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GİRİŞ
Aşağıdaki satırlarda
.şimdiye

, Kamu Hukuku, özellikle Anayasa Hukuku sahasında
kadar üzerinde hemen hiç duyulmamış bir konu hakkında tespitlerimizi ve

düşüncelerimizi açıklayacağız:

1- Bu konu anayasa hukuku kitap larında pek yer almaz. Aşağıda da
üzere, referans olarak yabanc ı kaynaklara da çok az yer verilmiştir.
Türkçe kaynaklar ise hemen hiç yoktur. Türkçe kaynaklarda bir bilgi ve düşünceye
rastlanmamaktadır. TespiL er:! ~bildiğimiz kadarı ile memleketimizde; Prof. Dr. Pertev
BiLGEN, fdare Hukuku Dersleri , ! .Ci lt, İst, 1996, ilk defa bu konuyu ele a lmı ş,
"Dev letin Yasama Organının Eylem ve İşlemleri Sebebiyle Mali Sorum l uluğu"
başlığı a ltın a, aç ıkl ama l ar (sh.317-325) yapm ı şt ır.
görü l eceği

2- İtiraf edelim ki hatıra gelen bir konu da değildir. Çünkü gene llikle
Yasama organ l arı üyeleri ve bu arada TBMM ile ilgili olarak iki türlü mesuliyet
üzerinde durulmuştur ve durulmaktadır:
a- Siyasi mesuliyet; anayasalarda düzenlenmiyor: Milletvekillerinin tekrar
seçi lememesinin A.larda düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak benzer bir durum A.
md.84'de beliıtilmiştir.
Başbakan

111 ve 112)

ve

A.nın

bakanların

siyasi mesuliyeti ise düzenlenmiştir. (Bkz. A.nıd.99,
11 2.md.sinin kenar başlığı "Görev ve siyasi sorumluluk"

şek lind edir.

b- Cezai mesuliyet; ise A.da düzenlenmiştir. 83. md.sinde, TBMM
üye lerinin işledikleri suçlardan ötürü cezai ınesuliyetlerinin neticesi ve prosedürünü
düzenlemiştir. Bu konuya ayrı bir makalemizde temas edeceğiz.

• Prof.Dr.,İ.Ü. Hukuk Fakü ltesi
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Bizi m bu mak ale çerç eves inde üzer inde
duracağımız mesuliyet çeşidi ise, bu
ikisinin dışında olan ve hukuki (mal i)
mesu liyet şeklinde ifade edile n mesuliyet
tir.
3- Oanıştayımızın içtihatlarında, devl
etin organlarının iş lemlerinden dolay
ı
mesu liyet i , daha çok İdare üzer inde
toplanmış ve idarenin mesuliyeti şeklind.e
belirlenmiştir, Yani sade ce yürü tme organının
eyle m ve işl emlerind en hukuki (malı
~
soru mlul uk söz konu su edilmiştir
. Yargı ve yasa ma organlarının huku
kı
sorumlulukları üzer inde pek duru
lmamı ştır.
A.md. 40/2 , resmi göre vlile r tarafınd
an vaki haksız işlem

ler sonu cu uğranıla~
zararın devl et tarafından karşılanacağını
belirtmiştir. Bu şekilde İdarenin hukukı
(mal i)

sorumluluğunun

neticesi

düzenlenmiş

bulu nuyo r.

Yargı organlarına gelince: Bu konu da
özel bir kanun (7/5 /196 4 t. ve 466 s.
R.G. 15/5 /\ 964 - 1170 4) vardır.
Haksız tevk if edile nlere devl etçe tazm
inat
öden mes i hakkında olan bu kanun
yargı organlarının tevk if ile ilgili
hatalarının
tazm inini düze nlem ekte dir. Bu ise,
konu olara k bir yarg ı organının
kapsamlı
mesuliyeti değildir. Çün kü yargı orga
nlarının tevk if dışında bir çok işlemleri vardı
r
ve bun larda hata ve kasıtlı hare ket etme
leri söz konu su olab ilir'.
1

Bkz. BİLGEN , 327 vd.

Yargı organının faali yetleri sebebiyle ortaya
çıkan zararlardan hakimin ve devletin huku
ı:ı:ıesuliyeti konu sund a doktrinde çeş itli
ki'
ve f~rklı

görüşler vardır. (Bkz., Necib BiLGE/
ONEN , Medenı ,Yargılama Hukuku Ders
Erg~ n
l erı, 1771 s. Kanuna göre yenıclen yazı
lmı ş 3. Bas ı ,
Ankara, 1978 Al:JHFY. sh. 96/dipııot(*)).
HUMK 573-576 mcl.lcri arasında hakim
sebebiyle hukuki ınesuliyete tab idirler. lerin yarg ı faaliyetleri yo luyla verdikleri zararlar
aranmaz (Bkz. lbid . l 00). Bu hükümler, .Bu md.l er arasında say ıl anl arın bir kısmında kas.~
IBK.
hakimler ile hakemler hakkında ela uy gulan l arı gereğ ince, icra ve ceza hakimleri ile, askeı 1
ır (İbid., 98/dipnot 147) .
~-!akimler, yargı f~ali yeti dışında kalan
,
vasi ve vesayet daireleri görev lerini
ı,şlem l erı dolayı s ı ıle de hukuki sonıımılul
yaparken
u ğa tabidirler (Bz. MK. md. 347, 409-4
Odeyemedikleri zarar lar ise devlet (hazi
1 O).
ne) ödeyecektir (Bkz. İbicl . 98).
Savc ıl arın f~aliyetleri sebebiyle ortaya çıkac
ak zararları ise, şah si kusur halinde,
mahkemelerınde aç ıl acak davalar yo luyla
kendileri; hizmet kusuru halinde ise Danış ad l! ye
aç ıl acak dava ile Adalet Bakanlığı
tay ela
ödeyecektir (İbicl ., 99).
Açı l acak dava lar, Yüksek Mahkem e
hakim
tabidirler (lbi~., 106). (Bu konu larda geni leri h akk ında ise özel kanunla;·daki hükümlere
ş bil gi ve içtih atlar' için bkz. Baki
Muhakemelerı Usulü; Ankara, 1984
, c.4, 4. Baskı, sh. 3941 vd. Yüksek Mah KURU , I-~uktık,1
için, sh. 3957 vd.) .
keme h akınılcı
Kişiler~ ı: ?u u ğurda u ğradıkları zarar
ı tazmin ettirebilmek için başvuracak
ları
u sullen.ı çııı şu maka leye ele bkz.
i DOMA'NIÇ, Manisa Baro su Dergisi, Yıl: merciler ve
70. y ıl üz.el Sayıs ı , sh. 4-41 ( 1995Hayr
14, s. 53-5 4, ~
).
1982 .A. mel. 40/son hükmünü de bu konu
da hatırlamak gerek ir:
" !~işinin, resmi gö r.ev lil eı: tarafınd~n
vaki hak s ı z i ş l emler sonucu u ğrad ı ğı zarar
gore , devletçe tazının ed ılır. Dev l etııı sorum
ela,
lu olan ilgili görev liye rücu h akkı saklıdır. kanuna
"
Burada bahsedilen ''.kanun" herhal?e özel
Sadece ınahkeınelerın haks ı z tev kıl sebe bir kanundur. Ama bugü ne kadar ç ıkarı lm amıştır.
biyle
466 s. lı k. çık~nlını ştır. Ama yukarıda. de?iğ verdikler i zararın tazmin usull erini düzenleyen
imiz gibi, mahk emelerin (veya hakim
yo l açan haks ız ı ş l emlerıııı , haks ı z tevkı
lerin) zarar a
f ı şleml eri ile sınırl ayamayı z.
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TBMM'nin hukuki sorumluluğu,
4- Giriş kısmmda ayrıca beliıtelim ki,
Her bir kişi, resmi olsun , hususi olsun
hukukun şu prensibine de dayandırılabilir:
ir. Ancak her birinin mesuliyet dereceleri
hakiki olsun, hükmi olsun, mesuliyete tabid
anmış bulunmaktadır.
ve bu mesuliyetin işletilmesi bazı şartlara bağl
liyetinin yeni bir konu olduğu
Devletin yasama organının işlemlerinden mesu
rdır:
kadar, ele alınmamasmın diğer sebepleri şunla
ı milletin temsilcisi olarak, ona
a- Hakimiyet sorum lu değildir. Yasama organ
.
ple yaptıklarından, yani yasama
~ıt hakimiyeti kullanmaktadır. Bu sebe
den sorumlu değildir.
ışlemlerinden , özellikle "kanun" isimli işlemlerin
yansımıştır: "Yasa koyucuya hata
b- Bu anlayış An. Mah. Kararlarına bile
göre .. ." (36/8 E.K.-R.G. 3117/1991Yillilltırılmaması hukuk ilkelerinden olduğuna
.
20946).
TBMM değil , yürütme organı ve yargı
As lınd a sadece yasama organı olan
hakkını kullanmaktadır. Mahkemeler de
organı olan mahkemeler de, hakimiyet
bu kararlar usule göre kontrole
kararlarını "Türk Milleti Adına" vermektedir, ama
ti; egemenli ğini, Anayasanın koyduğu
tabidirler. A. md . 612 şöyle diyor: "Türk Mille
~ara göre yetkili organları el iyle kulla nır."
aranmaktad ır. İdarenin ve devlet
c- Devletin ıııa li sorum luluğu için kusur
edi lmesi.nde mutlaka kusurlu olmaları
Yetkisi kullananların da tazminata malıkfım
rsuz, yani objektif mesuliyet esasın m
a~~nınaktadır. Bu düşünceler, devletin kusu
ulüdür.
bılınınedi ği ve kabul edilmediği zamanlarııı bir mahs
liyeti kabul edildiği' gibi, artık,
d- Ama günümüzd e dev letin objektif mesu
işlemleri de, Anayasa Mahkem es inin
Yasa ma organının yaptığı ~anun isimli
tedir (A. md. 148 vdf
kontrolüne tabidir. Ve bunlar iptal edi lebi lmek
/
3
yargısal denetiminin ,
ı
larıı
kanun
da
a
kund
huku
Türk
an
e- "Öte yand
yani , kanunun hukukça eşit
kanunların Anayasaya (~hukuka) aykırı olabi leceğinin,
unun (=kamu külfetleri karşısında
olınadığının ve idarenin kusursuz mali sorum luluğ
i büyüktür. İ-Iaks ı z i şlem, kişinin
40.maddesinin bulunduğu yer itibariyle önem ki,_A nayas a 1_?. M~cldes i ile bir
dir. Görü lüyor
~ııe l hak_v_e özgürlükl erin e yapılan tecav üzler
kışı haklarını
_i koı:urken, . 40. Maddesı ıle ele .tL'ek.'1lı:1, Arad
an 14 yıl
ko~~an kı şı özgür lüğü ve güve nliğin
geı
ı
ılmas
ya~
kanun
bır
ıçın
ı
ge YO~. Ancak bu hükmün de i ş l eyebılmes" (Bilgen, 3 19/26 0 dıp notu.)
Çmes ın e rağm e n bu kanun yap ılmamı şt ır.
1
İ stanbul. 1975.
LDU RAN Türkiye İdare sinin Mesuliyeti ,
2 Bkz.
vd.
Bkz. BİLGEN,317
3
!bici, 320
kam!n
"K unların An~yasaya (=hukuka) uygL~nlu ~un ya rgı sa l denetimi_. yapı l ara~ ~ğ~r
Aıı:~
I aı d ,~ tazm!n
zaıaı_
en
ıl
veı
ılc
kanun
sa,
ılıyor
eb
ıl
ed
bıreylerın
eci il ) .as~y_a (=huRuka) aykırı ,ise iptal
sorun iptal edi lmi ş bır kamın sebebıyle
~dır . Belki burad a en önem li
dipnot).
ıadıkl arı zararın tazmini sorunudur. " (Ibid , 262

;'~nayasan ııı

'
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eş itlik ilkes i sebe biyle mali sorum lulu
ğun , sebe p sorumluluğunun) kabu l edild
i ğ i bir
siste mde, art ık kanu n koyu cunu n mutla
k mali sorumsuzlu ğunun kabu l edilm esi de

müm kün bulunmamalıdır. ~ '

f- "Kan un lar, anay asaya aykırı ise, iptal edi
l ebildi ğ ine göre , kanu nla veril en
zarar lar da tazm in edi lme lidir." 1
Son o larak beliıtelim ki, TBM M'n in huku
ki (ma li) sorumlu lu ğuna yol

açan
işl em gene llikl e, "kanun" ve "kan
un hükm ünde kararnanıeler"dir. Ama
kararları
sebe
b iy le de sorum lul uğu söz ko nusu o labi lir.
Aşağ ıda misa llerin i göreceğiz .

BİRİNCİ BAŞLIK: TBMM ÜYELERİNİN
MESULİYET ÇEŞİTLERİ
İnsan l ar yaptıklar ınd an do l ay ı mesul o lurla r,
baze n da

müka fat görü rler. Siv il
şahı s l ar o lsun , aske r veya diğer kamu görev
lileri o lsu n, söz, işlem ve fiille rinde n
dolayı mesu l o lurl ar.
'
Bu kaide nin içi ne, TBM M üyele ri de dahil
dir. Huku kun gene l teori si içind e
yer a lan bu esas lar, herke s ve bu arada
TBM M üyele ri için sÖz konu su olan
mesu liyet üç ay rı çeşit halin de ortay a ç ıka
r:

1- S iyasi Mesu liyet:
S iyasi mesu liyet, parla ment o üyeleri için
söz konu su olabi len

bir mesu liyet
çeşididir. Bunu n manası , statü sünü ve makamın
ı kayb etme ktir. Yani mese la bir
mille tvek ilinin , bir sözü , yazı sı veya fiili
dolayısıyla, milletvekilliğini kayb etme sidir .
Milletvekilliğini kayb etme si , en az ınd
an tekra r seçil emem esidi r.

ha lidir.

Ayrıca A .nın 84. md.s inde belirtilen üyeliğin
düşmesine karar veri lmesi
1

Gene llikl e birin ci ihtim a l oıtaya ç ıkar. Ve
seç il en bir mi ll etvek ilinin tekra r
seç ilmem es i, seçm enin ona oy verm emes
i, onun siyas i mesu l iyetin in ortay a çıkma
sı
deme ktir. Hele tekra r aday olduk tan sonra
, seçm en onu seçmemişse, bu duru m tam
manasıyla bir s iyasi mesuliyet in gerçekleşmes idir.
Bu duru ma göre siyas i nıesuliyet ,
siyas i bir organ da yer a lan bir kims enin,
huku ki ve cezai mesu liyet netic esi veya
onlar dan müst akil olara k statü sü nü ve maka
mını kayb etme sidir .

2- Ceza i Mesu liyet:

A.nın 83. Md .. sinde belirtilen durum , üyele rin bir
suç işlemesi hal idir. Hang i
fiillerin suç say ıldı ğı ise, başta TCK olma
k üzere , d i ğer kanu nlard a belirtilmiştir. Ve
1

İbid ,
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bunlara terettüp eden cezalar da yine kanunl arda belirtilmiştir. Zaten A. nın 38. md.si
suç ve ceza ların ancak kanun ile konu l abileceğini açıkça belirtmi ş bulunmaktadır.
3- Hukuki Mesuliyet:
Hukuki mes uliyet ise, yukarıdaki iki mesuliyet dışında kalan bir sahadır.
Mill etvekillerinin konusu suç olmayan hukuki münasebetlerin neticesi mesul o lm as ı
dem ektir: Kirasını ödemem.es i, sat ın a ldı ğ ı bir malın bedelini ifa etmemesi, birine
haks ı z bir fiild e bulunarak zarar vermesi gibi .
Bu duruml arda, milletvekillerinin hukuki p1esu li yetleri
mesuliyet halind e, onun A.md.83 .mdsi gereğin ce yasama
kaldırılma s ı gereği de yoktur.

vard ır.

Ve hukuki

dokunulma zlığının

Hukuki mesuliyet A.da ayrı,ca düzenlenmemiştir. Çünkü düzenlenmesine
gerek yoktur. Cezai mesuliyet gerek li o ldu ğ u için düze nlenmiştir ve Yasama
dokunulmazlığı ile birlikte söz konusu o lmu ş ve di.izenlenrniştir. Siyasi mesuliyetin
ise düzenlenmesine hiç gerek yoktur. Çünkü burada hu kuki bir dü zenlemeden çok,
bir netice söz konusudur.
TBMM'nin hangi kanunları çıkaracağı veya hangilerini yürü rlükten
kaldıracağına dair teoride ve Anayasalarda emredici bir hüküm yoktur. TBMM,
milletin iradesinin tece lli ettiği yer ve organ olarak, millet adına yasama yetkisini
kullanır (A.md.7).
A.md.83 ge reğince ele TBMM üyeleri mecli s ça lı şma l arındaki oy ve
sözlerinden hukuken ve cezai olarak sorumlu değ ildirl er. Yani onları n oy ve sözleri
bir kanunilik unsurunu ihtiva etmektedir. Bu sebeple, sözü m ona, dü ş ünce l erin in ve
kullandıkları oy l arının verd i ğ i zararlar sebebiyle, şa h sen hukuk ve ceza davasına
muhatap kı.l ınama z lar.
İ şte aşağıda

TBMM üyelerinin ve ti.im olarak TBMM ' niıı hukuki mesuliyet i
esas a lın arak düşüncelerimizi açık l ayacağ ız. Ye böyl ece anayasa hukukçularının
hemen hiç birinin yazmadığ ı ve belki de ak ıll arına ge lm ed i ğ i bu konu hakkında bir
izah tecrübesi ya pmış o l acağ ı z.
İKİNCİ

BAŞLIK:

GENEL

OLARAK

HUKUKİ

MESULİYETİN

UNSURLAR! {MUHTEVASI):

/

TBMM ' nin i ş l em l erinden dolayı açı l acak dava bir hukuk davasıdır. Hukuk
1
davalarından da tazminat davasıdır. Belki tespit davas ı ve tazminat davasının birlikte
açıld ı ğı söy lenebi li r. Yoksa ihtiyati tedbir kararı aldırmak için açılan bir dava
olmadığı gibi, işl e mi iptal, ya da bir işl e mi yaptırm aya mecbur bırakmak gibi bir
dava da d eğ ildir.
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Bu duruma göre, borçlar hukuku teorilerinde yer alan tazminat davasının
5
şartlarım a burada da aramamız gerekecektir. Bunları kısaca ve konumuzla ilgisini
pelirterek sayalım:
d- Kast, kusur, ihmal:
Tazminat davalarında ilgilinin kastı, kusuru veya ihmalinin varlığı şarttır. Bu
esası konumuza uygulayacak olursak şöyle denilecektir: Ortada hiçbir kast yoksa ve
fakat TBMM mesela gereken hazırlığı yapmış, ihtimamı göstermiş ve fakat üyelerin
çoğunluğu o kanunu kabul etmemişse, ya da çok defa gözden kaçan bir nokta olarak
, çıkarılan kariun Anayasa Mahkemesi tarafında iptal edilmişse veya o kanun
1
hakkında yürütmeyi durdurma verilmişse . , kanaatimce bu unsur tahakkuk etmiş
sayılmaz.

Ancak devletin, yasama organının işlemlerinden dolayı mali (hukuki)
mesuliyeti için, kast ve kusurun olmasına gerek yoktur: Burada yasama organının
işlemlerinden dolayı , devletin objektif sorumJuluğu söz konusudur. Bu sebeple
TBMM'nin kast ve kusurunun araştırılması ve ispatı gerekmez.
e-· Hukuka aykırılık:
TBMM'.nin bir kanunu çıkarmaması, geç çıkarması, ya da yanlış düzenleme
ile çıkarmasının hukuka aykırı olması gerekir.
Bu noktada

şunlar söylenebilir:

kanunun beklenen bir kanun olması, Anayasanın çıkarılmasını emrettiği
•
(Mesela Bkz. md. 19, 21, 28, 33, 34, 43, 49, 61, 79, 118, 130 v.d.)bir kanun olması;
veya Anayasa Mahkemesinin bir kanunu iptal ettikten sonra, kararın yürürlüğe
girmesi için 1 yıllık bir süre verdiği (A. md. 153/3-4) bir kanun olması ve fakat
gereken kanunun çıkarılmaması durumlarında bu unsur tahakkuk etmiş sayılır. . ,
Toplumda o kanuna acil ihtiyaç
•
belirtisidir.

olması

da hukuka

aykırılığın

bir

sa Bilgen, Laubadere'den naklen (Bkz. Sh. 319), Fransız · Danıştay ' ının, Kanun sebebiyle

Parlamentonun sorumluluğuna hükmedebilme k için 3 şart aradığını yazıyor:
1-Kanun tazminat ödenmesini yasaklamamış olmalı ,
2-Zarar özel ve yeterince ağır olmalı ,
3-Kanunun ihlal ettiği menfaat göz önünde tutulmalıdır (Mesela hileli bir faaliyet
·
olmamalıdır).
Kanaatimce, aşağıdaki şartlar Türk hukuk anlayışına daha uygundur. ·
1
Anayasa Mahkemesi, 2549 s. K. ve A.da hüküm olmamasına rağmen , yürütmeyi durdurma
kararları vermektedir.
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Kanun tasarı ve teklifinin uzun zaman komisyonlarda ve Genel Kurul
•
Gündeminde sebeps iz yere bekletilmesi ve kad ük o lmas ın a sebep olunması halinde
de, kanaatimce, bu unsur tahakkuk etmiş say ılır.
3- Zarar:
netices i bir zarar olmalıdır. Kabul edelim
ki, za rar ın varlığı ve kapsamı mahkemenin takdir yetkisine dahildir. Zaten diğer
normal tazminat davalarında da ay nı durum söz konusudur.
TBMM' nin

yukarıdaki davranışları

Acaba zararı ka nunun kendisi mi verir, yoksa, kanun hükmüne dayanarak
bir idari işlem mi? Genellikle ikiİıci ihtimal kabul edilmi şt ir ve bu sebeple,
idaren in işlemleri kontrol ed ilmekte ve neticede idare mesul tutulmaktadır . Ama
bunun aks in e kararlar da bulunmaktadır. Mesela:

yapılan

a- 406. S. IO. Te lgraf ve Te lefon K.nun 13 .md.ne göre telefon hattı
rastlayan ağaç ların kesilmesi fiilinde, Danıştay , idareyi "kamu
hizmetleri kars ısında eşitlik ilkesine dayanara k" tazminata niahkum etmiştir (D.12.
O. E l 965/4103 ,K. 1967/8 10-1 6151 1967 . t.). D. 1O.O. E.82/ 1709," K.83/265719/ 121 1983 (DKD.54-55.sh.392) kararında ise, objektif sorumluluk esas ın a göre
idarenin soru mlu tutulmasının enge ll enem eyeceğ i belirtilmiştir.
g üzergahına

b- Ancak bunun aks ine, hem de aynı Danıştay Dairesinin kararı
Bkz. D. 12.D.65/3669, K.661547 -231211996, (DKD-100-102, sh.

bulunm aktad ır.

401).
c- Ancak bazen zarar, doğrud an kanun h'ükmünden de ortaya çıkabilir. Bu
durum kanunun aç ık hükmü ile, doğrudan doğruya ortadan kalkan hac izl er, takipler
v.b. durumlarda söz konusu olur (4046 s.,K (R.G. 27 Kasım 1994), Geçici md. 15).
Veya J 402 s. Sık ı Yönetim K. ek geçici l .md.sinde (14.1 1. J 980 t.-2342 s. lı)
"Ek madde 3 ' de belirtilen konularda, bu kanunun y ürürlü ğe g irdiğ i tarihten önceki
açılmış iptal ve şa h s i kusura d aya lı tazminat d ava ları ile verilmiş bulunan
1
yürütmenin durdurulmasına dair kararlar kendiliğinden oıiadan kalkar.
gelen bir durum da ş udur: Anayasa Mahkemes i bir kanunu iptal
iptal ed il en kanun gereğ i i ş l e m yapmak yasak bir faa liyet haline
ge lmi şt ir. Ancak kişiler bunçlan zarar görmü ş olabilirler. Mese la 625 s. Özel Eğ itim
Kurumları K. İptal edildi ; bu kanun hüküml erine dayanarak ücretlerini ödemiş
bulunan öğre ncil er, o kuyacakl a rı bir okuldan mahrum kalmışlardır.
d-

Hatıra

etmi şt ir. A rtık

misa l: Süper ihtiyar lık sigo rtas ı primi ödeyerek emekli olmak
isteyen vatandaş l ar o kanun iptal edi ldi ğ i için, süper emeklilik imka nınd an mahrum
olmuşlar, yani zarara uğramı ş bulunmaktadırlar.
Bir

1

baş ka

Bu kara rl a rın tahlil ve d eğerlendirilmes i için bkz. Bilgen, 32 1 vd.
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Son iki durum , yarg ı kararı , yani Anayasa Mahkemes i kararı neti ces i ortaya
çıkmışt ı r. Ancak yasama orga ııı , gerekli düzenl emey i yaparak, ya da il g ililerin
1
uğradığı zararı tazm in etmelidir.
4- İlliyet Rabıtası:
Yani zararın, TBMM ' nin davranı ş ı ile doğrudan bağ l a ntılı olm a , onun
netices inde ortaya çıkmasıdır. Yoksa baş ka faktörler netices i bir za rar o lm as ı halinde
bu şart tahakkuk etmiş sayılmaz.
Kanaatimce, bazı kanunların çıkmaması baz ı menfi netice lere yol açmı şs a da,
bu zararın , sadece o kanun veya kanunların çıkmamas ı sebebiyle takaddüm etti ğ inirı
ispatı çok güçtür.

Y ukarıda şa_ıt l arın tahakkuk edip etmedi ğ i tümüyl e takdire bağ lıdır ve i s pat ı
ve kesin olarak ortaya konulmas ı son derece zordur. Ancak ortada bir zarar varsa ,
kişiye ve mala gelen bir fe laket söz konusu ise, mutlaka bu zarar g iderilmelidir. Yan i
kiş ilerin zarara katlanmas ı diye bir esas yoktur ve kabul edilem ez. O sebepl e yarg
organları bu davaya bakarken , idare edilen Türk vatandaş larının bir zararı mevcut
ise, artık diğer unsurların tahakkukunu takdir etmes i gerekir. Sadece illiyet rabıtast
2
mutlaka aranmalıdır. Di ğer unsurun va rlığını ise takdiren kabul etııı e lidir.

BAŞLIK:
ÜÇÜNCÜ
HUKUKi DAYANAKLARI

TBMM'NIN

HUKUKi

MES ULIYETINI~

a- Başlang ı ç 3. bendinde : "Egemenlik · kayıtsız şarts ız Tiirk milletine
aittir. Bu egemenliği "Tiirk milleti adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi
ve kurulusun, bu Anayasada gösterilen hiirrivetçi demokrasi ve bunun
icablarıyla belirlen mis hukuk diizeni dışına çıkamavacağı" be lirtilmi 0 tir.
Ayrıca Baş l angıç / bend 8:

Bu bend de, her Türk vatandaşının , bu anayasad aki " temel hak ve
hiirriyetlerinden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak, milli kiiltiir,
medeniyet ve hukuk diizeni içinde onurlu bir hayat siirdiirme ·ve maddi ve
1

2

Bkz. B ilgen . 323 vcl.

Açılmak

aç ı s ından

istenen
ise:

davanın dayanağ ı

olarak

hatıra

gelen TCK .nun 230 . ve 240. mel .si

TBMM üyeleri kamu gorevli si cleğ i l clir l er, tersine özel bir : tatül eri va rdır ve özlük h a kları ile
clonat'ılmı ş larclır (Bkz. mel. 8 vd.). 13u sebeple bu iki madde ct aya mı k olamaz.
TCKnun 146. mel. si açı s ından ise:
TBMM"nin va zifesini yapınaktmı men edilmesi. ispat cd.i l cmcz. Y ııni ç ıkm ııs ı gcrck iptc
çıkıırılmamı ş bır kanunun ortaya çıkardı ğı zararlara. o kanunu ç ık a rmaya n üye lerin sebep
olduğunu savunmak ve bu savunma üzerine tazmiııat veya ceza d avas ını bin a etmek Anaya scı
1lukuku teori si ge reğince imkan yokıur. Ka ldı ki , bu kabil bir cl ıı vranı ş, Tl3MM ' nin vazifes ini
yapmaktan men s ay ılm a z .
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manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu"
belirtilmiştir.

Mesela, TBMM , Türk milletinin maddi ve. manevi kalkınmasına hizmet
edecek ve destek verecek bir kanuni düzenlemede bulunmamış , ya da bulunması
gerekip de ihmal etmişse, bu takdirde A.nın emrine aykırı hareket etmiş demektir.
A.nın emrine aykırı hareket eden TBMM de olsa, böyle bir yorum yapabiliri z.
Aşağıda vereceğimiz
çıkmışsa,

örneklerde görüleceği üzere, eğer TBMM bunlar dışına
bu takdirde hukuki mesuliyetinin de başlayacağı açıktır.

b- md.5.
Aynı istikamette A.nın 5.md.si de gösterilebi lir:

Bu md.nin kenar başlığı "Devletin temel amaç ve görevleri" şeklindedir.
Md.nin muhtevasında devletin ama~ ve görevinin, kişilerin ve toplumun refah, huzur
ve mutluluğudur. Ayrıca, " kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayan siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın 'm addi ve manevi varlığının
gelişmesi için şartları hazırlamaya çalışmaktır".
Bu istikamette bir çalışına yapmamış TBMM ise, Anayasayı ihmal, hatta
demektir. Bu da, TBMM ' nin hukuki ınesuliyetinin varlığına bir ı başka

çiğnemiş

hukuki

dayanaktır.

c- A. md .7
A. md .7 hükmü

şöyledir:

"Yasama yetkisi Türk Milleti
Bu yetki devredilemez."

adına

Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

TBMM Türk Milletinin yegane ve hakiki temsilcisidir. Bu sıfatı ile de, Türk
milletinin beklediği ve gen~llikle ihtiyaç duyulan bir kanunu çıkarmak
mükellefiyetindedir. Çıkarmadığı takdirde vekillik vazifesini ihmal etmiş demektir.
Bu ihmali ise", mesuliyetini muciptir.
d- md.74.

A. md.74 gereğince Vatandaşlar kendileriyle veya kanun ile ilgili dilek ve
'1
TBMM ' ne bildirebilirler. Yani,TBMM'ne şikayet mümkündür. Bu
durumda Dilekçe Komisyonu, o kanunun çıkarılmasını istemiş, Genel Kurul. da karar
vermişse, bu takdirde, o kanunun çıkarılmaması, bir davaya esas olabilir. Ancak
yine de ne kadar müddet içinde çıkarılması gereği noktasında kesin olunamayacağı
·jçin, en çok o yasama dönemi sonuna kadar çıkarılma gereği kabul edi lmelidir:
şikayetlerini

Aksi halde, TBMM bizzat kendi kararını uygulamamış olur. Yani Gene l
Kurul karar vermiş olmasına rağmen, kanun teklifi, ve bilhassa Hiikümet tasarısı
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ve
hazırlanıp, TBMM'ne sunulmamışsa veya, sunulup da, TBMM komisyonları
Genel Kurulu, bunu görüşüp kabul etmemişse (karara bağlamamışsa değil) bu
takdirde, bu sebeple, yani bu menfi tutumu sebebiyle ortaya çıkan zararlarc:lan
hukuki mesuliyeti mevzu bahis olabilir.
Çünki A.nın 74. md.si, "vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek v~
şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile
başvurmak hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekç;
sahiplerine yazılı olarak bildirilir."

Örneğimizde, vatandaşlar , TBMM'ne dilekçe vermiş ve bizzat TBMM'den
bir dilekte bulunmuşlarsa, hatta bizzat ondan şikayetçi olmuşlarsa, bu takdirde~
1
TBMM'nin vazifesini yapmaması herhalde bir hukuki mesuliyet doğuracaktır.
Kabul edelim ki, mahkum olan ve tazminat ödeyen TBMM'nin, şartı a.r:ı
varsa, ilgili şahsa rücu hakkı vardır.
Ama vatandaş, bizzat TBMM'den şikayetçi olmuşsa, bu durum evleviye-ı: ıe
söz konusu olabilir.
Dilekçe hakkı, vatandaşların, hatta insanların temsil haklarındandır, bir insan.
hakkıdır. Bu hakkın kullanılması kısıtlanamaz ve gereği, kanuna uygun olarak yeri ~e
getirilir.
Aynı

neticeyi A . nın bir başka hükmünden de çıkartmak mümkündür.

e- A.md. 81
Bilindiği gibi , A.md.81, TBMM üyelerinin yeminini düzenlemektedir. Uzl.l_:t"l

olan bu yemin metninde aşağıdaki cümleler, konumuz bakımından dikkat çekicidir:
" ... Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinct.~
herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanmas 1
iilküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk mille"t:i
önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."
Milletvekillerinin, Türk milletinin "huzur ve refahı" ve saadeti içil:"'t

çalışmaya ant içmelerinin (A. md . 81) ardından, bu antlarına uymamaları, şüphesi<::
bir ihmaldir ve dolayısıyla Türk milletinin refah ve saadeti için çalışmamala.
gelir.

. manasına

Diğer. idari .mercile~in, dilekçe mev~uunda, TBMM'nin kararının gereğini yerine getirm
mecburıyetlerı yoktur. Bu durumda ıdare, bir idari dava ile, tazminat talebine muhata}::)
~ı l ına~az. Daıııştayımız bu kom~da kararı.ar verilmiştir. Bu durum dilekçe hakkının değerin i.,.
ıdarenın tutumuna bağlı kılıyoı demektır. Bkz. Servet ARMAGAN, 1961 Anayasası v
Dilekçe Hakkı , lstanbu l, 1972, IHF y. Sh 129 vcl.
1
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Görülüyor ki, her mill etvekili ve organ olarak TBMM, Türk milletinin huzur
ve refahını , milli dayanışma ve ada let anlayış ı içi nde herkesi n insan h ak l a rınd an ve
temel hürriyetle rinden yara rl anm asın ı sağ l a m ak için çal ı şacakt ır, bu yo lda vazife lidir
ve bu u ğurda ça lı şmak la mükelleftir, çünkü buna Ti.irk milleti önünde söz vererek
ant içmekted ir.
Gerçi bir Fran s ı z diplomatı (Talleyrand)na göre 1, yemin, bir " eğ l ence yerin e
g irerken kapıda gösterilen bilet gibidir. Kapıcıya gösterir içeriye girers iniz." Ya ni
gereğine ri ayet etme mecburiyeti mevcut değildir.
Bu benzetme, pratikte zaman zaman haklı ç ıksa da, yine de müessese olarak
Anayasalara giren, milletvek ill erinin Parlamento önünde yemi n etme lerinin , siyas i,
hatta ahlaki ve dini bir manası olduğu unutulmamalıdır.
Unutulamayacağı

için de, TBMM üyeleri bu yeminin
getirmedikleri takdirde, mesuliyet leri cihetine gidileb ilir.
Mesuliyetleri cihetine gidilmes i iki

aç ıdan

ge reği ni

yerine

söz konusu olabilir:

a- Siyasi b akımdan: .Yani seçmenlerin, yemine ri ayet etmeyen ve Ti.irk
milletinin refah ve saadeti için ça lı şmayan bu mill etvekilini tekrar seçmemek
suretiyle, onu siyaseten mesul kı imaları ve cezalandırmaları mümkündür.
Bi lindi ği

gibi, siyasi mesu liyet, ancak yasama dönemlerinin so nl a rınd a
ve olabi lm ekted ir. Ve yeni bir yaşa m a döneminin
başlan g ıcınd a, o mill etvekill erini yeni bir yasa ma dönemind
e Parlamentoya
gönderm emek suretiyle ortaya çıkab ilir.
sözkonusu

olmaktadır

b- Hukuki

ac ıdan

da milletvekillerinin mesuliyet i söz kon usu olabilir.

Sözün buras ınd a, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığından bahsetmek
gerekir. A.md.83 de ele a lın a n konular ve milletvekillerinin mesuliyet nev i daha çok
cezai açıdan düşünülmüştür. Bu md.de milletvekillerinin suç i ş l emes i ve fi ll erinin
suç mevzuu o lm ası aç ı s ından mese leye bakılmaktadır.
Halbuki mese lemizde ise, milletvekillerinin ve daha genel dey imi ile
TBMM'n in hukuki (mali) mesuliyeti söz konusu ed ilm ekted ir.
Gerçekten de, cezai mesuliyetin olabilmesi için; aç ık bir kanun hükmi.ini.in
gerek ir. Çü nkü Kanunsuz ceza olmaz esas ı bir temel hukuk normudur. Ve
38. md.sinde yer a lmı şt ır:

bulunması
A.nın

1

Bkz. Ali Fuat BAŞG I L- Esas Teş k il at Hukuku,Türk iye Siyasi Rejimi ve Anayasa
Prensipleri, !.Ci lt, 2.Fasikül, l s taııbul, 1960, s lı . 50 1-502.
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zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir
fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye s,uçu işlediği zaman kanunda o suç için
konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez."
"Kimse,

işlendiği

Ama hukuki mesuliyet için böyle açık bir kanun hükmüne gerek yoktur.
Herhangi bir kimse, herhangi birine, velev ki, bir hükmi şahsa ve bu arada mesela
1
Türk milletine veya bir kısmına bir zarar vermişse, bu zarar mutlaka giderilmelidir.
f- A.md. 138:
Bu md.ye biraz aşağıda yine temas edeceğiz. Burada sadece şu kadar
belirtelim: Mahkemeler ve burada Yargıtay tarafından onaylanan idam kararlarının
yerine getirilmesi geciktirilemez. Halbuki TBMM gündeminde aylarca ve hatta
yıllarca bekleyen idam kararlarinın onanması gecikirse, yani A. md. 87 gereğince
"mahkemele rce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar
vermek.... " görevini yerine getirmezse, TBMM'nin hukuki mesuliyeti söz konusu
olacak demektir.
g-

Anayasanın diğer

md.leri:

md.lerinde de TBMM'nin Türk milletinin refah ve
saadeti için çalışması gerektiği hükümleri yer almaktadır. Öyle ki, A., bir çok
md.lerinde, Türk milletinin refah ve saadeti, maddi ve manevi kalkınması için
çalışılmasını emretmektedir. Bunlardan bazılannı buraya almak isterim: Mesela, ' A.
md. , 19, 40, 73 ("vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının
2
sosyal amacı"na aykırı hareket halinde) , 125, 129.
Aslında A.nın diğer

taraftan, Danıştayımızm
objektif mesuliyet altındadır.
Diğer

içtihatlarına

göre, Türkiye Cumhuriyeti idaresi

Yani zarar verme~ kasdı He hareket etmese veya kusurlu olmasa dahi, Devlet
organlarının bir karar veya bir fiili ile bir zarar meydana gelmişse, ve ortada bir
hizmet veya şahsi kusur olmasa dahi, ,devlet bu zararı gidermeğe mecburdur. Bu
esasa objektif (kusursuz) mesuliyet denilmektedir. Bu konuda Danıştay'ın bir çok
kararları vardır3 •

·

,

Mecelle md. 31 'de "Zarar bikaderil imkan derolunur." hükmü yer almıştır. 20. md.sinde
ise "Zarar izale olunur." denilmektedir.
Yani zararın varlığı takdirinde, bu zararın giderilmemesi diye bir şey söz konusu olamaz.
Ortada bir zarar varsa,.bu zarar giderilecektir. Ancak bu kaideden şu istisnayı verebiliriz.
"Hayvanların, kendiliğinden olarak cinayet ve mazarratı hederdir" (Mecelle md. 94).
1

Bkz. DOMANİÇ, 26.
Bu konuda şu esere bkz. Lütfi DURAN, Türkiye idaresinin Sorumluluğu, lstanbul, 1975.
Bu eser tamamiyle, idare makamlarının verdikleri zararı esas alarak incelemiştir; Yargı organı
ile yasama organını nazara almamıştır.

2

3
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Zaten şahsi kusur varsa, bu takdirde . adliye mahkemelerinde 'o kamu
o kamu
görevlisinden o zararın giderilmesi isten~bilir. Devlet bu zararı ödese dahi
görevlisine rücu edebilir (A.md. 129).
Görülüyor ki, Türkiye Devletinin herhangi bir organının verdiği bir zarar
organı~
yine Türkiye Cumhuriyeti tarafından tazmin edilecektir. Zararı veren

. TBMM olması, bu prensibi değiştirmez.

1

DÖRDÜNCÜ BAŞLIK:TBMM'NIN HUKUKi
DAYANAK OLABiLEN BAZI ANAYASA HÜKÜMLERi

MESULIYETINE

TBMM'nin mesuliyetini gerektiren hukuki esaslara temas ettik.
, TBMM'nin
Şimdi de Anayasada yer alıp da, gereği yerine getirilmediği takdirde
ğiz:
geçirece
gözden
hukuki mesuliyetine yol açması mümkün olan bazı hükümleri
Yukarıda

A- Anayasa'dan

bazı

misaller:

1- Her şeyden evvel belirtelim ki Anayasanın açık ve kesin bir şekilde
örnekler:
belirttiği bir hükme aykırılık TBMM'nin mesuliyetine yol açabilir. Bazı
uk
a- A.md · ıs bir misal teşkil edebilir: Bu md.de, hükümlülük v~ya tutuklul
şlardan
vatanda
halinde ve bu süreleri içinde çalıştırmalar ile, "olağanüstü hallerde
hizmetler ve, diğer beden ve' fikir (fikri olacak) calısmalarının sekil ve.

lı.tenecek

Ş.rutları kanunla" düzenleneceği belirtilmiştir.

böyle bir kanunun çıkması geciktirilmiş ·Ve buna rağmen vatandaşlar
ve bunun
İçin bu kabil , çalışmalar istenmiş ve yaptırılmışsa, ortada bir zarar vardır
ınesulü de TBMM'dir.
Şayet

acak
b- A.md.20'de bir misal teşkil edebilir. Özel hayatın gizliliğini kısıtlay
sebeple
bu
(veya zedeleyecek) halleri çıkarılacak bir kanım göstermemişse, ve
r.
Ortaya bir zarar çıkmışsa, yine TBMM mesuldü
söz
c- A.md 21 'de, aynı durum, konut dokunulmazlığı. ile ilgili olarak
konusudur.
ciddi bir
. d- A.34/4'de aynı durum söz konusu olabilir. çqnkü bu md.'de
durum
Bu
ur.
konusud
söz
~ekılde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının sınırlanması
ktır.
yapılaca
kanunla
ıse, TBMM'nin hukuken mesul olacağı bir diğer haldir ve bir
şekilde
Bu kal)unun çıkaıtılmaması ise toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının temelli
·
kısıtlamasına yol a9acaktır.

Kanaatimizce A.nın diğer bazı md.leri daha misal olarak gösterilebilir. Yeter
.
ve/veya geç
kı, çıkarılacak bir kanundan bahsedilmiş olsun, ve o kanu.n çıkarılmamış
1
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çıkarılmış olsun. Ve ortaya çıkan zarar da bu gecikme sebebiyle söz konusu olmuş

olsun.

Kısaca

2- A.md.5'de bir dayanak olabilir. Bu md'ye yukarıda temas etmiştik_
tekrarlarsak:

Türk mi il etini n maddi ve manevi ka l kınması ·ve refahı için gerekli kanun i
düzenlemeler yapılmamış olması TBMM'nin hukuki mesuliyetine yol açar_
Yukarıda temas ettiğimiz için bu noktanın üzerinde burada ayrıca durmuyoruz.
3- A.nın 1O.md.sinde düzenlenen eş itlik prensibi, çıkarılacak bir kanun l a
ihlal ed ilmiş olab ilir. Demokrasinin temel esası olan eşitlik, çıkarılacak bir kanun i1e
ve Q.Çlk bir şekilde bozulmuşsa, bu düzenleme sebebiyle ortaya çıkacak ve eşitliğe
aykırı olacak eş itsizlik durumu, TBMM ' nin hukuki mesuliyetine yol açabilir.
4- "Ti.irk hukukunda ' bilindiöi
gib i, Anayasanın 19. Maddesine göre, kişi
b

özgürlüğü ve güven liği, Anayasanın öngördüğü usul ve esaslara aykırı olarak::_

kısıtlanmış, yakalanmış ve tutuklanmış kişilere uğradıkları zarar devletçe

ödenecektir. Aynı hüküm 196 1 Anayasasında da vardı. Buna göre, Anayasanın 1Ç> _
Maddesinin ihlali sebebiyle uğranılan zarar mutlaka tazmin edilecektir. Kanun
tazminat verilmesini yasaklayamaz.
Gene A n ayasanın ~O. Maddesine göre resmi görevl iler tarafından yapı lacak:

haksız işlem ler sonucu bireylerin uğrayacağı zararlar da devlet tarafından tazmirı

edilecektir'."

5~ "Anayasanın 129. Maddesinde de memurların ve diğer kamıt
görev lilerin in yetkil erini kullan ı rken işledikleri kusurlardan doğan zararların da.
tazmin edi l eceği ayrıca ve bir defa daha hükme bağlanmıştır. Bu hallerde kusurlu
olan ajan lardır, ama devlet tarafından ödenecek devlet memura rücu edecektir.

'
Anayasanın bu i.iç özel tazminat hükmü yanında bir de genel tazminat hükmü

~ardır. Anayasanın 125. maddesine göre de kanun ları uygulamakla görev li olan
ıdarenin verdiği zararlar tazmin edi lecektir.

Anayasanın 19, 40, 125, ve 129. Madde lerinden ve gene Anayasanın hukuk
devleti, sosya l devlet ve eşitl ik ilkelerinden (hareketle) veya bunlar birlikte
yorum lanarak denilebilir ki Anayasada acık bir hüküm olmasa bile kanunla verilen
za rarlar da dev let tarafından tazmin edi lmelidir. idare ve ajan larının bireylere
verdiği zararların gideri lmesi konusunda bu kadar ayrıntılı hükümler koyan bir
1

BİLGEN , 3 1 9

''Anayasanın ~O ..~a.ddes_inin bu lu nduğu yer itibariy le önemi büyüktür. Haksız işlem, ki şinin
temel hak. v.e ?zg.~rl.~ı~.ı.erıııe y~pıl an t_e~av ü zl erdir. Görü lüyor ki Anayasa J 9. Maddesi ile bir
yandan kışı ozgurlugu ve guven lığını korurken, 40. Maddesi ile de tüm kişi haklarını
koruyoı:. Anc.?k bu hükmün de ışleyebilınesi için bir kanun yapılması gerekli. Aradan 14 yı l
geçıııes ın e ragmen bu kanun yapılmamıştı r. " (Jbid, dip not 260).
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ödenmemesini öngöreceği veya buna izin
üte yandan, verilen bir zararııı giderilmesi, tamir
edi lmesi hukuk devleti, sosyal devlet ve eşitlik ilkelerinin bir gereği ve hukukun
genel ilkelerinden biridir 1. "
vereceği

kanunla verilen

~.ara_rların

düşünülmemelidir.

"Bu ilkelerin, yalnız "idarenin mali sorumluluğu"nun değil , "Devletin mali
temelini oluşturdukları kabul edilmelidir. Bu sebeple, kanunla
verilen zararın ödeneceğine dair Anayasada bir hüküm bulunması değil, eğer tazmin
edilmemesi isteniyorsa ödenmeyeceğine dair açık hüküm bulunması gerekir. Yani
tazminat yasağı varsa verilen zarar ödenmez. Ama dört ayrı maddesinde tazminat
ödenmesini öngöı:en bir Anayasanııı, kanunla verilen zararlarda tazminat yasağıııa
izin vereceğ i de düşünülmemelidir 2 ."
sorumluluğu"nun

Yanlış anlaşılmasııı :

TBMM . mutlaka idam kararını onaylamakla mükellef
değildir. Onu müebbet hapse de çevirebilir. Ama ne onaylama ve ne de müebbede
çevirme kararını verememesi, onun hukuki mesuliyetini intac edecektir.
6- A.md.91 /2 hükmü de bir misal olabilir. Kanun hükmünde kararnamelere
yetki veren kanunun ihtiva edeceği hükümler, bu konuda birinci derecede önemlidir.
Eğer böyle bir yetki kanunu çıkarılmamışsa, yine TBMM'nin hukuki mesuliyetinden
bahsetmek mümkündür.
A.md.9117 hükmü de misal olabilir. Kısacası kanun hükmünde kararnameler,
Resmi Gazetede yayııılandıkları gün TBMM'ne sunulmamışsa, TBMM hukuken
mesuldür. Burada söz konusu olan, TBMM Genel Kuru luna sunma işleminde ,
yürütme organıııııı değil de, TBMM Başkanlığıııııı ihmal· ve terahi göstermesi
halidir.
7- A.md.121/1. Olağanüstü halin, kişiler in ve kurumların temel hak ve
hürriyetlerini kısıtladığı malumdur. Böylesine teh likeli bir şeye izin veren kanunun
çıkmaması, muğlak çıkması veya geç çıkması sebebiyle ve fakat o l ağanüstü halin de
uygulanması halinde, yine aynı mesuliyet söz konusudur.
8- A.md.136'da Diyanet İşleri Başkanlığıııııı özel kanununda gösterilen
görevlerini yerine getireceğini belirtiyor. Bu kanun 2 Temmuz 1967 t. ve 633 s.lı
olup, bazı maddeleri (md.2,6-8, 11-13, 15,21-24) An. Mah. tarafıııdan iptal
(Bkz.R.G.11/5/1980-16895) edilmişti . Ancak yeni K. bugüne kadar heni.iz
çıkarılmamıştır. Ve fakat A.md. 136'ya dayanarak, din hizmetleri devam etmektedir!
9- A.md. J 38/son. Bu md.ye de yukarıda temas etmiştik. Tipik bir misal
olduğu için üzerinde yine duruyoruz ve memleketimizde çok cereyan ettiği için,
TBMM'nin hukuki mesuliyetini intac eden b.ir hükümdür.
' ibict. , 319-320.
ibid, 3 ı 9-320.
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Gerçekten de, bütün derecattan geçmesine rağmen,
TBMM'ne gelen
kesinleşmiş idam hükümlerinin yerine getirilmesi, mutad
olarak geciktirilmektedir.
Bu gecikme ile, hem mağdurun yakınlarına, hem de katile
zarar verilm
ektedir:

Mağdurun yakın l arı, geciken adalet sebebiyle,
katil ise, idamının sürüncemede

bırakılması

sebebiyle zarar görmektedir.

10-A.md. 145/ son cümle de biı; misal olabilir. Burada da
oldukça enteresan
bir hukuki münasebet düzenlenmektedir. Öyle ki, bu münas
ebetin çıkarılacak bir
kanunla düzenlenmesi, yargı fonksiyonuna birinci derece
tesir edecektir. Bu durum
da, TBMM 'n in mesuliyetine yol açabilir.
11-A.md. · 153/4: Bu hükmün de memleketimizde tam
manasıyla yerine
ve bu sebeple zararlara yo l açtığını belirtebiliriz . Yani iptal
kararının
yürürlüğe giriş inin 1 yıla kadar geri bırakıldığı
ve bu sebeple ortaya çıkan hukuki
boşluğu dolduracak kanun tasarı ve teklifleri
öncelikle görüşüp karara bağlanması
gereken ve fakat gerekenin yap ılm adığı durumlarda TBMM
'nin mesuliyeti söz
konusu olabilecektir. Bu durum birçok kanunda söz konusu
olmuştur (Mesela bkz.
633 s. lı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuru luş ve Görevleri
Hakkında Kanun) . ı
12-A.md. 154, 155, 156, J 57 ve I 60 md.lerin son fıkral&
rı da birer misal
olabilir: Bu beş md.de de bir kanunun çıkarılması ve bazı
düzenlemelerin yapılması
istenmektedir. İşte anayasaıiın bu hükümlerine uymam
ak, herhalde bir zar~r
meydana getirir ve bu zarardan da TBMM mesuldür.
getiri lm ed i ği

13-A.md. 161/ son hükmü de tipik bir misaldir. Ve memle
ketimizde, tesbit

edebild i ğimi z kadarı ile bir defa ihlal ed il;,, iştir: Gerçe
kten de yaklaşık olarak 1981

yılından sonra ç ıkarı l an Bütçe Kanunlarından 'birisi
içine, öğrenci affı ile ilgili
hükümler konulmuştur. Böylece Anayasanın sarih bir hükmü
açıkça ihlal edilmiştir.
Gerçi bu hüküm geniş kitleleri sevindirdiği için, herhangi
bir itiraz görülmemiştir.

Ama yi ne de, bir Anayasa ihlali olduğu için, bu sebeple
TBMM'nin mesuliyetine
gidilebi lirdi 2 .
1

Mesela:

l. "Z iiı a yapan k~d ın ve erkekle re 6 aydan 2
y ıl a kadar hapis cezası öngöre n TCK.' nun
440 ' ıncı maddesınde düzenl eme yaparak 44 1'inci
madde sini kaldıran tasarı, Anaya sa
Mahke mesi nin daha önceki iptali nedeni ile 27 Aralık'
a ( 1997) kadar yasalaşması gerekir ken,
Ada let Kom isyonu nda 2 ay önce geçmes ine rağmen
Genel Kuru l'da ele alınmadı."

(23.02 . 1998, Hürriy et Gazetesi, sh.7).
2. 6572 s. Gayrim enku l Hakkındaki Kanun iptal edi
ldi kten sonra 35 yı l geçme sine rağmen
TBMM gereke n kanuni boşluğu doldurmadığını Anaya
sa Mahkemesi Başkanı Yekta _Güngör
QZDE N gazete cil ere ~çıklamış (bkz. Ş ub at 1998,
Milliyet); 05 .03.199 8 günü lstanbu l
Universitesi Hukuk Fakültesi nd e düzenl enen " Hukuk
Devlet i Günü" top l antısında yapt ı ğ ı
konuşmasında da tekrarlamıştır.
2
Çok açık olamam akla berabe r şu mi sal de verilebilir:
Kamul aştı rma bedelle ri " peşin" ödenir
(A. md. 46/1 ). Ancak '.'tezyid -i bedel" davasını kazana
n ilgili k i şiler, devlett en a l acakl ı ve
devlet (ve kamu tü zel kişileri) borçlu haline gelmektedir.
Bütçe' de yer almaya n fazla ödenek
o ma li y ıl iç inde ödenemiyor. Ancak gelecek y ılın bütçes
ine de bu kamulaştırma borçlarını
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14-A.md. 169/3 hükmü de bir misal olabilir. Bu durum, TBMM'nin çıkardığı
bir kanun ile orman suçları için bir af çıkarması halinde söz konu~u olabilir.

B-

Diğer

Kanunlar:

Yukarıdan

Burada

beri verdiğimiz misaller, Anayasa hükümlerinden alınmıştır:
sarih bir hükmüne aykırı davranan TBMM'nin bu sebeple
yine kendisi tarafından giderilmesi söz konusudur.

Anayasanın

verdiği zararların
Aynı

duruma uygun misaller diğer kanunlardan da verilebilir. Yani
yürürlükteki bir kanun, anaya~anın yukarıdaki hü,kümlerine benzer bir hüküm ihtiva
eder de, o kanuni düzenleme çıkarılmamışsa, yine TBMM'nin mesuliyeti söz konusu
olabilir. Ve arada mahiyet farkı yoktur. Sadece, bağlayıcılığın kuvveti farkı vardır:
Anayasanın hükümleri, norm olarak diğe.r normlardan daha üstün ve bağlayıcılığı
daha kuvvetlidir.
Beliıtelim

ki, Anayasanın hükmi.ine aykırı bir kanun çıkaran TBMM'nin
bu kanuna karşı Anayasa Mahkemesine gidilebilir. Ve iptal de ettirilebilir.
Ama bizim burada temas ettiğimiz, iptal ettirme imkanından başka ve onun dışındaki
bir imkandır.
çıkardığı

Yukarıda Anayasa hükümlerinden bazı misaller vererek, TBMM'nin
me,su,liyetine gitme imkanlarının hukuki dayanağını belirttik. Bunun dışında da bazı
durumlar ortaya çıkabilir.

Yürürlükteki

diğer

kanunlardan da bazı misaller verebiliriz.

Aşağıdaki kanunlar sadece birer misaldir. Bunlar dışında da bazı kanunlar
bulunabilir ve vardır. Biz burada sadece bazı çok tipik hükümlerin yer aldığı bazı
kanunları misal olarak vereceğiz. ,

1- 3095 s. ve 4/12/ 1984 t. Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. ve
2. md.leri: Bu iki hükme göre, akitlerde faiz veya temerrüt faizi miktarı tespit
edilmemişse, senelik %30 oranında yapılır. Ancak Bakanlar Kurulu, ekonomik
şartları dikkate alarak bu oran da %80'e kadar arttırrıa ve eksiltme yapabilir. .
1

Burada yer alan %80'e kadar hükmü, ülkenin şartları nazara alınmadan
bir miktardır: Gerçekten de, enflasyon nispetinin % 1OO'e dayandığı
ülkemizde, tavan miktarının %80 olması, çoğu defa zararlara sebep olmaktadır.

düzenlenmiş

tediyeye yetecek ödenek konulmamakta ve böylece kişi"ler "peş in " ödenmesi Anayasa emri
olan alacakl arını al amamaktadır. Bunun da gerekçesi. bütçede ödenek yok l uğu(!)dur. Halbuki
gerekli ve yeterli ödeneğin konulmuş olduğu bir bütçe tasarısını denetlemek ve kabul etmek
TBMM'nin yetkisindedir ve görevidir (A. md. 162/1,3). Bu konuda ayrıca açık ve acıklı
misaller için bkz. DOMANİÇ, 26, 32 vd.
1
Bkz. R.G. 19/1211984-18610.
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Gerçi, miktar, %80'e kadar, Bakanlar Kurulu ta~afından tespit edilmektedir. Ama
Bakanlar Kurulunun elini kolunu bağlayan bir tavan tespit ed ilmes i, akitlerde bir
tarafa zarar verilmesi için kafidir'.
TBMM'nin böyle bir düzenleme ile, birçok
zarar verdiği açıktır2 .

kişi

veya kuruma, milyarlarca

2- Açık zarara yol açan parcı. ile ilgili düzenlemeler:
Mevzuatımı zdaki

para konu yapılarak düzenlemeler de bir misal olabilir. Bir
misal diyorum, as lında bu kabil düzenlemelerin sayısı çoktur. Bu konuda, TBMM,
ac il ve zamanında yasal düzenlemeler yapmadığı takdirde, kişileri ve kurumları
büyük zararlara sokacaktır. Bazı misaller verelim:
a- TCK ile para cezalarını düzenl eyen di ğer kanunlar ve mevzuat hükümleri:
Bu mevzuatta yer alan para cezalarının miktarları , enflasyonist tesirler neticesi aıtık
gülünç duruma düşmüş bulunuyor. Bu durum , trafik cezalarında çok açıktır.
Gerçi zaman zaman çıkarılan kanunlar, para cezalarının miktarlarını
arttırmaktadır. Ama yine de yüksek enflasyon nispetleri karşısında, füi l karlı

çıkmakta, mağdur veya devlet ise, zarara sokulmuş olmaktadır.

b- Bunun en tipik ve hatta baş döndürücü misali para cezasına mahküm
olan !arın durumlarıdır. Aşağıdaki satırlar bir gazeteden (05.O1.1998-M ili iyet)
alınm ıştır: "Emlakbank skandalının kahramanlarından Selim Edes ve Engin C ivan ' ın
devlete olan , milyarlık ceza borçları, faiz uygulanmadı ğı (yani kanuni engel
bulundu ğu) için enflasyon karsısında kusa döndü. 1996 Nisan ay ında ABD'ye kaçan
Edes' in ödemediği 103 milyar liralık cezası, dolar karsısında yüzde 79 değer
1
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ı. s. ve

14. 1.1 970 t. T.C. Merkez

Bankası

Kanunu (R.G. 26.1 . 1970-13409) 4. ve

diğer

md . lerınde Bankanın faiz oran l arını tespite yetkili olduğunu söylemiş, ancak sınır
koymamı şt ır.
2

Bu hüküm ile. ilgili olarak bir hu kuk iilimin in (Prof. Dr. Hayri
(21. 10. 1997 t. dıl ekçe) buraya almak isterim :

DOMAN İ Ç) başvurusunu

"Cumhur~a~kanlığı . .genel sekreterliğine hitaben yazdığınız ve bilahare Baka~ lığı.mıza
(Adalet) ıntı ka l ett ırıl en , Borçlar Kanu nu Ticaret Kanunu ve 3095 sayılı Kan unı Fa ı z ve
Temerrüt raizine ili şkin Kanun 'un faizle 'ilgili hüküm lerinde değisiklik yap ılmasına ilişkin
öneril eri niz incelendi .
'
Bakanlar Ku~ulunun 0~/08/1997 tarih ve 9711998 sayılı Kararıyla, 04112/I 984 tari h ve 3095
sayılı ~an_unı Farz ve 1 emerrüt Faizine İlişkin Kanun ' un 1 ve 2' inci maddelerinde öngörü len
kanunı faız ve temerrüt fa izi oranl arı 01/01/1998 tarihinden geçerli olmak üzere %30 'dan

%50'ye

ç ıkarılmı şt ır .

Faiz oranlarının yeniden arttırılmas ı bakımından ayrıca yasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğu
takdirde, öneri !eriniz bu Yasa yapını çalı şmal arında değerlendirilmek üzere not ed ilmi ştir.
Bilgilerinizi rica ederim."
07.02.,1998 l. Tü.rkiy~ G~zetesi nde yer alan bir habere göre: İçel Milletvekili Halil Cİ~ ,
kanunı ve temerrut fa ı zl erının %50 değil enflasyon ni spetinde artt ırılm as ı için kanun teklıfı
h azırl amı ş ve TBMM ' ne sunmu ştur.
'
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kaybetti. Nisan 1997'de sırra kadem basan Civan'ın 56 milyarlık cezası da dolar
yüzde 67 azaldı. Enflasyon bu hızla giderse, kaçaklar dolar karsısında
komik rakamlara ulaşacak cezalarını bir çırpıda ödevip hiçbir sey olınamıs gibi
Türkiye'ye dönebilecekler."
bazında

Bunun gibi suç işleyip , mahkum olduktan sonra yurtdışına çıkıp , mevzuatın
ve eksikli ğ inden istifade edenler her gün artmaktadır (Bkz. 21 .4.1998
Hürriyet, sh.1 ve 36).
boşlukları

Aynı habere göre, Edes'in
524,476 bin Amerikan Doları karlı

yaklaşık

1.5 yıl içinde 1.929.817, Civanın ise,
(Yani alacaklı devlet zarar etmiştir).

çıkmışlardır

c- Bu trajik durum, ilim adamlarının müstakil eser yazıp yayınlamalarına ve
hatta feryatlarına yol açacak boyuttadır. Mese.la bkz. Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ,
Faizle Karşılanamayan Zararın Giderilmesini Sağlayan BK. 105 ve Diğer Hükümler,
Beta Y. İstanbul , 1993 .
d- Gerçi bu acı ve acıklı duruma engel olmak için, çeşitli bakanlıklar, harç
ve çeşitli bedellerin 1998 yılında 1.804 katsayı ile hesaplanacağını ilan etmişlerdir
(Mesela bkz. Yasa Hukuk İçtihat ve Mevzuat Dergisi, c. XVI, 192/11 Aralık, 1997),
ama yine de, yüksek enflasyon nispetleri karşısında taraflardan birine zarar verilmiş
1

olmaktadır.

Bütün bu durumlarda, yasama organı, gerekli yasayı çıkartıp, bir
düzenlemeye bağlamadığı için, zarar vermeye devam etmiş o lmaktadır. İlk nazarda
basit gibi görülen bu miktarlar, binlerce ve milyonlarca insan ve mağdur nazara
alınırsa, ortaya çıkan zararın küçük değil, muazzam olduğu açıkça görülüyor. Bu
zararlara sebebiyet veren de yasal düzenlemelerin eksikliği ve zamanında gerekli
tadillerle tedbir almayan ve gelişmelere intibak edemeyen TBMM ' dir.
e- Diğer misaller: Buna benzer misaller mevzuatımızda bulunabilir değil,
çoktur. Konuya burada sunduğumuz açıdan bakıldığı zaman, bilhassa para ile ilgili
zararlar sahasında, daha değişik ve dikkat çeken ve can yakan misaller bulunacaktır.
Me·sela aşağıda (sh.115) bunun bir misali Türk Eczacılar Birliğinin, Anayasa
Mahkemesinin iptal kararında verdiği 6 aylık süre içinde gerekli yasal düzenlemeyi
çıkarmayan , aksine 2.5 yıl sonra çıkaran TBMM ' nin ihmalinde de görülecektir.
Bunun gibi şu kanunlara da bkz. 21.07. 1953 t. ve 6183 s.k., 492 s. Harçlar
K., ve 3505 , 3678, 2675 ve 2942 s. Kanunlar.
f- Para ile ilgili olmayan ve fakat paradan da değerli olan insan hayatı ile
ilgili bir düzenleme eksikliği veya düzenlemede gecikme sahası , trafik düzenlemesi
ve cezasıdır. Yıllardır trafik düzenlemelerini ihlale karşı verilen cezaların azlığı
söylenir. Ama bir türlü bu cezalar, fiilin verdiği maddi ve manevi zarara uygun bir
derecede arttırılmaz. Arttırılmadığı için de, büyük zararlara yol açan ve unutulmaz
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acılar veren trafik kaidelerinin ihlalleri kolaylıkla görülmektedir. Mesela son olarak
ı 998 yılı

Kurban Bayramı tatili (toplam 9 gün) esnasında, trafik kazaları yaklaşık
200 ölü- 1000 kadar da yaralı ve trilyonlarca lira da maddi zararlara yol açmıştır
(Bkz. 13.04. 1998 t. gazeteler). Bu trafik kazalarının belli başlı sebep leri , trafik
kaidelerinin ihlalidir: Alkollü ve uykulu araç kullanma, hatalı so llama v.b. Bu
şekilde kaidelerin ihlaline verilen cezalar ise ancak birkaç milyon para cezası ve
bazen de, ehliyete el koymaktır. Halbuki kaza riskini arttıran bu faktörlere sebep
olma halinde, dünya standartlarına uygun cezalar getiren düzenlemeler getirilmeli ve
"komik" kalan cezalar (Bkz. 13.04.1998- Sabah, sh.18) terk edilmelidir. Böyle bir
düzenlemeyi getirmeyen TBMM ise, bu zarardan dolayı sorumludur. Gerçi trafik
kazalarında sürücü, yol ve yayaların kusuru da rol oynar (Bkz.13.04. 1998 t. Milliyet.,.
sh. 12). Ama kanaatimizce en' büyük kusur, kusurlu davrananlara gerekli cezayI
vermekte geciken düzenlemelerdir. Bu gecikmeler olduğu müddetçe şu acı gazete
başlıkları görülmeye devam edecektir: "Yollar cesetle doldu" ( 12.4. 1998 - Sabah
sh. 1); "Trafik Teröristi" ( 15.4. 1988 - Sabah, sh. I ). "Bir canavar daha serbest" DYP Zonguldak Eski Milletvekili Dr. Tevfik Ertüzün'ü öldüren "ehliyetsiz sürücü',
' Onur Özkan, 50 milyon kefaletle tahliye edildi. Özkan, sadece 3 ay hapis yattı~
Ertüzün'ün eşi Ceyda Eıtüzün "Demek insan hayatı bu kadar değersiz" dedi
(Sabah, 16.4. 1998, sh. I ve 15).
18.4.1998 günü Star TV, 19.30 Haber Bülteninde ise: ABD'nde ölüme
sebebiyet veren sarhoş sürücüye hayat boyu hapis cezası verildiği bildirildi.
yaralı

Hatta "Trafik Haftası" nda dahi, iki gün içindeki trafik kazalarında 3 ölü, 53
tespit edilmiştir (6/5/1998, Sabah, sh. 14).

Son bir haber: "Eh liyetsizdi, alkollüydü, kırmızı ışıkta geçti, yayaya
çarptı, öldürdü ... Üstelik kaçtı. Ve sadece bir ay yatıp çıktı." (7/5/1998 - Sabah,
sh. I ve 25). Son 17 yılın araç ve ehliyet artışı ile trafik kazalarındaki ölü sayısının
gelişimi için bkz. 7/5/1998 - Milliyet, sh. 8.
Türkiye'deki araç sayısına (1996 yılında 6.249.270 - 1997 yılında
7.776.394) göre son derece çok kaza olmakta ve kazalarda yüksek sayıda ölü ve
yaralı görülmektedir (1996, ölü: 5.428, yaralı: 104.599 Bkz. Hürriyet, 14.04.1998,
sh.14 ve Milliyet, 24.4 .1998, sh.11 ). Bu acı ve acıklı manzaranın ortaya çıkmasında,
trafik kaidelerini i1hlallere verilen cezaların "komik" derecede az olmasına sebep
olan ve gerekli makul düzenlenmeyi getirmekte geciken TBMM'nin rolü vardır.
g- Doktorların tıbbi hatalarına karşı mevzuattaki düzenlemeler de yetersiz ve
hatta eksiktir. Bu komi senelerdir ihmal edilmiş ve milyonların zararına yol açan bir
düzenleme kusurudur (son olarak yayınlanan bir hukuk mücadelesi için bkz.
12.04.1998-Hürriyet-Pazar).
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h- Son bir misal, TBMM ' nin bir kararı sebebiyle ortaya çıkabilecek zarar
söz konusu olur: A. md.84. hükmüne göre " ... kısıtlanan" bir Parlamento üyesinin
" .•• üyeliğinin düşmesine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir." Bu
hükümden anlaşıldığına göre, TBMM ;' kısıtlanan" bir milletvekilinin üyeliğinin
düştüğüne karar vermeyebilir. Mesela salt çoğunluk sağlanmayabilir. Bu durumda,
akıl hastalığı v.b. sebeplerle "kısıtlanmış" bir milletvekilinin TBMM üyeliği devam
edecek demektir! Ve bu milletvekili " kısıtlı" haliyle "bütün milleti temsil" etmeğe
(A . md. 80) devam edecektir. Ve bu arada kısıtlı hali sebebiyle zarar da ,
verebilecektir. Bütün bu kötü neticelerin, TBMM üyesi sıfatıyla devamına da
TBMM'nin bir kararı yol açmış olacaktır.

BEŞiNCi BAŞLIK:

DAV ACI - DA VALi:

TBMM'nin hukuken mesul tutulma~ı ihtimalinde, elbette ki - davacı ve davalı
kavramları önemlidir. Kanaatimce bu konuda aşağıdaki noktalar belirtilebilir:
1-

Davacı:

Davacı sıfatı, tek tek Türk vatandaşları olabildiği gibi, birden çok şahıslar,
nihayet bütün Türk milleti de olabilir. Dava ehliyetine sahip ve hasım olma .
hususiyetine sahip Türk vatandaşları, TBMM ' ne karşı davacı olabilirler.

Tabii hükmi şahıslar da davacı olabilir. Dernekler, klüpler, vakıflar gibi .
Mesela Vakıflar ile ilgili bir. düzenlemenin çıkması veya çok açık biçimde, vakıflara
zarar veren şekilde düzenlenmesi durumunda . vakıflar davacı olarak hasım
olabilirler. Yine mesela sigoıta şirketleri , sigorta ile ilgili bir kanunun çıkmaması ,
açıkça ihmal edilmesi, ya da sigorta şirketlerine zarar verici istikamette bir
düzenleme ile çıkması halinde, TBMM ' ne karşı husumet tevcihi ehliyetleri vardır.
Söylemeye lüzum yok ki, davacı olabilmenin ·şartları burada söz konusu olur.
Usul hukuku teorisinde bu konuda kabul ve tatbik edilen şartlar burada aranacaktır'.
Davacı sıfatı sadece Türk vatandaşlarınındır; yabancılar bu konuda dava açamazlar.
Gerekçemiz: Davalı Türk milletinin mümessili bir Parlamento (TBMM) olduğuna
göre, davacı da Türk vatandaşı olmalıdır.
2-

Davalı:

Davalı TBMM ' dir. Te~ tek milletvekillerine davalı sıfatı veremeyiz. Ama bir
organ olarak TBMM'ne karşı davalı sıfatı ile dava açılabileceğini kabul etmekte bir

hata yoktur.

1
Bkz. Necip BİLGE/Ergun ÖN EN, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 1771 s. Kanuna
göre Yeniden Yazılm ı ş , 3. Bask ı , Ankara, 1978 A.U . HFY ., 147 vd.

117

ServeıAr~m~a~ğ

~an'.:..-~~~~~

~

~~~~~~~~~~~~~~

r
Davanın ~a ıyed Bakanlığı aleyhine
ğ dan T B M M ba
k aatimı

~~~~~------

· ı· d h t
açılması ı·htı
ma ı e a ıra gelebilir.
Ancak an
zce, o ru
şk
an
lı
ğı
al
ey
hi
ne aç m ak müm . .
b
k
lığının idari iş
Kaldı ki, T B M
kündür.
lemlerine karşı
M , aş ,an
açılan davalard d
di
lm
iş
a,
bulunmaktadır
ava 1ı kabul
e
.
vacı . olabilm
e konusunda
arayacağımız
Oda d genel us
şartları, dava 1 olabilmek
konusun a a,
ul hukuku teorile
ı
ri içinde aramam
ız tabiidir.
za te n tatbikatta
da, sayıları az
da olsa, T B M
kabul edilmi ştir
M başkan 1ığın d - 1ı sıfatı
(B kz . Sh .20) .
ın ava

Yukarıda belirt
olduğu kanaatindeyi tiğimiz BK. 389-392 md.lerin burada kı
m. Bilhassa 39

·
yasen tatbiki mümkü
0/2 ile 392/1 hü
n
kümleri tatbik
edilebilir .2

ALT iN C i BAŞL
IK: Y E T K
iL i MAHKEM
E:
Bu konuda yetk
ili mahkeme ha
ngisidir?
Gerek Anayasa
daki hükümle
rden ve gere
hükümlerinden
kse, dava teor
hareketle aşağıd
ileri ve usul
aki noktaları
belirtebiliriz:
1- T B M M 'n e
karşı açılacak dava
larda iki yargı
hatı ra gelmek
tedir: ldari yarg
çeşidinin yetkili o\
ı ve adli yarg
rnası
ı.
2- Herhalde
aşağıdaki no
ktaların tart
düşüncelerim
ışılması ~ere
iz şöyledir:
kir; bu konuda
a-

1

Danıstay :

Bkz. BİLGEN ,3
17 vd

~na!'asa

H~k~ku~~a kla~ik
mılletın tems
ıl cılerıdır ler. fü

2

teori şudur: Es
·
m olarak TB M as hakimixet ı:ıillete aittir.
M , Tü rk mı lletı
rlam~~t~ üyele~:~
adına yasamPa
P~rl amen~omın mibk~lz.etinmd.6).
a yetkıs ını kulla
tems i~ci.si olması , bir m
mılletvekıllerı ve
kı
l
an
ol
ad
du
a
ğu
onun
gıbı , tüm olarak
manasında
bir vekalet deği
TB M M 'd e vekivekili olma sı demektir . :rek
ldir. v.s.
~~
ldir. Bu vekale
Ancak, teorik
t, husu sı hu t
?l~rak insana hoş ge
an ayasanın
len bu açıklama
çeşıtlı hü kü
, pratikte pek manid
mlerinden çıka
n manaya gö
Yasama organı
ar değildir. çu
re:
milletin temsilci
nk ü
si, vekilidir,
Onun refahı, sa
adeti v.b. için gö
rev yapmaktadır.
İşlemlerini , ya
rgı ve yürütm
e organ l arı gibi
~aınu kurum ve ku
, millet ad
ılgılılerı sorumlu ruluşla.rına verdiği ödeneği, yi ına yapar.
tu
ne Tü rk M
ta
r,
zı
mm
hesaplarını
kabul etmeyeb et tahakkuk ettirir. Hatta ka illet adına denetler; şartla~ı va
ili
mu iktisadi te
r
~,
(A
.m
d . 164-165) .
Bu ve benzeri
şebbüsle rinın kers
hükümlerden
sın
haraket\e·, Tü rk
hukuki mahiy
eti hakkında
BK . md . 389- Milleti ile TB M M aras ın
kanaatindeyim.
daki münasebetin
392 md.lerinin
tatbikine bir
engel olmadı ğı
(A .md .7.

118

Ayrıca

T C. 'nin 75. Kuruluş

Yıldönümüne Armağan

• Eğer alt derece mahkemelere dava açma hakkı kabul edilirse, bu yüksek
·
mahkeme, temyiz mercii olarak görev yapacaktır.
• Yok eğer alt derece mahkemeye degi 1 de, ·doğruda'n bu yüksek
mahkemeye başvu~ma hakkı kabul edilirse (~nazından, ~avalının statüsü ve anayasal
~rganların karşılıklı seviye münasebetleri bakımından), bu takdirde A. md. 154 ve
55
rnd.leri uyarınca "Kanunla belirtilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi
olduğu" Danıştay K.da tasrih edilmelidir.

•

İtiraf etjelim ki, kanunlarımızda böyle bir tasrih yoktur .

Danıştay'a bu yetkiyi verebilmemiz ihtimali biraz zayıf düşüyor: Çünkü
•
u takdirde, TBMM'nin işlemlerini ve bu arada bir kanunu çıkarmaması, eksik
~karması ya da geç çıkarmasını bir idari islem olarak kabul etmek gerekir. Halbuki,
BMM'nin, gerçi çok az sayıda idari olanları da vardır, ama kanun yapma,
Yapmama ile ilgili işlemlerini ve bu sahadaki hareketsizliğini idari kabul etmek bize
~Ygun gelmiyor. Çünkü kanun ve kanun hükmünde kararnameler yasama
ışlemleridir. TBMM ise organ olarak, idari değil, bir yasama organıdır.

b

• Adli yargının kamu hukukunu ilgilendiren ihtilaflarda yeterince hassas
· de değ"fd"
·
· , kanaatımce
· ve ·ıddıası
· olmadığı foa razıye
ı ır .
yerın
Bu sebeple Danıştay'ı ilk ve son derece mahkemesi olarak TBMM'ne karşı
açılan davalarda vazifeli olarak kabul edemeyiz.
b- Yargıtay:
Bu s

• Adli yargı, genel olarak hukuki ihtilafl~rd~ vazifeli bir yar~ı ç~~ididir.
ebeple TBMM'ye karşı açılacak davalarda vazıfelı olduğu kabul edılebılır.

1

Adli yargının vazifeli kabul edilmesinin bir sebebi de, açılacak davanın
~~vzuu, bir kanunu çıkarmamak, geç çıkarmak, ya da zarar verecek biçimde eksik
zarar'a sebebiyet vermektir ve davalıdan bir
duzenfemelerle çıkartmak sebebiyle bir taz · .
.

1

•

mınat ıstenilmektedir.

. • Ortada iptal edilecek bir eylem ve işlem (Bkz. A.md.125) olmadığı için
· d ·
·
de ıdari yargıya gıtmemiz
uygun düşmez kanaatın eyım.
• Alt ve üst derece mahkeme konusunda biraz yukarıda belirttiğimiz
esaslar burada da söz konusudur.
1
• Sonuç olarak TBMM'ye karşı açılacak hukuk davalarında yetkili
·
· b ı· ı·ırız.
mahkeme atı derece adliye mahkemelerdir dıye

1.

lbid., Sh. 26.
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Vazifeli mahkeme alt derece mahkeme olduğu kabul edilince, tazminat
• ı
taleplerine bakan Yargıtay dairesinin temyiz mercii olarak yetkili olduğu da kabul
edilir.
•

Tatbikattan örnekler:

1- Maalesef, uygulamadan değişik örnekler verm ~k mümkün değil. Bu
1
konuda tespit edebildiğimiz kadarı ile çok az örnek var. Mesela bir örnekte,
Yargıtay 4.HD E.1996/12172-K.199 7/6014 ve 11 /3/ 1997 tarihli kararı ile,
TBMM'ne karşı açılan hukuk davalarında idari yargının yetkili olduğunu kabul
etmiş bulunuyor: Anayasa Mahkemesi 6643 s. Türk Eczacılar Birliği K.nun bazı
hükümlerini iptal etti (3/12/1991 R.G.10/2/1992). iptal kararı sebebiyle ortaya çıkan
boşluğu doldurmak için 6 aylık süre verdi. TBMM, bu müddet içinde bir kanun

çıkartıp boşluğu doldurmadı. Türk Eczacılar Birliği'nin müracaatlarına rağmen,
.a ncak yaklaşık 3 yıl sonra bu kanunu çıkartabildi. Bu arada Birlik, TBMM aleyhine,
maddi zarar-ziyan talepleri mahfuz kalmak üzere, manevi zarar talebi ile, Ankara 5.
Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme BK. md. 49'un şartları
gerçekleşmediği gerekçesi ile davayı reddetti (1995/ 190 E.1996/393 K. 6/6/ 1996 t.
karar). İtiraz üzerine Yargıtay 4.H.D. Asliye Mahkemesinin davaya bakmaya
yetkisizliği (Ona göre İdari yargı yetkilidi~) gerekçesiyle kararı bozdu.
1

Bunun üzerine hem davalı, hem de davacı, karar düzeltme yoluna
başvurdular. Bu makale yazı ldığı sırada henüz netice alınmamıştı.
2- İkinci bir örnek: Meclis Başkanvekili (Yılmaz Hocaoğolu)'nun bindiği
otomob ilin kaza yapması neticesi zarar gören şahsın (Ali Galip Irmak) TBMM
başkanlığı a leyhine açtığı tazminat davası İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde
görülmektedir (Bkz. 15.04.1998 t. Milliyet Gaz. sh . 25).

YEDİNCİ BAŞLIK: DİGER USULİ HÜKÜMLER
Bu konuda Medeni Usul Hukukunun ve Kanununun usul hükümleri ile BK ve
diğer mevzuattaki ilgili hükümler, uygun olduğu derecede uygulanır. Bunlar
arasında Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler bilhassa önemlidir. Tereddütleri
gidermek için mevzuatta değişiklik ve ilav.e ler isabetli olur.
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SONUÇ
Sunduğumuz

bu

kısa

araştınnadan

elde

ettiğimiz

neticeleri

şöyle

özetleyebiliriz:
1- Hukuk ilmi ve hukuki tefekkür, insan ile insan ve insan ile eşya arasındaki
münasebetleri düzenlemiş, insanların hakkına kavuşmasını hedef almıştır. Bu gayeyi
gerçekleştirmek için, insana veya eşyaya gelen her zararı giderme yollarını da
düşünmüştür. Bir diğer deyişle: Kimse kimseye veya kimsenin malına zarar
vermemelidir. Verdiği takdirde ise bu zarar giderilmelidir. Hiçbir zarar yoktur ki ,
onun giderilme yolu düşünülmemiş olsun. "Kimseye zarar vermeyeceksin. Norm bu.
Zarar verirsen tazmin edersin. Yaptırım da bu olmalı."'
2- Mecelle'de 31. md. şu şekildedir: "Zarar bikaderi'I imkan def'olunur."
20. md. hükmü ise şöyledir: "Zarar izale olunur."
1

3- Zarar veren kim olursa olsun, ondan tazmin edilir; eğer suç teşkil ediyorsa
cezai müeyyide (hapis, para cezası gibi) uygulanır. Eğer suç teşkil etmiyorsa, hukuki
müeyyide (tazminat, iptal gibi) uygulanır. Bu kaideden kimse istisna tutulmamıştır ,
· Parlamento üyeleri başbakan ve hatta Cumhurbaşkanının da hukuki ve cezai
mesuliyetleri vardır. Ancak bazı kimselerin hukuki veya cezai muhakemesi özel
prosedüre

bağlanmış bulunmaktadır.

4- TBMM'de hukuki müeyyideye tabiidir. Zaten tek tek üyeleri hem cezai
hem de hukuki mesuliyete tabidirler.
5pek ele

a-

kadar anayasa hukukçuları ile ceza hukuku uzmanları tarafından
bu mevzuun incelenmesinden şu neticeler ortaya çıkmıştır:

Şimdiye

alınmamış

Bir kanun çıkması gerekiyor da (Anayasa gereği veya ülkenin içinde
sebebiyle) çıkmamışsa, TBMM bundan hukuken sorumludur.

bulunduğu şartlar

b- Çünkü bu sebeple ortada bir zarar vardır. Jnsanlar ve eŞya bu sebeple
zarar görmüştür. Bu zarara sebebiyet veren TBMM zararı gidermelidir.
c- Zarar gören şahıslar, hakiki veya hükmi şahsiyete sahip kuruluşlardır. Bu
sebeple · onlar davacı olacaklardır. Davalı ise, böyle bir' zarara sebebiyet veren
TBMM'dir.
d- Söylemeye lüzum yok ki, hukuki mesuliyet sahasında borçlar hukukunun
genel teorisinde yer alan esaslar burada da aranacaktır: Kast, kusur veya ihmal,
zararın varlığı, hukuka aykırılık ve illiyet rabıt~sı gibi. Bunların hepsi isbat edilmeli,
hakim iddia ve delilleri takdir edecektir.

1

BİLGEN , 320/261.
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e- Davaya bakacak mahkeme konusunda bir tereddüt vardır: İdari yargı
veya Adli yargının hangisinin vazifeli olduğunda tereddüt ortaya çıkmaktadır.
Tereddüdün kaynağı yasama organı iŞlemlerinin organik bakımdan değil de, mahiyet
bakımından idari bir muamele olup olması noktasındadır. Ama genel yetkili adli
yargının vazifeli olması lehine bir kanaat belirmiştir.
f- Adli yargının alt derece mi yoksa üst derece mahkemesinin mi vazifeli
olacağı konusunda, alt derece mahkemelerin, temyiz mercii olarak da, Yargıtay'ın
ilgili dairesinin vazifeli olması kanaatine varılmıştır.

g- Bu konuda usul kanunlarına açık hükümler ilave edilmeli, ya da özel bir
kanun çıkarılmalıdır.
h-
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BK.md. 389-392 bu konuda aydınlatıcı hükümler ihtiva etmektedir. ·

