tarafından seçilen adaylardan oluşmaktadır.

60
61

Kemal Gözler, Devlet Başkanları, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, s. 34-35.
“Veto” kavramının tercih edilmesiyle ilgili açıklamalar için 20. dipnota bakınız.
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Doğrudan yürütmenin kontrolünde olmaması görece bir denge ve denetim mekanizması rolü sağlayabilir.
Esas denge ve denetim mekanizması ise yargı ve bölgeli devlet
yapısının sağladığı düşey erkler ayrılığıdır. Yargısal mekanizmanın çok
geniş düzenlenmiş olması dikkat çekmektedir. Anayasa yargısı, adli
yargı ve yüksek adalet mahkemesi, tarım ve çevre yargısı, yerli köylü
halkların yargısı, anayasada düzenlenen önemli yargısal mekanizmalardır. Anayasa, dava türleri açısından da geniş bir güvence sağlamıştır.
Özgürlük davası, anayasal korunma davası, gizliliğin korunması davası,
anayasaya aykırılık-uygunluk davaları, halk davası gibi birçok dava türü
anayasada düzenlenmiştir.
Yine Çok Uluslu Anayasa Mahkemesi’nin yetkileri arasında
uluslararası anlaşmaların öndenetimi düzenlenmiştir, ki yürütme organı
üzerinde önemli bir denetim mekanizmasıdır. Yüksek Adalet Mahkemesi ise devlet başkanını göreviyle ilgili suçlardan ötürü yargılamakla
yetkilendirilmiştir.
2011 yılında gerçekleştirilen yargı reformu ile Bolivya’da ilk kez
yargıçlar halkoyuyla göreve başladılar. Yerleşik uygulama gereği kongre
tarafından atanan yargıçlar, genellikle yolsuzluğa bulaşmış bir meslek
grubu olarak bilinmekteydi ve bu nedenle yargıya karşı güvensizlik hâkimdi.62 Reform ile bütün yargı organlarının seçimle oluşacağı, ön seçimi Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin üçte iki çoğunlukla gerçekleştireceği düzenlenmiştir. Seçimde genel oy esası kabul edilmiştir.63
Kazuistik bir anayasa olan Bolivya Anayasası aynı zamanda katı
bir anayasadır. Anayasa değişiklikleri için referandum öngörülmüştür.64
Bütün bir anayasa reformu ya da temel niteliklerin, hakların, görevlerin
ve güvencelerin ya da anayasanın üstünlüğünün etkileneceği değişiklikler, referandum aracılığıyla ve halkın iradesi tarafından harekete geçirile62

Sonay Bayramoğlu Özuğurlu, “Latin Amerika’da Solun Yükselişinin Siyasal Sisteme
Etkileri”, Mülkiye, Bahar/2012, Cilt: XXXVI, Sayı 274, s. 21.
63
Bolivya Anayasası’nın 6. bölümünde Çok Uluslu Anayasa Mahkemesi
düzenlenmektedir. Mahkeme üyelerinin seçimine ilişkin 197. ve 198. maddelerde,
seçimin adli yargı ve özgün yerli köylü halklar yargısı sistemlerinin de temsil edileceği, genel oy ilkesi doğrultusunda yapılacağı öngörülmüştür. Çok Uluslu Yasama
Meclisi’nin yetkileriyle ilgili 158/I (5) hükmünde ise Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin Anayasa Mahkemesi üyeliğine ön seçimle aday belirleyeceği düzenlenmiştir.
64
Bolivya Anayasası m. 411.
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cek tam yetkili bir kurucu anayasa meclisi aracılığıyla mümkündür.
Referandum çağrısı, tüm seçmenlerin en az yüzde yirmisinin imzalarından teşekkül eden bir yurttaş girişimiyle, Çok Uluslu Yasama Meclisi’nin mutlak çoğunluğuyla veya devlet başkanının istemi ile gündeme
gelebilir. Anayasa Meclisi, kendi düzenlemelerini taslak haline getirip
hazır bulunan üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile onaylar. Anayasadaki
kısmi değişiklikler ise seçmenlerin en az yüzde yirmisinin imzasıyla
başlayacak halk girişimi ile ya da Çok Uluslu Yasama Meclisi tarafından, hazır bulunan üyelerinin üçte ikisinin onaylayacağı bir kısmi reform
yasası aracılığı ile başlatılabilir. Her kısmi reformun, anayasal referanduma tabi olacağı kabul edilmiştir. Ayrıca anayasa değişiklik prosedürünün olağanüstü hal döneminde başlatılamayacağı düzenlenmiştir.65
Böylesine katı bir anayasada değişiklik yapma usulü öngörülmesi de
denge ve denetim mekanizması olarak sistemde yerini almıştır.
Bölgeli devlet yapısının gerektirdiği yerel örgütlenmelere ilişkin
yetkiler anayasada oldukça geniş düzenlenmiştir. Yerli köylü toplulukların özerkliği ve yargısı düzenlenmiştir; ancak federal devletteki boyuta
varmayan bir yetki paylaşımı söz konusudur. Bu yapı da denge ve denetim mekanizması oluşturmaktadır.
Son olarak bu tabloda, Bolivya başkanlık sisteminin klasik Latin
Amerika geleneğinden ayrılarak saf başkanlık modeline yaklaştığını,
ancak özellikle başkanın yasa önermesi bakımından sistemden ayrıldığını söylemeliyiz. Başkanın konumu güçlüdür; ancak yasama organı da
güçlüdür. Anılan denge ve denetim mekanizmaları ise demokratik bir
rejimde olması gereken mekanizmalardır. Özellikle yargısal denetim
mekanizmaları arttırılmıştır. Bütün bu nitelikleriyle Bolivya Anayasası,
katılımcı -hatta bireylere bile yasa önerisinde bulunma yetkisi tanıyan-,
doğrudan demokrasi unsurlarına yer veren, temel hak ve özgürlüklere
insandan da öte çevresel boyutuyla yer veren, bu yapıyı korumak için de
gerekli yargı mekanizmasını kuran bir metindir.
Bolivya Freedomhouse ölçümlerine göre kısmen özgür66 bir ülkedir. 2014 yılında yapılan seçim sonuçlarının geç açıklanmış olsa da hal-

65
66

Bolivya Anayasası m. 140.
Freedomhouse ölçümlerine göre en iyiden en kötüye doğru 1 ile 7 arasında Bolivya’nın puanı 3’tür.
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kın iradesini yansıttığı tespit edilmiştir.67 Temel hak ve özgürlükler
açısından baktığımızda sekülarizm benimsenmiş, bilim ve ifade
özgürlüklerine hükümetin müdahale etmediği tespit edilmiştir. Bu dönemde özellikle yolsuzlukla mücadele alanında birçok düzenleme yapılmıştır ve hatta bununla ilgili bir bakanlık kurularak önceki dönemin toplumsal ve siyasal sorunları ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.68 Bolivya’nın, yeni anayasal sisteme geçişte bazı sıkı uygulamalara gereksinim duyduğu, -örneğin toprak reformu ile mülkiyet hakkının karşı karşıya gelmesinde olduğu gibi- açıktır. Demokratik bir sisteme geçerken
karşılaşılan ekonomik ve siyasal sorunlar, başkanın güçlü konumu da
düşünüldüğünde başkancı bir rejime dönülmesine neden olabilir. Bu,
gelişmekte olan Bolivya demokrasisi için tehlikeli bir ihtimaldir. Son
gelişmelere bakıldığında, başkanın görev süresinin uzatılmasına ilişkin
anayasa değişikliği hakkında çıkarılan kanun Meclis tarafından kabul
edilmiş ve referandum süreci başlamıştır.69 Yeniden seçilebilme konusunda yapılan tercihleri her sistemin kendi şartları içinde ele almak
gereklidir.70 Bolivya’nın mevcut siyasal rejiminin halka böylesine açık
bir şekilde kurgulanmasının gelecekte çok daha iyi bir noktaya ulaşacağı
umulmaktadır.
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REVIEWS OF DECISIONS/JUDGEMENTS
ARTIK ANKARA’DA ANAYASA MAHKEMESİ VAR!*
(THERE IS A CONSTITUTIONAL COURT IN ANKARA NOW!)

Mesut Gülmez**
ÖZ
Kamu görevlilerinin, sendikalarının kararına uyarak katıldıkları
ekonomik ve sosyal amaçlı toplu iş bırakma eylemleri, yönetsel yetkililerin uyguladığı disiplin cezaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nde çok
sayıda bireysel başvuruya konu oldu, olmayı sürdürüyor.
Eğitim ve öğretim hizmetlerinde yapılan kısa süreli iş bırakma eylemleri nedeniyle verilen disiplin cezalarının en hafifini bile sendika
hakkına haksız müdahale olarak gören Anayasa Mahkemesi (AYM),
demiryolları hizmetlerinde gerçekleştirilen eylem nedeniyle verilen disiplin cezasının ölçüsüz ve demokratik toplum gereklerine aykırı olmadığına, sözleşme ve Anayasa’ya aykırılık oluşturmadığına karar verdi.
Makalede, İkinci Bölümün oyçokluğuyla aldığı bu kararın, hem
kendi yerleşik içtihatlarıyla çeliştiği, hem de göz ardı ettiği ulusalüstü
sendikal haklar ortak hukukuna aykırı olduğu savunuluyor ve özellikle,
demiryolları hizmetlerinin grev hakkına bazı sınırlamalar getirilmesi
olanaklı “temel hizmetler” arasında bulunmadığı vurgulanıyor. AYM
birçok kararında, usulüne göre yürürlüğe konulan insan hakları sözleşmelerinin Anayasa’nın 51-54. maddelerinde tanınan sendikal hak ve
özgürlüklerin kapsamının belirlenmesinde ILO sözleşmelerinin, Avrupa
Sosyal Şart’ı ve denetim organları içtihatlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini yineledi. Ancak makalede eleştirilen kararında, bu
yerleşik yaklaşımının gereğini yapmadı. Özellikle, ILO ve Sosyal Şart
denetim organlarının bu alandaki yerleşik içtihatlarını araştırmaksızın
karar verdi. Böylece, yerleşik yaklaşımına gölge düşürdü.
*

Bu makale 08.09.2015 tarihinde Yayınevimize ulaşmış olup, 16.10.2015 tarihinde hakem
onayından geçmiştir.
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Buna karşın, “Artık Ankara’da Anayasa Mahkemesi Vardır!” diyen yazar, makalesine şu soruyla nokta koyuyor: Anayasa Mahkemesi,
ulusalüstü insan hakları hukukunun evrensel ilke ve değerlerini, çatıştığı
iç hukuk düzenlemelerine öncelik tanıyarak doğrudan uygulanması zorunluluğu öngören Anayasa kuralını göz ardı ederek ve kendi yerleşik
içtihatlarıyla çelişik kararlar vererek gölgelediği saygınlığını sürdürebilir mi?
Anahtar Kelimeler: Sendika hakkı, toplu iş bırakma hakkı, evrensellik, bütünsellik, “temel hizmet”, “asgari hizmet”, ulusalüstü hukuk.
ABSTRACT
Public officers who participate in mass strikes with economic and
social goals abiding by the unions' decisions have been the subject of
many individual applications to the Constitutional Court because of the
disciplinary penalties imposed by administrative authorities.
The Constitutional Court, which considers even the slightest
disciplinary penalties imposed after the short time strikes in education
system as unlawful interference with union rights, has decided that the
disciplinary penalties imposed after the strikes in railroads services are
not excessive and against the imperatives of a democratic society and do
not constitute an infringement of the Constitution or contract.
In the article it is argued that this judgment, delivered by the
majority votes of Section Two, contradicts both with the Court’s own
established legal precedents and the transnational common law of trade
union rights which were disregarded by the Court. It is particularly
emphasized that railroad service is not one of the “essential services”
which would allow restrictions on right to strike. In various judgments,
the Constitutional Court has repeated that when determining the scope
of the trade union rights and freedoms introduced in the articles 51-54
of the Constitution, the ILO conventions, Social Charter and legal
precedents of auditing bodies should be taken into consideration.
However, it did not comply with this established approach in the
judgment criticized in the article. The Court delivered a judgment
especially without examining the established precedents of the ILO and
Social Charter auditing bodies. Thus, it departed from its established
approach.
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Therefore, the author who utters “There is a Constitutional Court
in Ankara Now!” ends the article asking this question: Can the
Constitutional Court maintain its respectability which is clouded by the
fact the constitutional rule, which prioritizes the universal principles and
values of the transnational human rights law over the conflicting
domestic law regulations and recognizes the obligation of the direct
practice of the former, has been disregarded and the fact that it has
delivered judgments in contradiction with its own established precedents?
Keywords: union rights; right to strike; universality; holism;
“essential services”; “minimum service”; transnational law.
***
I- GİRİŞ: “ZOR ZANAAT” İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİ
Bir zamanlar Türk-İş için kurulan, ama uzun, çok uzun süreden
beri artık geçerliğini yitirip bir kuşağın anılarında kalmış bir cümleden
esinlendiğim bir başlık bu!
Ama aynı zamanda, artık tartışılmayan kalıcı ve sürekli bir gerçeğe
dönüşmesini dilediğim bir özlem!
Ne var ki, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) çok sayıda bireysel
başvuru kararında benimsediği yaklaşım nedeniyle hak ettiğini düşündüğüm bu başlığa bir soru eki ya da “ama” sözcüğü eklenmesini haklı
gösteren nedenler bulunduğunu da unutmuyorum elbette!
İş hukuku ve sosyal politika öğretisinin “onaylanan insan hakları
sözleşmelerinin ulusalüstülüğü sorunu” konusunda benimsediği ulusal
mevzuatçı egemen görüş 1 ve yüksek yargı organlarının kararlarında hem
kendi içinde hem de kendi aralarında olmak üzere tanık olunan çifte çelişki ve tutarsızlıklar karşısında (örneğin bkz.: Gülmez, 2014a, 2014b,
2014c, 2014d), sendikal iş bırakma eylemlerine ilişkin bireysel başvu1

Bu yaklaşımın, iş hukuku ve sosyal politika akademisyenlerinin 1938-2015 arasında
yayınlanan yapıt, makale, bildiri ve yazılarında Anayasa madde 90/son fıkrada yapılan düzenleme konusunda savundukları görüşler temelinde yaptığım kapsamlı bir
eleştirel değerlendirmesi için bkz.: İçimdeki Ukde, İş Hukuku ve Sosyal Politika Öğretilerinin Sosyal İnsan Haklarıyla İmtihanı, Ankara: Siyasal Kitabevi Yayını, Eylül
2015.
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rularda verdiği kararlara bakarak, Anayasa’nın madde 90/son fıkra kuralı
çerçevesinde tartıştığım bu soruna ilişkin “son söz” Anayasa Mahkemesi’ne bırakılabilir mi? Daha doğrusu, artık bu konuda ulusalüstü hukukun yerleşik içtihatlarına uygun ve doğru olan son sözü AYM’nin
söylediği savunulabilir mi?
Kimi çekincelerle de olsa, ben bırakmış ve savunmuştum! Bireysel
başvuru kararlarında benimseyip sistemli biçimde uyguladığı ulusalüstü
hukuka uygun yaklaşımına dayanarak...
Bırakmıştım ama, son sözümü yalnızca öğretiye değil genel olarak
yargıya ve özel olarak da Anayasa Mahkemesi’ne yönelik –zihnimi kurcalayan– aşağıdaki bazı sorularla noktalamaktan da geri kalmamıştım:
“Anayasa Mahkemesi de, ‘tutarlı bir yöntem disiplini’ izleyerek,
bu ve benzer kararlarında benimsediği olumlu yaklaşımı, iptal davalarını da kapsamak üzere, İHAS ve İHAM içtihatları dışında da eksiksiz
uygulayıp genişletecek midir? Kararlarını, İHAM’ın yaptığı ve kendisinin de örneklerine değindiğim bireysel başvuru kararlarında aynı yaklaşımı izlediğini belirttiği üzere, başka ilgili uluslararası sözleşmelere ve
yetkili denetim organlarının içtihatlarına başvurarak verecek, derece
mahkemelerine yönelik önerisini titizlikle yerine getirecek, Anayasa’nın
aykırı kurallarını da ulusalüstü hukuka uygun olarak yorumlayacak
mıdır?” (Gülmez, 2015: 217).
Anayasa Hukuku öğretisinde tutarlılığı, daha doğrusu yokluğu
eleştirilen (Oder, 2008; 2010) “yöntem disiplini”ne göndermede bulunarak, sendikal kararlara uyup “ekonomik ve sosyal amaçlı”, kısa süreli bir
iş bırakma eylemine katılmanın “disiplin suçu” değil “mazeret” sayılacağı, yönetsel yetkililerin bu eylemlere katılan sendika üyesi kamu görevlilerine disiplin cezaları vermesinin yalnızca İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesi (İHAS) ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) içtihatlarının değil Anayasa’nın da (m. 51 ve 13) ihlalini oluşturduğu, bununla da kalmayıp başka uluslararası sözleşmeler ile denetim organları
kararlarına başvurulması gerektiği konusunda neredeyse yağmur gibi
ardı sıra verdiği bireysel başvuru kararlarında benimsediği –artık “yerleşiklik” kazandığını içtenlikle düşündüğüm– yaklaşımını genelleştirip
genelleştiremeyeceğini, kısacası nihayet “yöntem disiplinsizliği” eleştirisine son verip veremeyeceğini sormuştum.
Sormakta hiç de haksız değilmişim!
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Politikacıları, akademisyenleri ve yargıçlarıyla ne yazık ki döneme, zamana, koşul ve ortamlara göre sık sık değişen görüş ve yaklaşımların yabancısı olunmayan ve son yıllarda da alabildiğine yoğunlaştığına tanıklık edilen bir ülkede yaşadığımız için, son sözü bıraktıktan
sonra bir de bu tür sorular yöneltmeye kalkışmanın “geleceği görme basireti” sayılmasına gerek yok kuşkusuz! Buna, ulusalüstü insan hakları
hukuku konusundaki duyarlılık ve titizliğin yetersizliği ve temelde buna
yol açan araştırma tembelliği de eklenince, ne kadar süreceğini kestirmekte zorlandığım “geçiş dönemi”nde çelişkilere tanık olmak ve düş
kırıklıkları yaşamak kaçınılmaz oluyor!
Yakınlarda yaşamını yitiren darbelere dayanıklı bir politikacımızın
insan haklarının evrenselliğiyle ilgili kendine özgü özdeyişsel bir cümlesinden uyarlayarak söyleyeyim:
“İnsan haklarının Anayasa Mahkemesi’ne göresi, Danıştay’a göresi, Yargıtay’a göresi yoktur!”
Bu söylem, madde 90/son fıkraya üçüncü cümlenin eklenmesinden
11 yıl sonra da, yüksek yargının kararları göz önüne alındığında, ülke
gerçekleriyle bağdaşmıyor ne yazık ki!
İnsan haklarının üç yüksek yargı organımızın her birine göresi var
çünkü! Yargının düzeyine, derecesine ve türüne göresi var sosyal insan
haklarının!
Keşke bu kadarıyla kalsaydı! Kendi içlerinde bile, insan haklarının
“Genel Kurula göresi, Bölüme göresi, Dava Daireleri Kuruluna göresi,
Daireye göresi” de var ne yazık ki!
Tam da, “hiç değilse bir konuda yüksek yargıda görüş birliği ve
ulusalüstü hukukla uyum sağlanmaya başlandı” denilen / dediğim bir
zamanda, sanki kendini yalanlarcasına ve aynı zamanda belirli bir konuda oluştuğu düşünülen yaklaşım birliğini ve “yöntem disiplini” anlayışını yadsırcasına, “ulusal mevzuatçı geleneksel yaklaşım” yanlılarının
yaslanabileceği bir karar verilebiliyor! Böylece de, kendi kararlarıyla
çelişkiye düşmenin yanı sıra, insan haklarının evrenselliği, bölünmezliği,
bütünselliği ve karşılıklı bağımlılığı konusundaki değer ve ilkeler, evrensel ve bölgesel ölçeklerde oluşturulmuş, yargısal ve/yada yarı-yargısal nitelikli, sözleşme-içi ve sözleşme-dışı uluslararası koruma ve denetim organları (Gülmez, 2004: 36-42, 161 vd.) arasında giderek yoğunlaşan –İHAM Büyük Daire’nin Demir ve Baykara kararında simgeleştiğini
düşündüğüm– yorum ortaklaşması, karşılıklı işbirliği anlayış ve uygulaJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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ması bir anda unutuluveriyor. Gerekçesi ise, bu kararda “olayın somut
koşulları”, çoğu kez de “ülke gerçekleri!”
Sözün kısası, “zor zanaat” insan haklarının evrenselliği!
II- KARARIN ELEŞTİREL İNCELEMESİ
Anayasa Mahkemesi’nin, önceki kararlarında olduğu gibi, eyleme
katılma konusunda caydırıcı nitelik taşıdığını kabul etse bile, yerleşik
yaklaşımından ayrılarak “kınama”yı “ölçüsüz” değil “ölçülü” bir ceza
saydığı 25 Mart 2015 tarihli ve 2013/7199 sayılı bireysel başvuruya ilişkin oyçokluğuyla aldığı karar, 2 hem kendi yerleşik içtihatlarına egemen
yaklaşımla çelişmesi ve hem de ulusalüstü hukuka apaçık aykırı bir sonuca ulaşması yönlerinden önem taşıyor.
A- Olaylar, Derece Mahkemesi Kararı ve Başvuru Süreci
Anayasa Mahkemesi kararından 5 yıl 4 ay önce (Çizelge 1 ve 2),
sendikal bir kararla önceden saptanıp duyurulan bir tarihte (25 Kasım
2009’da) gerçekleştirilen 1 günlük iş bırakma eylemine katılan –çağrıyı
yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK’e)
bağlı– Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’na (BTS) üye 16
TCDD çalışanı işten el çektirilerek açığa alındı.
Şanlıurfa İdare Mahkemesi’nin oybirliğiyle aldığı 3 Nisan 2013 tarihli kararından 3 anlaşıldığına göre, KESK kararına uyularak yapılan
“bir günlük iş bırakma eyleminden ötürü görevden uzaklaştırılan 16
personelin görevlerine iade edilmeleri için”, BTS’nin aldığı karara uyarak 16 Aralık 2009 tarihinde “tüm Türkiye’de 1 günlük işe gelmeme
eylemi” gerçekleştirilmiştir. TCDD Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6. Bölge
2

3

Anayasa Mahkemesi, Birinci Bölüm, Başvuru Numarası: 2013/7199, Karar Tarihi:
25/3/2015.
Başkan Serruh Kaleli’nin karşıoy yazarak çoğunluk görüşüne katılmadığı Karar,
üyeler Burhan Üstün, Nuri Necipoğlu, Hicabi Dursun ve Hasan Tahsin Gökcan’ın
olumlu oylarıyla alındı (MG).
T. C. Şanlıurfa İdare Mahkemesi kararı, Esas No: 2012/1455, Karar No: 2012/1799.
Ricam üzerine dava dilekçesi ve mahkeme kararlarını ileten, ayrıca disiplin soruşturması ve başvuru süreçleri ile ilgili bazı konularda gereksindiğim bilgileri paylaşan,
bu arada AYM’de henüz karara bağlanmayan başka bireysel başvurular bulunduğunu
belirten davacı vekili Av. Salih Ekizer’e içten teşekkürlerimi sunuyorum.
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Müdürlüğü Merkezi ile Yol, Hareket ve Tesisler Müdürlüğü işyerlerinde
yapılan bu ikinci iş bırakma eylemine toplam 253 personel (sendika
üyesi) katılmıştır. Bunlardan biri de, 6. Bölge Müdürlüğü Akçakale İstasyon Şefliğinde tren teşkil memuru (makasçı) olarak görev yapan davacı / başvurucu Yücel Yaşar’dır (Çizelge 1).
Çizelge 1.- Dava Konusu Olaylar Süreci:
Eylemden Disiplin Soruşturmasına (Kasım-Aralık 2009)
Tarihler
Açıklamalar
??.11.2009
KESK ve Türkiye Kamu-Sen’in, ekonomik taleplerinin reddedildiği, toplu sözleşme ve grev haklarının
kullanılmasının engellediği gerekçeleriyle ortak eylem kararı almaları
24.11.2009
BTS’nin, 25 Kasım 2009 günü yapılacak eylem /
grev öncesinde basına açıklamalar yapması, yolcuların mağdur edilmemesi için TCDD Genel Müdürlüğü’nü ve ilgilileri yazılı olarak uyarması, TCDD
GM ile görüşme yaparak önlemler alınmasını istemesi (ama reddedilmesi)
25.11.2009
KESK ve Türkiye Kamu-Sen’in, ekonomik taleplerinin reddedildiği, toplu sözleşme ve grev haklarının
kullanılmasının engellediği gerekçeleriyle aldığı ortak eylem kararı üzerine, 1 günlük uyarı eyleminin
Türkiye genelinde gerçekleşmesi
07.12.2009
BTS’nin şube yöneticisi ile 15 sendika üyesinin
(toplam 16 TCDD görevlisinin), eylemden 13 gün
sonra açığa alınması
08-09.12.2009
BTS Genel Merkez yöneticilerinin, TCDD Genel
Müdürü ile “görüşme talebinde” bulunması, ama reddedilmesi
10.12.2009
BTS’nin 12:30’da TCDD GM önünde yapmak istediği basın açıklamasının, Genel Müdürlük binasının
tüm kapıları kilitlenerek engellenmesi
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12.12.2009

16.12.2009

BTS yönetiminin, işten el çektirilen görevlilerle dayanışmak, bu kişilerin işe başlatılmalarını sağlamak ve
idareyi uyarmak amacıyla tüm Türkiye’de 1 günlük işe
gelmeme eylemi yapılmasına karar” vermesi
BTS’nin, 16 üyesinin açığa alınmasına karşı, göreve
iade edilmelerini sağlamak amacıyla aldığı 1 günlük
iş bırakma eyleminin yapılması ve başvurucu Yücel
Yaşar’ın da bu eyleme katılması

Kaynak: Adı geçen yargı organları kararları ve dava dilekçesi.
Mahkemenin, açılan disiplin soruşturması sonucu düzenlenen
10.02.2010 tarih ve 2010/241-1 sayılı soruşturma raporundan aktardığı
bilgilere göre; iş bırakma eylemine katılan personel, “ifadelerinde, 16
sendika üyesinin işine iade edilmemesi nedeniyle Anayasa'nın 2., 51. ve
90. maddeleri, 87 ve 151 sayılı ILO Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararları gerekçe gösterilerek değinilen iş bırakma eylemine katıldıklarını beyan etmiş(tir)” (vurguyu ben yaptım). Böylece, sürecin ilk aşamalarından başlayarak, katıldıkları iş bırakma eyleminin meşruluğunu
ulusalüstü hukuka dayanarak savunmuşlardır.
Mahkeme, yine soruşturma raporuna dayanarak, değişik kesimleriyle söz konusu personelin ikinci iş bırakma eylemini nasıl gerçekleştirdiğini şöyle özetlemiştir:
“... bu personelden büro hizmetlerinde çalışanların bazılarının
izinsiz ve mazeretsiz olarak mesaiye gelmediği, mesaiye gelenlerin de
görev yapmadıkları, trenlerde görevlendirilen personelin 15.12.2009
tarihinde saat 24:00’a kadar görev yaparak bu saatten sonra görevli
olduğu treni, merkezi gar ve istasyonlarda bırakarak trafiğini devam
ettirmedikleri, bazı personelin görevlendirildiği trene gelmediği, gelenlerin de trenlerde görev almadıkları, görevi kabul etmedikleri, istasyon,
gar ve depo manevraları ile nezaret görevleri ve istasyon, gar ve depo
nöbetine tefrik edilen personelden de 15.12.2009 tarihinde nöbet görevine gelenlerin saat 24:00’a kadar çalıştıkları, bu saatten sonra çalışmadıkları, görevi bıraktıkları, bazı personelin 16.12.2009 tarihinde görevine ve nöbetine gelmediği, bazılarının da görevine ve nöbetine gelmekle birlikte çalışmadığı, bu personelin işyeri amirlerinin tüm ısrarlaAnayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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rına rağmen, sendikalarının aldığı karar gereğince eylemde olduklarını
beyan ederek görevi kabul etmediklerinin tespit edildiği,...”
AYM çoğunluk kararını etkilediğini (§ 67) düşündüğüm, ama kanımca demiryolları ulaşımında başvurulan bir iş bırakma eyleminin olağan sonuçları olarak değerlendirilmesi gereken hizmet aksamaları da,
alıntılandığı soruşturma raporunda özet olarak şöyle sıralanmıştır:
“... eylem nedeniyle yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinin aksadığı,
11 yolcu treninin merkezi gar ve istasyonlarda bırakılarak devamının
temin edilmediği, trendeki yolcuların mağdur edildiği, 56 yolcu treni
seferinin de personel temin edilememesi sebebiyle iptal edildiği, gar ve
istasyonlarda bırakılan trenlerdeki yolcuların otobüslerle varış yerlerine ulaştırılmaları için anlaşma yapılan otobüs firmalarına yolcu taşıma ücreti ödendiği, yine eylem nedeniyle 15.12.2009 tarihinde saat
24:00’dan sonra trafikte bulunan 17 adet yük treninin muhtelif gar ve
istasyonlarda bırakıldığı, 16.12.2009 tarihinde trafiği planlanan toplam
35 yük treninin de seferlerinin iptal edildiği...”
Böylece, demiryolları ulaşım hizmetlerini nasıl aksattığı “ballandırırcasına” somut biçimde anlatılan iş bırakma eylemine katılan “... bu
personelden büro hizmetlerinde çalışanların izinsiz ve mazeretsiz olarak
işe gelmemeleri sonucu büro hizmetlerinin aksamasına neden oldukları,
istasyon, gar, atölye ve depo nöbetine gelmeyen veya gelip de
15.12.2009 tarihinde saat 24:00’dan itibaren görev yapmayan personelin,
kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesini engelledikleri, görevli oldukları
treni, merkezi gar ve istasyonlarda bıraktıkları ve bu yolla trendeki yolcuların mağduriyetine sebep oldukları, kuruluş hizmetlerinin durmasına,
aksamasına, ayrıca yazılı ve görsel basında itibarının zedelenmesine neden oldukları...” gerekçeleriyle, TCDD Personel Yönetmeliği’nin 26.
maddesine aykırı davranmıştır.
Başvurucu, açılan soruşturma sonucunda, katıldığı “eylemine karşılık olan ‘aylıktan kesme’ yerine, olumlu sicili nedeniyle bir alt ceza
olan ‘kınama’ cezasına çarptırıl(mıştır).”
Başvurucunun (ve hakkında soruşturma açılan personelin), katıldığı iş bırakma eyleminin hukuksal dayanağı olarak ileri sürdüğü
ulusalüstü sözleşme ve içtihatları ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını
göz önüne almayıp yalnızca “zımnen ilga edilmiş” ulusal yasal ve yönetsel düzenlemelere göre değerlendirme yapan derece mahkemesine göre,
davacının ulusal “mevzuat hükümlerine aykırı şekilde hareket ederek
demiryolu ulaşım hizmetlerinin aksamasına ve kişilerin seyahat özJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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gürlüğünün önemli ölçüde engellenmesine sebebiyet verdiği anlaşıl(mıştır).” TCDD mevzuatında (Personel Yönetmeliğinde) öngörülen
disiplin suçu ve yaptırımları ile “olayın meydana geliş şekli(ni) dikkate
al(an)” mahkeme, iş bırakma eyleminin ve buna katılmanın “sendikal
faaliyet olarak nitelendirilmesine imkan bulunmadığı(nın) açık” olduğu,
dolayısıyla da kınama cezası verilmesinin hukuka aykırı nitelik taşımadığı sonucuna varıp davayı reddetmiştir.
Bu, derece mahkemesinin (ama aynı zamanda çoğunluk görüşünün), hem AYM’nin –daha önce verdiği aşağıda değineceğim– çok sayıda kararında (örneğin, AYM, 2014c [2013/8463], § 35; 2014d
[2013/8464], § 36) ve hem de bu başvuruya ilişkin kararında (§ 39) vurguladığı –kuşkusuz İHAS ve İHAM’la sınırlı olmayan– ulusalüstü hukuku göz önünde bulundurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
anlamına gelmektedir. Özellikle AYM’nin, çok sayıda kararında yinelediği 87 ve 98 sayılı sözleşmelerin uygulanmasını denetleyen “ilgili organların” kararlarını araştırmamış, araştırmışsa (?) tartışmamış ve buna
göre sonuca varmamış olması, her koşulda eleştiriye açıktır.
B- İlgili Hukuk
Derece mahkemesi gibi AYM kararında da, “ilgili hukuk” olarak
hiçbir uluslararası sözleşme ve karardan söz edilmemiş olması anlamlıdır. 4 Kararda, yalnızca iç hukuktaki bazı yasakçı yasal ve yönetsel
düzenlemeler ile bir yargı kararına yer verilmiştir. Bunlar; 657 sayılı
yasa (m. 26, 125, 135), 399 sayılı KHK (m. 19), TCDD Personel Yönetmeliği (m. 26, 100/5) ve içinde İHAS ile İHAM’a yollama yapılan
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) kararıdır (22.05.2013; E.
2009/63, K. 2013/1998; Gülmez, 2014b).
Başvurucu ve eyleme katılan diğer sendika üyeleri ise, eylemin
hukuksal dayanağı olarak, yukarıda değindiğim derece mahkemesi kararında soruşturma raporundan aktarılan ifadelerinde, Anayasa’nın 2., 51.
ve 90. maddelerinin yanı sıra, 87 ve 151 sayılı Uluslararası Çalışma Ör-

4

Bununla birlikte, kararın aşağıda ele aldığım esas yönünden inceleme bölümünde,
beş farklı İHAM kararına göndermelerde bulunulduğunu, ayrıca göndermeler yaptığı
önceki kararlarında bazı uluslararası sözleşmeler ile denetim organları kararlarından
da söz edildiğini eklemeliyim.
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gütü (UÇÖ / ILO) sözleşmelerini, İHAS’ın 11. maddesini ve İHAM kararlarını göstermiş, ayrıca Danıştay kararlarını da anımsatmışlardır.
Derece mahkemesi kararından anlaşıldığına göre başvurucu, eyleme uygulanması söz konusu olabilecek UÇÖ denetim organları kararlarından söz etmemiştir. Dayanaklar arasında, yalnızca 87 ve 151 sayılı
sözleşmelere değinip Sendika Özgürlüğü Komitesi (SÖK) ve Uzmanlar
Komisyonu (UK) kararlarına yer verilmemiş olması, davanın sonucunu
etkileyen önemli bir eksikliktir kuşkusuz. Ne var ki AYM’nin, özellikle
önceki içtihatlarıyla çelişen bir kararının söz konusu olması nedeniyle,
bu konuda araştırma yapması beklenirdi.
C- Esas Yönünden İnceleme ve Değerlendirilmesi
AYM, “esas yönünden” yaptığı incelemede, önceki kararlarında
izlediği yöntem ve ilkelerden ayrılmamıştır doğal olarak. “Benzer olaylarda uygulanacak ilkeler(in) 18 Eylül 2014 tarih ve 2013/8463 sayılı
bireysel başvuru kararında (öğretmen Tayfun Cengiz) ortaya konulmuş”
olduğunu, bu “mevcut başvuruda, sözü geçen kararda belirtilen ilkelerden ayrılmayı gerektirecek bir yön bulunma(dığını)” belirtmiş (§
32), ancak hemen ardından –her başvuruda olduğu gibi– “kendisine gelen şikâyetleri incelerken başvuruya özgü koşulları göz önünde bulundur(duğunu)” eklemiştir (§ 33).
Bu noktada, hemen bir not düşeyim: Kuşku yok ki başvuruya özgü
koşullar gözden uzak tutulamaz. Ancak, ulusalüstü hukukun benzer
olaylarda verdiği evrensel yorum kararları, yani yerleşik içtihatları da
yok sayılamaz. Başvurunun aksatılan hizmetlere ve/yada hizmetleri aksatan öznelere ilişkin özel koşullarının, “asgari eşik” olan ulusalüstü
kural ve ilkelere öncelik ve üstünlüğü yoktur. Çünkü ulusalüstü kural ve
ilkeler ile öngörülen istisnalar, ülkelerin “ulusal koşulları” ile hizmetlerin ve görevlilerin / çalışanların özel durum ve koşulları göz önüne alınarak üretilmiştir. Dolayısıyla, ne özel ne de ulusal koşullar, bunların değiştirilmesinin gerekçesi yapılabilir.
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Çizelge 2.- Başvurunun Hukuksal Süreci:
Disiplin Soruşturmasından AYM Kararına (2010-2015)
Tarihler
Açıklamalar
10.02.2010
Eyleme katıldığı saptanan personel hakkında açılan
disiplin soruşturması sonucunda rapor düzenlenmesi
(2010/241-1 sayılı)
13.02.2011
6111 sayılı torba yasayla, 399 sayılı KHK’de değişiklik
yapılması (sözleşmeli personelin sendika yasağını kaldırılması, ancak grev yasağının korunması (değişik 14.
madde) 5
14.10.2011 6
TCDD Yüksek Disiplin Kurulu’nun başvurucuya kınama cezası vermesi (11/51 sayılı karar)
05.03.2012
Kınama cezası kararının davacıya tebliğ edilmesi
07.03.2012
Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, TCDD 6.
Bölge Müdürlüğü’nün Adana Gar’da gerçekleşen eyleme katılan sendika üyeleri için yaptığı suç duyurusu
üzerine açılan kamu davasında, tüm sanıklar için beraat
kararı vermesi (Esas No: 2010/171, Karar No: 177)
09.04.2012
Davalı idari işlemin (kınama cezasının) iptali davası
açılması
15.10.2012
Şanlıurfa İdare Mahkemesi’nin, disiplin cezasını oybirliğiyle hukuka aykırı bulmayıp davanın reddine karar vermesi /Esas No: 2012/1455, Karar No:
2012/1799)
03.04.2013
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin, Şanlı Urfa
İdare Mahkemesi kararını oybirliğiyle onaması
11.07.2013
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin, karar düzeltme
istemini reddetmesi
17.09.2013
İzmir Bölge İdare Mahkemesi vasıtasıyla başvuru yapılması

5

6

Sözleşmeli personelin sendikal haklarının ulusalüstü hukuka ve Anayasa’ya göre
değerlendirilmesi konusunda bkz.: Gülmez, 1988.
Şanlıurfa İdare Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararlarında “14/10/
2011” olarak geçen bu tarih, AYM kararında “14/12/2011” olarak yazılmıştır (MG).
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Birinci Bölüm İkinci Komisyonunun Bölüm tarafından
yapılmasına karar vermesi
Bölüm Başkanının kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar vermesi
Başvuru konusu olay ve olguların Adalet Bakanlığı’na
bildirilmesi
Adalet Bakanlığı’nın görüşünü Anayasa Mahkemesi’ne
sunması
Adalet Bakanlığı görüşünün başvurucuya tebliği edilmesi
Başvurucunun Bakanlık görüşüne karşı beyanda bulunma dilekçesi
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümün, oyçokluğuyla
Anayasa’nın 51. maddesinin ihlal edilmediğine karar
vermesi (Başvuru No: 2013/7199)

Kaynak: Adı geçen yargı organları kararları ve dava dilekçesi.
1- Sendikal Güvencelerin Kapsamı Ulusalüstü Hukuka Göre
Belirlenir
Bunu, Anayasa Mahkemesi söylüyor! Ve çok doğru söylüyor! Kararının izleyen paragraflarında, kimi zaman önceki bazı başvuru kararlarına ve kimi zaman da ilgili İHAM kararlarına göndermelerde bulunarak,
çoğunluğu eğitim ve öğretim hizmetleri alanında devlet okullarında çalışan sendika üyesi öğretmenlerin katıldığı benzer iş bırakma eylemleriyle
ilgili başvurularda Anayasa’nın ve İHAS’ın ihlal edildiği sonucuna varırken gerekçe olarak aynen yinelediği görüşlerine yer vermiştir. Bunlar
arasında, hem bazı uluslararası sözleşmeleri ve hem de denetim organları
kararlarını andığı aşağıdaki 39. paragraf da vardır. Kanımca bu paragraf,
kararın yalnızca ulusalüstü hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi ve
AYM’nin bireysel başvuru kararlarının “özsel tutarlılığı” yönlerinden
değil, öncelikle Anayasa madde 90/son fıkradaki düzenlemenin yargı
organlarınca nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiği açısından da büyük
önem taşımaktadır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş insan hakları
sözleşmelerinin öncelikle ve doğrudan uygulanmasına ilişkin aşağıda
değineceğim Eşki, Buluryer, Aslanbay Akbıyık kararlarıyla birlikte
okunması gereken bu paragrafa göre:
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“39. Anayasa’nın 51-54. maddelerinde düzenlenen sendikal hak ve
özgürlükler, benzer güvenceler getiren başta Örgütlenme Özgürlüğü
Sözleşmesi ile Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi olmak
üzere ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Avrupa
Sosyal Şartı ile tamamlanmaktadır. Anayasa’nın 51-54. maddelerinde
düzenlenen sendikal hak ve özgürlüklerin kapsamı yorumlanırken bu
belgelerde yer alan ve ilgili organlar tarafından yorumlanan güvencelerin de göz önüne alınması gerekir” (ayrıca bkz.: AYM, 2014c, § 35;
2014d, § 36; 2015c, § 34; 2015d, § 36; 2015e, § 36 [bu ve aşağıdaki
tüm vurguları ben yaptım]).
AYM bu paragrafta, bu görüşünü aynen yinelediği benzer iş bırakma eylemlerine ilişkin önceki kararlarına göndermede bulunmamış
olsa da, onaylanan üç uluslararası sözleşmenin “Anayasa’nın 51-54.
maddelerinde düzenlenen sendikal hak ve özgürlükler(i) tamamla(dığını)”
açık bir dille belirtmiştir. Altını çizmekte yarar var: AYM de, İHAM’ın
örneğin Demir ve Baykara / Türkiye kararında (CE, CEDH, 2008, § 85
ve 86) benimsediği yaklaşıma koşut olarak, Sosyal Şart’ın sendikal haklara ilişkin 5. ve 6. maddelerinin onay kapsamı dışında tutulduğunu göz
önüne almamıştır.
AYM’nin, bireysel başvuru kararlarında –aşağıda alıntılar yaptığım
kararlarında yorumladığı– madde 90/son fıkrada yapılan düzenlemeye
ilişkin görüşüne göndermede bulunmamış olması karşısında, “tamamlama”nın anlamını belirlemek önem taşımaktadır.
Onaylanan bu sözleşmelerin Anayasa’nın sözü geçen maddelerini
“tamamlaması”nın anlamı nedir? Madde 90/son fıkranın üçüncü cümlesinde bir buyruk olarak öngörülen “esas alma” mıdır? Sözleşme kurallarının iç hukukun ayrılmaz parçasına dönüşmesi mi demektir? Sözleşmelerin ve denetim organları kararlarının “destek norm” olarak göz
önünde bulundurulması, Anayasa’nın bu kararlar ışığında yorumlanması
gerektiği anlamına mı gelir?
Kanımca AYM, bilindiğini düşünerek onaylandıklarından söz
etmemiş olsa da anılan üç ILO sözleşmesinin, iç hukukun ayrılmaz parçası olduğu ve pozitif metinlerdeki genel nitelikli düzenlemelere ilişkin
denetim organlarının yorum kararlarını da göz önüne alarak çatıştığı
ulusal düzenlemeler yerine doğrudan uygulanması gerektiği görüşündedir. İç hukukun yasakçı ve yaptırımcı açık kurallarını göz ardı ederek,
yani “zımnen ilga edildiğini” düşünerek verdiği –aşağıda değineceğim–
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ihlal kararlarında (AYM, 2014b, § 47; 2015b, § 44) ulaştığı doğru sonuçlar, bunun başka kanıt gerektirmeyen açık belgeleridir.
Öte yandan, bir kez daha vurgulamakta yarar var: AYM, yukarıdaki alıntıda andığı 51-54. maddelerde düzenlenen “sendikal hak ve özgürlüklerin kapsamı yorumlanırken” hem söz ettiği bu üç uluslararası
sözleşmenin, hem de “ilgili organlar tarafından yorumlanan güvencelerin de göz önüne alınması gerek(tiğini)” açıkça belirtmiştir. Başka bir
anlatımla, denetim organlarının yorum kararlarıyla ortaya koyduğu, pozitif metinlerde açıkça yer almayan güvenceler de göz önünde bulundurulacaktır. AYM, sözleşmelerin denetim organları kararıyla birlikte
uygulanması gerektiğini belirtirken, hiçbir kararında bunların yasal düzenlemelerle iç hukuka aktarılmasından söz etmemiş, dolayısıyla doğrudan uygulanmasını istemiştir.
Çoğunluk kararı bunu yapmış mıdır? Elbette ki yanıt olumsuzdur.
2- Hangi Denetim Organları ve Hangi Kararları?
AYM’nin “ilgili organlar” dediği ve andığı üç uluslararası sözleşmeyi yorumlama yetkisi bulunan denetim organları hangileridir? Ve
başvuruyla ilgili olan yaklaşım ve kararları nelerdir?
AYM, yaptığı “esas incelemesi”nde bu denetim organlarının yorum kararlarının göz önüne alınması gerektiğini açıkça belirttiğine ve
doğru bir yaklaşımla kendisini bağladığına göre, bu sorunun yanıtını
araştırmak ve “ihlal yoktur” sonucuna vardığı kararını buna göre değerlendirmek gerekir.
Sözleşmelerden ikisi, kararda da belirtildiği gibi UÇÖ’nün birbirini tamamlayan 87 ve 98 sayılı sözleşmelerdir (Gülmez, 2014: 105 vd.).
İlgili yorum, daha doğrusu denetim organları da, herkesin bildiği üzere,
Uzmanlar Komisyonu ve Sendika Özgürlüğü Komitesi’dir. 1961’deki
ilk başlığıyla anılan, ancak 1996 tarihli yenisinin ve gözden geçirilmiş
olanının (GGASŞ) onaylandığı üçüncü sözleşme ise, Avrupa Konseyi’nin insan hakları sözleşmelerinden biri ve İHAS’ın tamamlayıcısıdır. İlgili organı da, Sosyal Haklar Avrupa Komitesi’dir (SHAK) (Gülmez, 2007). İHAM’ın, bu sözleşmelere ve denetim organları kararlarına
Demir ve Baykara kararında göndermelerde bulunmakla kalmayıp koşut
bir yaklaşım benimsediğini yineliyorum.
Bu organların, söz konusu sözleşmeleri nasıl yorumladığını, AYM
kararında hiç ama hiç söz edilmeyen denetim organlarının dava konusu
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iş bırakma eylemine ilişkin yorum kararlarını, özellikle kamu görevlilerinin grev ve toplu eylem haklarına ilişkin görüşlerini ayrı bir başlıkta
ele alacağım.
3- Sınırlama Rejiminin Koşulları ve “Onsuz Olmaz” Üçüncüsü
AYM, “sendika hakkına müdahale”nin varlığını saptadıktan sonra,
sınırlama rejiminin koşulları açısından incelemesini sürdürmüş ve “müdahalenin haklı sebeplere dayanması” konusunu, sırasıyla “kanunilik”,
“meşru amaç” ve “demokratik toplumda gerekli olma ve ölçülülük” koşulları yönlerinden değerlendirmiştir. İlk iki koşulun varlığını belirtmesinin ardından üçüncüsünü tartışmıştır. Bu konuda da özetle; “mutlak”
olmayan sendika hakkının sınırlandırılabileceği, madde 13’te öngörülen
ilkeler, 2001’de yapılan değişiklik gerekçesi, “demokratik toplum” ölçütünün yorumlanması, demokrasiler ile temel hak ve özgürlükler arasındaki bağlantı, genel olarak örgütlenme özgürlüğü ile özel olarak sendika hakkının demokratik toplumun temel değerlerinden olması, ölçülülük ilkesi ve demokratik toplumun gerekleri arasındaki “ayrılmaz ilişki”,
“gerekli” kavramının anlamı gibi konularda, kimi bireysel başvuru kararları ile ilgili İHAM kararlarına göndermelerde bulunarak görüşlerini
yineledikten sonra (§ 49-59), dava konusu disiplin cezasını sendika hakkına müdahalenin varlığı açısından değerlendirmiştir.
Bu bağlamda, daha önceki 2013/8463 ve 2013/8464 sayılı bireysel
başvuru kararlarında da (sırasıyla § 57 ve § 58’de) yinelediği şu görüşüne yer vermiştir:
“60. Dolayısıyla, başvurucunun sendika faaliyetleri çerçevesinde
işe gelmemek şeklindeki eylemine verilen disiplin cezası nedeniyle müdahale edilen sendika hakkı ile disiplin cezasıyla ulaşılmak istenen kamu
yararı arasındaki dengenin ölçülü olduğunun kabulü halinde, disiplin
cezası verilmesine ve açılan davanın derece mahkemelerince reddedilmesine ilişkin gerekçelerin inandırıcı, başka bir deyişle ilgili ve yeterli
oldukları sonucuna varılabilir (bkz. B. No: 2013/8463, 18/9/2014, § 57).”
4- Eylemin Tanımlanması Sorunu
AYM, sıklıkla andığım 2013/8463 ve 2013/8464 sayılı kararlarında (sırasıyla § 58 ve § 59’da) yinelediği aşağıdaki görüşüne yer vermekle birlikte, ne bu kararlarına göndermede bulunmuş, ne de
2013/8463 sayılı kararında göndermede yaptığı İHAM’ın Ezelin / Fransa
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kararını anmıştır. Gerçekten, dava konusu disiplin cezasını somut olayı
ve olayın tümünü göz önüne alarak değerlendiren AYM, anayasal düzenlemeye dayanıp iş bırakma eylemi için “uyarı grevi” diyen
başvurucudan farklı bir tanımlama yapmıştır:
“61. Dava konusu disiplin cezasının, olayların tamamı ışığında
incelenmesi gerekir. Olay tarihinde başvurucunun bağlı olduğu sendika
kararı ile tüm ülke çapında bir gün işe gelmeme eylemi yapılmasına karar verilmiştir. Her ne kadar adı geçen Sendika söz konusu eylemi
“uyarı grevi” olarak isimlendirmişse de bu eylem, Anayasa’nın “grev
hakkı ve lokavt” kenar başlıklı 54. maddesinde yer alan ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin
sahip olduğu grev hakkı ile bir ilgisi olmayan sendika üyesi kamu
görevlilerinin toplumsal meselelerde seslerini duyurmayı hedefleyen
bir sendikal faaliyettir.”
Öncelikle, eylemin niteliği konusundaki farklı tanımlamalar / görüş ayrılığı için şu noktaları anımsatmak gerekiyor: Başvurucunun yaptığı “uyarı grevi” tanımının, kanımca 54. maddedeki düzenlemeyle hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bu maddede grev hakkının özneleri “işçiler”dir.
Daha önemlisi, grev hakkının yalnızca toplu iş sözleşmesi süreciyle sınırlı olarak anayasal güvenceye alınmış, buna karşılık “uyarı grevi” yada
başka nitelikte toplu eylemler 7 ve başka hak özneleri için herhangi bir
düzenleme yapmamış, konuyu yasa koyucunun takdirine bırakmış olmasıdır. Başvurucunun bunları, özellikle yasal düzenlemelerde grev yasağı
bulunduğunu bilmediği düşünülemez. Kuşkusuz, başvurucunun katıldığı
toplu eylem, “işçiler” özneli madde 54 anlamında bir grev değildir. Ama
bu eylemin, “uyarı” amaçlı bir toplu iş bırakma eylemi olduğu açıktır ve
kanımca geniş anlamda –ulusalüstü hukuka uygun– grev sayılması yanlış değildir. AYM’nin yaptığı ve başka kararlarında da yinelediği, toplu
iş bırakma eylemini, amacı ekonomik ve sosyal konularda sesini duyurmak olan bir “sendikal faaliyet” biçimindeki tanım, kanımca toplu iş
bırakmanın “eylem” niteliğini ikinci plana atma, böylece de iç hukukun
yasakçı ve yaptırımcı düzenlemelerinin kapsamı dışına çıkarma amacı
taşır görünmektedir.
7

Bilindiği gibi 2010 Anayasa değişikliğinde yasaklanan bazı grev ve lokavt biçimlerine ilişkin fıkra yürürlükten kaldırıldı. Ardından, 6356 sayılı yasadan da çıkarıldı.
Ne var ki grev hakkının yasal olarak kullanılması toplu iş sözleşmesi sürecine bağlı
tutulduğu için bu değişikliklerin uygulamada olumlu bir sonucu olmadı.
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Sonuç olarak AYM’nin öteki kararlarında da yinelediği bu paragrafın önemi; Yüksek Mahkemenin, üyelerin, sendika kararıyla gerçekleştirilen ve sendika(lar)ca “uyarı grevi” biçiminde nitelendirilen toplu iş
bırakma eylemlerine katılmasının anayasal anlamda, yani işçilerin toplu
iş sözleşmesi süreci çerçevesinde başvurduğu bir grev olmadığını, bu
süreçten bağımsız biçimde gerçekleştirilen toplu bir eylem olduğunu,
dolayısıyla da anayasal tanımın kapsamı dışında kaldığını kabul etmiş
olmasıdır. “Sendika üyesi kamu görevlilerinin toplumsal meselelerde
seslerini duyurmayı hedefleyen bir sendikal faaliyet” biçiminde yaptığı
genel anlatımlı tanımlama, hangi amaçla yapılmış olursa olsun, sonuç
olarak ilkece yanlış değildir ve eylemin amacına uygundur. Kısacası, söz
konusu toplu iş bırakma eylemleri, sendikal kararlarla gerçekleştirildiği
için özünde ve geniş anlamda bir “sendikal faaliyet”tir, yasalardaki sendika tanımına uygun olarak, üyelerinin ve hatta genel olarak kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal sorunları konusunda varlığını, sesini
işvereni olan hükümete duyurma, hükümeti uyarma, gerektiğinde kimi
karar ve uygulamalarını protesto etme eylemidir. Nitekim UÇÖ denetim
organlarının yerleşik kararlarında da, grev hakkının toplu iş sözleşmesi
imzalanmasına indirgenemeyeceği, tüm çalışanların ve sendika üyelerinin çıkarlarını ilgilendiren ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin hoşnutsuzluk ve tepkilerini açığa vurabilecekleri yinelenmiş (Gülmez, 2014:
347 vd.; BIT ve ILO, 2006, § 520 vd.), dolayısıyla bu tür eylemler meşru
ve sendikal etkinlik ve eylemlerin ayrılmaz parçası olarak değerlendirilmiştir.
Kanımca, AYM’nin “sendikal faaliyet” tanımı, eylemin niteliğini
değiştirmez. Eylem, geniş anlamda sendika özgürlüğünün ayrılmaz
bileşenlerinden olan ve ulusalüstü hukuk anlamında “grev hakkını da
kapsayan toplu eylem hakkı”nın kullanılmasından başka bir şey değildir. Anayasa’nın 54. maddesiyle ilişkilendirilerek anayasal grev kavramıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığının belirtilmesi, bilinenin yinelenmesinden öte anlam taşımıyor. AYM’nin, kamu görevlilerinin üyesi oldukları sendikaların kararına uyarak katıldığı kısa süreli toplu iş bırakma
eylemlerinin 54. madde temelinde anlamını ve anayasal yerini daha geniş biçimde tartışıp belirlemesi, anayasal düzenlemenin yıllardır sık sık
başvurulan bu eylemleri kapsayıp kapsamadığı konusundaki görüşünü
ortaya koyması beklenirdi.
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5.- İç Hukukta Boşluk ve Doldurulması Sorunu
Esasa ilişkin incelemesini sürdüren AYM, sanırım sendikaların örgütlendiği hizmet kolunun ve bunun doğal sonucu olarak kamu görevlilerinin yerine getirdiği hizmetlerin farklı olması nedeniyle, Eğitim-Sen
üyesi başvurucuya ilişkin 2013/8463 sayılı kararının ilk cümlesini kaldırarak ve ikinci cümlenin başına da “Pek çok işkoluna ilişkin olarak” yolunda genel bir ibare ekleyerek, göndermede bulunduğu bu kararın 59.
ve 60. paragraflarını, aşağıdaki 62. ve 63. paragraflarda aynen şöyle yinelemiştir:
“62. Pek çok işkoluna ilişkin olarak gerek idarenin olağan uygulamasında ve gerekse de idari yargının yerleşmiş içtihatlarında başvuru
konusu olayda olduğu gibi sendikal faaliyet çerçevesinde işe gelinmemesi halinde kişinin mazeret iznini kullandığı kabul edilmekte ve disiplin soruşturması açılmamaktadır. Ne var ki sendika üyelerinin sendikal
faaliyet kapsamında işe gelmemeleri halinde mazeret izinli sayılacakları
yönündeki yerleşik hale gelen idari yargı içtihatlarına rağmen, idarenin
ve yargının bir bütün olarak yeknesak hareket etmesini sağlayacak
mevzuat düzenlemeleri bulunmamaktadır. Bu sebeple mevcut başvurudaki gibi durumlarda sendika hakkını kullanan kişilerin disiplin soruşturması tehdidi altında kaldıklarını not etmek gerekir (B. No: 2013/8463,
18/9/2014, § 59).”
“63. Öte yandan bir sendikal eylemin tümüyle yasaklanması veya
gerçekleştirilmesinin ağır koşullara bağlanması hakkın özüne zarar vermesi muhtemel olmakla birlikte mevcut başvurudaki gibi sendika
üyelerinin iş bırakma türü eylemlere katılmasına ilişkin yasal
düzenlemeler ve yasal düzenlemelere bağlı olarak genel düzenleyici
işlemler yapmak, yasama ve yürütme organlarının takdirindedir (B.
No: 2013/8463, 18/9/2014, § 60).” (vurguları ben yaptım)
Görüldüğü üzere AYM, sendikal hakların bölünmezlik ve bütünselliği ilkelerine uygun doğru bir yaklaşımla, iş bırakmanın “sendikal
faaliyet” olduğunu yinelemiştir. “İlgili hukuk” kapsamında değindiği
Danıştay İDDK’nun kararını anmamış olmakla birlikte, yerleşik “idari
uygulama”nın işe gelmemeyi “mazeret izni” olarak değerlendirip soruşturma açılmaması yönünde olduğunu belirtmiştir. Ne var ki “yerleşik”
olduğunu vurguladığı “idari yargı içtihatlarına rağmen” bu konuda yasal
boşluk vardır ve bu da 657’deki disiplin suç ve cezalarının “sendika hakkını kullanan kişilerin disiplin soruşturması tehdidi altında kal(maJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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larına)” yol açmakta, yönetsel yetkililerin yasakçı ve yaptırımcı iç hukuk
kurallarını “Demokles kılıcı” olarak kullanmasına fırsat vermektedir.
Ulusal hukuktaki bu boşluğu doldurma ve aykırı düzenlemeleri değiştirme görevi ise, doğallıkla yasama ve yürütmeye düşmektedir. Ne var
ki yasama ve yürütmenin gündeminde böyle bir sorun yoktur! Üstelik, iç
hukuktaki aykırı düzenlemelerin değiştirilmemesi, kamu yetkililerinin
ulusalüstü hukuka uymamalarının gerekçesi olarak bile kullanılabilmektedir. 8
6- Onaylanan Sözleşmelerin Öncelikle ve Doğrudan Uygulanması
Kanımca bu doğru saptamaları yapan AYM’nin, bu noktada andığı
üç uluslararası sözleşme ve özellikle ilgili denetim organlarının yerleşik
kararları ile iç hukuk düzenlemeleri arasında uyuşmazlık / çatışma bulunduğunu, dolayısıyla Anayasa madde 90/son fıkranın üçüncü cümlesini anımsayarak bu konuda ortaya koyduğu görüşünü yinelemesi, örneğin hiç değilse Eşki, Buluryer ve Aslanbay Akbıyık kararlarında (AYM,
2013; AYM, 2014b; 2015b) açıkladığı “zımnî ilga” konusundaki şu
yerleşik görüşüne de değinmesi gerekirdi:
“Anayasa'nın 90. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, sözleşmeler
hukuk sistemimizin bir parçası olup, kanunlar gibi uygulanma özelliğine
sahiptir. Yine aynı fıkraya göre, uygulamada bir kanun hükmü ile temel
hak ve özgürlüklere ilişkin olan sözleşme hükümleri arasında bir uyuşmazlığın bulunması halinde, sözleşme hükümlerinin esas alınması zorunludur. Bu kural bir zımnî ilga kuralı olup, temel hak ve özgürlüklere
ilişkin sözleşme hükümleriyle çatışan kanun hükümlerinin uygulanma
kabiliyetini ortadan kaldırmaktadır (B. No. 2013/2187, 19/12/2013, §
45 [44])” (ayrıca bkz.: AYM, 2014a: § 39; 2014b: § 36).
8

Gerçekten de, 26 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen 6356 sayılı yasayla ilgili bir
toplantıda, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu, yönelttiğim soruları
yanıtlarken, sendikaların kuruluş sürecinde iç hukuku (6356 ve 4688 sayılı sendikal
yasaları) uygulamadığı takdirde hakkında soruşturma açılacağını, özetle şöyle anlatmıştı:
“Ben bir kamu görevlisiyim sayın hocam! Söylediğinize katılıyorum, buna saygı duyarım; ama bu mevzuatı uygulamakla yükümlüyüm ben. Bana bir evrak geliyor, açıp
kanuna bakıyorum, ‘Efendim, sendikaya üye olamayacaklar arasında sayılıyorsunuz
emniyet mensubu olarak’, diyorum. Ben bunun tersini nasıl yaparım da onu ilan ederim?
Bunu yaparsam, yasadışı bir işlem yapmış olurum kamu görevlisi olarak, hakkımda
soruşturma açılır” (Gülmez, 2015: 196).
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AYM, gönderme yaptığı 2013/2187 sayılı Eşki kararının (AYM,
2013) aşağıdaki paragrafında, bir iç hukuk kuralının yalnızca İHAS ile
değil başka uluslararası insan hakları antlaşmaları (BM sözleşmeleri) ile
de çatıştığını saptadıktan sonra, uyuşmazlığa uluslararası sözleşmenin
uygulanması gerektiği sonucuna varmıştır:
“45. (...) Bu durumda, uyuşmazlığı karara bağlayan derece Mahkemelerinin, AİHS ve diğer uluslararası insan hakları andlaşmaları ile
çatışan 4721 sayılı Kanun’un 187. maddesini kararlarına esas almayarak, başvuru konusu uyuşmazlık açısından Anayasa’nın 90. maddesi
uyarınca uygulanması gereken uluslararası sözleşme hükümlerini dikkate alması gerektiği sonucuna varılmaktadır” (ayrıca bkz.: 2015b, §
45; vurguları ben yaptım).
Ama AYM aynı zamanda, yalnızca sözleşmenin değil, İHAM içtihadının da uygulanması gerektiğini, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen
derece mahkemesine haklı bir eleştiri yönelterek, izleyen paragrafta
şöyle belirtmiştir:
“46. Somut başvuru açısından, başvurucunun temel hak ve özgürlüklere dair uluslararası andlaşmaların kanun hükümlerine nazaran
öncelikle uygulanacağı ve bu kapsamda Sözleşmenin ve AİHM içtihadının uyuşmazlığın karara bağlanmasında nazara alınması noktasındaki
itirazlarının yargı mercilerince dikkate alınmadığı ve tartışılmadığı
anlaşılmaktadır.”
Anayasa Mahkemesi’nin madde 90/son fıkradaki çatışma kuralına
ilişkin bu yerleşik içtihadını tamamlayan –anayasal sendikal hak ve güvencelerin kapsamının belirlenmesi konusundaki yerleşik içtihadıyla
birlikte okunması gerektiğini belirttiğim– aşağıdaki şu görüşlerini de
anımsa(t)makta yarar vardır:
“40. Belirtilen düzenlemeyle, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmalarda yer
alan düzenlemelerin kanun hükmünde olduğu belirtilerek, 7/5/2004 tarihinde yapılan değişiklikle fıkraya eklenen son cümle ile, hukukumuzda
kanunlar ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmalar arasında bir çeşit hiyerarşi ihdas edilmiş ve aralarında uyuşmazlık bulunması halinde andlaşmalara öncelik tanınacağı hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme uyarınca, temel hak ve özgürlüklere ilişkin
uluslararası bir andlaşma ile bir kanun hükmünün çatışması halinde,
uluslararası andlaşma hükmünün öncelikle uygulanması gerekir. Bu
durumda başta yargı mercileri olmak üzere, birbiriyle çatışan temel hak
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ve özgürlüklere ilişkin bir uluslararası andlaşma hükmü ile bir kanun
hükmünü önlerindeki olaya uygulamak durumunda olan uygulayıcıların,
kanunu göz ardı ederek uluslararası andlaşmayı uygulama yükümlülükleri vardır” (AYM, 2013, § 41; 2014a, § 35; 2014b, § 46; 2015b, § 40).
41. Belirtilen düzenleme uyarınca, uluslararası insan hakları hukukunun temel belgelerinden olan ve Türkiye’nin usulüne uygun olarak
onaylayıp taraf olduğu Sözleşme iç hukukta doğrudan uygulama kabiliyetini haizdir” (AYM, 2013, § 42). 9
Yorumu gereksizleştiren bu paragraflarda özetle deniliyor ki:
1) İnsan haklarına ilişkin uluslararası antlaşmalar ile yasalar arasında oluşturulan hiyerarşide, antlaşmalar öncelikle uygulanır;
2) Bu yükümlülük, yargı mercilerinin yanı sıra uygulayıcıları da
kapsar;
3) Yargı ve uygulayıcılar, “zımnen ilga” edilmiş ve artık uygulanma kabiliyetini yitirmiş olan yasayı göz ardı edip antlaşmayı doğrudan uygulamalıdır.
Anayasal sendikal güvencelerin kapsamının ulusalüstü hukuka
göre belirlenmesine ilişkin önceki alıntılarla birlikte okunduğunda da, bu
yükümlülüklerin tümü, yalnızca İHAS ve İHAM içtihatları değil, BM ve
UÇÖ sözleşmeleri ve denetim organları kararları için de geçerlidir.
Geçerlidir ama, AYM çoğunluk kararı bunun gereklerini yapmış
değildir.
7- Olayın Kendine Özgü Koşulları: Demiryolları Temel Hizmetlerdendir
Yücel Yaşar başvurusu kararında AYM, iş bırakmayı sendikal bir
eylem olarak gördüğü ve yasal boşluğa değindiği aktardığım alıntılardan
sonra, “buna karşın” diyerek dava konusu başvurunun kendine özgü koşulları bulunduğunu belirtip, iş bırakma eylemine uygulanan –oysa kanımca yukarıda değindiğim Buluryer ve başka kararları uyarınca artık
9

Bu paragraf, 2014/5836 sayılı bireysel başvuruda, İHAS’ın iç hukukta doğrudan
uygulanabilirliğine vurgu yapan biraz değişik bir anlatımla şöyle yazılmıştır:
“41. Belirtilen düzenleme uyarınca, uluslararası insan hakları hukukunun temel belgelerinden olan ve Türkiye tarafından da kabul edilerek onaylanan Sözleşme hükümlerine de doğrudan uygulama alanı tanınmakla, Sözleşme iç hukukta doğrudan
uygulanabilir hale gelmiştir.”
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“uygulanma kabiliyeti” kalmayan– ulusal hukuk kurallarının öngördüğü
yasak ve uygulanan disiplin yaptırımını anımsatmıştır:
“Buna karşın mevcut başvurunun kendine özgü koşulları bulunmaktadır. Dava konusu eylem kararı 12/12/2009 tarihinde alınmış ve
eylem günü, tüm ülkede önceden belirtilmiştir. Özel olarak söz konusu
eylemin yapılmasına yetkili merciler tarafından itiraz edilmemiş olmakla
birlikte başvurucunun bu tür bir eyleme katılması yasaklanmıştır. Başvurucu, bağlı olduğu sendikanın söz konusu işe gelmeme eylemine katılması nedeniyle de kınama cezası ile cezalandırılmıştır (§ 64).”
Bu noktada yineleyerek anımsatmak gerekir ki, kendine özgü koşullar, diğer başvurular için de söz konusudur ve bunu ilgili kararlarında
da belirtmiştir. Ne var ki AYM, sanıyorum derece mahkemesinin kararının değindiğim bölümlerinden etkilenerek, öncekilerden farklı bir anlam
yüklediği bu koşulları, kararının aşağıda değineceğim bölümlerinde
açıklamıştır. Ne var ki, karşıoy yazısında da vurgulandığı gibi, eylem
kararının kamuoyuna duyurulmasından sonraki günlerde, iş bırakma
eylemiyle aksaması olası hizmetlerin “kendine özgü” olduğu ileri sürülen koşullarının bireysel ve toplumsal yaşam üzerinde yaratabileceği
kimi olumsuzluklara karşı yönetimce gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı vb. sorunlara –bu arada derece mahkemesi kararında alındığı belirtilen bazı önlemlere– değinmiş değildir.
Öte yandan, eğer başvuru(lar) yalnızca “zımnen ilga” edilen ulusal
mevzuata göre incelenip değerlendirilecekse ve AYM’nin yukarıda değindiğim paragraflarda belirttiği gibi anayasal sendikal güvencelerin
kapsamının belirlenmesinde onaylanan üç sözleşme ve özellikle İHAM’ı
da kapsamak üzere diğer denetim organları içtihatları göz önüne alınmayacaksa, derece mahkemesinin kararı –kimi kararlarında yaptığı gibi– bu
yönden değerlendirilmeyecekse, hem yerleşik kararlarında sıklıkla yaptığı göndermenin işlevsel bir anlamı yoktur, hem de “mevcut başvurunun
kendine özgü koşulları bulun(duğu)” savı inandırıcı olmadığı gibi temelsiz ve geçersizdir. Kararlarda sürekli gönderme yapılan eğitim işkolundaki iş bırakma eylemleri de ulusal hukukta yasaklanmış ve disiplin cezalarıyla yaptırıma bağlanmış olduğuna, dolayısıyla yasak ve ceza salt
bu işkoluna özgü olmayıp 657’ye bağlı tüm kamu görevlilerini kapsadığından genel nitelik taşıdığına göre, başvurunun kendine özgülüğü ulusal hukukun yaptığı düzenlemelerde değildir.
Kendine özgülük, bu başvuruya konu olan iş bırakma eylemiyle
aksatılan kamu hizmetinin öteki başvurulardakilerden farklı nitelik taşıJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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masındadır! Nitekim AYM de, yine 2013/8463 sayılı kararının (AYM,
2014b) aşağıdaki paragrafının ilk cümlesinin başındaki “Başvurucunun
bir devlet okulunda öğretmen olduğu göz önüne alındığında” ibaresini
çıkarıp küçük bir değişiklik yaptıktan ve alıntıdaki –sorunun derece
mahkemesi önünde gündeme getirildiğini anımsatan– son cümleyi de
ekledikten sonra, bu kararın 61. paragrafına göndermede bulunarak diyor ki:
“Devlet memurlarının bu haktan bütünüyle mahrum bırakılamayacaklarını not etmek gerekir. Bununla birlikte, demokratik bir toplumda
gerekliliği tartışılmaz olan durumlarda ordu, emniyet veya başka bazı
sektörlerde sendikal faaliyetlere sınırlamalar getirilmesi mümkündür (B.
No: 2013/8463, 18/9/2014, § 61). İlk Derece Mahkemesinde görülmekte
olan dava sırasında başvurucunun bu türden sınırlamalara tabi tutulmasını gerektirecek bir görevde bulunduğu ileri sürülmüştür (§ 65).”
Kısa bir saptamayla yetinmek gerekirse, geniş anlamda sendika
hakkının belirtilen kamu görevlileri için sınırlandırılması, ulusalüstü
hukukun tanıdığı bir olanaktır. Ne var ki sınırlamalar getirme yetkisi de
mutlak değildir. Çünkü “istisna” olan bu sınırlamaların da, aşağıda değineceğim gibi “kural”a geri dönüşün güvencesi olan sınırları vardır ve
bunların başında da “demokratik toplum düzeninin gerekleri” vardır.
Kanımca, AYM kararının yukarıdaki paragrafına değin, bu başvurunun taşıdığını ileri sürdüğü ve sonuç olarak yerleşik kararlarından ayrılmasını haklı gösteren “kendine özgü koşullar” söz konusu değildir. Bu
koşulların neler olduğu, gerek kendi kararlarına ve gerekse ulusalüstü
hukuka hiçbir göndermenin bulunmadığı, derece mahkemesi kararının
eylemle aksatılan hizmetleri sıraladığı bölümlerine değinmediği, dolayısıyla yalnızca ulusal hukuka göre değerlendirme yapılarak “ihlal yoktur”
sonucuna varıldığı kararın son beş paragrafının ilkinde, kendine özgü
koşullar ile gerçekte demiryolları hizmetlerinin UÇÖ’nün tanımladığı
anlamda “temel hizmet” olduğunu savunan çoğunluk kararına göre:
“Toplum yaşantısının vazgeçilmez bir parçası olan ulaşım ve
ulaştırma sistemi, ekonomik ve sosyal girdileriyle toplumu sürekli etkileyen bir yapıya sahiptir. Ulaştırma, üretim sürecinin önemli bir parçasını oluşturması ve gerektirdiği önemli yatırımların ekonomide yarattığı
etkiler açısından toplumların ekonomik yapıları içinde ağırlıklı bir yere
sahiptir. Devletin temel görevi ise ekonomik ve toplumsal gelişmelerin
yarattığı ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ulaşım kapasitesini yaratan,
ülke ve toplum çıkarlarına uygun ulaşım sistemlerini kurmak ve koordine etmektir. Bu sebeplerle bir sendikal faaliyetin yapılması nedeniyle
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bu alandaki aksamaların bireysel ve toplumsal hayatın derin bir şekilde
etkileyeceği kabul edilmelidir (§ 66).”
AYM; önceki kararlarında göndermelerde bulunduğu ancak bu kez
görmezlikten geldiği ulusalüstü hukuk diliyle, daha açık bir anlatımla
UÇÖ denetim organlarının yerleşik kararlarında tanımı yapılarak ve koşulları açıklanarak kullanılan bir kavramla belirtmek gerekirse demek
istiyor ki, ulaşım ve ulaştırma dar anlamda “temel hizmetler” olarak
tanımlanan hizmetlerdendir.
Önce, bir saptama yapmak gerekiyor: AYM, toplu iş bırakma eylemiyle eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksatılmış olmasının bireysel ve
toplumsal yaşamı derin biçimde etkileyip etkilemediğini kararlarında
açıkça tartışmış ve ihlal bulunmadığı sonucuna varırken de böyle bir
gerekçeden söz etmiş değildir. Bununla birlikte, doğrudan bu tartışmaya
girmemiş olmasını, örtük biçimde, bu konuda derin bir etkilemenin bulunmadığı kanısında olduğu yolunda yorumlamak, sanırım yanlış olmaz.
Tartışmaya, şu sorularla başlanabilir kanımca: Yukarıdaki paragrafta geçen “ulaşım” ve “ulaştırma” yerine “eğitim ve öğretim” sözcükleri konulamaz mı? Konulduğunda da, altını çizdiğim bölümlerin eğitim
ve öğretim hizmetleri ve sistemi için de geçerli olduğu, eğitim ve öğretimin de aynı nitelikleri taşıdığı düşünülemez, bireysel ve toplumsal yaşam için benzer etkiler doğuracağı ileri sürülemez mi?
“İhlal yoktur” sonucuna varmış olması nedeniyle, AYM’ye göre
bireysel ve toplumsal yaşam için ulaşım eğitimden daha önemlidir! Eğitim ve öğretim hizmetleri, kısa süreli iş bırakma eylemleri nedeniyle
aksatıldığında, bireysel ve toplumsal yaşam “derin bir şekilde” etkilenmez! Öğretmenlere, üyesi oldukları sendikaların kararına uyarak iş bırakma eylemlerine katılmaları nedeniyle en hafifinden olsa bile ceza
verilmesi, sendika hakkına “haksız” bir müdahaledir. Ama demiryolları
memurları için “haklı” bir müdahaledir!
İzleyen 67. paragrafta, derece mahkemesinin iş bırakma eylemi
“nedeniyle bireysel ve toplumsal hayatın etkilenme derecesi”ne ilişkin
yukarıda değindiğim değerlendirmesine dayanan AYM, eylemin gerçekleştiği saati, iptal edilen ve durdurulan yolcu ve yük trenlerinin sayılarını belirterek, örneğin “trendeki yolcuların mağduriyetine sebep
ol(duğunu), bazı personel(in) görevlendirildiği trene geleme(diğini)”,
“yük ve yolcu taşıma faaliyetleri(nin) aksa(dığını)” anlatarak, eylemin
bireysel ve toplumsal yaşamı nasıl derinden (!?) etkilediğini kanıtlamaya
çalışmıştır. Ama tanımlanan aksamaların bireylerin yada halkın örneğin
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yaşamı, güvenliği ve sağlığı üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere karşı
önlemler alma olanak ve yetkisi ile yeterli bir sürenin bulunup bulunmadığını ne sorgulamış, ne araştırmış ne de tartışmıştır.
AYM, eyleme ve sonuçlarına ilişkin bu genel değerlendirmesinin
ardından, başvurucunun eyleme katılmasının sonuçlarını da 68. paragrafta aynen şöyle anlatmıştır:
“Devlet memurlarının bu haktan bütünüyle mahrum bırakılmaları
hakkın özünü zedeler. Buna karşın başvurucu tren teşkil memuru olarak
görev yapmaktadır ve başvurucunun işe gelmeyerek görevini yerine getirmemesi nedeniyle tren seferleri yapılamamıştır. Başka bir deyişle başvurucu, işe gelmediği takdirde bazı büro işlerinin aksamasına neden
olabilecek büro görevlisi değildir ve yaptığı işi bırakması nedeniyle ulusal ulaşım sisteminin en önemli parçası olan devlet demiryollarının
kuruluş faaliyetleri ve ulaşım hizmetleri yapılamamıştır. Başvuruya
konu sendikal faaliyetin yapılması nedeniyle bu alandaki aksamalar,
bireysel ve toplumsal hayatı derin bir şekilde ve doğrudan doğruya
etkilemiştir (§ 68).”
Bu paragrafın ilk cümlesinin Türkçesi şudur: Bu ve benzer olaylara ilişkin öteki kararlarda “İlgili Hukuk” olarak anılan 657 sayılı yasa
ile 399 sayılı KHK’nin ve yönetsel düzenlemelerin, devlet memurlarını
“sendikal faaliyet” olarak tanımlanan ekonomik ve sosyal amaçlarla
toplu iş bırakma / toplu eylem hakkından “bütünüyle mahrum bırakan”,
yani kesin ve genel, kısacası mutlak yasak öngören kuralları hakkın
özünü zedelemektedir.
Ve anımsatalım: AYM’nin yukarıda değindiğim yerleşik yaklaşımına göre de, bu kurallar “zımnen ilga” edilmiş, “uygulanma kabiliyetini” yitirmiştir. Dolayısıyla da, anayasal sendikal hak ve özgürlüklerin
kapsamının belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken
ulusalüstü hukuk temel alınmalıdır.
Ne var ki AYM, böyle yapmamış, adını koymamış olsa da demiryolları ulaşımını, UÇÖ denetim organlarının verdiği –aşağıda değineceğim– yerleşik tanım anlamında “temel hizmet” olarak görmüş ve “büro
görevlisi olmayan” başvurucunun ve diğer katılımcıların “sendikal faaliyet” sayılan bir günlük iş bırakma eyleminin bu tanım anlamında bireysel ve toplumsal yaşamı derinden ve doğrudan etkilediği görüşünü savunmuştur. Oysa, aşağıda görüleceği gibi, UÇÖ denetim organlarının
yaptığı tanım anlamında, demiryolları hizmetleri / ulaşımı “temel hizmet” değildir. Çoğunluk kararına göre ise, demiryollarında yalnızca
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“büro hizmetleri” bu tanım kapsamında değildir ve iş bırakma eylemine
başvurulması olanaklıdır.
AYM, 2013/8463 ve 2013/8464 sayılı kararlarda yinelediği görüşlerini, paragrafın başındaki “Tüm bunlara karşın” ibaresini çıkararak
ve verilen cezanın kararda söz edilen denge açısından “ölçülü” olduğuna
ilişkin –kanımca zorlama– bir ekleme yaparak, ama her iki kararda (§ 62
ve § 64) yer alan ve ikisi Türkiye’ye (Kaya ve Seyhan / Türkiye, B. No:
30946/04, 15/12/2009, § 30; Karaçay / Türkiye, B. No: 6615/03,
27/6/2007, § 37), biri de Fransa’ya (Ezelin / Fransa, B. No: 11800/85,
26/4/1991, § 43) yönelik üç İHAM kararına yapılan yollamaları silerek
(!) ve nedense olumsuz bir anlatımı yeğleyerek, önce kınamanın “ölçülü” olduğu, sonra da “ihlal bulunmadığı” sonucuna ulaşmıştır:
“Verilen ceza hafif olsa da, başvurucu gibi sendikaya üye kişileri,
çıkarlarını savunmak amacıyla yapılan meşru grev veya eylem günlerine katılmaktan vazgeçirecek bir niteliğe sahiptir. Buna karşın somut
başvuruda verilen kınama cezasının ölçüsüz olduğu söylenemez (§ 69).”
Öyle anlaşılıyor ki, tüm kararlarında yinelediği yukarıdaki görüşünden, yani hafif bir disiplin cezasının da meşru / haklı bir eyleme “katılmaktan vazgeçirecek bir nitelik” taşıdığı gerçeğinden “buna karşın”
diyerek ayrılmak, Anayasa Mahkemesi’nin içine sinmemiştir!? Kararını
temellendirebilmek için, öncekilerden farklı olarak “zorlayıcı toplumsal
bir ihtiyaçtan “kaynaklandığı”nı savunduğu kınama cezasını, olumsuz
bir dille ölçülü ve demokratik toplum için gerekli bulmuştur, bulabilmiştir. Uygun uyarlamaları yaptığı kararının son paragrafında “ihlal yoktur”
diyerek de, ulusalüstü hukuka aykırı bir sonuca varıp şöyle nokta koymuştur:
“Açıklanan nedenlerle, her ne kadar başvurucuyu benzer eylemlere katılmaktan vaz geçirecek niteliğe sahip olsa da şikâyet edilen kınama cezasının “zorlayıcı toplumsal bir ihtiyaçtan” kaynaklanması
nedeniyle "demokratik toplumda gerekli olduğu” sonucuna varılmıştır.
Bu sebeple başvurucunun Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına
alınan sendika hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir (§ 70).”
III- KARŞIOY YAZISI DOĞRU AMA...
Birinci Bölüm Başkanı Serruh Kaleli’nin 23 maddeden (paragraftan) oluşan karşıoy yazısının, temelde AYM’nin önceki kararlarında
benimseyip uyguladığı yerleşik içtihada dayandığı, ne var ki doğru göJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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rüşlerini ulusalüstü hukuka göre yeterince temellendiremediği söylenebilir.
Kaleli, AYM kararında esas yönünden yapılan incelemede, önce
“... sendikal faaliyet kapsamında işe gelmemenin mazeret izni sayılacağı
yönündeki Türk hukukunda yerleşik hale gelmiş içtihatların varlığına
vurgu yapılmış” olduğunu anımsatmış, ancak buna karşın “... yargısal
içtihatların hizmet ettiği ifade, örgütlenme ve sendikal özgürlüklerin
gelişmesinin demokratik temelli toplumlarda engellememe (engellenmemesi) yönündeki işlevinin kararda dikkate alınmadığı” (§ 2) eleştirisinde bulunmuştur.
Kararın gerekçelerini özetleyen Başkan; kanımca, sonucu etkileyici nitelik taşıması yönünden önemli olmakla birlikte çoğunluk kararında nedense değinilmeyen ve göz önüne alınmayan ama dava dilekçesinde ayrıntılı biçimde yapılan açıklamalardan bir başka bilgiye de yer
verdiği karşıoy yazısında, “trenlerdeki yolcular(ın) otobüslerle varış
yerlerine ulaştırıldıkları(nın) mahkeme kararında ifade edilm(iş)” olduğunu da anımsatmış; (§ 6) çoğunluk kararına, ulusalüstü hukuk kapsamında “nitelikli bir değerlendirme” yapılmamış ve tek bir gerekçeye
dayanılmış olması nedeniyle haklı bir eleştiri yöneltmiştir:
“Mahkeme kararında yer alan mevzuat hükümlerine aykırı hareketin ulaşım hizmetlerinin aksamasına sebep olması, cezalandırmanın
hukuka uygunluğunun tek gerekçesi olmuş, sendikal hakkın anayasa,
ILO Sözleşmeleri ya da AİHS kapsamında nitelikli bir değerlendirilmesi yapılmamış(,) eylemin bütününe bakıp sendikal faaliyet olmadığı
kararı verildiği anlaşılmaktadır (§ 7).”
Eleştirisinde belirttiği “ILO Sözleşmeleri” ve özellikle denetim organları kararları açısından ayrıntılı ve kapsamlı, kendi anlatımıyla “nitelikli bir değerlendirme” yapmayan Kaleli, emek-sermaye ilişkileri yaklaşımıyla sendikacılığın “emeğin hak ve çıkarlarının sermayeye karşı kurumsal bir yapı ile korunması” anlamına geldiğini ve “Günümüzde tüm
demokratik hukuk sistemlerinde memurların örgütlenme özgürlüğü ve
sendika hakkının varlığı(nın) tartışmasız bir anayasal hak” olduğunu
vurgulamıştır (§ 8). Anayasa’da yapılan 2010 değişikliğine, 87 ve 151
sayılı sözleşmeler ile İHAS’ın 11. maddesine değinen (§ 9) Kaleli,
İHAM’ın Demir ve Baykara / Türkiye kararından (CE, CEDH, 2008, §
97) son derece önemli bir alıntı yaparak, “devletin idare mekanizması
ile alakalı olmayan memurlara devletin idare mekanizması görevlileri
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olarak muamele edilemeyeceği(ni) ve sendikal haklarına kısıtlama
getirilmemesini içtihat etmiş” olduğunu anımsatmıştır (§ 10).
Hemen eklemek isterim ki bu alıntı, Büyük Daire’nin göndermelerde bulunduğu (§ 38, 43, 147, 166) UÇÖ denetim organlarının –özellikle Uzmanlar Komisyonu’nun– 98 sayılı sözleşmenin kişiler yönünden
kapsamının ve dolayısıyla grev ve toplu eylem yasak ve kısıtlamaları
kapsamına alınabilecek kamu görevlilerinin belirlenmesi konusunda
benimsediği yerleşik yaklaşımla ilgilidir ki, aşağıda bu konuya değineceğim.
BM insan hakları belgelerinden yalnızca İHEB’e ve sendika hakkına da yer veren 23. maddesine değinirken, sendika özgürlüğünün
“kurma, üye olma, ayrılma yanında bireysel olarak sendikal faaliyetlerde
bulunma konusundaki serbestiyi de kapsadığı açıktır” diyerek (§ 11),
geniş anlamda sendika özgürlüğüne, sendikal hakların bütünselliği ve
karşılıklı bağımlılığı ilkelerine ve kural olan özgürlük ile istisna olan
sınırlama arasındaki dengenin korunması gerektiğine vurgu yapan Kaleli’ye göre:
“Bu halde, sendika özgürlüğünü korumayan, gelişmesine fırsat tanımayan, işlevsiz kılacak tüm müdahalelerin sınırlama-özgürlük dengesini korumadığı ve tanınmış güvenceleri göz ardı ettiği takdirde hakkın
ihlaline sebep olacağının kabulü gerekecektir (§ 12).”
1989’da “imzalanıp onaylan(dığını) ve yayımı ile iç hukukta bağlayıcılık kazan(dığını)” (§ 13) belirttiği ASŞ’nin 5. maddesinde, “sendika hakkı konusunda kısıtlayıcı düzenlemelerin sadece polis ve silahlı
kuvvetler üyeleri için tanındığını” anımsatan (§ 14) ancak iki güvenlik
personeli için “ölçü” ve “ilke” diyerek gözettiği önemli ayrıma (Gülmez,
2014: 251-257; CE, CEDS 2008a ve CE, ECSR, 2008b; 51-52) değinmeyen Kaleli, yine 2008 ve 2009 tarihli Türkiye’ye yönelik iki karara
(Demir ve Baykara ile Enerji Yapı-Yol Sen) göndermede bulunarak
(Gülmez, 2008b: 152-159; 2010: 29-31 ve 37-40; CE, CEDH, 2009),
İHAM’ın sendikal haklara ilişkin yorumlarında İHAS ile sınırlı kalmaksızın 87 sayılı sözleşme ile Sosyal Şart’ı göz önünde bulundurduğunu ve
sendika hakkı ile grev hakkının bölünmezliği ilkesini şöyle anımsatmıştır:
“AİHM sendika hakkını ve buna bağlı olarak grev hakkını Sendika
Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 numaralı
ILO Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nın düzenlemelerini dikkate alarak yorumlamakta ve grev hakkını sendika hakkının ayrılmaz bir parçası olarak nitelemektedir” (§ 16).
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Ardından, her ikisinin başvurucularının öğretmen olduğu
2013/8463 ve 2013/8464 sayılı AYM kararları ile 6/1/2015 tarihli “yirmiden fazla başvuruda da aynı hususu anayasal hak ihlali olarak nitelendirmiş” olduğunu anımsatan (§ 17) Kaleli, AYM’nin yerleşiklik kazanan
bu yaklaşımına karşın ulaştığı sonuç için ortaya koyduğu gerekçenin
yetersiz kaldığını belirtmiş, tren teşkil memurunun silahlı kuvvetler ve
polis personeline benzetilmesini de haklı olarak eleştirmiştir:
“Buna rağmen mahkeme çoğunluğu, aynı konuya ilişkin bu başvuruda farklı bir sonuca ulaşmış ve sendikal faaliyete katıldığı için başvurucuya uygulanan disiplin yaptırımının ölçülü olduğu(na) ve başvurucunun sendika hakkını ihlal etmediğine karar verilmiştir. Bu kararda da
yukarıda atıf yapılan kararlardaki ilkeler tekrarlanmakla birlikte ulaşılan farklı sonucun gerekçesinin yeterince açıklandığı söylenemez.
Kararın 65. paragrafında demokratik bir toplumda gerekliliği tartışılmaz olan durumlarda ordu, emniyet veya başka bazı sektörlerde sendikal faaliyetlere sınırlamalar getirilebileceği ve ilk derece mahkemesinde davanın görülmesi sırasında başvurucunun bu türden sınırlamalara tabi tutulmasını gerektirecek bir görevde bulunduğunun ileri
sürüldüğü belirtilmektedir. Kararın 66. ve devamı paragraflarında eylem nedeniyle demiryolu ulaşımında yaşanan aksaklıkların açıklandığı
buna bağlı olarak uygulanan yaptırımın ölçülü olduğu sonucuna ulaşıldığı dikkate alındığında Mahkeme çoğunluğunun da başvurucuyu özel
sınırlamaya tabi kamu görevlileri kategorisi içinde değerlendirdiği
anlaşılmaktadır” (§ 18).
Aşağıda değineceğim gibi, silahlı kuvvetler ve polisin sendikal
haklarına “hangi ölçüde” sınırlamalar getirilebileceği konusunda “ulusal
mevzuat”a tanınan takdir yetkisini, bu iki güvenlik personeli dışına taşırma olanağı yoktur. Çünkü bu düzenleme, kural olan hak ve özgürlüğü
kısıtlama olanağı verdiğinden dar anlamda yorumlanması gereken bir
istisna kuralıdır. Ne var ki karşıoy yazısı, İHAM kararlarına göndermede
bulunmakla birlikte –izleyen bölümde aktaracağım– UÇÖ denetim organları ile SHAK’nin yerleşik içtihatlarına değinerek görüşünü temellendirememiştir.
Kaleli, AYM’nin yerleşik yaklaşımından yetersiz bir gerekçeyle
ayrılmasının mahkeme kararlarının taşıması gereken “istikrar”, “öngörülebilirlik” ve “meşruiyet” gibi özellikler üzerindeki olası olumsuz etkilerine de değinmiş; “önceki açık kararlardan farklı bir sonuca ulaşan
çoğunluğun farklı sonuca ulaşma nedenini açık bir şekilde ortaya koyAnayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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ması(nın) mahkeme kararlarının istikrarı ve hukuki öngörülebilirliğin
gereği” olduğunu, “Mahkeme kararlarının meşruiyeti(nin), kararların istikrarına ve gerekçelerinin açıklığına dayan(dığını)” ve “Bireyler açısından hukuki öngörülebilirli(ğin de) ancak bu şekilde sağlanabil(eceğini)”
(§ 19) savunmuştur. Ardından da, çoğunluk kararının gerekçesinin
yetersizliğini, özellikle UÇÖ denetim organlarının yerleşik içtihatlarına
dayanmaksızın ve dolayısıyla ulusalüstü hukukun kavramlarıyla konuşmaksızın şöyle ortaya koymuştur:
“Diğer taraftan bazı yaşamsal alanlarda faaliyet gösteren kamu
görevlilerinin sendikal faaliyetlerine kanunla sınırlamalar getirilmesi
gerekli ise de, ulaşım sektörünün ve demiryolu ulaşımının ülke ekonomisi ve bireylerin güncel yaşamları açısından taşıdığı öneme vurgu
yapmak otomatik olarak bu sektörde çalışan tüm bireylerin sendika
haklarına yönelik kısıtlama getirebileceği ve faaliyetlere katılanlara
uygulanan yaptırımın ölçülü olduğu sonucu doğurmamalıdır. Öncelikle ulaştırma sektöründe görev yapan bazı görevlilerin faaliyetlerini
aksatması yaşamsal sonuçlar doğurabilse de bunların neler olduğu kanunla açık bir şekilde düzenlenmeli ve bireylerin hakları ile kamunun
menfaati arasında makul bir denge kurmak için alınabilecek alternatif
tedbirler belirlenmelidir. İkinci olarak, uygulanan yaptırımın ölçülülüğünden söz edebilmek için, demokratik bir toplumda böyle bir yaptırım uygulamayı zorlayan bir toplumsal ihtiyacın varlığı gösterilmelidir (§ 20).”
Kaleli, çoğunluk kararında söz edilmeyen önemli bir nokta olarak,
eylem kararının alınması ile eylemin gerçekleştiği tarihler arasındaki
dört günlük zaman kesitini anımsatmış (bkz.: Çizelge 1); demiryolları
yönetiminin bu süre içinde eylemin yaratabileceği –aslında olağan karşılanması gereken– bazı hizmet aksamalarına karşı –ulusalüstü hukukun
da olanak tanıdığı “asgari hizmetleri” yürütmeye yönelik– önlemler alma
olanağı bulunduğunu, kaldı ki çoğunluk kararında bireysel seyahat özgürlüğü ihlal edildiği ileri sürülen yolcular için de bu amaçla önlemler
alındığını, bu nedenle de çoğunluk kararına katılamadığını belirtmiştir:
“İdarenin eyleme katılacak görevlileri tespit etmek ve aksaklıkları
mümkün olduğunca önlemek için tedbir alacak zamanı olmadığı söylenemez. Kaldı ki sendikal eylemin amacı sorunlara dikkat çekmek, bu
yönde kamuoyu oluşturmak ve sorunların çözümü için baskı uygulamaktır. Bu nedenle her eylemin belli ekonomik ve sosyal sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Burada önemli olan bireyin hakkı ile kamunun
menfaatleri arasında makul bir denge kurmaktır. Bu çerçeveden değerJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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lendirildiğinde eylemden önceden haberdar olan idarenin eylemin
olumsuz etkilerini minimuma indirmek için gerekli tedbirleri alma
konusunda yeterli imkanı olduğu gözetilmeden (nitekim eylem nedeniyle seyahatleri aksayan tüm yolcular otobüslerle varış noktalarına
ulaştırıldıkları da düşünüldüğünde) uygulanan disiplin yaptırımının ölçülü olduğu yönündeki çoğunluk görüşüne katılmak mümkün olmamıştır” (§ 23).
Sonuç olarak karşıoy yazısı, ulusalüstü hukuk kavramlarıyla konuşmaksızın, çoğunluk kararına iki yönlü eleştiri yöneltmiş, özellikle
ILO ve İHAS’a dayalı “nitelikli bir değerlendirme” yapılmadığını vurgulamıştır. Ne var ki, “yaşamsal alanlar”a göndermede bulunarak “temel
hizmet” kavramını kısmen çağrıştıran ve yönetimin eylemin olumsuz
etkilerini alacağı önlemlerle “minimuma indirme” olanağı bulunduğuna
dikkat çekerek de “asgari düzeyde hizmet” kavramına örtük göndermede
bulunan kimi açıklamalara yer vermiş olsa da, gerekçesini doğrudan ve
açık bir anlatımla sözünü ettiği “ILO sözleşmeleri”ne ve özellikle değineceğim denetim organları kararlarına dayandırmamıştır.
IV- ULUSALÜSTÜ SENDİKAL HAKLAR HUKUKU NE
DİYOR?
AYM’nin Yücel Yaşar başvurusunda verdiği çoğunluk kararı,
Türkiye’yi yalnızca Anayasa’nın madde 90/son fıkrasındaki kural dolayısıyla değil ama aynı zamanda insan haklarına saygılı ve dayalı devlet
ilkeleri ile Başlangıçtaki temel hak ve özgürlüklerden eşitlik ve sosyal
adalet gereklerince yararlanma ilkesi uyarınca da bağlayan ulusalüstü
sözleşmeler ve denetim organlarının yerleşik kararlarından oluşan sendikal haklar ortak hukuku açısından nasıl değerlendirilebilir?
Bu başvuru ile gerek çoğunluk kararında gerekse karşıoy yazısında
sözü edilen benzer başvurulara konu olan toplu iş bırakma eylemlerinin
özneleri kamu görevlileridir. Büyük bir çoğunluk, eğitim ve öğretim
hizmetlerinde görev yapan sendika üyesi öğretmenlerdir. Artık öğretmenlerin iş bırakma eylemlerinin disiplin suçu oluşturmadığı, tersine
verilen kararların anayasal sendika hakkının ihlalini oluşturduğu yerleşik
içtihat niteliği kazanmıştır.
Buna karşılık, demiryolları hizmetlerinde çalışan kamu görevlilerinin toplu iş bırakma eyleminde, bu uygulamadan sapan bir karar verilmiştir. Bu karar, ulusalüstü hukuka açıkça aykırıdır. Ama aynı zamanda,
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AYM’nin öğretmenlerin toplu iş bırakma eylemlerine ilişkin kararlarında ulaştığı “ihlal vardır” sonucunun yanı sıra, bu sonuca ulaşırken
dayandığı gerekçelere, gerekçe olarak andığı ve kararlarını temellendirdiği İHAM içtihatlarına, kararlarında göndermelerde bulunduğu ILO
sözleşmeleri ile denetim organları içtihatlarına, sonuç olarak kendi kararlarına da aykırıdır. Kısacası AYM, kendisiyle çelişkiye düşmüştür.
Ulusalüstü hukuka aykırılık konusunu, AYM kararlarında –Birleşmiş Milletler’in onaylanan ikiz sözleşmelerine değinilmediğinden
eksik biçimde– anılan uluslararası sözleşmeler ve denetim organları kararlarıyla sınırlı olarak incelemekle yetineceğim.
A- Ulusalüstü Hukukta Grev Hakkı Yok mu?
Bilindiği gibi, AYM’nin çoğunluk kararında söz ettiği üç sözleşmenin ikisi, UÇÖ’nün 87 ve 98 sayılı sözleşmeleridir. UÇÖ ve grev
hakkından söz edildiğinde, özellikle işveren çevrelerinde ve ILO sistemini sözleşme metinlerinden ibaret sayan ve sanan çoğu akademisyenlerce –özellikle işveren kesimlerce– zaman geçirmeden kurulan ilk
cümle şudur: UÇÖ sözleşmelerinde grev hakkı, hatta grev sözcüğü bile
yoktur!
Doğru! Doğru ama, 60 yıllık içtihadı yadsıyıp sözleşmelerin salt
pozitif metinleriyle yetinilirse!
87 ve 98’in 1948 ve 1949 yıllarında kabul edilmesinin ardından,
onaya bağlı olmaksızın ve İHAS / İHAM sisteminde olduğu gibi “iç
hukuku tüketme” koşulu da aranmaksızın işletilmek üzere oluşturulan
yeni bir anayasal denetim sisteminin organı olan Sendika Özgürlüğü
Komitesi’nin 1951 yılından beri verdiği ve Yönetim Konseyi’nce onaylanan kararlarına bakıldığında, bu cümle baştan sona yanlıştır! Artık bu
cümlenin, grev karşıtlarının dayanaksız bir savı olmaktan öte anlam ve
değeri yoktur!
Çünkü zaten, Türkiye’nin onayladığı insan hakları sözleşmelerinden birinde “grev”, sözcük ve hak olarak vardır! Ama nedense Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, ne işverenlerce,
ne akademisyenlerce ve ne de yargıçlarca anılır ve anımsanır! Çünkü,
BM ve AK denetim organları da UÇÖ denetim organlarının grev ve
toplu iş bırakma eylemleriyle ilgili yerleşik kararlarına göndermelerde
bulunmuş ve bulunmaktadır. Çünkü ve kaldı ki İHAM bile, “sendika”
sözcüğü dışında, öteki sendikal hakları dolaylı da olsa çağrıştıran bir
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sözcüğün bulunmadığı İHAS’ın 11. maddesinden, toplu sözleşme ve
toplu eylem hakları çıkarmış, Türkiye’ye yönelik çok sayıda kararda
yinelemiştir (Gülmez, 2008, 2010; Gökçeoğlu / Balcı, 2008). Anayasa
Mahkemesi de, sıklıkla bu içtihatlara göndermelerde bulunmuş ve bulunmaktadır. Bu yaklaşım eleştirilebilir, ancak içtihat değişmedikçe
bağlayıcıdır.
Öyleyse, sözü uzatmadan bağlayayım: AYM’nin yukarıda değindiğim yerleşik kararında, Anayasa’nın 51-54. maddelerinde düzenlenen
sendikal hakların kapsamı belirlenirken göz önünde tutulmasını istediği
“ilgili denetim organlarından” olan SÖK ve UK’nin yerleşik içtihatlarına
bakmak, demiryolları hizmetlerinde grevin –ki UÇÖ anlamında grev,
toplu iş sözleşmesi bağıtlama süreciyle sınırlı değildir– kısıtlanamayacağı yada yasaklanamayacağını görmek için yeterli olur.

B- Demiryolları “Temel Hizmet” Değildir
Her iki denetim organının yerleşik kararlarında örnek olarak sıralanan ve grev kısıtlama yada yasaklarına konu olmaması gerektiği belirtilen “temel hizmetler” / sektörler / işletmeler arasında “demiryolları
hizmetleri” yoktur (Gülmez, 2014: 353-357; BIT, 2006: 124-125 / §
587). Grevin yasaklanabileceği durumlar için göz önünde tutulması gereken ölçüt şudur: Halkın / nüfusun tümü yada bir bölümünün yaşamı,
güvenliği ve sağlığı için açık seçik ve eli kulağında bir tehdidin varlığı.
Denetim organları, bu ölçüte uygun bir yaklaşımla, “kesintiye uğraması
halkın tümü yada bir bölümü için kişinin yaşamını, güvenliğini yada
sağlığını tehlikeye koyabilecek hizmetler” biçiminde yaptığı “temel
hizmet” tanımının (BIT, 2006: 123-124 / § 581-584) kapsamını giderek
daraltmıştır. “Temel hizmetler”de grev yada toplu eylem yasak yada
kısıtlamaları öngörüldüğünde de, başka güvencelerle birlikte bulunması
gerektiğini; yasak ve kısıtlamalar yönünden tüm devlet işletmelerinin ve
tüm kamu görevlilerinin eş düzeyde (bir) tutulamayacağını; grev yasağının sıkı sıkıya, tam ve dar anlamıyla “temel” olduğu düşünülen hizmetlerle sınırlı kalmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir. Bir hizmetin grev
nedeniyle aksamasının ve bunun halkı tedirgin etmesinin “temel” sayılması için yeterli olmadığını, bir grevin uzun dönemde ulusal ekonomi
için ağır sonuçlar yaratmasının da yasaklanmasını haklı gösteremeyeceğini vurgulamıştır.
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Denetim organları, grev yasak ve kısıtlamalarını “temel hizmetler”in yanı sıra “kamu yönetimi”, yani yasak yada kısıtlamalar kapsamına alınabilecek kamu görevlileri / memur kesimleri açısından da değerlendirmiştir. Yerleşik içtihatlarda, grev yasak yada kısıtlamalarından
etkilenebilecek kamu görevlileri, giderek takdir yetkisinin kötüye kullanılarak kapsamın genişletilmesine olanak tanımayan bir yaklaşımla tanımlanmıştır. İlk yıllarda benimsenen “kamu erkinin / gücünün organları
sıfatıyla hareket eden görevliler” yerine, “devlet adına otorite işlevleri
yerine getiren görevliler” tanımı yeğlenmeye başlanmıştır. Bazı somut
yakınma olayları dolayısıyla da, örneğin öğretmenlerin, petrol tesislerinde, bankalarda, anakent taşımacılık işletmelerinde çalışanların grev
yasağı kapsamına alınamayacağı belirtilmiştir (BIT, 2006: 122-124 / §
572-586).
İHAM’ın Demir ve Baykara kararında UÇÖ yaklaşımına gönderme yaparak değişik bir anlatımla kullandığı tanım, özünde farklı değildir. Tren teşkil görevlisinin “devlet yönetiminde görev üstlenmiş
kamu görevlileri” tanımı kapsamına girmeyeceği ise apaçık ortadadır.
C- Temel Hizmetleri Asgari Düzeyde Yerine Getirebilme Olanağı
SÖK, incelediği birçok somut yakınma olayında, dar anlamda
“temel hizmet” tanımı kapsamına giren hizmetlerin asgari düzeyde sürdürülebileceği durum ve koşulları belirlemiştir (Gülmez, 2014: 359360). Çoğunluk kararının demiryolları hizmetlerinin niteliği konusunda
benimsediği yaklaşımın ulusalüstü hukuk bağlamında değerlendirilmesi
açısından önem taşıyan yerleşik içtihatlara göre, örneğin güvenlik sağlama amacı taşıyan grev kısıtlamaları kabul edilebilir. Yine, genişliği ve
süresi yönlerinden halkın normal yaşam koşullarının tehlikeye düşebilmesi gibi derin / ağır bir ulusal bunalım durumuna neden olabilecek nitelik taşıyan grevlerde, asgari bir hizmetin sürdürülmesi yasaldır, kabul
edilebilir. Ancak bunun zorunlu olan iki koşulundan biri, yalnızca dar
anlamda temel hizmetlerle sınırlı tutmak, ikincisi de, çalışan örgütlerinin
/ sendikaların “asgari hizmet” kavramının tanımlanmasına, yani bu nitelikteki hizmetlerin belirlenmesine katılımını sağlamaktır. Böylece Komite, benzer bir durumda asgari hizmet kavramını çok geniş tutarak grevin etkisiz bırakılmasına fırsat vermek istememiştir. Ama aynı zamanda,
sendikal örgütlerin grevin başarısızlığının, asgari hizmet kapsamının çok
geniş tutulmuş ve tek yanlı olarak belirlenmiş olmasından ileri geldiği
yolunda bir izlenim edinmelerini önleme amacı da gütmüştür.
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Birlikte bulunması gereken bu koşulların ikisi de, dava konusu
olayda yoktur.
Komite’nin, asgari hizmet yerine getirilmesi için gerekli koşulların oluştuğuna ve dolayısıyla sendika özgürlüğü ilkelerine aykırı düşmediğine karar verdiği durumlar / hizmetler arasında, örneğin yerel toplulukların asgari gereksinimlerini karşılamak için metro etkinliklerinde
asgari bir hizmeti sürdürme yükümlülüğüne saygı gösterilmesi vardır.
Demiryollarında grev durumunda da, asgari hizmet konulması meşrudur. Bir ülkede demiryolu ulaşımının özel durumu göz önüne alındığında, toptan (genel) ve uzayan bir grevin halkın esenliğini tehlikeye
düşüren derin / ağır bir ulusal bunalım çıkmasına yol açması olasılığı
varsa, bu durumda da bazı koşullarla, asgari hizmet yerine getirilmesini
öngören bir müdahale haklı olabilir. Yolcu ve yük ulaşımı / taşımacılığı,
dar anlamda temel hizmet değildir. Bununla birlikte, grev sırasında asgari bir hizmet dayatılmasının haklı gösterilebileceği çok önemli bir
kamu hizmetidir. Posta hizmetlerinde asgari bir hizmetin sürdürülmesi
öngörülebilir. Çöp toplama hizmetlerinde de, zorunlu bir asgari hizmet
kabul edilebilir. Para basma enstitüsü (darphane), bankalar ve petrol
sektörü, tüketicilerin temel gereksinimlerinin karşılanmasını güvenceye
almak amacıyla, grev sırasında anlaşmayla asgari hizmetin sağlanabileceği sektörlerdir. Uzun süreli grevlerde, eğitim sektöründeki asgari
hizmetlerin sosyal ortaklara tam bir danışmayla (diyalog kurarak) öngörülmesi olanaklıdır (BIT ve ILO, 2006: 128-132 / § 604-626; BIT,
2013).
UÇÖ denetim organlarının özetlediğim kararlarındaki yaklaşım,
AYM’nin “ilgili denetim organları” olarak söz ettiği Sosyal Şart’ın denetim organı Sosyal Haklar Avrupa Komitesi’nce de benimsenmiştir
(Gülmez, 2014: 328-337; CE, CEDS, 2008: 70-73). Yine özetlemek gerekirse; grev hakkına getirilebilecek kısıtlamalar, İHAS’ınkine benzer üç
koşullu sınırlama rejimine uygun olmak zorundadır. Yasa ile öngörülmesi ve belirli nedenlere dayandırılması, yani iki koşula uyulması yeterli
değildir; sınırlamalar, aynı zamanda demokratik toplum için zorunlu
önlem niteliği de taşımalıdır (GGASŞ, madde G). Grev hakkı, temel
hizmetlerde kayıtsız koşulsuz yasaklanamaz, bu kavram geniş tanımlanamaz, grevler sırasında yerine getirilmesi öngörülen “asgari hizmetler”in belirlenmesi yetkisi de yalnızca hükümete bırakılamaz. Grev
hakkı kısıtlanabilecek memur kategorileri arasında, örneğin elçiler, yüksek yöneticiler, yargıçlar, silahlı kuvvetler ve polis vardır. Ne var ki bu
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da, genişletilmemesi gereken bir istisna kuralıdır. SHAK, 17 Mayıs 2014
tarihli bir kararında, polislerin toplu sözleşme ve grev haklarına getirilen
yasakların Sosyal Şart’a aykırı olduğuna karar verdi (CE, CEDS, 2014).
Gerek UÇÖ denetim organlarının ve gerekse SHAK’nin özetlediğim yerleşik içtihatları karşısında, çoğunluğun “ihlal yoktur” kararının
dayandırıldığı gerekçelerin geçersiz olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Geniş anlamda sendika hakkı, mutlak olmayan “sınırlanabilir”
bir haktır ama, “istisna” olduğu hiçbir zaman unutulmamak gereken sınırlamanın da evrensel ve bölgesel ölçekli ulusalüstü sendikal haklar
hukukunda olmazsa olmaz koşulları vardır. Başka bir deyişle, sendika
hakkı “mutlak” değilse, sınırlama da “mutlak” değildir! AYM, kararlarında söz ettiği 87 ve 98 sayılı sözleşmeler ve Sosyal Şart ile söz ettiğim
denetim organlarının içtihatlarını araştırmış olsaydı, karşıoy yazısında
sıralanan kararlarda bulunması gereken özellikler açısından kendi kararlarıyla da çelişen aykırı bir sonuca ulaşma durumunda kalmayabilirdi.
Birçok kararına dayanak yaptığı Türkiye’ye yönelik İHAM kararlarının (özellikle Demir ve Baykara, Karaçay, Yapı Yol Sen kararlarının)
gereklerini yerine getirmeyen AYM’nin, hem kendi kararıyla çelişen,
hem de ulusalüstü hukuka aykırı olan bu kararının, Strasbourg’tan dönmemesi için bir neden yoktur.
V- SONUÇ: ULUSALÜSTÜ HUKUKA EKSİKSİZ DÖNÜŞ
KAÇINILMAZ
Önce birkaç soru yoluyla, soyuttan somuta ve genelden özele
doğru bazı ilkesel saptamalar yapmak isterim:
Anayasa’nın madde 90/son fıkrasının gereği olarak, onaylanmış bir
insan hakları sözleşmesinin belirli bir konuya ilişkin kuralına ve yetkili denetim organının ilgili içtihadına göndermede bulunup çatışma sorununu
çözüme bağlayan karar vermek, bu uluslararası sözleşmenin diğer kuralları ile denetim organının diğer içtihatlarının da bağlayıcılık ve doğrudan
uygulanabilirliğini kabul etmiş olmayı içermez ve gerektirmez mi?
Bu yaklaşım aynı zamanda, söz konusu sözleşmenin diğer kurallarının ve özellikle, gerek gönderme yapılan denetim organı içtihadında
benimsenen yorum ilkelerinin, gerekse onaylanmış başka sözleşmelere
ve yetkili denetim organları kararlarına yapılan göndermelerin de bağlayıcılık ve uygulanabilirliğinin kabul edilmesini içermez ve gerektirmez mi?
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Kararda temel alınan sözleşme İHAS ve denetim organı İHAM,
gönderme yapılan içtihadı da örneğin Demir ve Baykara ise, bu içtihatta
sendikal hak ve özgürlükler konusunda UÇÖ sözleşmeleri ile Sosyal
Şart’a ve denetim organları SÖK ve UK ile SHAK’nin yerleşik içtihatlarına kaynakları da gösterilerek göndermeler yapılmışsa, üstelik Türkiye’nin Sosyal Şart’ın bu konudaki 5. ve 6. maddelerini onay kapsamı
dışında tutmuş olması göz ardı edilmişse, bu yaklaşım bir bir sergilenen
yorum ilkeleri de unutulmaksızın ve bütünselliğini bozmaksızın dava
konusu başka ve tüm uyuşmazlıklarda uygulanmayı, bu amaçla söz konusu denetim organlarının en yenilerini de kapsamak üzere önce içtihatlarını araştırmayı ve sonra da tartışıp karar vermeyi içermez ve gerektirmez mi?
Bu soruların ardından yanıt bekleyen soru ise şudur: Yücel Yaşar
başvurusunda Anayasa Mahkemesi bunu yapmış mıdır?
Açıktır ki hayır!
İlkesel saptamalar temelinde bu başvurudaki çoğunluk kararı ve
karşıoy yazısı ile ilgili görüş ve değerlendirmelerime gelince; Anayasa
Mahkemesi’nin çoğunluk kararından çıkan sonuç, kanımca şöyle özetlenebilir: “Temel hizmet” olan ulaşım ve ulaştırma hizmetlerinde sendika
kararına uyarak toplu iş bırakma eylemine katılmaya uygulanan kınama
cezası caydırıcıdır ama demokratik toplum için gerekli ve ölçülü bir önlemdir!
İlkece grev yada toplu eylem yasaklarına konu olmaması gereken
demiryolları hizmetlerinde, tarihleri ve süresi önceden açıklanmış toplu
eylemlerden birincisine katılan 16 sendika üyesinin en ağır disiplin cezası, yani kural olan hak ve özgürlüğe ölçüsüz bir müdahale önlemi olan
“görevden uzaklaştırma” ile cezalandırılması üzerine başvurulan ikinci iş
bırakma eylemi de, ilki gibi Anayasa Mahkemesi’nin doğru bir yaklaşımla geniş anlamda tanımını yaptığı bir “sendikal faaliyet”tir. Sendika
üyesi kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal amaçlı, kısa süreli ve barışçı toplu iş bırakma eylemlerinin anayasal ve yönetsel yargının ortak
yerleşik içtihadıyla geniş anlamda sendika hakkı kapsamında güvenceye
alındığı bir sırada, Anayasa Mahkemesi Yücel Yaşar başvurusuna ilişkin
kararıyla ulusalüstü hukuka uygun bu yaklaşımına gölge düşürmüş ve
deyim yerindeyse, “bir çuval inciri berbat etmiştir!”
“Eğitim ve öğretim hizmetleri”nin ulusalüstü hukuk anlamında
“temel hizmet” sayılıp sayılamayacağı sorununu tartışmayan ve tartışmaya gerek görmeyen AYM, nedense bu tartışmayı demiryolları hizAnayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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metlerinde yapma gereği duymuştur. Duymuştur ama, ulusalüstü hukuktaki durum konusunda hiçbir araştırma yapmaksızın! Anlaşıldığına
göre Yüksek Mahkeme, alınan bazı önlemlerle “asgari düzeyde” –ve
hatta üstünde– hizmetlerin sürdürülmesiyle bireysel mağduriyetlerin
önlenmiş olmasına karşın, önce disiplin amirlerinin soruşturma raporuna, oradan da derece mahkemesi kararına alınan hizmet aksamalarının
ayrıntılı dökümünden etkilenmiştir. Ne var ki bunu, ulusalüstü hukukun
ortak ilkelerini göz önüne almaksızın yalnızca davalının savları temelinde tek yanlı olarak tartışmış, olayın somut koşullarını da eksik değerlendirip yerleşik içtihadıyla çelişen bir sonuca ulaşmıştır.
Derece mahkemesi, iş bırakma eyleminin “demiryolu ulaşım hizmetlerinin aksamasına ve kişilerin seyahat özgürlüğünün önemli ölçüde engellenmesine sebebiyet verdiği(ni)” belirtirken, AYM hizmet
aksamalarının “bireysel ve toplumsal hayatı derin bir şekilde ve doğrudan doğruya etkilemiş” olduğu biçiminde değerlendirmiş, böylece de
“önemli ölçüde engelleme”yi ağırlaştırıp “derin bir şekilde etkilenmeye”
dönüştürmüştür.
Yerleşik kararlarıyla çelişerek ve ulusalüstü hukuka aykırı olarak
alınan bu karara ve hatta kendisine karşın diyorum ki, “artık Ankara’da
Anayasa Mahkemesi vardır!”
Çünkü öncelikle, anayasal sendikal hakların ulusalüstü ortak
hukuka uygun yorumlanması, yerleşik bir Anayasa Mahkemesi içtihadıdır. Daha açık bir anlatımla, 51. maddenin güvencesindeki sendika
hakkı, İHAS’ın 11. maddesinde tanınan sendika hakkı gibi, İHAM’ın
öteden beri yinelediği üzere, geniş anlamda örgütlenme özgürlüğünün
özel bir biçimidir. Anayasa Mahkemesi’nin de temelde aynı yaklaşımla
bölünmezlik, bütünsellik ve karşılıklı bağımlılık ilkelerine uygun olarak
yorumladığı madde 51 anlamında sendika hakkı, yalnızca kurma ve üye
olmayı değil, aynı zamanda sendika üyelerinin çıkarlarını koruma ve
geliştirmenin araçlarından olan toplu iş sözleşmesi bağıtlama ve grevi de
kapsayan toplu eylemlere başvurma haklarını da kapsar. Anayasa’nın
51., 53. ve 54. maddelerinde işçiler ve kamu görevlilerine tanınan sendikal hak ve güvencelerin kapsamı, Türkiye’nin onayladığı uluslararası
sözleşmeler ile yetkili denetim organlarının içtihatları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Hatta artık, onay kapsamı dışında tutulmuş olsa da
Sosyal Şart’ın 5. ve 6. maddeleri de göz ardı edilmemelidir. Bu, derece
mahkemelerini ve uygulayıcıları da bağlayan bir kuraldır, içtihattır.
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Onaylanan sözleşmeleri, özellikle denetim organlarının kararlarını
bilmemek mazeret sayılmaz. Bunun bir nedeni de, Anayasa’nın 11.
maddesidir. “Temel hukuk kuralları” olarak Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığı ve üstünlüğü kuralının kapsamadığı erk, yönetsel makam, kuruluş ve kişi yoktur. Hiç kuşku yok ki 11. madde, anayasal bir kural olan
madde 90/son fıkrada öngörülen koşullar yerine getirilerek iç hukukla
bütünleştirilen ve yasalara üstün tutularak uygulama buyruğu verilen
“usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin
milletlerarası andlaşmalar” için de geçerlidir. Başka deyişle, 11. maddenin madde 90/son fıkra kuralını kapsamadığı düşünülemez. Dolayısıyla
Anayasa Mahkemesi’nin sendikal hak ve güvencelerin kapsamının belirlenmesinde onaylanan sözleşmeler ile denetim organları kararlarının göz
önüne alınmasını istemesinin anayasal dayanaklarından biri de 11. maddedir.
Sorularla başladım, soruyla bitireyim:
Anayasa Mahkemesi, ulusalüstü insan hakları hukukunun evrensel
ilke ve değerlerini, çatıştığı iç hukuk düzenlemelerine öncelik tanıyarak
doğrudan uygulanması zorunluluğu öngören Anayasa kuralını göz ardı
ederek ve kendi yerleşik içtihatlarıyla çelişik kararlar vererek gölgelediği
saygınlığını sürdürebilir mi?
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MESUT GÜLMEZ, SOSYAL HAKLARSIZ ‘YENİ’ ANAYASA MI?
ELEŞTİREL GÖZLE EMEK VE SERMAYENİN ÖNERİLERİ
(MESUT GÜLMEZ, A ‘NEW’ CONSTITUTION WITHOUT SOCIAL RIGHTS?
SUGGESTIONS FROM LABOUR AND CAPITAL THROUGH A CRITICAL VIEW)

(Hatiboğlu Yayınevi, Mayıs 2013)
İbrahim Ö. Kaboğlu∗
Gülmez bu kitabını, emek örgütlerinin “büyük ve derin bir suskunluk” içinde bulunduğunu gözlediği için yazdığını belirtiyor. Özellikle
son yıllarda Anayasa değişikliği tartışmaları çerçevesinde, çeşitli toplantılarda sunduğu bildiriler ile kaleme aldığı yazı ve makalelerde açıkladığı
“sosyal devlet konusundaki önerileri”nin, bu konudaki eleştirel serzenişlerinden kaynaklanan iki istisnası dışında, emek kesiminin ve akademik çevrelerin ilgisini hiç mi hiç çek(e)mediğini anımsatıyor.
Bu ilgisizlik karşısında yaşadığı şaşkınlığı gizlemeyen yazar; sosyal hakların tarihsel olarak yaratıcı, koruyucu ve geliştirici özneleri olan
emek kesiminin ve örgütlerinin “yeni Anayasa süreci”ne ilişkin büyük
suskunluklarını, ancak TBMM Başkanı’nın yazılı çağrı ve ziyaretleri
üzerine bozarak görüş ve önerilerini sunmaya zorlandıklarını belirtiyor.
“Yeni Anayasa süreci” çerçevesinde, yazılı çağrı, yerinde ziyaret ve
sözlü sunum gibi değişik yöntemlerle derlenen ve kamuoyuna açıklanmaması kararlaştırılan görüş ve önerileri, yaklaşım ve içerikleriyle irdeleyip değerlendirerek, hiç olmazsa akademik kesimde sosyal haklar konusundaki suskunluğu bozmak istediğini yazıyor.
Emek ve sermaye kesimlerinin, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun saydamlık ilkesine aykırı olarak kamuoyuyla paylaşmama
kararı aldığı “yeni Anayasa” konusundaki önerilerinin tümünün eleştirel
gözle incelendiği Kitap, Giriş ile dört Kesim ve toplam dokuz Bölümden
oluşuyor.
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Giriş’te; Ekim 2011’den Mayıs 2013’e değin, uzlaşma oranının
ancak üçte bir dolayında kaldığı “Yeni Anayasa Süreci” inceleniyor.
Sürecin ilk adımları ve “teamül-i kadim” olarak TBMM’de grubu bulunan dört siyasal partinin uzlaşmasıyla kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu ele alınıyor. Çalışma yöntemine ilişkin düzenleme ve sürecin başından birbirini izleyen “uzatma ayları”nı da kapsayan sonuna değin
gerçekleştirilen çalışmalar özetlenip değerlendiriliyor.
Birinci Kesim’in ilk dört bölümünde; sosyal haklar alanındaki anayasalaş(tır)ma süreci, genel ve Türkiye’deki gelişimleriyle anımsatılıyor.
Özellikle 1961 ve 1982 Anayasaları, yaklaşım ve maddi içerikleri temelinde, “hak” temelli ve “program” nitelikli kurallarıyla karşılaştırılarak
inceleniyor. Her iki Anayasa’nın dikkatli okunmadığını ve pozitif metinlerini aşan bir yaklaşımla yorumlandığını düşündüğü “Devletin sosyal
ve ekonomik ödevlerinin sınırı” başlıklı 53. ve 65. maddelerde yapılan
düzenleme ve değişiklikler, konuyla ilgili tartışmalar ve Anayasa Hukuku öğretisinde ileri sürülen görüşler, eleştirel bir yaklaşımla değerlendiriliyor.
“Dava edilebilirliği”ni savunduğu sosyal hakların “ulusalüstü hukuksal dayanakları” olarak, Anayasa Hukuku ve İş Hukuku öğretilerinde
göz ardı edilen Uluslararası Sosyal İnsan Hakları Öğretisi ve Hukuku
alanındaki gelişmelere yer veren yazar; ‘Yeni’ Anayasa’nın asgari hukuksal çerçevesini oluşturması gerektiğini savunarak, Sosyal İnsan
Hakları Ulusalüstü Hukuku’(SİHUH) na dayandırdığı “sosyal devlet ve
sosyal haklar” konusundaki somut önerilerini sıralıyor. Bu alanda,
SİHUH’u göz ardı edip “sil baştan Anayasa yazma”yı amaçlayan bir
“table rase” yaklaşımının geçerli olamayacağı görüşünü dile getiriyor.
Emek örgütlerinin “yeni Anayasa” konusundaki görüş ve önerilerine ayırdığı İkinci Kesim’de; önce 3 işçi konfederasyonu (Türk-İş,
DİSK ve Hak-İş) ve 2 sendikanın, ardından da –aralarında Memur-Sen,
Türkiye Kamu-Sen ve KESK’in bulunduğu– 7 kamu görevlileri konfederasyonu ve 1 sendikanın yaklaşımları çerçevesinde, emek kesiminin
yeni Anayasa önerilerini inceleyip değerlendiriyor.
Üçüncü Kesim’in iki bölümünde, –başta “ekonomik Anayasa”
öneren Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) olmak
üzere– sermayenin 2 “sendikal” örgütü ile “dernek ve vakıf” nitelikli 3
örgütünün (TÜSİAD ve MÜSİAD) önerilerini ele alıyor.
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Dördüncü Kesim’de de, temelde AKP iktidarına ideolojik yakınlık
ve düşünsel desteği bilinen düşünce kuruluşlarının (TESEV, SETA ve
SDE) görüş ve önerilerini inceliyor ve ayrıca, yeni Anayasa konusunda
oluşturulan iki “Platform” girişimine de yer veriyor.
Gülmez’in, Sonuç ereğiyle kaleme aldığı “Genel Değerlendirme
Notları”nda, eleştirel gözle incelediği görüş ve öneriler konusunda yaptığı saptamalardan bazıları şunlar:
Yaklaşım ve içerik yönlerinden, sosyal hakların tümünü kapsayan
bir bütünsellikten çok uzak olmaları; kullanılan dilin, çoğu zaman “hukuksal” nitelik taşımaması; önemli “maddi hatalar”a ve “çelişkiler”e
rastlanması; hakların maddi içeriğinin tanımlanması yönünden, Anayasa
yazımında yararlanmaya elverişli sözcük ve kavramlar kullanılmaması;
uluslararası sözleşmelerin, başta DİSK ve KESK olmak üzere birkaç
istisna dışında, liste olarak eksik ve sendikal haklara ilişkin olanlarla
sınırlı olması; buna karşılık sosyal haklardan esirgenen duyarlılığı, “siyaset yasağı” diye tanımlanan siyasal partilere üyelik yasağının kaldırılması konusunda göstermenin unutulmaması; uluslararası denetim organları kararlarının çok seyrek olarak anımsanması.
Yazarın, Genel Değerlendirme Notları’nda dile getirdiği eleştirel
görüş ve önerilerinden bazıları şöyle:
“1961 ve 1982 Anayasalarında, siyasal iktidarlara farklı anlatımlarla tanınan anayasal yükümlülüklerini sınırlandırma gerekçeleri, sosyal
hakların “devletin olumlu edimi”ni gerektirdiği konusundaki geleneksel
liberal görüşü benimseyen yazarlarca, sosyal ve ekonomik haklara ilişkin bölümde yer alan kuralların “program hükümler” olduğunun ve dava
edilmezliğinin gerekçeleri olarak da sunuldu ve savunuldu. Öğretide ileri
sürülen görüşlerde, birkaç istisna dışında, her iki Anayasanın pozitif
metinlerinde ne mali kaynakların yeterliği “ölçüsü”nden söz edilmiş
olduğu gerçeği göz önüne alındı, ne de Anayasa kurallarının “bağlayıcı
ve üstün” temel hukuk kuralları olduğu anımsandı. 1961’in 53. maddesi
ile 1982’nin 65. maddesi konusunda ileri sürülen yaygın görüşlerde,
pozitif metinlerin amaç ve çerçevesini aşan yorumlar yapıldı. Bu yaklaşımları benimseyenlerden, kuşkusuz ulusalüstü sosyal insan hakları öğretisi ve hukukundaki gelişmeleri göz önünde bulundurmaları da beklenemezdi!” (...)
“Sosyal ve sendikal haklarda yapılan değişikliklerle yürürlükte
olan 1982 Anayasası’nın yenilenmesi yada yeni Anayasa yapılması süreci; eğer sosyal haklarda evrimin doğrusal bir çizgide ilerlemesi isteniJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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yorsa, 1971-1980 arasındaki dönem ve 1982 Anayasası –ve hatta
2010’da yapılan kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına ilişkin düzenleme– bir yana bırakılarak, 1961 Anayasası’nın bıraktığı yerden
ileriye taşınarak sürmelidir. Sosyal haklara yaklaşımın alt sınırı, özneleri genişletilmek ve maddi içeriği geliştirilmek koşuluyla 1961 Anayasası’ndaki yaklaşım olmalıdır.” (...)
“1961’den ‘ileri’ olması gerektiğine kuşku bulunmayan ‘yeni’
Anayasa’nın asgari çerçevesi ve alt sınırı, sosyal insan hakları
ulusalüstü ortak hukukunun evrensel ilkeleri olmalıdır.” (...)
“SİHUH, iki anayasal erkin ortak iradesiyle ‘taraf’ olunup hukuksal yükümlülük üstlenilen sözleşmeler koşullarına uyularak feshedilmedikçe, ilkeleri ve maddi içeriğiyle temel kaynaktır. ‘Table rase’ gibi radikal bir yaklaşım benimsenerek, 1982 Anayasası ve özellikle “değiştirilemez ilkeleri” görmezlikten gelinse de, ne SİHUH ve ne de
SİHUH’un temel ilke ve değerleri yok sayılabilir. Anayasa koyucunun
yeni Anayasa yapımındaki özgürlüğünün alt sınırı, 12 Eylül 1980 sonrasında da görüldüğü gibi, üye ve taraf devlet olarak bağlı olduğumuz
uluslararası ve ulusalüstü insan hakları hukukudur.” (...)
“Sermayenin, kendi gücü ve örgütlerinin yanı sıra hem sosyal
haklarsız görüş ve öneriler hazırlayan ve hazırlatan, toplantılar düzenleyen ve yayınlar yapan “düşünce kuruluşları” var, hem de akademisyenlerden yararlanıyor. Gündemde Anayasa değişikliği yada yeni bir Anayasa yapılması konusu varsa, bir grup akademisyenden bir çalışma yapması, bir taslak / öneri hazırlaması, ilkeleri kapsayan bir metin hazırlaması, araştırma yapması isteniyor ve rapor olarak kamuoyuna açıklanıyor.
Emeğin ise, özellikle işçi sendikaları ve konfederasyonlarının ne
“düşünce kuruluşları” var, ne de akademisyenlerden yararlanıyorlar!”
Profesör Mesut Gülmez’in, “Sosyal Haklarsız ‘Yeni’ Anayasa
mı?” başlıklı kitabı, yayımlanışının ikinci yılında da güncelliğini koruyor. 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından yeniden başlatılan anayasa
tartışmaları için de bir kaynak kitap niteliğinde. Bu özelliği, hem yöntem
hem de içerik açısından doğrulanmaktadır. Şöyle ki; toplumsal gereksinimler, yeni anayasanın itici gücünü oluşturur. Toplumun zinde güçleri
ise, emekçi kesimlerdir. Katılımcı anayasa sürecini başlatması gerekenler, emekçi örgütleridir. Ne var ki, 2015 sona ererlen, Anayasa konusunda, Saray sözcüsünün sözleri, medyada emekçi örgütlerinin görüşleAnayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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rinden daha çok yer alabiliyor. Tersine çevrilmiş bu süreç, içerik üzerinde de etki yapıyor: Anayasa ihtiyacı, sosyal haklar dahil, bütün hak ve
özgürlüklerin güvence altına alınmasından kaynaklandığı halde, öncelikle öne çıkarılan konu, siyasal rejim oluyor. Aslında buna, öznesi belli
olan bir kişiye iktidar arayışı şeklinde de ifade edilebilir; hani, işe göre
adam yerine, “adamına göre iş” sözünde olduğu gibi.
Profesör Gülmez’in kitabının bir başka özelliği ise, katmanlı eleştirel bir yaklaşımı sergiliyor olması: eleştiri oku, öncelikle emekçi örgütlerine yöneltilmekte; sonra, kendilerine anayasa yapım yetkisi tanıyan
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na; nihayet, hak ve özgürlüklerin bütünlüğü ve sosyal haklar üzerine yeterli emek harcamayan akademik çevrelere.
Bundan çıkarılacak sonuç, daha çok bir öneri şeklinde olacaktır:
“Sosyal Haklarsız ‘Yeni’ Anayasa mı?” kitabı, öncelikle emekçi kesimler tarafından okunmalı; sadece özeleştiri için değil, aynı zamanda eyleme geçmeleri için. Sonra, kendilerine anayasa yapım yetkisi tanıyan
kişi ve gruplar tarafından okunmalı; kurucu meclis nasıl yapılandırılırsa
yapılandırılsın, 21. Yüzyılda, katılım yollarını dışlayan bir anayasa yapılamayacağını anlamaları için; nihayet, üniversite çevrelerince okunmalı, maaşlarını ne ölçüde hak ettiklerini değerlendirebilmeleri için.
Öneri, bütün yurttaşlara yöneltilebilir; zira, sosyal haklar güvence altına
alınmadan, bireysel özgürlüklerin ve yurttaş haklarının saygı görmeyeceği, korunmayacağı ve geliştirilemeyeceğini göz önüne alarak.
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SEVTAP YOKUŞ, TÜRKİYE’DE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDE
ANAYASAL ARAYIŞLAR
(SEVTAP YOKUŞ, CONSTITUTIONAL PURSUIT FOR HANDLING
CONFLICTS IN TURKEY)

(Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2013)
İbrahim Ö. Kaboğlu∗
Duygu Şimşek Aktaş**

İncelenen eser, yazarı Sevtap Yokuş’un 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası’nda (C. LXI, s 185-254) Yardımçı
Doçent Doktor unvanı ile yayımlamış olduğu “Avrupa Birliği’ne
Uyumda Siyasi Kriterler Doğrultusunda Türkiye’de Anayasal ve Yasal
Dönüşüm Çabaları” başlıklı makalesinin genişletilmiş bir formudur.
Eser, Giriş ve Sonuç arasında yer alan “1982 Anayasası’nın Türkiye’de Çatışmayı Derinleştirici Zemini”, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecindeki Anayasa Değişikliklerinin Çözüme Katkıdaki Yetersizliği”,
“Çatışma Çözümünde Farklı Ülke Deneyimlerinin Anayasal Boyutları”
ve “Türkiye’de Çözüme Dönük Anayasal Öncelikler” başlıklı dört bölümden oluşmaktadır.
Yazar, eserinde çözüm yolları aradığı çatışmaların temel nedenini
“anayasal cumhuriyetin demokratikleştirilememesi” olarak ortaya koymaktadır. Yazar bu kanıyı oluşturmadan önce anayasaların nasıl oluşturulduğu ve neye hizmet ettiği; Türkiye’de cumhuriyet anayasalarının ve
inşa edilen hukuk düzeninin yarattığı tektip ve makul (Türk, Sünni, lâik
ve Atatürk’ün ideolojisine bağlı) vatandaş modeli, geri kalanın ise mevcut rejim için nasıl doğrudan tehdit olarak algılandığı ve 1961 ve 1982
Anayasaları üzerinde yoğunlaşarak bunların lafzî ve pratik anlamda çatışmaları tetikleyici ve derinleştirici yanları vb konulara dikkat çekmektedir.
∗
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Sevtap Yokuş’a göre, 1961 Anayasası askerî-bürokratik vesayeti
yerleştirir ve bürokratik kastı oluştururken, askere dayalı bu kastın ortaya çıkardığı tektip “modern” vatandaş modelini de desteklemiştir. Tüm
yasakların ana ekseni, devletin milleti ile bölünmez bütünlüğünün ve
laik cumhuriyetin muhafaza edilmesi kaygısıdır. 1982 Anayasası’nda ise
çatışma, gerek oluşturuluş tarzı, gerek kabul edilişi ve gerekse uygulanışı bakımından çok daha derindir ve bu dönemde toplumsal bölünmeler
en üst düzeye taşınmıştır. Kendisine yapılan atıf neticesinde değiştirilmez hükümler arasında yerini alan Başlangıç kısmının içerdiği ve zamanla kutsiyet emarelerinden arındırılsa da özünde bir değişikliğe uğramayan birtakım ifadeler, 1982 Anayasası’nın bir “renksiz anayasa” olmasının önündeki engeller arasındadır. Çağımızda demokratik anayasaların toplumsal uzlaşıya dayalı ve insan hakları odaklı olduğunu hatırlatan yazara göre; resmî ideolojisinin ana ekseni Atatürkçülük, milliyetçilik ve siyasal devletçilik olan 1982 Anayasası ilkel konumdadır. Türkİslâm sentezi bireylerin yetişmesini öngören bu anayasaya göre “lâiklik”
ilkesinin uygulanma biçimi ise, dinin bu ideolojiye hizmet ettiği kadarı
ile kabulüdür.
Yokuş’un 1982 Anayasası’nda çatışmayı derinleştirici olarak
özellikle işaret ettiği hükümler arasında temel hak ve hürriyetler rejiminin düzenlenmekte olduğu 13., 14. ve 15. madde hükümlerinin yanında;
anadilde eğitimin önündeki engellerden eğitimin dilinin yalnızca Türkçe
olabileceğine dair mülga hüküm, din dersinin zorunlu olması, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın idare teşkilâtına dahil olması, objektif gibi görünmesine karşın ırk temeline dayandığını ifade ettiği vatandaşlık tanımı ve
yerel yönetimler üzerinde Başkent’in vesayetinin tesis edilmesi başı
çekmektedir.
Yazara göre 1982 Anayasası’nın özgün hâlinde hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önünde duran katmerli rejim, 2001 değişikliği neticesinde de -genel sınırlama nedenleri özel düzenleme hükümlerine serpiştirilmiş olduğundan- pek de değişikliğe uğramamıştır. Bu ve bunun gibi
başka düzenlemelerde yapılan değişikliklerin nedeni, Avrupa Birliği’nin
verdiği ödevlerin yerine getirilmiş gibi görünmesi isteğidir ve değişiklikler, anayasa altı düzenlemelerle hayata gereği gibi geçirilememektedir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Türkiye’den gelen başvuruları
kabul ederken, iç hukuk yollarının tamamen tüketilmiş olması şartını
artık aramaz oluşu da Türkiye’deki hukuk düzeninin temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaktan ne derece âciz kaldığını teyit eder mahiyettedir. Özgürlüklerin kullanımının önündeki yasal engellerin kaldırılAnayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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ması, bir “yol temizliği”nin yapılması gereklidir. Profesör Yokuş, incelemeye konu eserinde temel hak ve özgürlüklerin her birine dair düzenlemelere kısa kısa değinmektedir.
Anayasa’daki vatandaşlık tanımının ırk odaklı olmaktan çıkartılması ve farklı kültürel kimliklerin de devlete siyasi bir bağ ile bağlı hissetmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu noktada vatandaşlığın herhangi bir kimliğe, dine veya etnik kültüre atıfla tanımlanmadığı ve farklılıklara hukuksal güvence taşıyan bir koruma mekanizması içeren “anayasal vatandaşlık” kavramına dikkat çekilmektedir.
Eleştiriye konu olan Cumhuriyet anayasalarının ve özellikle 1982
Anayasası’nın hazırlanışındaki yöntem sorunu da irdelenmektedir. Yazara göre Türkiye’de siyasi gelenekte parti içi demokrasi anlayışının
yerleşik olmaması, milletvekili adaylarının bir patronaj sistemi dâhilinde
parti genel başkanı tarafından listeye alınması ve seçildikten sonraki oy
ve davranışlarının da yönlendirmeye açık bulunması, mevcut seçim sistemi ve uygulanmakta olan yüzde on barajına bağlı olarak parlamentoda
ciddi bir eksik temsil sorununun görülmesi vb sebeplerden ötürü yeni
anayasanın hazırlanmasında Meclis’in etkinliğinin demokrasiye ne kadar
hizmet edeceği tartışmalıdır. Bunun yerine yazar, nihayetinde yine Meclis’in onayına sunulacak olan anayasanın hazırlanışında, yalnızca bu işle
görevlendirilen ve herhangi bir dokunulmazlık zırhı ile kuşatılmamış,
gelecekleri için ise imtiyazlar ile donatılmamış bir komisyonun görevlendirilmesini uygun görmektedir. Anayasa yazımında sorunların tamamını belki tek seferde kökten çözmek amaçlanmayacak ve hatta istense
de bu başarılamayacak ise de “artışımcı yaklaşım” ilkesine bağlı kalınarak kurucu meseleler hakkındaki ihtilâflı tercihler ileri atılabilecek ve
devrimsel bir deneyim gerçekleştirmektense evrimsel bir sürecin ilk
etabı kaydedilebilecektir. Yönetimde demokratikliğin sağlanabilmesinin
yolu halkla başlayıp halkla bitirmek; yani, seçilmişlerce hazırlığı yapılan
Anayasa metnini referandum yoluyla halktan alınan onay ile yürürlüğe
koymaktır.
Yokuş’un karşılaştırmalı hukuktan örnekler ortaya koyarak en
uzun uzadıya ve somut biçimde tartıştığı konuların başında ise, yerel
yönetimler konusu gelmektedir. Merkezî yönetimin hantallığına ve yerel
yönetimlerin halkın güncel gereksinimlerine daha hızlı yanıt vermekteki
becerisine bağlı olarak Avrupa’da hâlihazırda “idari temelde bölgesel
yapılanma modeli”nin yerleşmekte olduğuna dikkat çeken yazar, Türkiye için de idarî yapıda “bölge yönetimi” yönündeki dönüşümün hem
demokratikleşme adımları için hem de Avrupa Yerel Yönetimler
Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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Şartı’na uygunluğun sağlanabilmesi yolunda zorunlu olduğunu savunmaktadır.
1982 Anayasası’nda bugüne kadar yapılmış olan kapsamlı değişiklikleri yeterli bulmayan ve şeklî olmaktan öte gidememiş olarak değerlendiren yazar, son olarak 2010 Anayasa değişikliklerini de hükümetin oynamış olduğu etkin rol nedeni ile bir kanun taslağını andırması,
Uzlaşma Komisyonu’nda ele alınamamış olması, katılım ve müzakereye
izin vermemesi ve içerik birliğinin bulunmaması nedenlerine bağlı olarak eleştirmektedir. Öyle ki, içerik birliğinin bulunmaması, tıpkı Venedik Komisyonu’nun ilgili ilkesinde dikkat çektiği üzere, halkın oy iradesini de zedelemektedir.
Sevtap Yokuş, karşılaştırmalı hukuktan gerek anayasaların hazırlanış ve kabul ediliş yöntemlerine dair Finlandiya, Macaristan ve İsviçre’den; gerek çatışma çözümüne ilişkin olarak Birleşik Krallık’tan ve
Güney Afrika’dan; gerekse bölge yönetimlerinin üniter devlet yapılarında da mümkün olabileceğine dair Fransa’dan, Birleşik Krallık’tan ve
İspanya’dan vermiş olduğu örneklerde ana fikir olarak: bölünmüş toplumlarda çözüm arayışlarının anayasal boyutta hukukî dönüşüm ve yenilikler gerektirdiğini, yeni düzenlemelerin ötekileştirilenleri de kapsaması gerektiğini ileri sürmektedir.
Mayıs 2013’te yayımlanan ve “Türkiye’de çatışma çözümünde
Anayasal Arayışlar” başlığını taşıyan kitap, bilimsel hantallıktan uzak
olup, adeta bir elkitabı özelliğiyle kolayca okunabilen ve toplumsal sorunlara anayasal bakışla çözüm aramaya çaba gösteren önemli bir yapıt.
Yöneltilebilecek eleştirilerden biri anayasal düzleme, diğeri ise
toplumsal yapı ve özelliklerin algılanış biçimine ilişkin.
Anayasal düzlemde; gerek yürürlükteki Anayasa’ya gerekse öncekilere eleştirel gözle yaklaşılması, anayasanın işlevi ve bilim ahlakı bakımından gerekli. Anayasal norm veya sorun üzerine şu iki konuda daha
nüanslı ve bilgilendirici olunabilirdi. İlki, 1982 Anayasasında yapılan
değişikliklere ilişkin. Söz konusu değişiklikler, eksiktir, çelişkilidir ve
yetersizdir. Ne var ki, bu kadarıyla bile, TBMM, uyum yasalarını tamamlamadığı gibi, çoğu zaman Anayasa’nın da gerisinde kalan düzenlemeler yapmakta sakınca görmemiştir. Yürütme ve idare ise, uygulamada, çoğu zaman yasallık ilkesinin gerisine düşmüştür. Yargı organları,
özgürlük lehine yorum yerine, güvenlik ve iktidar yanlısı yoruma ağırlık
verebilmiştir. Öğretinin de, sınırlı da olsa anayasal kazanımlar üzerine
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yeterince emek harcadığını söylemek zor. Bu düzlemde, iki soruna sadece işaret etmekle yetinelim: anayasal fetişizm ve anayasal kültür.
Başka bir deyişle, yöneticiler, bir yandan, bütün sorunların ancak
anayasa yoluyla çözülebileceği algısını şırınga ederken; öte yandan,
Anayasa’nın emredici hükümlerine aykırı hukuki işlemleri yürürlüğe
koymaya veya Anayasa ihlali olarak nitelenebilecek eylemler yapmaya
devam edebiliyorlar.
Toplumsal düzlemde ise, sorunlar ekseni, etnisite boyutlarını aşan
girift ve yönlüdür.
Nitekim, Sevtap Yokuş’un kitabının yayınını izleyen aylarda tanık
olunan toplumsal ve siyasal olaylar ile hukuk krizi, bu gözlemi teyit eder
niteliktedir. Bunların başında, 2013 Haziran Gezi Parkı Olayları1 ve 1725 Aralık İktidar-Cemaat çatışmaları vb süreçler gelmektedir. Bu açıdan
yaklaşıldığında, yazarın, ikinci basıda, bu süreçleri de değerlendirmesi
umulur.
Anayasal gelişmeler bakımından ise; eserde anayasal açıkların nedeni olarak anayasaların hazırlanış süreçlerindeki anti-demokratik yöntemlere çokça vurgu yapılmaktadır. Yürürlüğe konuşundan bu yana sayıları 20’ye yaklaşan değişikliğe uğramış olan 1982 Anayasası’nın bugün hâlen oldukça anti-demokratik uygulamalara izin veriyor olmasının
nedeni aranırken, askerî iradeden sonra devreye giren farklı iradelerin de
aynı düzeyde ve yoğunlukta eleştirilmesi ve eserde yer verilmesi, kuşkusuz okur için daha aydınlatıcı olabilir.
Sonuç olarak; kitapta kullanılan veriler ve sorunlara bilimsel yaklaşım ile çözüm getirme çabası oldukça bilgilendirici ve ikna edici; eserin odağına Kürt sorununun yerleştirilmiş olması da gerçekçi ve anlaşılır.
Eğer 2. Basıda, bu sorun, Türkiye bütününü kucaklayan çok eksenli sorunlar genelinde irdelenirse, “yeni anayasa” söylemi üzerine yaratılan
bilgi kirliliğinin aşılmasına da katkı sağlar.
Bu tür çalışmaların artması dileğiyle, yazardan güncellenmiş 2.
Basısını beklerken “Türkiye’de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar”, “eşit anayasal yurttaşlık”tan uzak duran üniversite mensuplarına ve
politikacılara öncelikle tavsiye edilir.
1

Ayrıntılı bilgi için bkz. Gezi Raporu (Demokrasi ve Totalitarizm Sarkacındaki Türkiye), Gezi Hukuki İzleme Grubu, (Av. Halit Çelenk Birincilik Ödülü), TBB yay.,
Mayıs 2015.
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AKADEMİSYENLERDEN ANAYASAL KURUMLARA ÇAĞRI:
CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR!∗
(CALL FROM ACADEMICS TO THE INTITUTIONS THAT HAVE THE DUTY TO
IMPLEMENT THE CONSTITUTION: THE PRESIDENT IS CASTING HIS SHADOW
ON THE ELECTIONS)

7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimleri demokratik standartlara uygun, serbest ve adil seçimler olacak mı?
Anayasanın amir hükmü gereği tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanının son haftalarda muhalefet partileri aleyhinde bir seçim kampanyası başlatması ve seçim güvenliğini tehdit eden şiddet eylemlerine
karşı hükümetin etkili önlemler almaması, bu konuda kamuoyunda
olumsuz bir kanaatin yerleşmesine neden olmuştur.
Cumhurbaşkanının, aşağıda sıraladığımız tutum ve davranışlarının
serbest ve adil seçim ilkelerini ihlal ettiğini, hükümetin seçim güvenliğini sağlamak bakımından üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini görüyor, bu ihlal ve sorumsuzluğun, yüzyılı aşkın süredir bu topraklarda yeşertmeye çalıştığımız çoğulcu-özgürlükçü demokrasiye onarılmaz bir zarar vereceğinden derin bir endişe duyuyoruz.
• Konuşmaların içeriği: Cumhurbaşkanı’nın açılışlar vesilesiyle
yaptığı konuşmalar, içerik olarak seçim konuşması olup, seçimlerin sonucuna etki etmektedir. Kaldı ki, kendisinin iradesi de bu yöndedir.
• Eleştirilerin hedefi: YSK'nın konuya ilişkin kararına karşı oy
yazısı kaleme alan iki üyenin ifade ettiği üzere, Cumhurbaşkanı, "bazı
siyasi parti ve kişileri doğrudan hedef alan söylem ve eleştirilerde bulunmaktadır.” Gerçekten de, eleştirileri yalnızca muhalefet partilerine
yöneliktir.
• İfade özgürlüğü değil, tarafsızlık sorunu: Cumhurbaşkanı’nın
toplu açılış yapma, halka hitap etme ve ifade özgürlüğünü kullanmasının
önünde herhangi bir sınır bulunmadığı ne kadar açık ise; bu ve benzeri
∗
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toplantılardaki konuşmalarında tarafsız olması gereği de o derece açık ve
tartışma dışıdır.
• "Milletin tarafı" olma iddiası: "Tarafsız olmayacağımı, farklı
bir Cumhurbaşkanı olacağımı seçim öncesinde de zaten söylemiştim”
diyen Cumhurbaşkanı, Anayasa md. 103 gereği, “üzerime aldığım görevi
tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük
Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine
andiçerim” diyerek göreve başlıyor. Tarafsızlık, Anayasanın amir
hükmü olmanın ötesinde, aynı zamanda bir namus ve şeref ölçütü olarak
düzenleniyor.
• Seçim sonuçlarını etkileme: Cumhurbaşkanının muhalefet partilerini eleştirmek üzere bir seçim kampanyası başlatması, anayasal yetkilerin aşılmasının çok ötesine geçmiş olup, seçimlere gölge düşürmektedir.
• Başkanlık rejimi için oy istemi: Cumhurbaşkanı, "Başkanlık
için 400 milletvekili verin" diyerek oy istemekte, ancak parti ismi zikretmediğini savunmaktadır. Oysa, AK Parti dışında hiçbir partinin seçim
beyannamesinde başkanlık rejimi taahhüdü veya hedefi yer almamaktadır.
• Devlet olanaklarını kullanma: Üstelik Cumhurbaşkanı, eski
partisi lehine ve diğer partiler aleyhine bu seçim propagandasını, devlet
olanaklarını ve görevlilerini kullanarak yapmaktadır. Bu durum, yalnızca
tarafsızlık üzerine içilen andın bozulması değil, aynı zamanda hukuksal
ve etik ilkelerin de ihlali demektir.
• Uluslararası yükümlülükler: Cumhurbaşkanı’nın seçimlerde
partiler ve adaylar arasındaki eşit yarışmayı bozucu propaganda çalışmaları, başta “serbest seçimler” için asgari koşullar koyan İHAS (Ek
protokol 1, md.3) gelmek üzere, Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşmeye ve üyesi bulunduğu uluslararası örgüt kurallarına
açıkça aykırıdır.
• Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü: Anayasa hükümleri,
devletin bütün organlarını bağlayan temel hukuk kurallarıdır (md.11).
Cumhurbaşkanı bu hükmü sürekli ihlâl ediyor.
• Dini politikaya alet etme: Anayasaya göre, “kimse, kişisel çıkar
yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din
duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye
kullanamaz” (md. 24/son). Cumhurbaşkanı ise, Sünni-Alevi farklılaşAnayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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ması ve imam-hatip okulları gibi dini konularda muhalefet partilerini
eleştirmeyi propaganda çalışmalarının odağına yerleştirmiş bulunuyor.
• Seçme / seçilme hakkı ve seçim güvenliği: Serbest oy, seçimlerin temel ilkesidir (AY md.67). Cumhurbaşkanı’nın seçimlere yönelik
sürekli konuşmaları, bu ilkeyi ihlâl edici etkiler yaratıyor. Propaganda
konuşmalarının birçok tv kanalında canlı yayını, seçimlerde halkın iradesinin özgürce oluşmasını engellemektedir.
• “Gözetme” yetkisinden vesayete geçiş: Cumhurbaşkanı, “Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir” (AY md.104). Gözetme yetkisi bir yana, Devlet güçleri
bunları bozma yönünde seferber edilmiş bulunuyor. Bu açıdan gözetme
yetkisi, giderek vesayet yetkisine dönüşmektedir.
• Erkler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı: Anayasaya göre, hiçbir
organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez;
tavsiye ve telkinde bulunamaz (md.138). Cumhurbaşkanı ise, açıkça
talimat veriyor.
• Mali denetim: Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin gelir ve giderlerini TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini inceleme, denetleme ve hükme bağlamakla görevlidir (md.160). Cumhurbaşkanı, örtülü ödenekle, halkın parasını kendisi için kurmayı amaçladığı düzen için kullanıyor.
Özetle; Cumhurbaşkanının yürüttüğü seçim kampanyası,
- halkın eşit koşullarda bilgilenme ve kanaat oluşturma hakkının
ihlali nedeniyle insan haklarına;
- serbest ve adil seçim ilkelerinin ihlali nedeniyle demokrasiye;
- din ve dince kutsal sayılan duyguların istismarı nedeniyle laikliğe,
- başta örtülü ödenek olmak üzere, denetim ve saydamlıktan uzak
harcamalar nedeniyle hukuk devleti ilkesine aykırıdır.
Anayasamızın “cumhuriyetin nitelikleri” (md.2) arasında saydığı
ve tüm uygar uluslarca benimsenen bu ilkeler tehdit altındadır.
AÇIK ÇAĞRI:
• Başta AK Parti olmak üzere, seçime katılan bütün partileri,
Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyası dışında kalması için ortak tavır
almaya,
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• Medyayı, Cumhurbaşkanı’nın seçim konuşmalarını yayımlamamaya,
• Başta RTÜK, YSK ve AYM olmak üzere, sorumlu ve yetkili tüm
anayasal kurumları, bu adaletsizliğin düzeltilmesi için göreve,
• Hükümeti ise, Devlet olanaklarını Cumhurbaşkanı’nın seçim
kampanyasına tahsis etmemeye ve seçim güvenliğini tam bir tarafsızlıkla
sağlayıcı önlemler almaya
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CALL FROM ACADEMICS TO THE INTITUTIONS THAT
HAVE THE DUTY TO IMPLEMENT THE CONSTITUTION:
THE PRESIDENT IS CASTING HIS SHADOW ON THE
ELECTIONS
Will the election on June 7, 2015 be free, fair and compatible with
the democratic standards?
Whereas the President has to be impartial according to the
Constitution, the President having started an election campaign against
the opposition parties in the past few weeks, and the government’s
failure in taking effective measures against the violent actions that have
targeted the electoral security, have led the public opinion to take a
negative stance on this question.
We observe:
that the actions and behavior of the President - cited below - violate
the principles defining free and fair elections;
that the government is not acting in accordance with its
responsibility in ensuring the security of the election.
And we are concerned that these violations and irresponsibility
will taint and harm the pluralist, pro-rights democracy that we have been
trying to implant in this land for over a hundred years.
• The content of the speeches: The speeches delivered by the
President during the opening ceremonies of various plants across the
country, can only be interpreted as ‘election campaigning’ in terms of
their content and these potentially have an impact on the outcome of the
election. In any event, the President’s intention is precisely to make such
an impact on the outcome.
• The target of the criticisms voiced by the President: As stated by
the written justifications of the two objecting members of the Supreme
Electoral Council, the President “is using a discourse that is directly
targeting and is critical of certain political parties and persons.” Indeed,
the President’s criticisms are only directed against the opposition parties.
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• The issue is not freedom of speech but impartiality: As much as it
is clear that the President is free to conduct opening ceremonies, address
the people and exercise his freedom of speech, that he must be impartial
during these meetings is equally clear and noncontroversial.
• The claim to be “on the side of the Nation”: The President who
has declared that “I have already stated that I will not be impartial, that I
will be a different kind of President,” has started his duty by taking the
oath “While the Great Turkish Nation and history witnesses, I swear on
my integrity and honor that I will work, with my best effort, to
implement with impartiality the duty I have undertaken” in accordance
with the Art 103 of the Constitution. Impartiality is not only the
principle of the law, but is also bound to the criterion of honor.
• Seeking to make an impact on the election outcomes: The
President’s launching of an election campaign to criticize the opposition
parties goes far beyond the overreach of constitutional bounds, it casts a
shadow on the election.
• Asking for votes to introduce the Presidential System: The
President asks for votes by saying “Give me 400 MPs for the
Presidential System”, but he claims that he is not citing any specific
party. Yet, no political party other than the AKP includes the promise
and the target of the Presidential System in their official election
declarations.
• Using public resources: To top it all, the President is conducting
the election campaign on behalf of his former party and against the
opposition parties by making extensive use of public resources and
personnel. This situation demarcates not only the violation of the oath of
impartiality, but also the violation of lawful and ethical principles.
• International obligations: The President’s propaganda efforts that
taint the fair competition between parties and candidates are clearly in
violation of the ECHR (protocol 1, Art 3) that cites minimal conditions
for “free elections,” and all the other international conventions to which
Turkey is a contracting party, and the rules of the international
organizations of which Turkey is a member.
• Constitution’s binding power and its normative superiority: The
constitutional norms are the basic principles of law that bind all the
organs of the state. The President is constantly violating this principle.
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• Instrumentalizing religion for political purposes: According to
the Constitution, “No one shall be allowed to exploit or abuse religion or
religious feelings, or things held sacred by religion, in any manner
whatsoever, for the purpose of personal or political influence, or for even
partially basing the fundamental, social, economic, political, and legal
order of the state on religious tenets.” (Art 24/last part). Yet the
President seems to have put criticism of the opposition parties on
religious issues, such as Sunni-Alevi differentiation and imam-hatip
schools, at the center of his propaganda efforts.
• The right to elect/to be elected and electoral security: Free ballot
is the basic principle of free elections (Const Art 67). The President’s
unceasing speeches on the election are causing an impact that violates
this principle. The live broadcasting of these propaganda speeches at
various TV channels is an obstacle against the free formation of the
public’s will in this election.
• From the authority to ensure to tutelage: The President “shall
ensure the implementation of the Constitution, and the regular and
harmonious functioning of the organs of state.” (Const Art 104) Leaving
aside the authority to ensure harmony, the organs of the state have been
delegated to create disharmony. In this regard, the authority to ensure is
increasingly reverting into tutelage.
• Separation of powers and independence of the judiciary:
According to the Constitution, “No organ, authority, office or individual
may give orders or instructions to courts or judges relating to the
exercise of judicial power, send them circulars, or make
recommendations or suggestions.” (Art 138) The President is openly
giving orders to the judiciary.
• Financial audit: The Audit Court is “charged with auditing, on
behalf of the Turkish Grand National Assembly, all accounts related to
revenues, expenditures and properties of the government departments
financed by general and subsidiary budgets, with taking final decisions
on the acts and accounts of the responsible officials, and with exercising
the functions required of it by law in matters of inquiry, auditing and
judgment.” (Art 160) The President is using his secret/discretionary
fund, and thereby spending the money of the people for the sake of
establishing the order he desires.
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In sum;
We observe that the election campaign conducted by the President is:
-because it violates people’s right to be informed in equal conditions
and the right to will-formation, against human rights,
- because it violates free and fair election principles, against
democracy,
- because it abuses religion and religious feelings, against secularism,
- because it relies on, first the existence of secret/discretionary
Presidential fund, and second, expenditures that are free from financial
auditing and transparency, against the rule of law.
All these principles, that are cited by the Constitution among the
“features of the Republic” (art 2), and upheld by all the contemporary
democracies of our day, are under threat.
OPEN CALL:
We are calling on:
-Starting with AK Party, all political parties that are taking part in
the election to take a common stance on the President’s staying out of
the election campaign,
-The media, not to broadcast the election speeches of the
President,
-Turkey's High Council of Radio and Television (RTÜK), the
Supreme Electoral Council and the Constitutional Court, and all the
responsible and authorized constitutional institutions, to duty for
addressing this injustice,
-The government, not to allocate public resources to the President’s
election campaign, and to take effective measures to ensure with full
impartiality the electoral security.
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ROJAVA TOPLUMSAL SÖZLEŞMESİ’NE GENEL BİR BAKIŞ
(A GENERAL OVERVIEW OF THE SOCIAL CONTRACT OF ROJOVA∗)

Begüm Yıldız∗∗
Suriye’de, Arap Baharı’ndan etkilenerek yolsuzluğa, insan hakları
ihlallerine ve Baas rejimine karşı Ocak 2011 tarihinden itibaren küçük
gösteriler halinde başlayan sivil başkaldırı, bölgenin en büyük iç savaşına dönüşmüş ve Rojava Toplumsal Sözleşmesi’nin kabulü ile yakın
geçmişte Ortadoğu bölgesinde yaşanan önemli anayasal gelişmelerden
birisine yol açmıştır. Rojava bölgesindeki yeni anayasa, gerek yapım
süreci gerekse içeriğiyle Arap Baharı’ndan itibaren ne modernite ne de
demokrasi yoluna girememiş pek çok bölge ülkesi için hem ilham verici
hem de dikkat çekicidir.
Kuzey Suriye’nin Rojava Bölgesi halkları yaşanan iç savaş, Suriye
Anayasası’nın işlememesi ve devletin hükümranlığının bölgede fiili olarak sona ermesi ile 2013 yılında bağımsız bir politik yapı oluşturdu ve
Rojava Demokratik Özerklik Yönetimini ilan etti. İlgili yönetimin Yasama Meclisi, 6 Ocak 2014 tarihinde Rojava’nın Amûdê kentinde toplanarak “Rojava Toplumsal Sözleşmesi”ni kabul etti. Rojava’daki anayasal gelişimin, tüm anayasal değişimler gibi kendine özgü özellikleri vardır. Rojava’nın anayasal gelişim sürecinde bölgede ilan edilen Demokratik Özerk Yönetim, Suriye’nin federal bir devlete doğru evrilmesi ve
daha genel bir ifadeyle bu süreçte ortaya çıkan örf ve adet hukuku belirleyici olmuştur. Afrin, Cezire ve Kobane olmak üzere etnik ve dini çeşitliliği olan üç kantondan oluşan Rojava bölgesi, Anayasa’yı kabul
ederken bölge halklarının doğrudan seçtiği Kurucu Meclis yolunu tercih
etmiştir. Bu çerçevede Anayasa’nın hak ve özgürlükler sorunu ve tercih
edilen siyasal rejim konularında yeni Anayasa’nın güçlü ve zayıf yönleri, bu ayırt edici özelliklerinden öte bölgedeki anayasal gelişmeler ve
∗

Rojava (Kürtçe “Batı”), Kobane, Afrin ve Cizre kantonlarından oluşan ve Suriye’nin
kuzeydoğusunda yer alan bölge.
∗∗
Av., İstanbul Barosu.
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Suriye’nin siyasi rejimi ile ülkede gerçekleşmesi muhtemel federal yönetim ışığında analiz edilmelidir.
Anayasa, zayıflıkları, belirsizlikleri, uygulamada ne tür sonuçlar
vereceği sorusu bir yana hak ve özgürlükler alanında bölgede önemli
ilerlemeler sağlayan modern bir metindir. Yaşam hakkı, mülkiyet hakkı,
düşünce ve ifade özgürlüğü, inanç ve ibadet özgürlüğü, örgütlenme
hakkı, siyasal katılma hakkı gibi birinci kuşak hakların yanında bilgiye
erişim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı gibi ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak haklara da yer verilmiştir. Öte yandan, kadın hakları anayasal güvenceye kavuşturulmuş, temsilde cinsiyet eşitliği ve cinsiyet kotası
uygulaması ile yönetime pozitif yükümlülükler yüklemek suretiyle kadın
hakları güçlendirilmiştir. Ancak tüm bu ilerlemelere karşın hak ve özgürlükler alanındaki en önemli sorun, özgürlüklerin sınırlandırılmasının
koşullarının düzenlenmemiş olmasıdır. Kuşkusuz, hak ve özgürlüklerin
kullanımı kanunlarla düzenlenebilir ve sınırlandırılabilir ancak bu sınırlandırmanın herhangi bir koşula bağlanmamış olması bu hak ve özgürlüklerin uygulamada aynı şekilde muhafaza edilip edilmeyeceği hatta
daha genel bir anlatımla uluslararası normlara uygun olarak kullandırılıp
kullandırılmayacağı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu hakların
kullanımı ve sınırlarına ilişkin kantonlar arasında farklı düzenlemeler
yapılması halinde nasıl bir uygulamanın benimseneceği ve Suriye devleti
ile bu hakların düzenlenmesi, sınırlandırılması konusunda nasıl bir yetki
bölüşümü yapılacağının Anayasa’da düzenlenmemiş olması da başka bir
çıkmazdır.
Anayasa’nın giriş bölümünde yer alan “Demokratik Özerk Bölge
Yönetimleri; ulus-devleti, askeri ve dini devlet anlayışını, aynı zamanda
merkezi yönetimi ve iktidarı kabul etmez.” Cümlesi, Rojava Demokratik
Özerk Yönetiminin temel ilkesini belirtir niteliktedir. Siyasal rejim alanında, parlamenter rejimin temel unsurları üzerinde uzlaşılmıştır. Buna
göre kantonlarda Demokratik Özerk Yönetim sistemi; Yasama Meclisi,
Yürütme Meclisi, Yüksek Seçim Komiserliği, Yüksek Anayasa Mahkemesi, Bölge Meclisleri’nden oluşur. Anayasal olarak güçler ayrılığı benimsenmiş görülmekle birlikte Yüksek Anayasa Mahkemesi üyelerini
belirleme yetkisinin sadece Yürütme Meclisi’nde toplanmış olması ve
Yasama Meclisindeki çoğunluktan çıkan Yürütme Meclisi’nin yalnızca
Yasama Meclisi’ne karşı sorumlu olması bu ilkeyi önemli ölçüde zayıflatmıştır. Anayasa’nın benimsediği sistem ilk etapta dengeli olmaktan
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uzak görünüyor; ancak sistemin işleyişi, de hem uygulama şekline hem
de Rojava ve Suriye siyasetinin genel görünümüne bağlı olacaktır.
Tüm bunların yanında Rojava Anayasa’sı Suriye’de gerçekleşmesi
muhtemel federal sistem için bir model oluştururken, bu modelin ana
hatlarını da çizmektedir. Buna göre Suriye, “özgür, demokratik ve bağımsız bir devlettir. Suriye, parlamenter, federal, çoğulcu ve demokratik
bir sisteme sahiptir. Demokratik Özerk Yönetim, siyasi merkeziyetçi
olmayan, gelecek Suriyesi’nin bir parçası ve örneğidir. Suriye için federal sistem en uygun sistem olduğundan dolayı özerk yönetim ile merkezi
devlet arasındaki ilişkiler bu temel üzerine kuruludur.” Anayasa’daki
çok belirgin olan kimlik arayışının da aslında öngörülen Suriye federal
sisteminin henüz kurulmamış olmasından, kurulacak sistemle ilişkilerin
nasıl olacağının bilinmemesinden kaynaklandığı açıktır.
Sonuç olarak söylenebilir ki, Rojava Anayasa’sı zayıf yönleri, yetersiz düzenlemeleri ve içerdiği belirsizliklere rağmen demokratik ve
çoğulcu bir yönetim kurma hedefini gerçekleştirmek için genel hatlarıyla
kabul edilebilir bir metindir. Anayasa, bir toplumda demokrasiyi inşa
etmek için en önemli koşullardan birisidir ama tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan, bu Anayasa’yı uygulayacak olan iktidarlar ve
onları daha demokratik yönde uygulaması için baskılayacak olan halklardır.
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“PASİFİST” JAPONYA’DA MİLİTARİST MİLLİYETÇİLİK
İNŞA EDİLİRKEN...
(AS MILITARIST NATIONALISM IS BUILDING UP IN“PACIFIST” JAPAN...)

Tolga Şirin∗
Geçen yaz Japonya’nın başkenti Tokyo’da, bir kısmına televizyon
ekranlarından şahit olduğumuz çok çarpıcı bir olay yaşanmıştı. Orta
yaşlı bir erkek, şehrin ortasında yer alan bir köprünün üstüne çıkmış, bir
süre elindeki megafonla konuştuktan sonra, elindeki yanıcı maddeyi
üzerine boca etmiş, önce zazen (Bu kavram, Budizm’de oturarak yapılan
meditasyon kavramı için kullanılıyor) pozisyonuna geçmiş, sonra da
kendini yakmıştı. Bu kişinin kendini yakma amacı, Japonya Anayasası’nda yapılmak istenen değişikliğe dikkat çekmekti. Bu bireysel eylemi, yüz binlerce kişinin katıldığı kitlesel gösteriler izledi. Gösteriler,
2015 yılının sıcak yaz aylarında kitlesel biçimde devam etti, fakat hükümet de göstericilere karşı şiddet dozajını arttırdı. Hatta dünyanın çeşitli yerlerinden anayasa hukukçuları bu kolluk şiddetine karşı imza metinleri yayımladılar.
Tüm dünyada bu kadar yankı uyandıran konu, Anayasası’nın
9’ncu maddesinin yeniden yorumlanması ve buna bağlı olarak konuyla
ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasıydı.
I. Anayasa Ne Diyor?
Japonya Anayasası’nın 9’uncu maddesi Japonya için bir tür
“marka” değeri taşır. Çünkü Anayasa’nın başlangıç kısmıyla beraber bu
madde -dünyadaki diğer anayasalarında görülmemiş şekilde- “pasifizm”
hükmüdür. Anayasa’nın başlangıcı şunu der:
“Biz Japon halkı kendimiz ve gelecek kuşaklarımız için bütün
uluslarla barışçıl işbirliğinin meyvelerini ve ülkenin tamamında özgürlüğün nimetlerini koruyacağız ve ülkeye savaş kâbusunun hiçbir zaman
∗
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hükümet icraatları yoluyla uğramayacağına kesin olarak karar vermiş
bulunuyoruz”
Japonya devletinin asla savaşa girmeyeceğini ifade eden bu paragraf şu şekilde devam eder:
“Biz Japon halkı her zaman için barış istiyor, insan ilişkilerini denetleyen yüksek değerlere derinden inanıyor, güvenliğimizi ve varlığımızı adalete güvenle ve dünyanın barışsever halklarına inançla korumaya karara vermiş bulunuyoruz. Bizler, barışı korumak ve tiranlık ile
köleliği, hoşgörüsüzlük ile baskıyı her zaman için dünyadan defetmek
için çalışan uluslararası toplum içinde onurla yer almayı istiyoruz. Dünyanın bütün halklarının korkudan ve yoksunluktan uzak bir şekilde barış
içinde yaşama hakkını tanıyoruz.”
Anayasa’nın güncel tartışmalara konu olan, “Savaştan Feragat”
başlıklı 9’ncu maddesi ise konuyla ilgili daha doğrudan düzenlemeler
içerir:
Adalet ve düzene dayanan uluslararası bir barışı gönülden isteyen
Japon halkı, ulusun egemenlik hakkı olan savaştan ve uluslararası
uyuşmazlıkları çözme aracı olarak kuvvet kullanmaktan, sürekli olarak
feragat eder.
Bir önceki paragraftaki amacı gerçekleştirmek için, hiç bir kara,
deniz ve hava kuvveti veya her hangi diğer bir savaş kuvveti muhafaza
edilemez. Devlete muhariplik hakkı tanınmaz.
Anayasa, bu hükümlerin içini boşaltacak bir hüküm içermez. Yani
Anayasa’da genelkurmay başkanının nasıl atanacağı, savaşın nasıl ilan
edileceği ve onay prosedürleri, Japonya’ya bir saldırı olması durumunda
ne yapılacağı vb. konularda herhangi bir norm da yer almaz.
Sadece bu metinlere bakıldığında gerçekten de “barış hakkının” ve
“pasifizmin” Japonya’da esaslı bir anayasal bir teminat altında olduğu
düşünülebilir. Fakat pratiğin bu şekilde gelişmediğini, kâğıt üzerinde
barış yanlıları açısından çok değerli ifadeler içeren bu hükmün, uygulamada farklı algılandığını görüyoruz. Bunda büyük ihtimalle anayasayı
hazırlayan iradenin konjoktürel beklentileri de pay sahibi olmuştur.
Çünkü bu irade, Anayasa’nın aksine bir militarizm makinesidir.
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II. Madde 9’un Kısa Hikâyesi
Japonya’daki anayasal gelişmeler, kendine özgü bir karakter taşımakla birlikte belli bir yere kadar, birçok batı anayasasıyla paralel bir
gelişim izler. 1868’de Meiji, yani “aydınlanmış yönetim”, feodal nitelikteki imparatorlukta köklü restorasyonlar gerçekleştirmeye çalışmıştı.
Türkiye’deki İttihatçılara da otoriter doğulu Müslüman bir ülkede meşruti devrimin mümkünlüğünü, Müslüman İran’daki ve otoriter
Rusya’daki devrimlere ek olarak kanıtlayan 1905 Japonya devrimi, “ülkeyi zenginleştir, orduyu güçlendir” sloganıyla Japonya’yı militarist bir
modernleşmeye yöneltmişti. Murat Belge’nin ifadesiyle yalnızca orduların modernizasyonuyla sınırlı kalmayıp, tüm toplumun askerî disiplin ve
itaat yöntemleriyle “terbiye” edilmesi sürecini tetikleyen Japon modernleşme deneyimi, Japonya’yı İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerle aynı
cepheye götürmüştü.
Nazizmle aynı cephede savaşmanın ve mağlubiyetin faturası ülkenin işgal altına alınması oldu. İşgalden hemen sonra (9 gün içinde hazırlandığı söylenir) General Douglas MacArthur gözetiminde yeni Japonya’sı kaleme alınmış ve hezimete uğrayan Japonya hükümetine, aktarılan maddeyi de içeren Anayasa’yı onaylamaktan başka bir seçenek
bırakılmamıştı.
A. Maddenin Egemen Siyasetteki Yorumu
Anayasa’nın ve dolayısıyla maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Japonya’da herhangi bir ordunun mevcut olup olamayacağı tartışması başlamıştı. Bu süreçte ileri sürülen tezlerden biri; Anayasa’nın
9’ncu maddesinin 1’inci fıkrasının Japonya’nın kendini korumak amaçlı
bir ordu kurabileceği, söz konusu yasağın saldırı savaşlarını yasakladığı
yönündeydi. Fakat hâkim görüş, maddenin 2’nci fıkrasının ilk fıkraya
yaptığı atıfta kategorik olarak silahlanma yasağından bahsedildiği gerekçesiyle herhangi bir ordunun kurulmaması yönündeydi. İlginç olan, 2’nci
Dünya Savaşı’ndan sonra silahlanmaya ve orduya kaynak ayırmaktansa
Japonya’yı yeniden inşa etmek isteyen dönemin başbakanı Shigeru
Yoshida da bu görüşteydi; ayrıca şaşırılmayacağı üzere, savaştan olayı
bıkkınlık hisseden Japonya halkı da bir ordunun “yokluğunu” bir sorun
olarak görmüyordu.
Fakat ne yazık ki hükmün pratikteki anlamına Japonya halkı karar
vermemişti. İşgal güçlerinin beklentilerindeki ve konjonktürdeki değiJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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şiklik, çok kısa süre sonra Anayasa’nın bu maddesinin yeniden yorumlanmasını dayatmıştı. Anayasa’nın yürürlüğe girmesinden 3 yıl sonra
Kore savaşının patlak vermesi üzerine McArthur, Japonya’daki ABD
silahlı güçlerini Kore’ye kaydırmıştı. Japonya’nın “savunmasız” kalması
üzerine, çok kısa bir süre içinde 75 bin “polis muhafızı” istihdam edilmiş
ve bu grup, ağır silahlarla donatılmıştı. Bu “polis kuvveti”, ABD’nin
işgal sonrasında dahi Japonya’nın (görünürde) savunmasına yardımcı
olmasını öngören1 Japonya-ABD ikili güvenlik antlaşmasının yürürlüğe
girmesiyle birlikte “Ulusal Güvenlik Kuvvetleri” ismini alıyordu. Yani,
pasifist Japonya Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden beş yıl geçmeden
Japonya ordusu kuruluyor ve kısa süre içinde bu konuyu ayrıntılı bir
şekilde düzenleyen2 bir kanun (Öz Savunma Kuvvetleri kanunu) yürürlüğe giriyordu. İşin dikkat çekici yanı anılan gelişmeler, söz konusu
Anayasa maddesini bizzat hazırlamayan Japonya halkında büyük bir
tepki dalgasına neden olmuştu. Hatta Japonya’nın savaş sonrası dönemdeki en kitlesel barış gösterilerinin 60’lı yılların hemen başında Japonya
Ordusunun kurulmasına karşı ve Anayasa’nın 9’ncu maddesini savunmak için gerçekleştiği dahi söyleniyor.
Halk nezdinde ciddi bir meşruluk kriziyle karşı karşıya kalan Öz
Savunma Kuvvetleri, Japonya’nın “kaderi” olan deprem felaketlerinde
gördüğü işlevler sayesinde ve siyasi yelpazenin farklı siyasi partilerinin
bu orduyu desteklemesi üzerine, zaman içinden nispeten belli düzeyde
meşruluk kazanmıştı. Ne var ki Anayasa’da değişiklik yapılmamasına
rağmen; “yeni bir ordu” kurulması, halk nezdinde öz-savunma kuvvetlerinin anayasal olmadığı yönündeki görüşü hâkim hale getirmişti. Bu görüşe karşı liberal hükümetin yorumu zorlama görünüyordu. Hükümete
göre BM Şartı ve uluslararası hukuk, öz savunma yetkisini tanımaktaydı,
1

Aslında antlaşmanın ABD’ye soğuk savaş ikliminde SSCB’nin pasifik bölgesine
yayılmasını engellemek amacıyla Japonya’da konuşlanma yetkisi tanınması için kaleme alındığı açıktır. Antlaşma gereğince yaklaşık 35 bin ABD askerinin konuşlandığı söylenmektedir. Öyle ki bugün Japonya’nın parçası olan Okinawa adası 1972
yılına kadar ABD işgali altında kalmıştır. Prensip itibariyle Japonya’nın civarındaki
güvenlikle ilgili olan antlaşma ABD politikalarıyla paralel olarak 1997 yılında gözden geçirilmiş ve “civar” kavramına “coğrafi” değil, “fonksiyonel” bir anlam verilerek Orta Doğuyu dahi kapsayacak hale getirilmiştir.
2
Kanun gereğince Japonya’ya saldırı konusunda açık ve yakın bir tehlikenin bulunması
başbakan, meclisin de onayını alarak silahlı kuvvetlerin kullanımına karar verebilmektedir. Bu çerçevede milli savunma bakanı da bir takım yetkilere sahiptir.
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dolayısıyla ülkenin savunulması için asgari düzeyde kuvvet bulundurmak Anayasa’ya uygundu. Hükümete göre Japonya Anayasası’nda yasaklanan şey “savaş potansiyeli” idi.
Bu zorlama yorum, uluslararası güçler ve farklı siyasi partilerin lider kadrosunda desteklendiğinde, Anayasa hükmü, artık halka rağmen
esnetilmişti. Fakat bu yeni yorum, Anayasa’nın 9’ncu maddesinin silahlı
güçler üzerine ne gibi sınırlamalar getirdiği tartışmasını da gündeme
getiriyordu. Liberal hükümetin buna ilişkin yorumu; Anayasa’nın getirdiği sınırın Japonya ordusunda saldırı silahları bulunduramayacağı ve
Japonya ordusunun Japonya’ya saldırmamış bir ülkeye gidemeyeceği
yönündeydi. Bu ara çözüm, hiç şüphesiz bazı olumlu sonuçlar üretmişti;
Japonya’da geleneksel olarak nükleer silah karşıtı bir politika yürütülmüş, orduya yüzde birlik paydan daha fazla pay verilmemesi şeklinde
bir politika takip edilmiştir.
B. Maddenin Yargıdaki Yorumu
Anayasa’nın 9’ncu maddesinin Japonya ordusunun kurulmasına
engel teşkil edip etmediği sorusuna Japonya yüksek mahkemesi net bir
cevap vermemiştir.
İlk kez 1952 yılında bir sosyalist parlamenter Mosaburou Suzuki,
bu konuda Japonya Yüksek Mahkemesi’ne doğrudan doğruya bir dava
açmış; fakat Mahkeme, ABD tipi anayasa yargısına sahip Japonya’da
soyut bir anayasaya uygunluk denetimi yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle bu davayı incelemeyi reddetmişti. Bu karardan bir süre sonra
konu, dolaylı olarak Sunagawa davasında Yüksek Mahkeme’nin önüne
gelmişti: Bir protesto gösterisiyle ilgili olan davada, Tachikawa havaalanının genişletilmesine karşı protesto yapan bazı kişiler, havaalanına girmiş; bu kişiler hakkında, yetkisiz havaalanına girişi yasaklayan JaponyaABD ikili güvenlik antlaşması ve buna dayanılarak çıkartılan Özel Ceza
Yasası’na muhalefet etmekten dolayı dava açılmıştı. Protestocular, bu
gözaltının ve gözaltına dayanak olan düzenlemelerin Anayasa’nın 9’ncu
maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdi. ABD ordusunun Japonya’da yer almasının ve anılan güvenlik antlaşmasının Anayasa’ya
aykırı olduğu savı, yerel mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Ne var ki
Yüksek Mahkeme, bu meselenin “politik bir sorun” olduğunu ve kuşku
duyulmayacak bir açıklıkta anayasaya aykırılık söz konusu olmadıkça bu
konunun mahkemelerin yetkisinde yer almadığı sonucuna ulaşmıştı.
Yüksek Mahkeme bu tespiti yaparken Anayasa’nın 9/2’nci maddesinin
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“savaş potansiyelini” yasakladığını, ABD ordusunun varlığının ve ikili
antlaşmanın böyle bir potansiyel yaratmadığının da altını çizmişti. Bu
kararın doğal sonucu olarak ise Japonya’da bir öz-savunma kuvveti kurulmasının Anayasa’ya aykırı sayılmayacağı olmuştur. Fakat bu karardan yaklaşık 20 yıl sonra görülen bir davada öz-savunma kuvvetlerinin
anayasaya aykırı olduğu iddiası, yerel bir mahkeme tarafından kabul
edilmişti. Davanın konusu, yeni bir roket savar üssü kurulması için bir
köy arazisinin orman vasfının kaldırılması ile ilgiliydi. Yerel mahkemeye göre davacı köylülerin “barış hakkı” vardır ve orman arazisine
yönelik idari karar, köylülerin barış hakkını ihlal etmişti. Fakat davanın
temyiz aşamasında, öz-savunma kuvvetlerinin anayasallığı konusunun
“politik bir sorun” olduğu yinelenmiş, meselenin barış hakkı vb. kavramlaştırmalar ışığında değil, köylülerin orman arazisinin yeniden tarif
edilmesinden kaynaklanan zararları ışığında çözülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştı. Buna benzer bir başka olayda üs yapılacak arazinin
sahipliğine yönelik bir ihtilafta öz-savunma kuvvetlerinin anayasallığı
ileri sürüldüğünde, Yüksek Mahkeme yine yeniden anayasallık tartışması üzerinde değil; özel kişiler arasındaki arazi satış sözleşmesinin geçerli olup olmadığına odaklanmıştı. Son olarak 1996 yılında ABD’nin
işgalini sürdürdüğü Okinawa adasında yeni bir üs kurması konusunda
Okinowa valiliğinin itirazlarına dayanan bir davada, üs kurma meselesinin art alanında yer alan ABD-Japonya iki güvenlik antlaşmasının anayasallığı tartışması gündeme gelmiş; Japonya Yüksek Mahkemesi bu
antlaşmanın 45 yıl önce söylediği gibi Anayasa’ya uygun olduğunu yinelemişti.
Yani Japonya Yüksek Mahkemesi, konuyu doğrudan incelememekte, fakat dolaylı olarak siyasal bir sorun olan ordu konusunda hükümetlerle paralel bir seyir izlemektedir.
Zorlama Yorumdan Faşist Yönelimlere
Japonya, “pasifist anayasaya” sahip olmasına rağmen özellikle soğuk savaş sonrası dönemde gerçekleşen, neredeyse bütün önemli savaşlarda yer aldı. 1’nci Körfez Savaşı’nda 9 milyar dolar katkı sunan Japonya, 1992 yılında çıkartılan “Uluslararası Barış için İşbirliği Kanunu”
uyarınca Kamboçya, Mozambik, Ruanda, Doğu Timor gibi ülkelere asker gönderdi. Anılan süreçlerde çok sayıda Japonya vatandaşı çok sayıda
dava açmışlarsa da, bu davalar kişi yönünden yetkisizlik gerekçesiyle
usulden reddedildi. Yani Japonya’da askeri faaliyet, anayasal hükümlere
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uygun yargısal denetim olmaksızın yürütülüyor. Bu çerçevede Japonya,
Avusturalya, Güney Kore, Filipinler ve Hindistan gibi ülkelerde bulunan
Japon askerleri, hâlihazırda ABD’nin talep ettiği neredeyse bütün önemli
operasyonlara katkı sundu.
ABD’nin 90’lı yıllardan itibaren geliştirdiği Pasifik’e yönelme
stratejisinin gerekleri, iktidardaki milliyetçi söylemleriyle öne çıkan Liberal Demokrat Parti başkanı Shinzo Abe tarafından yerine getiriliyor.
Sağcı başkan Abe, 2006 yılında iktidara geldiği günden beri iki konu
ülke gündeminden düşmüyor: Eğitimin milliyetçileşmesi, ordunun daha
güçlendirilmesi... Ülkede köklü bir eğitim reformu gerçekleştirildi. Askeri alanda ise, 11 Eylül olaylarından sonra Afganistan ve Irak işgallerine bağlı olarak güvenlik insancıl yeniden inşa desteği sunma amacı
taşıdığı iddia edilen çok sayıda yasa çıkartıldı. 2009 yılında ise hem Japonya’nın hem de diğer devletlerin gemilerine yönelik, uyarıya rağmen
yaklaşılması halinde yaklaşanlara ateş açılması yetkisini içeren korsanlığın önlenmesi yasası çıkartıldı. Bu son yasayla beraber artık öz-savunma
kuvvetlerinin ulusal savunmanın çok ötesinde bir işlev gördüğü ifade
ediliyor.
Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün iki Japon yurttaşını katletmesinin yarattığı milliyetçi havadan yararlanan Abe hükümeti, militarist programı gereği önce Milli Savunma Bakanlığını kurdu, ardından
2013 yılında Anayasa’nın 9’ncu maddesini etkisizleştirecek değişiklik
tasarısı gündeme getirdi. Halkın tepkileri üzerine bu değişiklik rafa kaldırılmışsa da, yasa yoluyla ABD’deki Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC)
benzeri bir kurul oluşturuldu, tüm askeri karar yetkilerini başkanlıkta
toplandı ve yeni devlet sırları yasasıyla, hükümetin bilinmesini istemediği sırları açıklayanlara çok ağır cezalar getirildi. Bazı Japonya anayasa
hukukçularına göre bu yasa kuralları bir davada doğrudan uygulama
bulmadığı için ve dolaylı uygulamalar da yargı tarafından “politik sorun
doktrini” gereği ve “yargısal aktivizm yapmamak” adına denetlenmediği
için, söz konusu yönelim denetlenmemekte, mesele sadece “saf” siyasal
alandaki tartışmalara bırakılmaktadır.
Bu alanda başkan Abe, militarist yönelimini, tüm bu süreci siyasal
olarak “her alanda aktif ve pasif ülke savunma kurumları oluşturarak
Japon ruhunun yaygınlaştırılmasına ve ebedî dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunmak” biçiminde tanımlanan “Proaktif Japon
pasifizmi” ile kavramlaştırıyor. Muhalefete göre bu kavramlaştırma,
tırmanmakta olan faşizmin üstünü örten bir demagoji. Hatta başbakan
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yardımcısı Taro Aso’nun Nazi’lerin Anayasa’yı kimseye fark ettirmeden
değiştirme stratejisinden övgüyle bahsetmesi karşısında muhalefetin bu
söylemi çok önemli bir yere denk düşüyor. Japonya’daki tüm bu gelişmeler, ABD’nin Japonya ile stratejik işbirliğini daha da arttırması, Bu
gelişmeler karşısında Çin’in silahlanmaya ayırdığı payı arttırması karşısında karanlık bir senaryoyu akla getiriyor. Anayasa’da açıkça “pasifizm”den bahsedilmesi ise bu duruma bir etkide bulun(a)muyor.
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MAHKEME’NİN DOSTLARINDAN
“İÇ GÜVENLİK YASASI” UYARISI:
ANAYASA MAHKEMESİ’NE SUNULAN
İLK AMICUS CURIAE RAPORU KABUL EDİLDİ
(FIRST AMICUS CURIAE BRIEF BEFORE THE CONSTITUTIONAL COURT)

Erkan Duymaz∗
Kamuoyunda “İç Güvenlik Yasası” olarak bilinen 6638 sayılı Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun1 yoğun
tartışmalar sonrasında Mart 2015’te kabul edilerek Nisan ayında yürürlüğe girdi. Türkiye siyasi tarihinde ender rastlanan bir şekilde farklı siyasi kamplarda yer alan muhalefet partilerinin hep birlikte karşı çıktıkları bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun tartışmalar, sözlü ve
fiziksel saldırılar eşliğinde görüşülürken basında ve diğer sosyal mecralarda da belirgin bir kutuplaşma yaşandı. Güvenlik ve özgürlük dengesinin ne şekilde kurulması gerektiği üzerinden yaşanan bu ayrışmada yasaya karşı çıkanların temel itirazı güvenlik kuvvetlerinin ve mülki idarelerin yetkilerinin genişlemesiyle bireysel özgürlüklerin alanının Anayasa’ya ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir
şekilde daralacağı yönündeydi.
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru hâlihazırda Mahkeme’nin gündeminde bulunuyor. Yüksek Mahkeme’nin gerçekleştireceği anayasaya
uygunluk denetimine teknik bakımdan katkı sunmak amacıyla bir araya
gelen Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der) ve Türk
Ceza Hukuku Derneği (TCHD), birlikte hazırladıkları amicus curiae
raporunu Mahkeme’ye sundu.2 Dernek başkanları Prof. Dr. İbrahim Ö.
∗

Dr., İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kabul Tarihi: 27.03.2015. RG, 04.04.2015.
2
Raporun tam metni için bkz. http://www.tchd.org.tr/Uploads/dosyalar/RAPOR.pdf;
http://anayasader.com/yayinlarimiz/
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Kaboğlu ve Av. Fikret İlkiz tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde Anayasa
Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’a sunulan rapor Türkiye’nin
anayasa yargısı tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Latince bir tabir
olan ve “mahkemenin dostu” anlamına gelen amicus curiae, köklerini
Anglo-Amerikan hukuk geleneğinde bulan ve bir kişiye veya organa
tarafı olmadığı bir davada mahkemeyi aydınlatmak amacıyla belirli bir
konuda hukuki veya olgusal bilgi veya görüş sunma imkânı tanıyan bir
harici katılım sürecine karşılık gelmektedir.3 Anayasa-Der ve TCHD
tarafından hazırlanan rapor, uluslararası insan hakları hukukunda ve bazı
ulusal hukuk sistemlerinde başvurulan bu katılım aracının ülkemizde de
kullanılır hale gelmesine öncülük etmeyi amaçlamaktadır.
İç güvenlik yasasının şekil ve içerik açısından Anayasa’ya aykırılıklar içerdiğini ortaya koyan 108 sayfalık Rapor üç bölümden oluşmaktadır:
- 6638 sayıl Kanun’un şekil bakımından Anayasa’ya uygunluk sorunu;
-6638 sayılı Kanun’un maddeleri bakımından Anayasa’ya uygunluk değerlendirmesi;
-6638 sayılı Kanun’un ceza hukuku yönünden incelenmesi.
Kanunun şekil açısından Anayasaya uygunluğunun incelendiği birinci bölümde, 6638 sayılı kanunun Anayasa’da yer alan temel hak ve
özgürlüklere, devlet organları arasındaki yetki paylaşımına ve bilhassa
adli yargı yetkisine ilişkin çok sayıda düzenleme içermesine rağmen
TBMM Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu tarafından incelenmemesi önemli bir eksiklik olarak eleştirilmiştir. “Torba kanun” olarak
adlandırılan ve birbiriyle doğrudan ilişkisi olmayan birçok düzenlemeyi
bir arada yasalaştıran yasama tekniği nedeniyle bütün düzenlemeler için
asli komisyon olarak İçişleri Komisyonu tayin edilmiştir. Dahası söz
konusu kanun TBMM İçtüzüğü’nün 91. maddesi uyarınca “temel kanun” olarak kabul edilmiş ve bu tür kanunlar için öngörülen özel görüşme ve oylama usulüne tabi tutulmuştur. Oysa on üç kanunda değişiklik yapan ve toplam altmış sekiz maddeden oluşan 6638 sayılı Kanun,
Anayasa Mahkemesi içtihadında tanımı yapılan “temel kanun” sınıfına
Raporun özeti için bkz. “İç Güvenlik Yasası Hakkında Amicus Curiae Raporu”,
Güncel Hukuk, Temmuz 2015, 7-139, s.10-19.
3
Jean Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, s. 611.
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girecek özellikleri taşımamaktadır. Kanun’un kabul ediliş usulüne ilişkin
başka sorunların da açığa çıkarıldığı bu bölümde özellikle bu husus üzerinde durulmuş ve bu durumun Anayasa’nın 88., 95. ve 96. maddelerine
aykırılık oluşturduğu tespit edilmiştir.
Raporun ikinci bölümünde, 6638 sayılı Kanun’un maddeleri tek
tek ele alınarak Anayasa’ya uygunluk açısından sorunlu noktalar ilgili
Anayasa maddesi belirtilerek ortaya konmuştur. Sonuç olarak, söz konusu Kanun’un temel haklar ve özgürlükler alanını daraltırken resmi
görevlilere keyfiliğe varan geniş müdahale olanakları tanıdığı ve kamu
düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasından ziyade demokratik muhalefet
hakkının bastırılmasını hedefleyen bir görünümde olduğu saptaması yapılmıştır. Avrupa Birliği standartları ve İnsan hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarına da çok sayıda gönderme içeren bu bölüm, 6638
sayılı Kanun’un öngördüğü değişikliklerin ilkesel düzeyde Anayasa’nın
2. maddesinde güvence altın alınan hukuk devleti ilkesi ve 6., 7., 8., ve
9. maddelerinde tanımlanan erkler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Raporun son bölümü, 6638 sayılı Kanun’un ceza muhakemesi hukuku açısından tahliline özgülenmiştir. TCHD tarafından kaleme alınan
bu bölümün Kanun’a yönelttiği başlıca eleştiri, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) “savcı” odaklı sistemini “polis-vali” odaklı bir sisteme
dönüştürmesidir. Gerçekten de “İç Güvenlik Yasası” ile yürürlüğe giren
yeni düzenlemeler, CMK madde 160 ve devamında öngörülen “soruşturma evresinin yetkilisinin Cumhuriyet Savcısı olması” esasına aykırı
bir şekilde kolluğun ve mülki amirin yetkilerini genişletmekte, kolluğun
adli işlem ve eylemlerini denetleyen savcının yetkilerini ise daraltmaktadır. Erkler ayrılığı ilkesi ile de açıkça çelişen bu durum, Polis Vazife ve
Salahiyet Kanunu’nda yapılan spesifik değişiklikler ile birlikte ele alındığında kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının kolluğun keyfi müdahalelerine karşı korumasız bırakıldığı ortadadır.
Oldukça özet bir şekilde aktarılan bu içeriğiyle amicus curiae raporu, temel haklar ve özgürlükler alanında 2000’li yıllarda gerçekleştirilen kazanımların 6638 sayılı Kanun ile net bir şekilde geriye götürüldüğü, hatta bazı açılardan 12 Eylül dönemi yasal düzenlemelerin bile
gerisinde kalındığına dikkat çekmektedir.
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasıyla
birlikte İHAM’ın belirlediği asgari standartların iç hukukta gözetilmesi,
Anayasa Mahkemesi’nin öncelikli hedefi olarak kabul edilmelidir. YükJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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sek Mahkeme bugüne kadar vermiş olduğu bireysel başvuru kararlarıyla
bu istikamette ilerlediğini göstermiştir. Ne var ki Anayasa’nın ve insan
hakları hukukunun gelişimini takip eden yasalar olmaksızın bu hedefe
ulaşılması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin, kanunların Anayasa’ya uygunluk denetiminde de hak ve özgürlük odaklı bakış açısını koruması ve hâlihazırdaki kazanımları geriye
götürecek düzenlemelere vize vermemesi demokrasiye, insan haklarına
ve hukuk devleti ilkesine olan saygının yerleşmesine paha biçilmez bir
katkı sunacaktır.
Bireysel başvuruyla birlikte Mahkeme’nin üstlendiği sorumluluk
ve iş yükü artmıştır. Anayasa-Der’in ve TCHD’nin amicus curiae talebinin Mahkeme tarafından olumlu karşılanması, Mahkeme’nin yeniliklere
açık olduğunu ve insan hakları alanında çalışan kurum ve kişilerle diyalog halinde olma konusunda istekli davrandığını göstermiştir. Bu pozitif
yaklaşım, hiç kuşku yok ki, verilecek kararların kalitesinin artmasına ve
hukuk çevrelerinin Mahkeme’ye olan desteğinin güçlenmesine hizmet
edecektir. Bir başka açıdan bakıldığında ise, yasama sürecine dâhil olma
imkânı bulamayan sivil toplum örgütlerinin veya uzman kişi ve kurumların bu yasaların denetimi sürecine sınırlı da olsa katılımı olanaklı hale
gelecektir. Daha fazla ve nitelikli bir katılım ise, yasaların ve kararların
meşruiyetini güçlendirecektir.
Anayasa-Der’in ve TCHD’nin öncü olduğu amicus curiae uygulamasının hukukumuza yerleşmesi ve Mahkeme’nin dostlarının çoğalması dileğiyle.
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LE PREMIER RAPPORT AMICUS CURIAE DEVANT LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
(FIRST AMICUS CURIAE BRIEF BEFORE THE CONSTITUTIONAL COURT)

Erkan Duymaz∗
La loi n° 6638, dite “loi sur la sécurité intérieure” portant
modification de la loi sur les attributions et les compétences de la police,
de la loi sur l’organisation, les attributions et les compétences de la
gendarmerie et d’autres lois a, après de vifs débats, été adoptée en mars
2015 et est entrée en vigueur en avril 2015.1 Alors que cette loi qui a
réussi à réunir tous les partis politiques de l’opposition -chose rare dans
l’histoire politique de la Turquie- faisait l’objet d’une délibération de la
Grande Assemblée nationale au cours de laquelle les agressions verbales
et physiques s’étaient banalisées, l’on a assisté à une polarisation accrue
dans les médias et dans les plateformes sociales autour de la question
délicate de la préservation de l’équilibre entre la sécurité et la liberté.
Les opposants de la loi dénonçaient notamment l’extension des
compétences de la police et de l’administration publique au risque
d’étouffer les libertés individuelles et, qui était contraire à la
Constitution et aux traités internationaux ratifiés par la Turquie.
La loi est actuellement à l’ordre de la Cour constitutionnelle suite à
sa saisine par le Parti républicain (Cumhuriyet Halk Partisi). Afin
d’apporter une contribution technique au contrôle de constitutionnalité
qui sera réalisé par la Cour, l’Association de recherches en droit
constitutionnel (ARDC) et l’Association de droit pénal turc (ADPC) ont
collaboré pour l’élaboration d’un Rapport amicus curiae à l’intention de
l’instance constitutionnelle.2 Les Présidents des deux associations,
∗

Docteur en droit, Université d’Istanbul, Faculté des sciences politiques.
Adoptée le 27 mars 2015 et publiée au Journal Officiel du 04 avril 2015.
2
L’intégralité du rapport est disponible en turc sur les sites: http://www.tchd.org.tr/
Uploads/dosyalar/RAPOR.pdf; http://anayasader.com/yayinlarimiz/
Pour un résumé du rapport, v. “İç Güvenlik Yasası Hakkında Amicus Curiae Raporu”, Güncel Hukuk, Juillet 2015, 7-139, p.10-19.
1
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respectivement Professeur İbrahim Ö. Kaboğlu et Maître Fikret İlkiz, ont
remis le Rapport le 25 mai 2015 au Président de la Cour constitutionnelle,
Professeur Zühtü Arslan. Le Rapport qui est un premier dans l’histoire
du contentieux constitutionnel du pays a suscité un intérêt notable dans
le milieu juridique mais également dans les médias. Amicus curiae,
expression latine signifiant « ami de la cour », trouve ses origines dans le
droit anglo-américaine et désigne « la faculté attribuée à une personnalité
ou à un organe non-partie à une procédure judiciaire de donner des
informations de nature à éclairer le tribunal sur des questions de fait ou
de droit ». 3 Le Rapport produit par l’ARDC et l’ADPC a ainsi pour
objectif d’introduire ce moyen d’intervention externe, dont on trouve des
exemples en droit international des droits de l’homme ainsi qu’en droit
comparé, dans le droit constitutionnel turc.
Les auteurs du Rapport d’une centaine de pages, évaluent la
constitutionalité de la nouvelle loi et mènent une analyse en trois temps:
- conformité formelle de la loi n° 6638 à la Constitution;
- conformité substantielle de la loi n° 6638 à la Constitution,
article par article;
- examen de la loi n° 6638 au regard du droit pénal.
La première partie du Rapport dénonce le fait que la loi litigieuse
n’a pas fait l’objet d’un examen au sein de la Commission des lois
constitutionnelles et de la Commission de la justice alors qu’elle contient
de nombreuses dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux
constitutionnels, à la répartition de pouvoir entre les organes de l’État et
notamment au fonctionnement et à l’organisation du pouvoir judiciaire.
Optant pour la procédure dite « loi corbeille » qui consiste à rassembler
les dispositions n’ayant pas forcément des rapports entre eux au sein
d’une même loi, le législateur a en effet désigné une seule Commission,
Commission de l’intérieure, pour l’examen de la loi n° 6638. De plus,
cette dernière a été considérée comme une « loi fondamentale » en vertu
de l’article 91 du règlement intérieure de l’Assemblé nationale et
soumise à des règles spéciales de débat et de vote, établies expressément
pour ce type de lois. Or, composée de soixante-huit articles et portant
modification sur treize lois différentes, la loi sur la sécurité intérieure ne
peut être qualifiée de loi fondamentale si on suit la jurisprudence établie
3

Jean Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, p. 62.
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de la Cour constitutionnelle. Cette partie du Rapport relève encore
d’autres vices de forme et conclut à la non-conformité de la loi aux
articles 88, 95 et 96 de la Constitution.
La deuxième partie du Rapport analyse les dispositions de la loi
article par article en les mettant systémiquement à l’épreuve de la
Constitution pour révéler concrètement les problèmes de constitutionnalité.
Cette démarche débouche sur un double constat global: la loi restreint de
façon considérable l’exercice des droits et libertés individuels en
accordant aux autorités publiques une large marge d’intervention, ce qui
crée un risque réel d’arbitraire dans la mesure où cette vision sécuritaire
n’est pas assortie d’un contrôle judiciaire renforcé; elle tend moins à
maintenir l’ordre public et à assurer la sécurité des individus qu’à mettre
une pression plus forte sur toute sorte d’opposition politique. Riche de
références aux standards européens et en particulier à la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme, cette partie constate que les
dispositions introduites par la loi n° 6638 vont à l’encontre du principe
de l’État de droit, garanti par l’article 2 de la Constitution, et du principe
de séparation des pouvoirs, défini aux article 6 à 9 du même texte.
La dernière partie, rédigée par l’ADPC, est consacrée à
l’évaluation de la loi à l’égard du droit de la procédure pénale. La
critique principale formulée dans cette partie tient à ce que la nouvelle
loi modifie profondément le système du Code de procédure pénale qui
mettait en exergue les pouvoirs du procureur de la république au stade
d’enquête. En effet, au détriment du principe selon lequel le procureur
est le maître de la phase d’enquête, prévu aux articles 160 et suivant du
Code de procédure pénale, les modifications apportées par la loi
élargissent les compétences de la police et des chef de l’administration
publique (préfets et sous-préfets) mais affaiblissent en même temps le
contrôle exercé sur les actes de la police de la part du procureur. En
contradiction manifeste avec le principe de séparation des pouvoirs, ce
transfert de compétence, assorti de nombreuses dispositions spécifiques
ajoutées à la loi sur les attributions et les compétences de la police, ne
met guère l’individu à l’abri des ingérences arbitraires des autorités
publiques dans son droit à la liberté et à la sûreté.
Ainsi résumé, le Rapport Amicus Curiae démontre que la loi sur la
sécurité intérieure représente un recul manifeste par rapport aux
avancées intervenues au cours des années 2000 en matière de droits et
libertés fondamentaux. Bien plus, le niveau de protection accordée à
Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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l’individu reste, à plusieurs égards, inférieur à celui offert par les lois
adoptées après le coup d’État du 12 septembre 1980.
Suite à la reconnaissance du droit de recours individuel devant la
Cour constitutionnelle, l’un des objectifs prioritaires de celui-ci consiste
à intégrer en droit interne les standards définis par la Cour de
Strasbourg. Les arrêts rendus jusqu’à présent ont montré que l’instance
constitutionnelle progresse dans cette voie. Or, il serait illusoire
d’atteindre ce but sans avoir des lois qui suivent l’évolution du droit
international des droits de l’homme et de la Constitution elle-même.
Ainsi, il est crucial pour l’établissement du respect des droits de
l’homme et de l’État de droit que la Cour constitutionnelle adopte la
même démarche lorsqu’elle statue sur la constitutionnalité des lois et ne
tolère pas une régression dans le domaine des droits et libertés.
Les responsabilités et la charge de travail de la Cour
constitutionnelle se trouvent accrues par l’introduction du recours
individuel. L’admission de la proposition d’Amicus Curiae présentée par
l’ARDC et l’ADPC témoigne que la Cour ne ferme pas ses portes à des
nouveautés et qu’elle n’est surtout pas réticente à l’idée de mener un
dialogue avec les organisations investies dans la protection des droits de
l’homme. Cette attitude positive contribuera sans doute à la qualité des
arrêts à venir et à la confiance du monde juridique envers la Haute
instance. Par ailleurs, la société civile ou les personnes et les organisations
compétentes qui sont souvent privées de la possibilité de participer au
processus de l’élaboration des lois trouveront ainsi, bien que limité, un
moyen de participation au processus du contrôle des lois déjà adoptées.
Certainement, une participation plus forte et qualifiée renforcera la
légitimité des lois ainsi que des arrêts et décisions de la Cour.
En espérant que la voie ouverte par l’ARDC et l’ADPC jette les
bases d’une pratique durable et que les amis de la Cour soient plus
nombreux dans l’avenir.
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(JUDGMENTS AND DECISIONS GIVEN BY THE ECTHR AGAINST TURKEY IN
2015 AND THEIR SUMMARIES IN TURKISH)

Benan Molu*
Tahir Elçi’nin mücadelesine saygıyla
Yaşam Hakkı ve Etkili Soruşturma Yükümlülüğü (2. madde)
27 Ocak – Asiye Genç v. Türkiye: 2005 yılında Gümüşhane’de sezaryenle erken doğum yapan Asiye Genç’in bebeğinin yoğun bakım
ünitesinde yer olmadığı gerekçesiyle Gümüşhane ve 110 kilometre ötedeki Trabzon hastaneleri tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hastaneler arası transfer sırasında ambulansta hayatını kaybetmesi ve ölümüne
ilişkin etkili soruşturma yürütülmemesi yaşam hakkının ihlalidir.
27 Ocak – Vefa Serdar v. Türkiye: 2000 yılında F Tipi Cezaevi’nde tutuklu iken Hayata Dönüş Operasyonu’nda kolundan yaralanan
başvurucunun açtığı davanın 8 yıldan uzun sürmesi, yaşam hakkı bağlamında etkili soruşturma yürütme yükümlülüğüne aykırıdır.
27 Ocak – Sayğı v. Türkiye: 1994 yılında Suruç’a giderken gözaltına alınan ve bir daha haber alınamayan Mustafa Sayğı’nın 2009 yılında
kemiklerinin bulunmasına rağmen, gözaltında zorla kaybedilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi
yaşam hakkı bağlamında etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünü ihlal
etmektedir.
14 Nisan – Mustafa Tunç ve Fecire Tunç v. Türkiye [Büyük Daire
kararı] : 2003 yılında zorunlu askerlik hizmetine başlatılan ve daha sonra
onbaşı olan Cihan Tunç’un nöbet kulesinde silahla yaralanması ve hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle ailesi tarafından açılan davada
oğullarının ölümüne ilişkin koşulların aydınlatılması için yürütülen so*
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ruşturmanın etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün gereklerini taşımadığı iddiasında İHAM, usuli yükümlülüklerin ihlal edilmediğine
karar verdi.
28 Nisan – Sultan Dölek ve Diğerleri v. Türkiye: İHAM, başvurucuların yakını olan Mustafa Dölek’in şüpheli şekilde evinde ölü bulunması üzerine yürütülen soruşturmanın etkili bir soruşturma olmadığına
karar verdi.
26 Mayıs – Songül İnce ve Diğerleri v. Türkiye: Bayrampaşa Cezaevi’nde hücrelerin küçültülmesi çalışmalarına karşı açlık grevine başlayan tutuklu ve hükümlülere Hayata Dönüş Operasyonu kapsamında
başlatılan operasyonda güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanması sonucu
12 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanması hakkında İHAM, Songül İnce için yaşam hakkının, diğer başvurular için
işkence yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
23 Haziran – Selahattin Demirtaş v. Türkiye: 2007 yılında Bolu’da
çıkan yerel bir gazetenin köşe yazarının “Türk, İşte Düşmanın” başlıklı
yazısında o dönemde artan asker ölümlerinin sorumlusu olarak aralarında Demirtaş’ın da olduğu Kürt milletvekillerini “katiller” diyerek
hedef göstermesi üzerine Hrant Dink cinayeti de hatırlatılarak vekillerin
öldürülme tehlikesi altında oldukları iddiasıyla köşe yazarı hakkında
yaptıkları suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesi, yaşam hakkını
ihlal etmez.
30 Haziran – Altuğ ve Diğerleri v. Türkiye: Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede penisilin bazlı bir ilaç enjekte edildikten sonra
kalbi duran ve hayatını kaybeden kişinin ailesinin hastaneye karşı açtığı
davada zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi, yaşam hakkına
aykırıdır.
21 Temmuz – Zafer Öztürk v. Türkiye: Kanama nedeniyle gittiği
jinekolog tarafından iyi huylu tümörünün olduğu söylenerek ameliyata
alınan kişinin ameliyattan bir hafta sonra kötüleşerek hayatını kaybetmesi nedeniyle doktorlar hakkında açılan davanın zamanaşımı ile düşmesi, yaşam hakkını ihlal eder.
21 Temmuz – Abdüllatif ve Zerife Arslan v. Türkiye: Zorunlu askerlik hizmetine başlatılmadan önce psikolojik sorunları olduğu, ilaç
kullandığı ve daha önce intihar ettiği bilindiği halde “askerliğe elverişlidir” raporu verilen askere kışla içerisinde uyuşturucu kullanması nedeniyle daha sonra askerliğe elverişsizdir raporu verilmesine rağmen askeAnayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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rin birkaç kez oda hapsiyle cezalandırılması ve son cezanın verildiği gün
arkadaşının silahıyla yaralanarak ölmesi nedeniyle açılan davada sorumlular hakkında verilen 25 günlük hapis cezasının ertelenmesi, yaşam
hakkına aykırıdır.
6 Ekim – Kavaklıoğlu ve Diğerleri v. Türkiye: 1999 yılında Ankara’da Ulucanlar Cezaevi’ne yapılan operasyon sırasında cezaevinde
olan kişilerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü ve operasyon öncesinde/sırasında/sonrasında kötü muameleye maruz bırakıldıkları iddiasıyla yapılan başvuruda İHAM, yaşam hakkının ve etkili soruşturma
yürütme yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
6 Ekim – Metin Gültekin ve Diğerleri v. Türkiye: Zorunlu askerlik
hizmeti sırasında hepatit nedeniyle akut karaciğer yetmezliği yaşayan
Toğay Gültekin’in karaciğer nakli için gönderildiği hastanede ameliyat
olamadan vefat etmesi, pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
nedeniyle yaşam hakkı ihlalidir.
20 Ekim – Behçet Söğüt ve Diğerleri v. Türkiye: 2006 yılında Diyarbakır’da cenaze töreni sırasında başlayan çatışma nedeniyle hayatını
kaybeden başvurucunun yakınlarının faillerin bulunması için yaptıkları
şikayet sonrası polisler hakkında çıkartılan arama kararının zamanaşımına uğraması, yaşam hakkı bağlamında etkin soruşturma yükümlülüğünün ihlalidir.
27 Ekim – Özpolat ve Diğerleri v. Türkiye: 2007 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirilen bir polis operasyonu sırasında polise ateş açan
İskender Özpolat’ın olay yerinde, operasyondan sonra gözaltına alınırken ağır şekilde dövülen Mehmet Özpolat’ın gözaltında öldüğü ve
ölümlerine ilişkin bağımsız ve etkili bir soruşturma yürütülmediği iddiasında İHAM, İskender Özpolat’ın ölümünde yaşam hakkının ihlal edilmediğine, Mehmet Özpolat’ın ölümü ve ölüme ilişkin yürütülen soruşturma bakımından ise yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
10 Kasım – Hakim İpek v. Türkiye: 2006 yılında Diyarbakır’da bir
eylem sırasında çıkan çatışmada iki polis tarafından ateşli silah ile başından yaralanan başvurucunun savcılık şikayetine delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verilmesi ve bu karara yaptığı itirazın da reddedilmesi, etkili soruşturma yükümlülüğünü ihlal eder.
17 Kasım – M. Özel ve Diğerleri v. Türkiye: 17 Ağustos 1999’da
ülkede gerçekleşen en büyük depremlerden birinde hayatını kaybeden
kişilerin yakınları olan başvurucuların risk bölgesi olarak bilinen ÇınarJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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cık’ta V.G. Arsa Ofisi tarafından yapılan binalarda özellikle kullanılan
malzemeler nedeniyle meydana gelen çökmenin ölümlere sebep olduğu
iddiasında İHAM, şirket yetkilileri hakkında başlatılan yargılama sürecinin 12 yıl sürmesi, bu süre zarfında iki kişi hakkında mahkumiyet kararı
verilirken diğer üç kişi hakkında zamanaşımı nedeniyle açılan davanın
düşmesi ve binalara izin veren yetkililer hakkında ise soruşturma izni
verilmemesi nedeniyle yaşam hakkı bağlamında etkin soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
(Yetkililerin bina izni verme gibi yetkileri düşünüldüğünde depremden kaynaklı zararları önlemede rolleri ve sorumlulukları olması
nedeniyle yaşam hakkının esastan ihlal edildiği iddiası – Başvurunun
İHAS’ın 35. maddesinde düzenlenen iç hukuk yollarının tüketilmesinden
itibaren başlayan altı aylık süre şartını taşımaması nedeniyle kabul edilemezlik kararı)
1 Aralık – Sakine Epözdemir ve Diğerleri v. Türkiye: 1993 yılında
Van’da ofisinden çıkıp eşini arayıp eve geleceğini söylediği bir akşam
gözaltında kaybedilen avukat ve siyasetçi Şevket Epözdemir’in sürekli
tehdit aldığı, olay yeri incelemesinin 17 yıl sonra yapıldığı ve ölümüne
ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği iddiasında İHAM, yaşam hakkı
ihlali bulmadı.
İşkence Yasağı ve Etkili Soruşturma Yükümlülüğü (3. madde)
13 Ocak – Uğur v. Türkiye: İHAM, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan iki kardeşin sokakta öldürülen komşularını hastaneye götürmeleri üzerine polis tarafından gözaltına alındıkları, gözaltı sırasında çıplak
bırakıldıkları ve copla dövüldükleri, avukata erişimlerinin engellendiği
ve kendilerine zorla ifade imzalatılmaya çalışıldığı ve bu iddialara karşı
etkili soruşturma yürütülmediğine dair başvuruda kötü muamele yasağının ve soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Karar,
özellikle 98-101 paragrafları arasında Türkiye’de kötü muamele iddialarına karşı polislerin sıklıkla yararlandığı cezasızlık uygulamalarını hatırlatması bakımından önemli.
20 Ocak – Ateşoğlu v. Türkiye: 2002 yılında henüz 17 yaşındayken hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan başvurucunun suçunu
itiraf etmesi için falakaya yatırılması ve kulağının çekilerek darp edilmesi kötü muamele yasağının ihlalidir. İşkence suçundan yargılanan dört
polis memuru hakkında iyi hal indirimi uygulanıp verilen cezalarda
hükmün açıklanmasının geri bırakılması ise etkili soruşturma yürütme
yükümlülüğünün ihlalidir.
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24 Şubat – Mehmet Yaman v. Türkiye: Adliye önünde başlayan
kavga sonrasında polisler tarafından gözaltına alınan başvurucunun gözaltına alınırken kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına karşı açılan
davanın önce beraatle daha sonra davanın düşürülmesi kararıyla sonuçlanmasını değerlendiren İHAM, geçen sürenin yetkililerin ivedilikle yerine getirmesi gereken sorumlulukları ile bağdaşmadığına ve bunun tek
başına etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar
vermiştir.
17 Mart – Şükrü Yıldız v. Türkiye: İHAM, 2000 yılında üç arkadaşı ile beraber F Tipi Cezaevlerine karşı duvara slogan yazdığı sırada
polis tarafından başından vurulan ve o halde gözaltına alınan başvurucunun davasında polisler hakkında “meşru müdafaa”dan beraat kararı verilmesi nedeniyle işkence yasağının esastan ve usulden ihlal edildiğine
karar verdi.
24 Mart – Süleyman Demir ve Hasan Demir v. Türkiye: 2007 genel seçimleri öncesinde gözaltına alınan Süleyman Demir’in gözaltı sırasında DTP’ye oy vermemesi için işkenceyle tehdit edilmesi, ağzına
bomba sokularak dövülmesi ve polisler hakkında yaptığı şikayetlerin
önce takipsizlikle daha sonra ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sonuçlanması kötü muamele yasağını hem esastan hem usulden
ihlal eder.
28 Nisan – Ramazan Baştürk v. Türkiye: Başvurucuyu bir kavga
sırasında yedi günlük iş göremezlik raporu almasına yol açacak derecede
yaralayan bir kişi hakkında darp suçundan açılan davanın zamanaşımı
nedeniyle düşürülmesi etkili soruşturma yükümlülüğüne aykırıdır.
23 Haziran – Salin ve Karşin v. Türkiye: İHAM’a göre, başvurucuların gözaltında insanlıkdışı muameleye maruz bırakıldıkları, copla
dövülüp tecavüze uğradıkları, işkence ile tehdit edildikleri iddiasına karşın farklı ve birbiriyle çelişen tıbbi raporların dikkate alınmaması kötü
muamele yasağını ihlal eder. Yine İHAM, Cumhuriyet Savcısı’nın gerektiği şekilde inceleme ve değerlendirmede bulunmadığı, mahkemenin
de savcının soruşturmadaki eksikliklerine atıf yapmadan takipsizlik kararı verdiği gerekçesiyle soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine
karar verdi.
15 Eylül – Kaytan v. Türkiye: 2005 yılından bu yana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle cezaevinde olan Hayati Kaytan’ın
cezasının gözden geçirilme ihtimalinin olmaması, insanlık dışı muamele
yasağına aykırıdır.
Journal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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13 Ekim – Akkoyunlu v. Türkiye: Şırnak’ta zorunlu askerlik hizmetini yaptığı sırada göz rahatsızlığı nedeniyle gittiği revirde doktor
olmaması ve göz damlasıyla tedavi edilmesi nedeniyle geciken tedavi
sonucu başvurucunun sol gözünü tamamen kaybettiği iddiasıyla yapılan
başvuruda İHAM, pozitif yükümlülükler nedeniyle insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
20 Ekim – Afet Süreyya Eren v. Türkiye: Yasadışı bir partinin
üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan başvurucunun gözaltında tutulduğu dört gün boyunca kollarından asıldığı (filistin askısı), kıyafetlerinin
çıkartıldığı, başının duvara vurulduğu ve tecavüzle tehdit edildiği iddialarına karşı polisler hakkında açılan soruşturmanın zamanaşımına uğraması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi, işkence
yasağı ve etkili soruşturma yükümlülüğü ihlalidir.
20 Ekim – Dilek Aslan v. Türkiye: Bildiri dağıtırken gözaltına alınan başvurucunun gözaltına alınırken, gözaltı aracında ve karakolda dövüldüğü, kafasının üzerine oturulduğu, taciz edildiği ve tecavüz tehdidine maruz bırakıldığı iddiasına rağmen kendisi hakkında görevli memura mukavemet ve hakaret etmekten ceza verilirken polisler hakkında
“polislere direnirken yaralanmıştır” denerek takipsizlik kararı verilmesi,
işkence yasağını etkin şekilde soruşturma yükümlülüğüne aykırıdır.
20 Ekim – Şakar ve Diğerleri v. Türkiye: Örgüt propagandasından
tutuklanan başvurucuların 5-6 metrekarelik ve iki kişi kalacak şekilde
yapılan hücrelerde 9-13 kişi kalmaları, yerde battaniyeler üzerinde uyumak zorunda kalmaları, tuvaletlerin hücre içinde olması ve hücrelerin
hastalığa yol açacak kadar pis olması nedeniyle cezaevine ve TBMM
İnsan Hakları Komisyonu’na yaptıkları ısrarlı başvuruların reddedilmesi,
insanlıkdışı muamele yasağını ihlal eder.
10 Kasım – Şakir Kaçmaz v. Türkiye: İHAM, 2001 yılında Hizbullah üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınırken bazı kağıt parçalarını
yutmaya çalıştığı için polisler tarafından sol gözünde morluk, sağ gözünde ödem, bileklerinde yaralar ve sağ kulağında kanama meydana
gelecek şekilde şiddet gören başvurucunun kötü muameleye maruz kaldığına karar verdi. Başvurucu aynı davada, dönemin kanunlarına göre on
gün daha uzatılan gözaltı sırasında polisler tarafından çıplak aramaya
maruz bırakıldığını, gözleri bağlanarak dövüldüğünü, tehdit edildiğini,
testislerinin sıkıldığını ve vücuduna elektrik verildiğini iddia etmişti.
Mahkeme, başvurucunun bu iddialarına ilişkin delil olmadığı gerekçesiyle kötü muamele yasağının esasının ihlal edilmediğine fakat bu iddiAnayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015
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alara karşı savcı ve hakimin hareketsiz kalmasının, başvurucunun soruşturma aşamasında dosyaya katılımının engellenmesinin, sorumlu polislerin yargılama sırasında görevden uzaklaştırılmamasının ve yargılamanın 8 yıl 3 ay sürmesinin kötü muamele yasağının usuli yükümlülüğünü yani etkili soruşturma yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar verdi.
15 Aralık – Gurban v. Türkiye: 1994 yılında örgüt üyeliğinden ve
adam öldürme suçundan tutuklanan ve dönemin ceza kanununa göre
ölüm cezasına çarptırılan başvurucunun ölüm cezasının kaldırılmasıyla
birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen cezasının gözden
geçirilme ve tahliye ihtimali içermemesi, insanlıkdışı muamele yasağının
ihlalidir.
Özgürlük ve Güvenlik Hakkı (5. madde)
3 Şubat – Yayğın v. Türkiye: 2010 yılında PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan başvurucunun avukatına, tutukluluğa
itirazla ilgili yazılı görüş bildiren cumhuriyet savcısının görüşlerinin
tebliğ edilmemesi ve tazminat imkanı sağlayan bir yolun olmaması özgürlük ve güvenlik hakkının ihlalidir.
17 Mart – Özgür Çelik v. Türkiye: 2009 yılında, 16 yaşındayken
hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis ve savcılık tarafından ifadesi alınmadan
hakim kararıyla tutuklanan başvurucunun davasında İHAM, tutukluluğa
yapılan itirazın reddine ilişkin cumhuriyet savcısının yazılı görüşünün
başvurucu ve avukatına tebliğ edilmemesini özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen İHAS’ın 5. maddesinin 4. fıkrasına; o dönemki yasanın,
uğranılan zarara karşı tazminat elde etmeye imkan veren bir başvuru
yolu içermemesini İHAS’ın 5. maddesinin 5. fıkrasına aykırı buldu.
28 Nisan – Galip Doğru v. Türkiye: Ulusal makamların ikna edici
ve yeterli nedenlere dayanmadan ve özel bir özen göstermeden başvurucu hakkında tutukluluğun devamına karar vermesi ve başvurucunun
toplamda üç yıl on bir ay tutuklu kalması özgürlük ve güvenlik hakkının
ihlalidir. Mahkeme ayrıca yargılamanın dokuz yıl on ay sürmesi ve karakolda ve savcılıkta ifade verirken avukattan yararlandırılmamasını adil
yargılanma hakkına aykırı bulmuştur.
16 Haziran – Levent Bektaş v. Türkiye: Ergenekon davası kapsamında tutuklanan Levent Bektaş’ın tutukluluğuna ilişkin başvurusunda
İHAM, uzun tutukluluk süresinin İHAS’ın 5. maddesinin 3. fıkrasını
ihlal ettiğine yönelik iddiasında Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmadığı için iç hukuk yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilemezJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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lik kararı verdi. Başvurucu ayrıca tutukluluk halinin devamına itiraz
edebileceği etkili bir yol olmadığı ve itiraz kararları duruşma yapılmadan
verildiği için İHAS’ın 5. maddesinin 4. fıkrasının ihlal edildiği şikayetinde bulunmuştu, İHAM bu noktada Sözleşme’nin ihlal edilmediğine
ancak başvurucu tarafından yapılan itirazların incelenmesine ilişkin
Cumhuriyet Savcısı’nın görüşlerinin başvurucuya tebliğ edilmemesinin
5. maddenin 4. fıkrasına aykırı olduğuna karar verdi.
15 Aralık – Yavuz Selim Güler v. Türkiye: Herhangi bir gerekçe
göstermeden işe üst üste geç geldiği için askeri üssü tarafından kişiye iki
günlük disiplin hapsi cezası verilmesi, özgürlük ve güvenlik hakkının
ihlalidir.
Adil Yargılanma Hakkı (6. madde)
10 Mart – Behçet Taş v. Türkiye: Mayın patlaması sonucu yaralanan başvurucunun idari yargıda açtığı tazminat davasının 8 yıl 3 ay sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.
17 Mart – Akdemir ve Evin v. Türkiye: Askeri atış poligonunun
yanında bulunan çöp kutusundaki bir maddenin patlaması sonucu oğullarının hayatını kaybetmesi nedeniyle açtıkları tazminat davasının on yıldan uzun sürmesi, başvurucuların adil yargılanma hakkına aykırıdır.
23 Haziran – Ercan Bozkurt v. Türkiye: Bitlis’te mayın patlaması
sonucu yaralanan ve her iki bacağı dizden aşağı kesilen başvurucunun
açtığı davanın yedi yıl iki ay sürmesi, makul sürede yargılanma hakkına
aykırıdır.
23 Haziran – Balta ve Demir v. Türkiye: 2009 yılında biz gizli tanığın PKK’nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasına dayanarak
gözaltına alınan ve hüküm giyen başvurucuların, gözaltında ve yargılama boyunca gizli tanığın iddialarını reddetmelerine ve tanığı sorgula(t)ma taleplerine rağmen kendilerini savunma imkanından mahrum
bırakılmaları, silahların eşitliği ilkesini ve adil yargılanma hakkını ihlal
eder.
7 Temmuz – Sarıdaş v. Türkiye: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen dava sırasında GATA Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan raporların başvurucuya tebliğ edilmemesi, adil yargılanma hakkına
aykırıdır.
16 Temmuz – D.Y.S. v. Türkiye: Başvurucunun başhekimlik yaptığı hastanede meydana gelen bir ölüm nedeniyle dikkatsizlikle ölüme
sebebiyet vermekten hapis cezasına çarptırıldığı davada, Adli Tıp Genel
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Kurulu’nun sağlık raporunun başvurucuya tebliğ edilmemesi adil yargılanma hakkını ihlal eder.
21 Temmuz – Deryan v. Türkiye: Başvurucunun duruşma sırasında dinletmek istediği tanıkların dinlenmemesi nedeniyle delil sunamaması, adil yargılanma hakkına aykırıdır.
21 Temmuz – Cıngıllı Holding A.Ş. ve Cıngıllıoğlu v. Türkiye:
Demirbank hissedarı olan başvurucuların, BDDK tarafından Demirbank’ın tüm malları ve hissedarların haklarıyla birlikte TMSF’ye devredilmesi ve TMSF tarafından HSBC’ye satılmasına yönelik işlemlerin
hukuka aykırı olduğuna karar veren Danıştay’ın kararının TMSF tarafından uygulanmamasından şikayetçi oldukları davada İHAM, adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
1 Eylül – Daş v. Türkiye: 23 Mayıs 2001’de PKK eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen başvurucunun gözaltında avukattan yararlanamadığı, aleyhine tanıklık yapan ve hüküme esas alınan beyanda bulunan 26 kişiye duruşma sırasında
soru soramadığı ve yargıtay savcısının davaya ilişkin görüşüne erişemediği gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruda İHAM, adil yargılanma hakkı ihlal edildiğine karar verdi.
10 Kasım – Çamlar v. Türkiye: 1997 yılında Londra’da yasadışı
uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanan başvurucunun aynı yıl
yargılandığı İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız
olmadığı iddiasında İHAM, adil yargılama hakkı ihlali buldu.
17 Kasım – Sefer Yılmaz ve Meryem Yılmaz v. Türkiye: 2008 yılında zorunlu askerlik hizmeti sırasında el bombasının patlaması nedeniyle oğullarının hayatını kaybettiğini iddia eden ailenin İçişleri Bakanlığı’na tazminat davası açmak için savcılığa yaptıkları ve “ölümüne kendisi sebep olmuştur” denerek takipsizlik kararı verilen şikayetin sonucunu beklemeleri nedeniyle tazminat davasının süresi içinde açılmadığı
iddiasıyla reddedilmesi, adil yargılanma hakkının ihlalidir.
17 Kasım – Tanışma v. Türkiye: Zorunlu askerlik hizmeti sırasında komutanı tarafından arkadaşlarının önünde aşağılandığı iddiasıyla
intihar ettiği öne sürülen askerin ailesinin Savunma Bakanlığı’na açtığı
davanın askeri mahkeme tarafından reddedilmesine ilişkin başvuruda
İHAM, askeri mahkemenin yapısının ve üyelerinin tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine aykırı olması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal
edildiğine karar verdi.
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17 Kasım – Seyfettin Güneş v. Türkiye: Hizbullah operasyonu
kapsamında gözaltına alınan başvurucunun gözaltında kötü muameleye
maruz bırakıldığı ve avukat yokluğunda zorla ve baskı altında alınan
ifadesi nedeniyle tutuklandığı iddiasını karar duruşması da dahil olmak
üzere her aşamada ileri sürmesine rağmen iddialarının dikkate alınmaması, adil yargılanma hakkına aykırıdır.
Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı (8. madde)
20 Ocak – Gözüm v. Türkiye: Bekar anne olan başvurucunun, yasa
değişikliğine rağmen, evlat edindiği çocuğunun kimliğindeki anne ismi
bölümüne kendi ismini yazdıramaması özel hayata ve aile hayatına saygı
hakkının ihlalidir.
10 Mart – Y.Y. v. Türkiye: Üreme yeteneğinden yoksun olmadığı
için cinsiyet geçiş ameliyatı olması reddedilen trans erkeğin özel hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir. Bu karar, Mahkeme’nin Türkiye’de cinsiyet geçiş sürecine (Medeni Kanun md. 40) ilişkin verdiği ilk karar.
14 Nisan – Çalan ve Diğerleri v. Türkiye: Bolu, Tekirdağ, Erzurum, Gaziantep ve Ankara F Tipi cezaevlerinde olan 19 başvurucunun
bir başkasına gönderilmek üzere Kürtçe yazdığı mektupların, cezaevinde
tercüme edebilecek ve dolayısıyla içeriğinin ‘‘tedirgin edici’’ olup olmadığını denetleyebilecek yetkili bir personel bulunmadığı gerekçesiyle,
bazı paragrafların üzerini karalayarak gönderilmesine ya da hiç gönderilmemesine yaptıkları itirazların bu konuda yasada bir düzenleme olmamasına rağmen reddedilmesi, haberleşme hakkının ihlalidir.
9 Haziran – Eker ve Diğerleri v. Türkiye: Hepsi Türkiye’de farklı
cezaevlerinde tutuklu olan 22 başvurucunun aileleri ile telefonda Kürtçe
konuşmalarının cezaevi yönetimleri tarafından engellenmesi, mahpusların haberleşme ve özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal etmektedir.
13 Ekim – Bremner v. Türkiye: Aynı zamanda Avustralya’da gazeteci olan ve dini bir kitabevinde çalışan başvurucunun Türkiye’de yürüttüğü misyonerlik faaliyetleri sırasında gizli kamera ile çekilmiş görüntülerinin buzlanmadan bir belgeselde kullanılması, özel hayatın gizliliği hakkının ihlalidir.
İfade Özgürlüğü (10. madde)
20 Ocak – Mesut Yurtsever ve Diğerleri v. Türkiye: Tekirdağ F
Tipi Cezaevi’nde kalan 13 mahpusa cezaevinde Kürtçe bilen tercüman

Anayasa Hukuku Dergisi - Cilt: 4 / Sayı:8 / Yıl:2015

Benan Molu

325

olmadığı ve her sayının tercüme edilemeyeceği gerekçesiyle Azadiya
Welat gazetesinin verilmesinin yasaklanması ifade özgürlüğüne aykırıdır.
27 Ocak – Atılgan ve Diğerleri v. Türkiye: Haftalık Yorum, Politik
Yorum, Ülkede Yorum, Yeni Demokratik Toplum, Yeni Demokratik
Yaşam, Yeni Demokratik Ulus, Azadiya Welat, Demokratik Ulus ve
Özgür Mezopotamya gazetelerinin örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla -daha sonra yargı paketiyle yürürlükten kaldırılan – 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak
yayımının 15 – 30 gün süre ile durdurulması, nüshalara el konularak
dağıtımının durdurulması ve yargılamalara katılmaları engellenerek,
yapılan itirazların reddedilmesi ifade özgürlüğünün ihlalidir.
3 Şubat – Bayar ve Gürbüz v. Türkiye (no.2): Ülkede Özgür Gündem gazetesi yazı işleri müdürü ve imtiyaz sahibi hakkında Kongra-Gel
başkanının Nevruz açıklamasını yayımladıkları için Terörle Mücadele
Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca dava açılması ve mahkumiyet kararı verilmesi ifade özgürlüğüne aykırıdır. Mahkeme bu davada
başvurucuların ilk derece mahkemesi kararına karşı temyiz hakkının
olmamasını, mahkemeye erişim hakkı altında adil yargılanma hakkına
da aykırı buldu.
10 Şubat – Yoslun v. Türkiye: Şarkıcı Ferhat Tunç hakkında
DEHAP’ın organize ettiği ve valilik tarafından izin verilmiş bir konserde
Kürt hareketi üzerine hükümeti eleştiren konuşması nedeniyle dava
açılması ve Tunç’un para cezasına çarptırılması ifade özgürlüğü ihlalidir.
Bu davada İHAM ayrıca adil yargılanma hakkının da ihlal edildiğine
karar verdi. Mahkemeye göre, yargılama süresince hiç duruşma yapılmamış olması nedeniyle Ferhat Tunç’un savunma hakları kısıtlanmıştı.
31 Mart – Öner ve Türk v. Türkiye: HDP milletvekili adayı ve belediye başkanı olan başvurucuların 2008 Nevruz’unda yaptıkları konuşma nedeniyle Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen “terör örgütünün propagandasını yapma suçu” kapsamında hapis cezasına çarptırılması, yasada yapılan değişiklik nedeniyle
cezanın infazı ertelenmiş olsa bile, ifade özgürlüğüne aykırıdır.
23 Haziran – Özçelebi v. Türkiye: Deniz kuvvetlerinde binbaşı
olan başvurucunun bir gemi denetimi sırasında Atatürk’ün resmine bakıp
“Daha büyük kellesini assaydınız” dediği iddiasıyla “kelle” diyerek
Atatürk’ün hatırasına kasıtlı olarak hakaret ettiği gerekçesiyle ceza erteleme kararı verilmeden bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmesi, yerel mahkemenin bu kararı verirken ifadenin yerine ve bağlaJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015

326

2015’te İham’ın Türkiye’ye Karşı Verdiği İhlal Kararları ve Türkçe Özetleri

mına dikkat etmemesi, temyiz üzerine bu cezanın para cezasına çevrilerek ertelenmesi ve yargılamanın 16 yıl sürmesi ifade özgürlüğüne aykırıdır.
15 Eylül – Abdurrahman Dilipak v. Türkiye: Kendisini insan hakları aktivisti olarak tanımlayan Abdurrahman Dilipak’ın ordudan emekli
olmak üzere olan askerler hakkında yazdığı eleştirel yazı nedeniyle askeri mahkemede yargılanması, ifade özgürlüğünü ihlal eder. Kararda
ayrıca, Dilipak’ın 6 yıl 5 ay süren yargılamasının da adil yargılanma
hakkına aykırı olduğu belirtiliyor.
6 Ekim – Belek ve Velioğlu v. Türkiye: Günlük Evrensel gazetesinde Kürt sorunu ve Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması hakkında
KADEK üyeleri tarafından yapılmış açıklamanın yayımlanması nedeniyle başvuruculara para cezası verilmesi ve gazetenin basımının 3 gün
süreyle yasaklanması ifade özgürlüğü ihlalidir.
6 Ekim – Müdür Duman v. Türkiye: Bir eylemden sonra HADEP
Eminönü binasının polislerce aranması sırasında PKK bayrağı ve Abdullah Öcalan’la ilgili kitap, makale ve fotoğrafların bulunması nedeniyle ilçe başkanı Müdür Duman’a hazır bulunmadığı duruşmada hapis
cezası verilmesi, ifade özgürlüğüne aykırıdır.
1 Aralık – Cengiz ve Diğerleri v. Türkiye: 2008 yılında 5651 sayılı
İnternet Kanunu ile o dönemde yerel mahkemelerin bir siteyi tamamen
erişime engelleyecek yasal güçleri olmamasına rağmen, kullanıcılar için
yeterli korumayı sağlamadan Youtube’a erişimin yasaklanması, ifade
özgürlüğü ihlalidir.
Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü (11. madde)
24 Mart – Küçükbalaban ve Kutlu v. Türkiye: Devlet okulunda öğretmen ve sendika üyesi olan başvuruculara “Dünya Savaşına Karşı
Dünya Barışı” isimli bir toplantıya katıldıkları için izinsiz şekilde toplantıya katılmak, bir siyasi partinin üyesi gibi hareket etmek ve yasadışı
bir örgütün liderini anmak iddiasıyla bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi sendikal hakları ihlal etmektedir.
24 Mart – İsmail Sezer v. Türkiye: İlkokul öğretmeni olan başvurucunun Demokratik Toplum Partisi’nin daveti üzerine il sekreterliğini
yürüttüğü Eğitim-Sen adına “Türkiye’nin sorunlarının ve çözüm arayışlarının” konuşulduğu bir etkinliğe katılması nedeniyle kınama cezası
alması 11. maddenin ihlalidir. Mahkeme, her ne kadar daha sonra yasal
değişiklik yapılmış olsa da, verilen disiplin cezasına karşı gidilecek etkili
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başvuru yolunun olmamasını etkili başvuru hakkını koruyan 13. maddeye aykırı bulmuştur.
14 Nisan – Lütfiye Zengin ve Diğerleri v. Türkiye: Lütfiye Zengin
ve 23 kişinin Diyarbakır’da bir oturma eylemine katılması, eylem sırasında ellerinde Abdullah Öcalan ile ilgili pankartların olması ve Yaşasın
Barış sloganı atmaları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklanıp 11 ay hapis cezası alması, toplantı ve gösteri hakkının ihlalidir. Mahkeme bu kararda ayrıca, savcılık’ın “ifadelerini aldıktan sonra serbest bırakın” talimatına rağmen polislerin başvurucuları serbest bırakmayıp tutuklamaya sevk ettiğinin altını çizerek özgürlük ve güvenlik hakkından da ihlal bulmuştur.
26 Mayıs – Doğan Altun v. Türkiye: Tüm Bel-Sen isimli sendika
üyesi olan başvurucunun mali yıl bütçesiyle ilgili referandum yapmak
için yemekhane girişine oy sandığı koyması nedeniyle disiplin cezası
olarak uyarı cezası alması, sendikal faaliyetlerde bulunma hakkının ihlalidir.
9 Haziran – Özbent ve Diğerleri v. Türkiye: Eğitim-Sen Çorum
şubesi üyesi olan 25 başvurucunun, Valilik binasının 100 metre yakınında Valilik’in izni olmadan düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları
için 125 TL para cezasına çarptırılması, toplantı ve gösteri hakkını ihlal eder.
21 Temmuz – Akarsubaşı v. Türkiye: Eğitim-Sen üyesi olan başvurucunun Adana Adliyesi önünde kurumlarına kreş yapılması için düzenlenen basın açıklamasına katılması nedeniyle 143 TL para cezası
ödemeye mahkum edilmesi, toplantı ve gösteri hakkına aykırıdır.
22 Eylül – Dedecan ve Ok v. Türkiye: Eğitim-Sen üyesi başvurucuların Şanlıurfa Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen eyleme
katılmaları nedeniyle başka şehirlere atanmaları ve bir yıl kıdem durdurma disiplin cezası ile cezalandırılmaları, toplantı ve gösteri hakkına
aykırıdır.
Mülkiyet Hakkı (Ek 1. Protokol Madde 1)
14 Nisan – Dürrü Mazhar Çevik ve Münire Asuman Çevik
Dağdelen v. Türkiye: Başvurucuların sahibi oldukları arazinin bir kısmının bataklık olduğu ve sıcak su kaynakları bulunduğu gerekçesiyle söz
konusu arazinin başvuruculara herhangi bir tazminat ödenmeksizin Hazine adına tescil edilmesi, mülkiyet hakkı ihlalidir.
26 Mayıs – İpseftel v. Türkiye: 1976 yılında başvurucunun babası
tarafından Gökçeada’dan alınan ancak tapu kaydına geçirilmeyen 110
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metrekarelik arsanın 1995 yılında Hazine’ye devredilmesi, mülkiyet
hakkına aykırıdır.
7 Temmuz – Gürtaş Yapı Ticaret ve Pazarlama A.Ş. v. Türkiye:
Gayrimenkul şirketi olan başvurucunun kamulaştırma nedeniyle tapu
sicilinde meydana gelen hatalı bir ibare nedeniyle maruz kaldığı zararın
telafi edilememesi mülkiyet hakkını ihlal eder.
16 Temmuz – Şenyücel v. Türkiye: Kamulaştırma bedelinin kamulaştırma tarihinden geç ödenmesi nedeniyle, yüksek enflasyon oranı
karşısında gecikme faizinin yetersiz kalması mülkiyet hakkına aykırıdır.
21 Temmuz – Reisner v. Türkiye: Demirbank’a TMSF tarafından
el konulması nedeniyle Demirbank’taki hisselerinden kanuna aykırı bir
şekilde yoksun kalan ve yaşadığı kayba ilişkin olarak herhangi bir tazminat alamayan başvurucunun davasında İHAM, mülkiyet hakkının ihlal
edildiğine karar verdi. İHAM ayrıca, başvurucunun açtığı davanın süre
şartı nedeniyle reddedilmesini, somut olay bakımından davanın esasının
bütünüyle incelenmesini imkansız hale getirdiği ve başvurucunun mahkemeye erişim hakkını engellediği gerekçesiyle adil yargılanma hakkına
da aykırı buldu.
Serbest Seçim Hakkı (Ek 1. Protokol Madde 3)
16 Haziran – Dicle ve Sadak v. Türkiye: DEP milletvekilleri Hatip
Dicle ve Selim Sadak’ın 1994 yılında tutuklanıp örgüt üyeliğinden hüküm giymelerinin ardından İHAM kararı sayesinde yeniden yargılanırken 2007 seçimlerinde bağımsız vekil olmalarının engellenmesi serbest
seçim hakkına aykırıdır. Ayrıca, yeniden yargılama sırasında mahkeme
kararlarında başvuruculardan hükümlü diye bahsedilmiş olması masumiyet karinesini ihlal eder.
Bazı Kabul Edilemezlik Kararları
17 Şubat – Hasan Şener v. Türkiye: 2010 yılında, henüz 16 yaşındayken, örgüt üyesi olduğu ve yasadışı eyleme katıldığı iddiasıyla tutuklanan ve ceza alan başvurucu, küçükler için uygun olmayan yüksek
güvenlikli cezaevinde kaldığı ve duruşma için getirildiği adliyede kelepçe ile bekletildiği için İHAS’ın 3. maddesinin, gözaltı ve tutukluluk
süresinin uzunluğu nedeniyle 5. maddenin 3. fıkrasının, yargılandığı ağır
ceza mahkemesinin tarafsız ve bağımsız olmadığı iddiasıyla 6. maddenin, tutuklu kaldığı sürenin kendisi için bir cezaya dönüştüğü iddiasıyla
7. maddenin, 5. maddeye ilişkin şikayetlerini ileri sürmeye imkan verecek etkili bir başvuru yolu olmadığı iddiasıyla 13. maddenin ve tutuklu
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kaldığı süre boyunca eğitim hakkından mahrum kaldığı gerekçesiyle Ek
1 Numaralı Protokol’ün 2. maddesinin ihlal edildiğinden şikayet etmektedir. İHAM, başvuru formunun ekinde bulunan yetkilendirme yazısının
bir avukatın adına düzenlenmesine rağmen, başvuru formunun ve ilerleyen aşamalarda İHAM ile yapılan yazışmaların yetki belgesi sunmamış
başka bir avukat tarafından yürütülmesi nedeniyle İHAS’ın 35. maddesinin 3. fıkrasının a bendi uyarınca kişi bakımından (rationae personae)
yetkisizlik kararı vererek başvuruyu kabul edilemez buldu.
3 Mart – Abdullah Dalay v. Türkiye: Balyoz davasında tutuklanan
başvurucunun makul neden olmaksızın yakalanıp tutuklandığı ve tutukluluğun devamı kararı için gösterilen gerekçelerin yetersiz olduğu iddiasını Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu önünde de
ileri sürmesi nedeniyle başvurusu İHAS’ın 35. maddesinin 2. fıkrasının
b bendi uyarınca kabul edilemez bulundu. Dalay’ın yakalanmasının ardından savcılıktaki ifadesi sırasında kendisine yöneltilen suçlama konusunda bilgilendirmemesi nedeniyle İHAS’ın 5. maddesinin 2. fıkrasının
ihlal edildiği iddiası, altı aylık süre şartına uyulmadığı için zaman bakımından; bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanmadığı ve savunmasını hazırlamak için delillere erişemediği ve gerekli imkanın sağlanmadığı, bu nedenle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ise
yargılama hala devam ettiği için iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulundu.
3 Mart – Balbay v. Türkiye: Ergenekon davasında tutuklanan başvurucunun davasında İHAM, tutukluluk süresinin uzunluğu ve bu sürede
milletvekili görevini yerine getirememesi nedeniyle İHAS’ın 5. maddesinin 3. fıkrasının ve Ek 1 Numaralı Protokol’ün 3. maddesinin ihlal
edildiği iddiasını 4 Aralık 2013 tarihli Anayasa Mahkemesi kararını, bu
karar ile sağlanan tahliye ve tazminatı ve bu karardan sonra başvurucunun milletvekili olarak görevine devam edebildiğini dikkate alarak başvurucu artık mağdur sıfatı taşımadığı için kabul edilemezlik buldu.
Mahkeme, ayrıca, Balbay’ın makul bir sebep olmadan tutuklandığı iddiasını dayanaktan yoksun bulmuş, Ağır Ceza Mahkemesi’nin tarafsız ve
bağımsız olmadığı ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı iddiasını ise iç hukuk yolları henüz tükenmediği için kabul edilemez bulmuştu.
10 Mart – Füsun Erdoğan v. Türkiye: 2006 yılında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan, sekiz duruşma boyunca tutukluluğun devamı
kararı verilen ve 2013 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan başvuJournal of Constitutional Law - Volume: 4 / Issue:8 / Year: 2015
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rucu, yaklaşık yedi yıl sürenin yargılamanın adil yargılanma hakkını
ihlal ettiğini iddia etmişti. İHAM, 6384 sayılı Kanun ile kurulan İnsan
Hakları Tazminat Komisyonu’na başvurulmadığı için iç hukuk yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilemezlik kararı verdi.
29 Eylül – Akat v. Türkiye: Medeni Kanun’un 187. maddesi nedeniyle kadınların evlendikten önce eşlerinin soyadını kullanmak zorunda
kaldıklarını ve evlendikten sonra, erkeklerin aksine, kendi soyadlarını
tek başına kullanmaya devam edemediklerini söyleyerek Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru sonucunda 6 Haziran 2014 tarihinden
bu yana kendi soyadını kullanmaya hak kazanan başvurucu, daha sonra,
Medeni Kanun’un 187. maddesinin İHAS’ın 8. maddesinde düzenlenen
özel hayata saygı hakkını ve 14. maddesinde korunan ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini iddia ederek İHAM’a başvurmuştu. İHAM, söz konusu
ihlalin Anayasa Mahkemesi tarafından giderildiğini ve böylece artık
başvurucunun mağdur olarak kabul edilemeyeceğini söyleyerek kabul
edilemezlik kararı verdi.
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