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  ÖZET   

Modern Devletlerin kurulması ile beraber devletin varlığını ve bekasını tehdit 

eden, tehlikeye düĢüren çeĢitli durumlarla karĢı karĢıya kalınmıĢtır. Devletler bu gibi 

durumları bertaraf etme adına birtakım savunma mekanizmaları geliĢtirmiĢtir. Bu, 

esasen savunma refleksinden doğan bir durumdur. Çünkü devletler de tıpkı canlı 

organizmalar gibi vücut bütünlüğünü bozmaya yönelik her türlü olay ve olguya karĢı 

bir direnç göstermektedirler. ĠĢte bu noktada devlet yapılanmaları anayasal 

meĢruiyeti esas alarak yasal zeminde bu direnci realize etmektedirler. Bu çalıĢmada 

genel olarak kamu düzeni olgusunu, kamu düzenini sağlamaya yönelik olağan 

yöntemleri, olağanüstü yönetim usullerini, 1876 Kanun-i Esasiden günümüze dek 

yapılan anayasal düzenlemelerde ülkemizin, devletin bekasına yönelik tehditlere 

nasıl bir reaksiyon gösterdiğini, kamu düzenini koruma adına nasıl bir refleksif 

eylem geliĢtirdiğini, buna yönelik nasıl bir mevzuat geliĢtirdiğini ve en nihayetinde 

çalıĢmamızın esas amacını taĢıyan olağanüstü yönetim usullerinin uygulanması 

sırasında kamu yönetiminin nasıl etkilendiğinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 
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 With the establishment of modern states, various situations have been faced 

that threaten and endanger the existence and survival of the state. States have 

developed a number of defense mechanisms to eliminate such situations. This is 

essentially a defensive reflex. Because states, like living organisms, show resistance 

to all kinds of events and phenomena aimed at disrupting body integrity. At this 

point, the state structures realize this resistance on the legal ground based on 

constitutional legitimacy. In this study, in general, the phenomenon of public order, 

the usual methods to ensure public order, extraordinary management procedures, the 

constitution of the Constitution of 1876 to date, how our country reacts to threats to 

the survival of the state, how to develop a reflexive action to protect the public order, 

and how ultimately public administration is affected during the implementation of 

extraordinary management procedures which are the main purpose of our study. 
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ÖNSÖZ 

Devletlerin varlığını ve bekasını tehdit eden olay ve olgular, yasal çerçevede 

bertaraf edilmeye gayret gösterilmektedir. Olağan ve olağanüstü yönetim usulleriyle 

bu durum realize edilmeye çalıĢılmaktadır. Temel amaç olan kamu düzenini tesis 

etmek adına devletler, olağan yönetim usulleriyle baĢa çıkılması mümkün olmayan 

durumlarda olağanüstü yönetim usullerine baĢvurmak zorunda kalmaktadır. Bu 

yönetim usullerine baĢvururken demokratik, hukuk kuralları içerisinde kalmak 

suretiyle söz konusu duruma meĢruiyet kazandırılmıĢtır. Kamu Yönetimi, tüm bu 

oluĢumlardan, değiĢimlerden bağımsız kalamamakta ve tabii olarak etkilenmektedir. 

ÇalıĢmamızda olağanüstü yönetimlerin Osmanlı devletinden günümüze dek tarihsel 

süreçteki evrimi ele alınarak Kamu Yönetimine yansımaları irdelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Tez araĢtırmamın ve yazımının gerçekleĢmesinde büyük katkıları bulunan 

DanıĢmanım Prof. Dr. Ferit ĠZCĠ ‟ye, süreç boyunca görüĢlerini aldığım Doç. Dr. 

Tekin AVANER‟e ve bu süreçte her zaman yanımda olan, maddi ve manevi 

desteklerini esirgemeyen biricik ailem ve sevdiklerime teĢekkür ederim. 
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GĠRĠġ 

Ġptidai topluluklardan tutun da en kompleks ve geliĢmiĢ insan toplulukları, 

asgari ve müĢterek bir payda altında bir toplum olma amacını geliĢtirmiĢlerdir ve bu 

amaç çerçevesinde kendi istek ve arzusu ile birtakım özgürlüklerinden ödün vererek 

belli kurallar altında yaĢamayı tercih etmiĢlerdir. Topluluk halinde yaĢayan insanlar, 

günlük yaĢamlarında can, mal ve ırzlarının güvenlik içinde olmasını uzun zaman 

yeterli görmüĢlerdir. Buna karĢılık, zamanın getirdiği yenilikler, kültür seviyesinin 

artıĢı, yaĢam kalitesinin yükseliĢi gibi nedenlerle topluluklar huzur bozucu olayların 

önlenmesi, çocukların kötü alıĢkanlıklara karĢı korunması, muhtaç ve aciz durumdaki 

vatandaĢlara yardım edilmesi Ģeklinde faaliyetleri de devletten talep eder 

olmuĢlardır. ĠĢte insanların bir arada yaĢamaları için zorunlu görülen ihtiyaçların 

karĢılandığı düzen kamu düzenini oluĢturmaktadır. 

Ġnsan doğasında hayatın olağan akıĢını takip etmeye ve geçmiĢte belirli bir 

düzen içinde akan eylemleri sürdürmeye yatkınlık vardır. Ġnsan doğasında yer alan 

bu alıĢkanlık devamlılığı, bir araya gelerek topluluklar halinde yaĢayan insanlar için 

bir gereksinimdir. En eski topluluklardan modern devletlere kadar bu gereksinim 

süregelmiĢtir. Modern devletlerde hukuk sistemi düzenin ve adaletin sağlanmasının 

bir birleĢimidir. 

Kamu düzeni kavramı kamu hukuku içinde hem çok kullanılan hem de çok 

tartıĢılan kavramlardan biridir. Gerek yönetim hukuku, devletler genel-özel hukuku 

ceza hukuku gerekse genel kamu hukuku alanlarında hem teorik hem de pratik 

manada tartıĢmalara malzeme taĢıdığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra birçok 

mahkeme kararında önemli bir rol üstlendiği ve etkin olduğunu rahatlıkla ifade 

edebiliriz. Kamu düzeni, sadece genel kamu hukuku bakımından değil; diğer hukuk 

dalları bakımından da temel bir kavramdır. Bu çalıĢmanın amacı, kavramın Türk 

hukuk birikimi bakımından ne anlama geldiğini ortaya koymaktır. Diğer bir deyiĢle 

Türk hukuk öğretisi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararları 

doğrultusunda kavrama açıklık getirmektir. 
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Devlet güçleri dediğimiz yasama, yürütme ve yargı erklerini elinde tutan 

organların bu güçleri keyfi veya sınırsız bir Ģekilde kullanamayacakları yaklaĢımı 

genel geçerdir. Bu yaklaĢım ülkelerin gerek kendi anayasalarında gerekse 

uluslararası sözleĢmelerle güvence altına alınmıĢtır. Fakat bu yaklaĢım, devletlerin 

olağan dıĢı eylemlere karĢı refleks göstermesini engellemesi anlamını 

taĢımamaktadır. Devletlerin savaĢ, ayaklanma, iç savaĢ, lokal veya ülke genelinde 

oluĢabilecek ayaklanmalara karĢı doğal bir savunma mekanizması geliĢtirmesi 

kuĢkusuz normal karĢılanmaktadır. Olağan dönemler için geliĢtirilen hukuk 

kurallarının yetersiz olduğu zamanlar için olağanüstü hukuk kuralları devreye 

konulmaktadır. Bu hukuk kuralları istisnai ve geçicidirler. Olağanüstü Hal dönemi 

olarak ifade edilen bu zaman dilimleri keyfilikten çok zaruri bir ihtiyaca cevaptır. Bu 

bağlamda Ģunu da vurgulamak gerekir ki OHAL rejimi sürecinde bile yasama ve 

yürütme gücünü elinde bulunduran otorite, yine demokratik hukuk kurallarına bağlı 

kalmak zorundadır. Bu hukuk kuralları baĢta anayasa olmak üzere temel hukuk 

kuralları ile belli bir çerçeveye oturtularak amaç ve kapsam dıĢına çıkılması 

engellenmiĢtir. Dolayısıyla OHAL rejimi süreci de tıpkı olağan dönemlerde olduğu 

gibi sınırları önceden çizilmiĢ hukuk kurallarının bağlayıcılığı söz konusudur.  

OHAL rejimi kapsam, konu ve içerik yönü ile devletlere ve olağanüstü hal 

rejiminin türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Bu tür dönemlerde göze çarpan en 

bariz özellik, idarenin takdir yetkisinin geniĢletilmesidir. Bununla beraber olağan 

dönemlere nazaran bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin olağanüstü hal 

dönemlerinde önemli ölçüde sınırlanabildiği görülmektedir. Teoride kamu düzenini 

sağlamak adına yasal düzenlemeler olmasına rağmen pratikte çok büyük hak ihlalleri 

olduğu gerçeğini vurgulamak gerekmektedir. Bu aslında demokratik hukuk 

devletlerinin hala üstesinden gelemediği bir paradokstur. Böylesi bir durum haklı 

olarak eleĢtirileri de beraberinde getirmektedir. 
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Bu çalıĢmada OHAL yönetimlerinin Kamu Yönetimine yansımaları dönemler 

itibari ile ele alınmıĢtır. ÇalıĢma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci 

bölümde Kamu Yönetimi bağlamında çok önemli bir yer teĢkil eden kamu düzeni 

kavramı genel itibari ele alınmıĢ olup, kamu düzenini sağlayan ve kamu düzenini 

bozan unsurlar irdelenmiĢtir. OHAL yönetimleri olan Olağanüstü hal ve Sıkıyönetim 

kavramları ve aralarındaki farklar araĢtırılarak tarihsel süreç içerisinde kronolojik 

olarak ele alınmaya çalıĢılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ülkemizde Cumhuriyet sonrası yasal ve 

Anayasal düzenlemelerde OHAL uygulamaları teorik olarak çözümlenerek pratikteki 

yansımalarına bakılmıĢtır. Son bölümünde ise tarihsel süreç içerisinde ele alınan 

OHAL uygulamalarının Kamu Yönetimine yansımaları analiz edilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

KONU ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL KAVRAMLAR VE KAVRAMSAL 

ÇERÇEVE 

1.1. Kamu Düzeni 

KiĢisel ve toplumsal yaĢamda her fiilin temelinde, o fiilin nedenini meydana 

getiren bir soyutlama muhakkak bulunmaktadır. Yönetim bilimi de bundan azade 

değildir. Buna göre idari her eylem ve iĢlemin temelde en az bir nedeni vardır. 

Yönetim bilimi açısından kamu yararı her zaman temel amaçtır. Ancak bu amaca 

ulaĢtıracak hedefler de bulunabilir. Kamu düzeni böyle bir hedef veya temel amaç 

olarak görülmelidir. Kamunun ve düzenin ne anlama geldiği kamu düzenini 

tanımlamada yardımcı olacaktır. Düzen sistem, nizam, ögeler arasındaki iliĢkiler, 

organizasyon gibi anlamlara gelir. Kamu ise Türkçe sözlüklerde halka hizmet sunan 

devlet organlarının tümünü ifade ederken, ikinci anlam olarak bir ülkedeki halkın 

tamamını ifade etmektedir (ġimĢek, 2010: 48).  

Ġngilizcede kamunun (public) ilk manası halk, ikinci manası kurumsal olarak 

devlet olduğu ifade edilmektedir (government). Fransızcada ise kamunun tanımı 

(Larousse, 2010: 833), Ġngilizce sözlüklerdeki anlamla benzerlik göstermektedir. 

Buna göre kamunun ilk anlamı toplumu bir bütün olarak ilgilendiren anlamındadır. 

Ġkinci anlamı ise ülkesel yönetimle ilgili bir anlamı vardır. Bu iki yabancı dildeki 

fark bile kamu düzeninin Türkiye‟deki uygulamasına yönelik eleĢtiriler için ipucu 

niteliğindedir. Gerçekten de Türkiye‟de “kamu” ön ekine sahip her tamlama devleti 

önceleyen Ģekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de, "Kamu" ifadesinin 

toplumsal kullanımı ikincil düzeydedir 

Diğer bir tanıma göre Kamu düzeni olgusu belirlenmesi bir hayli zor bir 

kavramdır. Bir bütün olarak toplumun çıkarlarını korumaya dönük hükümlerle 

meydana gelen hukuki düzenin bütünü olarak ifade edilebilir.' (Oğuzman Ve Öz, 

2000: 74) 
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1.2. Kamu Düzenini Sağlayan Unsurlar 

Toplumun çıkarlarını korumaya yönelik oluĢturulan hukuki bir düzen olarak 

genelleyebileceğimiz kamu düzeninin sağlanması adına birtakım unsurlar sistematize 

edilmiĢtir. Bu bağlamda ilk baĢlarda “güvenlik, sağlık, dirlik ve esenlik” olarak ifade 

edilen klasik unsurlar, kamu düzeninin sağlanması adına yeterli görülmekte iken; 

zaman ve koĢulların dayatmasıyla modern unsurlar dediğimiz “genel ahlak”, “insan 

onuru” “kamusal estetik” ve "bireylerin kendilerine karĢı korunması" gibi yeni 

unsurlar eklenmiĢtir. ġimdi bu unsurları yakından inceleyelim. 

1.2.1. Kamu Düzeninin Klasik Unsurları  

Klasik kamu düzeni anlayıĢının hâkim olduğu 1930‟lara dek bu kavram, 

toplumun dıĢ ve maddi düzeni olarak tanımlanmaktaydı(Hauriou, 1933: 549). 

Bundan kasıt esas itibariyle kamusal alanlarda bireylerin ve dahası toplumun 

güvenlik, sağlık, dirlik ve esenlik içerisinde yaĢamlarını sürdürmeleri anlaĢılmalıdır. 

KiĢilerin konutları, anayasal dokunulmazlık güvencesine sahip olduğundan, 

olağanüstü haller ve ayrık nedenler dıĢında, idari kolluğun müdahalesine tâbi 

değildir. Bireylerin iç yaĢantılarındaki ve ahlak anlayıĢlarındaki düzensizlikler kamu 

düzeninin kapsamı dıĢında kalmakta ve bu düzensizliklere ancak, maddi düzeni 

bozduğu takdirde kolluk görevlilerinin müdahale edebileceği kabul edilmektedir 

(Gözübüyük, 2010: 753). Klasik anlayıĢ gereği kamu düzenin tesisi kiĢilerin umumi 

ve umuma açık yerlerde güvenliğini, dirlik ve esenliğini, sağlığını sağlamaktan 

oluĢur(Günday, 2011: 292; Atay, 2012: 616) .  

Dirlik yaĢayıĢ, huzur ve erinç anlamını taĢımaktadır. Esenlik ise sağlıklı, 

sıhhatli ve selametli anlamlarını ihtiva etmektedir. Ġki kavramı birlikte 

düĢündüğümüzde kamu düzeninin tesis edilmesi adına dirlik ve esenlik, toplumun bir 

bütün olarak gündelik yaĢamlarında huzurlu, sağlıklı ve rahatsız edici unsurlardan 

uzak bir yaĢayıĢ sürmelerini ifade etmektedir. Bu bağlamda toplumun dirlik ve 

esenliğini bozan etmenlere baktığımızda karĢımıza genel olarak gürültü, toz, duman, 
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çöp ve atık kokuları ve benzeri unsurlar çıkmaktadır. Söz gelimi bir maç müsabakası 

sonucunda taraftarın saha dıĢında ve yerleĢim yeri içerisindeki tezahüratları veya 

izinsiz bir gösteri ve yürüyüĢ, kamunun dirlik ve esenliğine aykırıdır. Yine benzer 

biçimde meskûn bir mahalde tozlu bir inĢaat çalıĢması dirlik ve esenliğe aykırı bir 

edimdir. Bu Ģekildeki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Netice itibariyle kamu 

düzenini tesis etmek üzere demokratik ve hukuki prensipler çerçevesinde birtakım 

kısıtlayıcı ilkeler düzenlenmiĢtir. Bunları koruyup gözetmek ve uygulamak ise kolluk 

kuvvetlerine düĢmektedir. Zira 2559 sayılı Polis Vazife Ve Salȃhiyet Kanunu 1. 

Madde: “Polis, asayiĢi amme, Ģahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini 

korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.” 

Ģeklinde bir görev tanımı yapmaktadır. 

Hukuk literatüründe kamu düzeninin güvenlik unsuru, esas itibariyle kiĢilerin 

umumi ve umuma açık yerlerde canlarına, mallarına ziyanda bulunabilecek tehdit 

unsurlarının bertaraf edilmesi, gönül rahatlığı içerisinde yaĢayabilecekleri ortamlarda 

bulunabilmelerini ve bu yönde olumlu bir kanıya sahip olmaları Ģeklinde 

tanımlanmaktadır(Duran, 1982: 254). Her Ģeyden önce Ģunu belirtmek gerekir ki 

güvenlik, beĢeri ve zaruri bir ihtiyaçtır. Zira kiĢinin hayatta kalmasını sağlayan 

fizyolojik ihtiyaçlardan(yeme-içme gibi) hemen sonra güvenlik ihtiyaçları 

gelmektedir. Devlet yönetimleri, bu temel ihtiyacı bireylerin inisiyatifine 

bırakmaksızın bu hususu bir görev olarak benimsemiĢ ve kolluk kuvvetleri olarak 

tanımlanan birimlerce bu hizmeti ifa etmektedirler. Kamusal düzenin 

sağlanmasındaki bir diğer unsur olan kamu sağlığı, toplumun bulaĢıcı ve salgın 

hastalıklardan korunmasını ve sağlıklı Ģartlar altında yaĢamını sürdürmesini ifade 

etmektedir. Sağlık unsuru, doktrinde “kamu sağlığı”, “genel sağlık” ve “sıhhat” gibi 

terimlerle ifade edilmektedir(Giritli vd., 2011: 484). Burada ön plana çıkan husus, 

toplumun bir bütün olarak sağlıklı olmasıdır. Yani toplumun fiziksel sıhhati kadar 

ruhsal sıhhati de önemlidir. Öğretide kamu düzeninin tesis edilmesinde klasik 

unsurlar arasında sayılan kamu sağlığında, üzerinde durulan esas nokta bulaĢıcı 

hastalıklar, salgın hastalıklar ve benzeri konular olmuĢtur. Ne var ki zaman ve 
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koĢulların değiĢmesi bulaĢıcı ve salgın hastalık riskini azaltmıĢ bunun yerine kamu 

sağlığını tehdit eden baĢka unsurları doğurmuĢtur. Örneğin toplumsal bir bunalım 

neticesinde olaylar patlak verebilmekte ve kamu düzeni ciddi anlamda zarar 

görebilmektedir. Bu bağlamda biliĢim sektöründeki baĢ döndürücü ilerlemeler ve 

geliĢmeler sonucunda toplum her an her Ģeyden haberdar olabilmekte; ülkenin bir 

ucunda meydana gelen bir olay ülkenin tümüne yayılıp infial yaratabilmektedir. ĠĢte 

bu ve benzeri durumlarda kamusal bir görev olarak dezenformasyonu bertaraf etmek, 

toplumu doğru yönde bilgilendirmek ve toplumun ruhsal sağlığını korumak, kamu 

sağlığı açısından önemli bir vazife olarak görülmektedir.  

1.2.2.  Kamu Düzeninin Modern Unsurları 

Öncelikli olarak kamunun dirlik ve esenliği, kamu güvenliği ve kamu 

sağlığından oluĢan "kamu düzeni" kavramı zamanla toplumların çağdaĢlaĢması ve 

geliĢmesine göre kademeli bir ilerleme göstererek kapsamı geniĢlemiĢ ve “genel 

ahlak”, “insan onuru” “kamusal estetik” ve "bireylerin kendilerine karĢı korunması" 

gibi yeni unsurları içine almaya baĢlamıĢtır. Bu geçiĢ sadece devletin dönüĢüm aracı 

olan kamu düzeninde maruz kalınan geliĢimin ayrı ve ayrıntılı olarak 

düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Gerçekte kamu düzeni, devletin geliĢiminin 

bir yansımasıdır (Tekinsoy, 2011: 107). Devletin geliĢmesine bağlı olarak eskinin 

“Jandarma Devlet” kavramı, bugünkü “Refah Devleti” kavramı ile yer değiĢtirmiĢtir. 

Geleneksel kamu düzeni, devletin “gece bekçisi” olduğu algısına karĢılık gelir 

(Bernard, 1962: 27) . 

Kamu düzeni kavramı içerik ve kapsam yönünden gece bekçiliği ile sınırlı 

olmadığı zamanla genel kabul gören bir yaklaĢım halini almıĢtır. Bu gerek zamanın 

ruhuna uygun davranmak gerekse çeĢitlenen müdahale biçimlerinden 

kaynaklanmıĢtır. Temel hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin çok çeĢitli 

odaklardan gelebileceğine iliĢkin argümanlara göre büyük değiĢimler göstermiĢtir 

(Çetindağ, 2004: 15). KentleĢme ve nüfus yoğunluğu kamu düzeninin birçok alana 

yayılması ve içeriğinin geliĢmesinin diğer bir etmenidir(Çetindağ, 2004: 15). 



 

 

 

 

 

15 

Anayasa Mahkemesi'nin kamu düzenini tanımlayan bir kararına göre: “Kamu 

düzeni deyimi, belli edilmesi güç bir anlam taĢımakla birlikte, toplumun huzur ve 

sükûnunun sağlanmasını, devletin ve devlet teĢkilâtının korunmasını amaç alan her 

Ģeyi ifade eder. Bir baĢka deyimle toplumun her alandaki düzeninin temelini 

oluĢturan bütün kuralları kapsar.” Anayasa Mahkemesi bu ifadesiyle kamu düzeninin 

kapsamını geniĢ tutmuĢtur (Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi, 363). 

“Genel ahlak”, “insan onuru” “kamusal estetik” ve "bireylerin kendilerine 

karĢı korunması” olarak saydığımız modern kamu düzeni unsurlarına daha kapsamlı 

bakmak gerekmektedir. Klasik kamu düzeni anlayıĢı, genel ahlakı kamu düzeninin 

bir unsuru olarak kabul etmemektedir. Bunun aksine modern anlayıĢta genel ahlak 

bir unsur olarak sıralamada yerini almaktadır. Bireylerin düĢünce, inanç ve kanaatleri 

kamu düzenini bozacak düzeyde maddi ve dıĢ dünyaya yansırsa, bu durumda açığa 

vurulmuĢ ve kamu düzenini bozucu etkisi olan ahlaki tutumlar idari kolluğun yetki 

alanına girmektedir(Onar, 1952: 473). Mevzuata bakılacak olursa; PVSK‟nın 8. 

maddesine göre polis tarafından kati delillerle sabit olunan durumlarda genel ahlak 

kurallarına aykırı edimlerde bulunulan yerler, oyun, film, videobant gösterilen ya da 

internet ortamlarında yapılan yayınlara izin verilen yerler faaliyetten men 

edilebilmekte ve gerekli koĢullar ortaya çıktığında iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatları 

iptal edilebilmektedir. Bu noktada ahlak ve manevi düzene iliĢkin bu durumlarda 

henüz maddi düzen bozulmamıĢtır, fakat maddi düzene doğrudan doğruya ve baĢka 

türlü önlenemeyecek Ģekilde etkisi nedeniyle faaliyetin önlenmesi 

öngörülmektedir(Onar, 1952: 1482). Buradan Ģu sonucu çıkarmak mümkün: bireyler 

kendi iç dünyalarında istediklerini yapma serbestisine sahiptirler. Ne zaman ki 

kiĢilerin bu özgürlükleri baĢkalarının özgürlük alanına dâhil olur, maddi düzene 

dönük ve baĢkasının özgürlüğü ile yaĢantısını tehdit eder noktaya gelirse iĢte o 

noktada özelde bireylerin genelde ise kamu düzenini bozmaya yönelik bir eylem 

olarak nitelendirilebilir. Bu durumda kamu düzenini ahlak unsuru bağlamında 

korumak adına kolluk kuvvetlerince önleyici tedbirler alınabilmektedir. 
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Ġnsan onuru; kiĢiliksizliği ortadan kaldıran, insana bilinçli olma yeteneği ve 

kendisini gerçekleĢtirerek kendi kaderini tayin hakkı veren manevi güç olarak 

tanımlanabilir(Gören, 2006: 414). Ġnsan onuru diğer bir deyiĢle insan haysiyeti, kamu 

düzeninin tesis edilmesi konusunda üzerinde durulan önemli bir husus olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Ġnsanların insan olma vasfından doğan onur ve haysiyetini 

korumak modern devletlerce bir vazife, bir yükümlülük olarak addedilmiĢtir. Zira 

birçok devlet anayasalarında yer edinmiĢ olan insan onuru, T.C. Anayasasının 17. 

Maddesinin 3. fıkrasında Ģu Ģekilde zikredilmektedir: “Kimseye işkence ve eziyet 

yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 

tâbi tutulamaz.” 

Kamusal estetik modern anlayıĢın diğer bir unsurunu teĢkil etmektedir. 

Modern dünyada insanlar kentlerde yaĢamaktadırlar ve her kentin kendine has bir 

dokusu, kendine has bir tasarımı vardır. Bu noktada gerekli görüldüğü takdirde 

kolluk kuvvetleri idari anlamda müdahale edebilmektedirler. Söz gelimi Bodrum‟un 

beyaz evleri veya Safranbolu‟nun cumbalı evleri içinden dev bir gökdelenin 

yükselmesi o kentin dokusunu nasıl zedeleyebileceğini tahmin etmek güç değil. Ġmar 

Kanunu'nun 21. maddesinin 4. fıkrasına göre, “Belediyeler veya 

valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, 

güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının 

malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir.” Bu hükme dayanarak belediye, bir 

sokaktaki bütün evlerin dıĢ cephelerinin aynı renge boyanması Ģeklinde bir kolluk 

kararı alabilir(Gözler, 2009b: 474). 

1.3. Kamu Düzenini Bozan Unsurlar 

Yukarıda ayrıntılarıyla ele almaya çalıĢtığımız kamu düzeni ve kamu 

düzenini sağlayan unsurlar olgusu, birtakım nedenlerden dolayı tehdit altındadır. 

BaĢta belirtmek gerekir ki kamu düzenine yönelen bu tehditler geçmiĢte sınırlı iken 

günümüzde çağın getirdiği yenilikler ve doğurduğu neticeler itibariyle çeĢitlenmiĢ ve 

üstesinden gelinmesi daha güç bir hal almıĢtır. Söz gelimi kamu düzenini bozan 
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unsurlar hususu ele alınırken evrensel ölçekte genel geçer olan “ağır ekonomik 

bunalımlar, doğal afetler, Ģiddet eylemleri” gibi sorunlar baĢta gelen nedenler 

olmakta iken günümüzde bu kavramlara “siber saldırılar ve uluslararası göç 

dalgaları” gibi kavramlar da eklenmiĢtir. Bu kavramları baĢlıklar halinde ele almaya 

çalıĢalım.   

1.3.1. Ağır Ekonomik Bunalımlar 

Ülkelerin kamu düzenlerini etkileyen en önemli unsurları arasında yer 

almaktadır. Son yıllarda Türkiye‟de kamu düzeninin çeĢitli görünümleri ile de 

karĢılaĢmaktayız. Bu görünüĢ Ģekillerinden birisi ekonomik kamu düzenidir. 1982 

Anayasası herhangi bir ekonomi politikası belirlememiĢtir. Bu açıdan politika 

yapıcıların müdahaleci veya liberal bir ekonomik sistem belirlemelerinde anayasal 

bir sınır bulunmamaktadır (Tan, 1990: 163). Kaldı ki liberal ekonomik anlayıĢ bile 

belirli ölçüde müdahaleyi olağan bulmaktadır. Bu açıdan ekonominin, diğer anayasal 

ilkeler de göz önüne alınarak, piyasa aktörlerine belirli yasaklar konulabilir veya 

belirli ödevler yüklenebilir. 

KüreselleĢen dünyamızda ülkeler arası iliĢki yoğunluğu beraberinde gerek 

kamu alanında gerekse özel alanda yeni iliĢkiler ağı oluĢturmaktadır. Bu durum 

Avrupa Birliği (AB) gibi siyasi ve ekonomik bir birliktelik olabilmekteyken, kimi 

zaman Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret AnlaĢması (NAFTA), Ekonomik 

ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) veya Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi sadece 

ekonomik bir birliktelik Ģeklinde de olabilmektedir. Bu iliĢkiler yumağında devletler 

dıĢsal etkilerden azade kalamamaktadır. Bir ülkedeki ekonomik hareket diğer bir 

ülkeyi kolaylıkla ekonomik bunalıma sokabilmektedir. Bu durum aslında uluslararası 

güç dengesini oluĢturan süper güçler için bir silah olarak da kullanılabilmektedir. 

Dolayısıyla sağlıklı bir ekonominin varlığı o ülke için kamu düzeninin sağlanması 

adına önemli bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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1.3.2. Doğal Afetler 

Doğal afetler teknolojinin bunca geliĢmiĢliğine rağmen önceden kestirilmesi 

çoğu zaman güç ve sonuçları itibariyle hem ekonomik büyümeye hem de geliĢmiĢlik 

düzeyine doğrudan etki edebilen en önemli hususlardan biridir. Söz gelimi Japonya 

gibi geliĢmiĢlik indekslerinde en üst sıralarda bulunan bir ülkede meydana gelen bir 

tsunami felaketi ülkeyi bir anda felce uğratabilmektedir. Yani ülkelerin geliĢmiĢlik 

düzeyi ile teknolojik altyapısı ne kadar geliĢirse geliĢsin doğa karĢısında çoğu kez 

çaresiz kalınabilmekte ve önemli can kayıpları yaĢanabilmektedir. 

Etkileri itibariyle mega doğal afetler ülkelerin ekonomik altyapısını derinden 

sarsabilmektedir. Bu da beraberinde Kamu düzenini etkileyebilecek sonuçlar 

doğurabilmektedir.  Kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik planlar bir anda altüst 

olabilmekteyken; istihdam oranı eĢanlı olarak negatif etkilenebilmektedir. Jeolojik 

afetlerin ise aksine, düĢük olasılıklı olması nedeniyle riskleri tamamen 

azaltılamayabilir (Benson ve Clay, 2004: 22). Doğal afetlerin makroekonomik 

göstergelerde yarattığı etkiler dört grupta incelenebilmektedir: çıktıda, yatırım 

düzeyinde önemli bir azalma, tüketimde daha ılımlı bir düĢüĢ ve ödemeler 

dengesinin cari hesabında kötüleĢme (Auffret, 2003: 28). Tüm bunların 

birleĢiminden kamu düzeni doğrudan etkilenebilmektedir.  

1.3.3. ġiddet Eylemleri 

Bir ülkenin Kamu düzeninin etkileyen diğer bir unsur o ülkede oluĢan Ģiddet 

eylemleridir. ġiddet eylemleri kiĢilere, gruplara toplumlara ve dahası mal ve 

hizmetlere yönelik de olabilmektedir. Ülkedeki siyasi istikrar ile doğrudan ilintili 

olan bu husus kamu düzenini doğrudan etkileyebilmektedir. Ülkede oluĢabilecek 

terör faaliyetleri, fraksiyonlar arası çatıĢmalar, yaygın adam öldürme olayları, gasp 

ve yağma gibi eylemler mevcut Kamu düzenini derinden sarsmaktadır. Buna ek 

olarak ülke ekonomisini bozmaya yönelik Ģiddet eylemleri de bu kapsamda ele 

alınmalıdır. Söz gelimi ülke ekonomisi adına önemli bir yer teĢkil eden turizm, bir 
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patlama neticesinde anlık olarak etkilenebilmektedir. Diğer bir örnek Ortadoğu 

ülkeleri için can damarı niteliğinde petrol boru hatlarına yönelik bir sabotajın 

sonuçları itibariyle nasıl etkiler doğuracağını kestirmek güç değil. Tüm bu ve benzeri 

etkiler birlikte değerlendirildiğinde Ģiddet eylemlerinin Kamu düzenini nasıl 

etkilediği kendiliğinden ortaya çıkabilmektedir. 

1.3.4. Siber Saldırılar 

BiliĢim teknolojilerinde yaĢanan baĢ döndürücü geliĢmeler, ülkeleri birbirleri 

ile daha çok iletiĢim ve etkileĢim haline sokmaktadır. Özellikle siber olarak 

nitelendirilen sanal ağlar ile ülkelerarası sınırlar adeta kalkmıĢ durumdadır. Siber 

alan olarak tanımlanan ifade ise karmaĢık sistemleri bir bütün olarak bir arada 

toplayan yazılım, donanım gibi biliĢim kavramlarıyla ifade edilen ve insanların 

birbirleriyle soyut veya somut iletiĢimi sağlayan alan olarak ifade edilir. Bu alan tıpkı 

somut alanlar gibi saldırıya uğrayabilmektedir. Bu saldırılar her ne kadar gözle 

görülür biçimde yani somut olarak cereyan etmese de sonuçları itibariyle yıkıcı 

etkiler oluĢturabilmektedir. Çünkü devletlerin üzerine inĢa edildiği ve yürütülen 

kamu hizmetlerin neredeyse tümü bu sanal ağlar aracılığıyla gerçekleĢmektedir. 

Hedef olarak seçilen bir kurumun siber alanı saldırı altındayken ve yeterli güvenlik 

donanımları söz konusu değil iken o kurumun kamu hizmeti yürütmesi artık olanak 

dâhilinde değildir. Siber Saldırı  “hedef seçilen Ģahıs, Ģirket, kurum, örgüt ve devlet 

gibi yapıların bilgi ve iletim sistemlerine ve kritik altyapılarına yapılan planlı ve 

koordineli saldırılardır (Alkan, 2012). 

Siber saldırılar klasik harp unsurları yerine asimetrik bir harp türü olarak da 

karĢımıza çıkmaktadır. Ülkelerin haberleĢme ağları çökertebilmekte, havadayken bir 

uçağın rotasını değiĢtirebilmekte, ulaĢım ve enerji ağlarını büsbütün bozabilmektedir. 

Bununla beraber kamu ve özel bankaların siber güvenlik duvarlarını aĢarak banka 

hesaplarını anlık olarak boĢaltabilmektedir. Bu ve benzeri örneklerden yola çıkarak 

Ģunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki siber saldırılar bir ülkenin Kamu düzenini etkileyen 

en önemli unsurlardan bir tanesidir. Diğer bir ifadeyle siber tehditlerin önümüzdeki 
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yıllarda da önemli tehditlerden biri olacağı düĢüncesi; tüm dünya tarafından kabul 

edilmeye baĢlanmıĢtır (Aytekin, 2015: 87) diyebiliriz. Buradan hareketle siber 

saldırılara karĢı çok önemli savunma mekanizmaları geliĢtirilmelidir. Saldırılara 

derhal cevap verebilecek ulusal veya bölgesel siber güvenlik politikalarının 

geliĢtirilmesi zorunlu hale gelmiĢtir (Goodman, 2008: 93). Bu konuda öne çıkan 

diğer bir husus ise bu konuya yaklaĢım konusunda farkındalık oluĢturmaktır. “Siber 

Güvenlik Durumsal Farkındalık” ile ilgili çalıĢmalar bu ihtiyaca hitap etmekte ve 

çalıĢmalarda artıĢ olması beklenmektedir  (Jajodia Ve Liu, 2010: 5). 

Devletler siber saldırılar karĢısında anlık reaksiyon gösterebilecek yöntemler 

geliĢtirmeli, caydırıcı yasal düzenlemeler oluĢturmalı ve bütün faaliyetleri yerine 

getirecek yapıları tesis etmek üzere siber ortama yönelik politika ve stratejiler 

geliĢtirmiĢ ve geliĢtirmeye devam etmektedir (Çifci, 2013: 65). 

1.3.5. Uluslararası Göç Dalgaları 

Göç insanoğlunun geçmiĢi kadar eski bir olgudur. Tarihsel süreç içerisinde 

bakıldığında göç, kimi zaman sosyal kimi zaman siyasal kimi zaman da ekonomik 

gibi zorlayıcı nedenlerden ötürü kaçınılmaz bir hal almıĢtır. Ulus devletlerin inĢa 

sürecinden sonra ise göç olgusu uluslararası alanda önemli bir sorun olarak karĢımıza 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Ne var ki göç yönetimi konusunda henüz genel geçer bir 

yönetim modelinin varlığından söz edemeyiz. ĠĢte bu noktadaki yönetim boĢluğu 

Kamu düzenini ciddi anlamda etkileyebilmektedir. 

Günümüz Türkiye‟sindeki göç olgusu incelendiğinde olayın vahameti ortaya 

çıkmaktadır. Ortadoğu‟daki enerji savaĢlarının yaratmıĢ olduğu kaostan en çok 

etkilenen ülke kuĢkusuz ki Türkiye olmuĢtur.  Türkiye‟nin jeopolitik konumu 

itibariyle bir geçiĢ noktasında bulunması bu durumun en önemli nedenidir. Bugün 

itibariyle kayıt altına alınabilen Üç milyondan fazla Suriyelinin ülkemize göç ettiği 

gerçeği, en çok göç alan ülke olarak Türkiye‟yi göstermek adına yeterli bir veridir. 

Göç olgusu beraberinde birçok karmaĢık bir dizi sorunu da getirmektedir. Ġlk olarak 
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etkilediği husus ekonomi olmaktadır. Ülke ekonomisinin sağlam temellere 

dayanmadığı ve uluslararası olaylardan her an etkilenebilme riski taĢıyan 

ülkemizdeki söz konusu olan bu durum ciddi kaygılar oluĢturmaktadır. Bununla 

beraber göçün yoğun olarak yaĢandığı kentlerde demografik yapı da önemli bir 

Ģekilde etkilenebilmektedir. ĠĢsizlik konusunda zaten sorun yaĢayan Türkiye haliyle 

bir sorunla daha uğraĢmak zorunda kalmaktadır.  

Göç uluslararası bir sorun olmasına rağmen Türkiye‟nin bu konuda yalnız 

kaldığını görmekteyiz. Özellikle Avrupa ülkeleri sınırlarını göç dalgalarına karĢı 

ciddi bir biçimde muhafaza ederken Türkiye'yi adeta bir dalgakıran olarak 

görmektedirler. Yakın zamana kadar Türkiye göç noktasında bir geçiĢ noktası, bir 

atlama noktası olarak görülürken bu durum günümüzde farklı bir Ģekle bürünmüĢtür. 

Yukarıda değinildiği gibi bunun en önemli sebebi diğer ülkelerin göç olgusuna 

yaklaĢımı ve kayıtsız kalmalarıdır. Bir ülkenin geleceği için çok önemli bir olgu olan 

göç; sürekli bir değiĢim içerisinde dinamik, karmaĢık ve çok boyutlu bir konudur. 

Farklı durumlarda farklı Ģekillerde değiĢerek geliĢen göç aynı zamanda, içinde 

geliĢtiği Ģartlardan da etkilenir (Öner Ve ġirin, 2015: 13). Özellikle, kentleĢme, savaĢ 

ve çatıĢma ortamları, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar gibi birçok faktör 

nedeniyle bir yerden baĢka bir yere gitmek durumunda kalan bireyler veya kitleler 

için günümüzde göç deyim yerindeyse bir kurtuluĢ olarak görülmektedir. 

Ġnsanoğlunun yaĢam mücadelesinin her aĢamasında geçerliliğini ve güncelliğini 

koruyan göç olgusu her zaman güncelliğini koruyan bir konu olarak bireysel veya 

kitlesel bir devinimi ifade eder. Göç olgusunun bu seyri Sosyo-politik, Sosyo-

ekonomik ve Sosyo-kültürel olarak incelenmesini adeta bir zorunluluk haline 

dönüĢtürmüĢtür (TaĢçı, 2009: 178). 

Göçün kiĢiler, aileler, toplumlar ve dahası ülkeler üzerindeki sosyal, siyasal, 

iktisadi ve idari anlamdaki etkilerinin incelenmesi göç olgusunun iyi yönetilebilmesi 

için adeta bir zorunluluk halini almıĢtır. Son zamanlarda Göç olgusunun özellikle 

akademik alanda ele alındığını görmek her ne kadar sevindirici ve umut arttırıcı bir 



 

 

 

 

 

22 

olay olsa da yeterli düzeyde olduğunu söylemek bir hayli güç. Göç eden bireylerin 

göç ettiği ülkelerdeki yaĢadığı sorunlar ise ayrı bir konu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Tamamen farklı bir kültür ve yaĢayıĢ tarzına entegre olmak o hayata 

tutunmak zaman istemektedir. Ayrıca göçe maruz kalan bireylerin göç edilen 

ülkedeki kamusal hizmetlerden faydalanamama durumu da ortaya çıkmaktadır 

(Demirhan ve Aslan, 2015: 29). Bu bağlamda gerek göç veren, gerekse göç alan ülke 

açısından değerlendirildiğinde göç olgusunun iyi yönetilmesi gereken önemli ve 

öncelikli bir alan olduğu Ģüphesizdir. Göçün iyi yönetildiği, göç olgusunun bir kamu 

politikası halinde ele alındığı geliĢmiĢ ülkelerde ise bu durum adeta fırsata 

çevrilmektedir. Yani yönetilen bir olgu olarak analiz edildiğinde göç,  ülkelere 

büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında, ticaretin geliĢtirilmesinde, yoksulluğun 

azaltılmasında, beyin göçünün engellenmesinde, kamusal güvenliğin sağlanmasında, 

göçmenlerin topluma entegrasyonunda olumlu katkıları olması söz konusudur 

(Katseli, Lucas ve Xenogiani, 2006: 5). 

1.4. Olağanüstü Yönetim Usulleri 

Devlet kamu tüzel kiĢiliği varlığını her durum ve koĢulda korumak 

mecburiyetindedir. Bu koruma refleksi olağan dönemlerde olağan hukuk düzeni ile 

rutin bir Ģekilde geliĢirken; olağanüstü durumlarda ise bu koĢullara özgü geliĢtirilen 

olağanüstü yönetim usullerine göre Ģekil almaktadır. Yani devlet yönetimleri hiçbir 

durumu akıĢına bırakacak bir lükse sahip değildir. Dolayısıyla olağanüstü hal, 

Sıkıyönetim gibi olağanüstü yönetimler çerçevesinde birtakım olağanüstü yönetim 

usulleri geliĢtirilmiĢtir.  

1.4.1. Olağanüstü Hâl 

Olağanüstü hal(OHAL) kavramının tanımlamasını yapmak özünde mevcut 

olan soyut niteliğinden dolayı pek kolay değildir. Nitekim tüm ülkelerde aynı anlamı 

ihtiva eden ve uygulanan bir olağanüstü hal rejimi mevcut değildir. Ancak bu 
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olumsuzluklara rağmen, kuramsal çerçeveyi kurabilmek için bir tanımdan yola 

çıkılması faydalı olacaktır. 

Ġngilizcedeki ifadesiyle, "state of emergency" biçiminde ifade edilen OHAL, 

bir ülkedeki kargaĢa, Ģiddet eylemleri gibi olayların ortaya çıkmasıyla beraber, 

olağan yönetim usulleri ile üstesinden gelme imkânı bulunmayan durumlarda ilan 

edilen bir yönetim biçimidir. Olağanüstü hal rejimi olarak ifade edilen bu yönetim 

usulleri bunalımları aĢmak amacı ile yürürlüğe konan istisnai rejimler olarak da 

tanımlanabilmektedir (Kaboğlu, 2002: 111). 

OHAL esasında devlet kamu tüzel kiĢiliğini somutlaĢtıran ve görünür kılan 

bir rejimdir. Bu rejim yasal olarak birçok boĢluğu bünyesinde barındırdığı için 

Schmitt, olağanüstü hâl için düzeni ve istikrarı yeniden sağlamak adına krizle nasıl 

baĢa çıkılması gerektiği konusundaki prensipleri belirleyen anayasal bir düzen 

öngörmektedir (Schmitt, 2002: 20). 

OHAL rejiminin diğer bir tanımı „anayasanın öngördüğü ölçüler içerisinde 

kanunla düzenlenmiĢ kurallara uygun olarak, idareye seri hareket imkanı veren ve 

hürriyetlerin bir süre kısıtlanmasını veya durdurulmasını sağlayan geçici ve otoriter 

bir rejim diye Ģeklindedir‟ (Daver, 1961: 9). Bu tanımdan çıkarılabilecek birinci 

özellik OHAL rejiminin, anayasaya girmekle hukuki bir anlam kazanmıĢ olmasıdır. 

Yani her ne kadar istisnai bir yönetim Ģekli de olsa ve her ne kadar idareye birtakım 

geniĢ yetkiler de verse olağanüstü hal rejimi hukuki bir altyapıya sahip ve hukuk 

kuralları ile çevrelenmiĢtir. Demokratik toplumlar özgürlüklerini büsbütün 

kaybetmemek için, onlardan bir süreliğine yoksun kalmaya rıza gösterirken bunu 

düzenleyen olağanüstü hal rejimine hukuk içinde bir yer vermek ve sınırlarını çizmek 

istemiĢlerdir (Hazır, 1991: 15). 

Tarihsel süreçte son merhalesine evirilmiĢ olan demokrasi yönetiminde devlet 

erkini elinde tutan yetke, sınırsız yetkileri elinde bulunduramamaktadır. Devlet 

güçleri, anayasa, yasa, devletlerarası hukuk kaynakları gibi temel yazılı ve yazısız 
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kurallarla sınırlandırılmıĢtır. Ne var ki bu sınırlama esasen olağan dönemler için 

geçerlidir. Olağanüstü dönemler dediğimiz iç savaĢ, ayaklanma veya savaĢ gibi 

durumlar için ise bir savunma mekanizması geliĢtirilmiĢtir. Bu durum keyfilikten 

daha ziyade bir zorunluğun neticesidir. Çünkü olağan hukuk uygulamaları ile 

üstesinden gelmenin olanaksız olduğu bu gibi durumlarda, söz konusu olay veya 

olguyu bertaraf etme adına realize edilen istisnai ve geçici bir yönetim Ģeklidir. 

Yürütme gücünü elinde bulunduran idarenin bu dönemde uyması gereken kuralları 

her ne kadar iyi bilse de çoğu zaman amacından saptırdığını da vurgulamak 

gerekmektedir. Bu durum aslında demokratik geliĢmiĢlik ve insan haklarına olan 

saygı ile doğrudan ilintilidir. Yani insani değerleri ön planda tutan ülkelerde bu tür 

uygulamalara baĢvurulsa dahi bu değerleri hiçe sayacak uygulamalardan kaçınıldığı 

gözlemlenebilmektedir. Fakat az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerde OHAL 

dönemlerinde değer yargılarının pek de göz önünde bulundurduğunu söyleyemeyiz. 

OHAL rejimi içerik, konu ve kapsam yönüyle ülkeden ülkeye veya uygulama 

yönüyle farklılık gösterebilmektedir. Burada göze çarpan en önemli somutlama, 

takdir yetkisinin geniĢletilmesidir. Bununla beraber kiĢi temel hak ve özgürlükleri 

önemli derecede kısıtlanabilmektedir. Sokağa çıkma yasağı, gösteri ve yürüyüĢ 

yasakları benzeri uygulamalara en çok bu dönemlerde rastlanılmaktadır. Yukarıda 

değinildiği gibi ülkenin köklü bir devlet yapısına sahip olması ve demokratik 

değerleri gözetmesi hangi durumların olağanüstü hal olduğunu ve ne tür yöntemlerle 

baĢa çıkacağını belirlemesi adına son derece önem arz etmektedir. Hangi olayın 

devletler için tehlikeli ve olağanüstü nitelikte sayılacağı konusunda ise karar 

organlarına son derece geniĢ takdir yetkisi tanınmıĢtır (Esen, 2008: 6). Genel 

itibariyle doğal afetler, siyasi krizler, ağır ekonomik çöküĢler, salgın hastalık gibi 

durumlarda baĢvurulan OHAL rejimi, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. 

Yinelemek gerekirse bu durum devletlerin demokrasi geleneği ile paralellik 

göstermektedir. Yani demokrasi kültüründen yoksun bir ülkedeki idarecinin 

iktidarını koruması adına böylesi bir duruma rahatlıkla baĢvurabildiği ve yasal 
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boĢluklardan faydalanarak anti demokratik uygulamalara baĢvurabildiğine yakın 

zamanlarda kimi ülkelerde Ģahit olmaktayız. 

1.4.2. Sıkıyönetim 

Sıkıyönetim kavramı, hukuk literatürümüze “idare-i örfiye”, “örfi idare” ve 

en son haliyle “Sıkıyönetim” olarak yerini almıĢtır. Sıkıyönetim, OHAL ilanını 

gerektiren durumlardan çok daha ağır koĢulların varlığında ilan edilen, kiĢi temel hak 

ve özgürlüklerin tamamen veya kısmen durdurulmasını sağlayan, otoritenin askeri 

makamlara geçmesini öngören bir olağanüstü hal yönetim biçimidir. Sıkıyönetim 

tıpkı olağanüstü hal rejimi gibi olağan hukuk kurullarının yetersiz olduğu ve olağan 

hukuk yöntemleriyle baĢa çıkılmasının imkânsız olduğu durumlarda uygulamaya 

konulan bir olağanüstü yönetim rejimidir. Sıkıyönetim, anayasal temel hak ve 

özgürlüklerin kısmen veya tamamen askıya alındığı bir yönetim Ģeklidir. 

Sıkıyönetimde idare askeri makamlara geçmektedir. Ne var ki sonuçları ve 

uygulamaları itibariyle OHAL rejiminden ciddi farklılıklar göstermektedir. 

Sıkıyönetim hâli savaĢ, savaĢ tehlikesinin olması, ağır iç karıĢıklık, ayaklanma, 

yaygın Ģiddet hareketleri gibi normal sivil kolluk makamlarının üstesinden 

gelemediği durumlardır (Gözler, 2015: 381). Sıkıyönetim uygulaması, devletin ve 

toplumun karĢı karĢıya kaldığı büyük tehlike ve bunalımlar nedeniyle baĢvurulan 

olağanüstü yönetim usullerinden birisidir(Tanör, 1999: 944).  

Sıkıyönetim, 1961 Anayasasının 71-73 yılları ara rejim ürünü olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 1982 anayasası ile daha radikal değiĢikliklere uğratılarak 

uygulamaya konulmuĢtur. Sıkıyönetim uygulaması, neredeyse tüm ülkelerde 

uygulamaya konulmuĢ ve realize ediliĢ biçimleriyle benzerlikler gösteren bir OHAL 

usulüdür. Olağanüstü hal uygulamalarında olduğu gibi Sıkıyönetimde de anayasal 

hukuk kuralları baĢta olmak üzere temel yazılı kurallar göz ardı edilemez. Yani 

sıkıyönetim kaynağını anayasadan almaktadır. 
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Tekrar Sıkıyönetim ilanın altyapısına dönecek olursak, 1961 anayasasının 

düzenlemelerden sonraki halinde sıkıyönetim ilan sebepleri Ģöyle belirtilmiĢti: 

(Hazır, 1991: 76) 

 Ayaklanma olması 

 SavaĢ hali, 

 SavaĢı gerektirecek bir durumun baĢ göstermesi, 

 Vatan ve Cumhuriyete karĢı kuvvetli ve eylemli bir 

kalkıĢma olduğunu gösterir kesin belirtilerin ortaya çıkması. 

Son madde olan „Vatan ve Cumhuriyete karĢı kuvvetli ve eylemli bir 

kalkıĢma olduğunu gösterir kesin belirtilerin ortaya çıkması‟ ibaresi muğlak olduğu 

kadar geniĢ bir takdir yetkisi de tanımaktadır. Yarım asırlık bir geçmiĢe sahip olan bu 

uygulama,  çağın gerekleriyle ters düĢtüğünden dolayı artık uygulanma alanı 

bulamamaktaydı.  Neyse ki bu uygulamaya 2017 tarihli referandum sonrası yapılan 

anayasal değiĢikliklerle anayasadan çıkartıldı. Fakat 1402 sayılı Sıkıyönetim 

Kanununda herhangi bir değiĢiklik söz konusu değildir ve kanun halen yürürlüktedir.    

1.4.3. OHAL ve Sıkıyönetim Arasındaki Farklar 

Sıkıyönetim uygulaması, bir ülkenin bir ya da birkaç bölgesinde ilan 

edilebileceği gibi ülkenin tümünde de ilan edilebilir. Sıkıyönetim bozulan kamu 

düzenini yeniden tesis etmek, güvenliği yeniden sağlamak üzere baĢvurulan bir 

yöntemdir. Anayasa ve yasalarca hukuki bir çerçeveye oturtularak yasal zemindeki 

meĢruiyeti sağlanmıĢtır. Dolayısıyla keyfiliğin önüne geçilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Sıkıyönetim, 1961 anayasası ile hukuktaki yerini almıĢken; 1982 anayasası ile 

kapsamı ve etki alanı geniĢletilmiĢtir. Sıkıyönetim uygulamasını olağanüstü hal 

rejiminden ayıran en önemli husus Sıkıyönetimde yetkiler askeri makamlarda 

toplanmıĢken, olağanüstü hal rejiminde yetki mülki makamlara verilmektedir.  

Sıkıyönetim uygulamasında sıkıyönetim mahkemeleri söz konusu iken, OHAL 

durumuna özgü kurulan herhangi bir özel mahkemeden söz edilemez. Olağanüstü hal 
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durumunda temel hak ve hürriyetler kısıtlanmazken, Sıkıyönetimde kısıtlanabilir 

(https://www.devlette.com).  

1.5. Olağanüstü Yönetimlerde Temel Hak ve Özgürlükler Konusu 

Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar insan haklarının 

geliĢtirilmesi adına tartıĢmalar hep olagelmiĢtir. Parlamenter sistem zaman zaman 

askeri darbeler neticesinde akamete uğratılmıĢ ve askeri vesayet Türkiye devletinin 

olağan bir sistemi haline gemiĢtir.1980 senesinde gerçekleĢen askeri darbe ile 

yenilenen bir anayasa süreci baĢlamıĢtır. 1982 yılının Kasım ayında halkoylaması 

neticesinde kabul edilen Anayasa yürürlükte kalmıĢtır ve günümüzde de geniĢ bir 

değiĢim süreci yaĢamıĢtır (Erdoğan, 2007: 75). Ülkemizde kabul edilen her anayasa 

insan hakları konusunda beklentileri karĢılamak bir yana daha da kötü düzenlemeler 

getirmiĢtir. Böylece özgürlükçü, kapsayıcı, eĢitlikçi anayasalara olan özlem son 

bulamamaktadır.  

1961 Anayasası ikinci maddesi içerisinde yer alan insan haklarına dayalı 

devlet ifadesi, bu anayasa içerisinde insan haklarına saygı duyan olarak 

düzenlenmiĢtir. Bu değiĢiklik herhangi bir kelime değiĢikliğinden ziyade anlayıĢ 

değiĢikliğini ifade etmektedir. Bahsedilen durum 2001 Anayasası değiĢikliğine dek 

sürmüĢtür. Bu ifadeler arasında olan anlam farklılıkları insan haklarına olan farklı 

bakıĢ açılarını da ifade etmektedir. 1982 Anayasası, liberallik anlayıĢı bakımından 

kiĢiye nazaran devlet, özgürlük ve otorite üstünlüğünü esas almaktadır. Bu nedenle 

insan haklarına sadece saygı duyulması gereken bir olgu olarak bakılmıĢtır. 

Anayasa‟nın baĢlangıç kısmı 1961 Anayasa‟sında olduğu gibi evrensellik 

taĢımamaktadır. 1982 Anayasa‟nda baĢlangıç bölümünde bütün Türk vatandaĢlarının 

Anayasa içerisinde geçen temek haklar ve özgürlüklerden eĢitlik ve toplumsak 

adaletin gereklerinden faydalanarak milli kültürün, medeniyetin ve hukuk düzeninin 

içinde gururlu bir yaĢam devam ettirmesi (Erdoğan, 2007: 75) gibi muğlak olduğu 

kadar somut bir temele dayanmayan temennilerden bahsetmektedir. Bu bakıĢ açısı 

https://www.devlette.com/
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evrensel olarak bir gerileme iĢaretidir. Anayasa, 1961 Anayasasının 10. Maddesi 

içinde geçen devlete yüklenmiĢ olan olumlu düĢünceyi silmiĢtir. Madde kenar 

baĢlıları 1961 Anayasası‟nda “Temel hak özelliklerinin korunması” Ģeklinde 

geçiyorken, 1982 Anayasasında 12. Madde içerisinde “ Temel hakların ve 

özgürlüklerin özelliği” biçimini almıĢtır. Bu durum basit bir sözcük değiĢimi 

değildir. Ġki Anayasa arasında olan kiĢi ve devlet iliĢkisini ortaya koyan bakıĢ açısı 

farklılığını ortaya koymuĢtur (Tanör, 1994: 119). 

1961 Anayasasında insan haklarının devlete yüklenmiĢ olan sorumlulukları, 

1982 Anayasasında devlet merkezli bir durum haline gelerek yürürlükten 

kaldırılmıĢtır (Tanör, 1994: 124). A961 Anayasası içinde bulunan ve kağıt üzerinde 

olsa da potansiyel açıdan ilerde olan sınırlandırma rejimi, 1982 Anayasasında 13. 

Madde içerisinde genel sınırlama rejimi haline sokulmuĢtur. Fakat bu genel 

sınırlamanın dıĢında, her hak Ģahsi bünyesi içerinde birtakım sınırlandırma nedenleri 

öngörülmüĢtür. Her iki Anayasa, insan haklarının penceresinden bakıldığında 

herhangi bir eksikliğe rastlanmamaktadır. Genel olarak baĢ paragraflarda bahsedilmiĢ 

haklara ileriki paragraflarda yer verilmemiĢtir. Genel sınırlamanın ölçütleri 

yönelimleri arttırmıĢ ve devlet açısından hak talep edilmesini dahi ortadan 

kaldırmıĢtır. 

Ġki anayasa arasında sosyal hak kavramlarının devlete yüklemiĢ olduğu 

pozitif edim sorumluluğu bakımından önem taĢıyan farklardan bir tanesi de 5. Madde 

düzenlemesidir (Erdoğan, 2007: 75). 1961 Anayasası‟nda 10. Madde 2. Fıkrasında; “ 

Devlet, bireyin temel hak ve özgürlüklerini, insan huzuru, toplumsal eĢitlik ve hukuk 

devletlerinin ilkeleri ile bağdaĢmadan sınırlandırmıĢ olan tüm engelleri ortadan 

kaldırmaktadır.” Ģeklinde bahsedilen kesin ifadeler ile devlete sorumluluk 

yüklemiĢtir. 

Temel hak özü terimi, Hukuk terminolojisine ilk defa 1961 Anayasası 

sayesinde giriĢ yapmıĢtır. 1982 Anayasasıyla da uyum yasalarıyla da gerçekleĢtirilen 

değiĢimlerle düzenlenmiĢtir. Öz güvence içerikleri açısından temel hak öznesi için 
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dokunulmayan ve ufak bir alan bırakılmıĢtır. Temel hak özü kavramı dokunulmazlığı 

demek, belirli bir içerik içerisinde sayılması anlamına gelmektedir. 1982 Anayasası 

yürürlük kazandığı zamandan itibaren üç kez kapsamlı olarak dokuz defa değiĢiklik 

görmüĢtür (Erdoğan, 2007: 75). Yapılan değiĢiklikler ilk olarak özelleĢtirmenin 

yolunu açmaya yönelik olmuĢtur. 1995 yılında yapılan sendika değiĢikliklerinde 

kısmen bir iyileĢtirme yapılmıĢtır. En geniĢ değiĢiklikler 1995 senesi medeni haklar 

ve siyasal haklarla ilgili yapılmıĢtır. Sosyal haklar, 49.madde içerisinde, asgari ücret 

değiĢiklikleri 55.madde içeresinde, sosyal hakların sınırlandırılması da 65.madde 

içerisinde düzenlenmiĢtir (Özbudun, 1995: 54). Tüm bu düzenlemeler, uygulamalar 

ve bakıĢ açıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde anayasal meĢruiyeti olan 

olağanüstü yönetim usullerinde temel hak ve hürriyetler konusu “devletin bekası” 

gereğince kısmen veya tamamen durdurulabilir veya kaldırılabilir. Burada yine 

demokrasi geleneğinden ve devlet organlarının demokrasiye ve evrensel insan 

haklarına olan bağlılığına vurgu yapmak gerekmektedir. Demokrasi kültüründen 

yoksun ve her siyasi istikrarsızlık neticesinde gözleri “Askere” çevrildiği ülkelerde 

elbette ki olağanüstü yönetimler dönemlerinde temel hak ve hürriyetler 

kısıtlanmaktadır. 

 1.6. Cumhuriyet Öncesi Olağanüstü Yönetimler 

Olağanüstü yönetimler birçok ülkede tarihsel bir geçmiĢe ve zemine sahiptir. 

Söz gelimi Roma Ġmparatorluğu döneminde bu tür uygulamalara hazırlıklı olunduğu 

ve gerekli durumlarda bu yönetim biçimlerine baĢvurulduğunu kaynaklardan 

görmekteyiz. Ülkemizde de durum, Osmanlı dönemlerine dek uzanmaktadır. 

Özellikle 1800‟lü yılların sonlarına doğru Ġmparatorluğun içinde bulunduğu değiĢim 

ve dönüĢümler bu tür düzenlemeleri zorunlu hale getirmiĢtir. Bu esasen küresel 

ölçekteki devrimlerle, siyasal çalkantılarla eĢanlı olarak geliĢen bir durumdur. ġimdi 

bu durumları yakından inceleyelim. 
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1.6.1. 1876 Kanun-i Esaside Öngörülen Olağanüstü Yönetimler Ve 

Uygulamaları 

Fransız ihtilali sonrası uluslararası alanda birçok radikal değiĢiklikler 

yaĢanmıĢtır. Zamanın kadim imparatorlukları, güçlenen milliyetçi akımlar 

neticesinde ve oluĢan yeni güç dengeleriyle mücadele edememiĢ parçalanmaya 

baĢlamıĢtır. Bu durumdan Ģüphesiz ki Osmanlı imparatorluğu da nasibini almıĢtır. 

19. yüzyılın baĢlarından itibaren bu sorunlarla yüzleĢmek zorunda kalan Osmanlı, 

Tanzimat dönemi olarak ifade edilen süreçte birtakım önlemlerle aksayan devlet 

mekanizmasını onarmaya çalıĢmıĢsa da istenilen baĢarı sağlanamamıĢtır. PadiĢahın 

mutlak otoritesine karĢı duyulan rahatsızlık artık açıktan açığa dile getirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Bu durumun oluĢturduğu rahatsızlık, muhalif bir cenahın doğmasına 

sebep olmuĢtur. Bu rahatsızlık kendisini ilk baĢta sarayın halktan kopuk bir yönetim 

sergilediği ve Ģatafatlı bir yaĢam sürdüğü Ģeklindeki saiklerden hareketle ortaya 

çıkmıĢtır. Ne var ki bu durumun gerçekliği Ģüphelidir. Ġlber Ortaylı‟nın ifadesiyle 

diğer büyük devletlerle harcamaları mukayese bile edilemez(“Mütevazı 

Ġmparatorluk”, Milliyet, 16 Kasım 2003).  

BaĢta da değinildiği gibi Fransız ihtilali söz konusu durumun temelinde yatan 

en önemli sebeplerdendir. Bu dönemdeki özgürlük söylemleri ile batılılaĢma fikirleri 

mevcut yönetimi adeta felce uğratmaktaydı. Bunun yanı sıra Osmanlı devleti karĢıtı 

olan devletler, imparatorluğun içiĢlerini “azınlık hakları” sebebiyle olabildiğince 

karıĢtırmaktaydılar. Haliyle devlet mekanizması sorun üstüne sorun yaĢamaktaydı. 

Söz konusu dönemde bürokrasi devlet yönetiminde oldukça etkiliydi. Bu etkili 

isimlerin baĢında da Mithat PaĢa gelmekteydi. Mithat PaĢa öncülüğündeki bürokrasi 

Sultan Abdülaziz‟i tahttan indirdi ve yerine V. Murat getirildi. Ancak V. Murat'ın 

sağlık sorunlarının ortaya çıkması neticesinde II. Abdülhamit tahta çıkarılmıĢtır. 2. 

Abdülhamit‟in tahta çıkarılması, Mithat PaĢaya bir anayasa yapma sözü karĢılığında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Neticede Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun ilk yazılı anayasası 23 

Aralık 1876 tarihinde kabul edilmiĢtir (Onar, 1966: 151; Özçelik, 1983: 47 vd.). 



 

 

 

 

 

31 

Kanun-i Esasi Osmanlı devletinin ilk anayasasıdır. 2. Abdülhamit tarafından 

kurulan bir komisyon aracılığıyla hazırlanmıĢtır. Bu komisyona Mithat PaĢa 

baĢkanlık yapmıĢ ve otuz kiĢilik bir üye yapısına sahipti. Komisyon, mülki amirler, 

ulema sınıfı, asker ve Gayr-ı Müslimlerden müteĢekkil idi. Anayasa hazırlama 

komisyonu tarafından bir anayasa metni hazırlanarak PadiĢaha sunuldu. PadiĢah ise 

bu metni incelemek üzere Heyet-i Vükelaya sunmuĢtur. Birtakım değiĢiklikler ile son 

hali verilen anayasa PadiĢaha yeniden gönderildi. PadiĢah tarafından onaylanarak  23 

Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiĢtir (Tunç ve Bilir, 2002: 4). 

Anayasa, bir devletin yapısını, rejimini, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin 

birbirleriyle olan iliĢkilerini belirleyen temel yazılı ve yazısız hukuk kuralları olarak 

tanımlanmaktadır. Anayasayı yapan veya anayasal düzeni kuran erke, “kurucu 

iktidar” denilmektedir. Temel yasalar, misak veya ferman Ģeklinde 

düzenlenmektedir. Ferman türü anayasalar iktidar sahibinin sosyal, siyasal, tarihsel, 

kültürel gibi nedenlerin sınırlandırılması neticesinde ortaya çıkar. Misak Ģeklindeki 

anayasalarda da süreç benzer Ģekildedir. Yalnız burada, ferman anayasadan farklı 

olarak, iktidarı elinde bulunduran iradenin karĢısında, bu iradeyi anayasa yapmaya 

zorlayabilecek bir güç daha vardır (Teziç, 1991: 149; Erdoğan, 1997: 38; Fendoğlu, 

2002: 127). Bu yönüyle ele alındığında Kanun-i Esasi ferman anayasa türünün tipik 

bir örneğini teĢkil etmektedir. Bu durum aslında mutlak monarĢiden meĢruti 

monarĢiye geçiĢ aĢamasının göstergeleri arasında sayılmaktadır. Otorite sahibi 

yukarıda değinilen kimi dıĢsal ve içsel nedenlerin zorlamasıyla yetkilerini yine kendi 

eliyle sınırlandırmasıdır bir bakıma. Burada dikkati çeken husus, kendi yetkilerini 

anayasa ile sınırlayan iktidar sahibi gerek görmesi halinde yine kendi iradesiyle bu 

sınırlandırmaları kaldırabilme hürriyetine sahip olmasıdır. Benzer örnek 2. 

Abdülhamit döneminde gerçekleĢmiĢtir. 1876 da ilan edilen Kanun-i esasi, padiĢahın 

belli bir güç potansiyeline sahip olmasından sonra bu sistem rafa kaldırılabilmiĢtir. 

Netice itibariyle anayasal bir düzene geçen Osmanlı Ġmparatorluğu artık yönetimini 

temel yazılı hukuk kaynaklarına dayandırmaya baĢlamıĢtı. Kanun-i Esasi iki meclisli 

bir düzeni inĢa etmekteydi: 130 üyeli Heyet-i Mebusan ve 26 üyeli, üyelerinin 
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tamamı padiĢah tarafından seçilen Heyet-i Ayan. Bu sistemde bir anayasa ve bu 

anayasanın öngördüğü Ģekle göre kurulmuĢ Meclis-i Umumi olmakla birlikte devlet 

idaresinde güç yine padiĢahın elindedir (Kili, 1981: 66). Bir ülkeyi nizama sokan 

temel yasal düzenlemeler, o ülkenin ihtiyaçlarından neĢet etmiĢ olması 

gerekmektedir. Yani ithal olmamalıdır. Bu yönüyle Kanun-i Esasiye ithal bir zorlama 

gözüyle bakılabilir. Çünkü toplumsal ihtiyaç ürünü olmaktan ziyade, zorlama ve 

ısmarlama bir yasal düzenlemedir. Avrupa‟da tahsil görmüĢ ve Avrupa'nın anayasal 

sistemini Osmanlıya uyarlamaya çalıĢan  Namık Kemal, Mithat PaĢa ve Ziya PaĢa 

gibi isimlerin öncülüğünde baĢlayan bu süreç neticede amacına ulaĢmıĢtır. Milli 

egemenlik” kavramı Kanun-ı Esasi‟de yer almamaktadır. Anılan anayasa ile 

padiĢahın mutlak egemenliği anayasal düzeyde ilan edilmiĢtir (Tunç, 1999: 22). 1876 

Kanun-ı Esasi Tanzimat Fermanı‟nın neticelerinden biridir (“Tanzimat” kavramı ve 

“Tanzimat Fermanı” hakkında bkz: Özçelik, 1983: 32-46; Akad, 1997: 166-168; 

Ejder, 1992: 871; tdk.gov.tr, 2013; Kapani,1993: 92-98).  

DeğiĢen ve dönüĢen dünya siyasi dengeleri Osmanlı imparatorluğunu 

derinden etkilemeye baĢlamıĢtır. Sosyal bir hareket oluĢmaya baĢlamaktadır. Bu 

sosyal hareketlenmeler “Tanzimat Dönemi” diye anılan döneme kapıları aralamıĢtır. 

Ġdarenin aksayan yanlarını tamir etme amacıyla giriĢilen bu hareketler yönetimsel, 

hukuki, ekonomi gibi alanlarda çeĢitli yasalaĢtırma faaliyetlerine giriĢilmiĢtir. Ne var 

ki bu giriĢimler, mevcut statükoyu aĢma kabiliyetinde değildi. Çünkü altı asırlık bir 

devlet geleneğini yeniden Ģekillendirmek oldukça zor ve bir o kadar da imkânsız bir 

durumdu. Bundan dolayıdır ki mutlak monarĢi yerine yetki paylaĢımı ve denetim 

mekanizmasının oluĢturulması, bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin sağlanması, 

yasaların tek bir irade tarafından değil, karĢılıklı tartıĢma ve uzlaĢma yolu ile 

hazırlanması ve halkın temsilcilerinden oluĢan bir parlamentonun kurulması için bir 

anayasanın varlığına ihtiyaç duyulmuĢtur (Okandan, 1971: 313-314; Esen, 1968: 39). 

 Kanun-i Esasi ile MeĢrut-i monarĢi Ģekline evrilen Osmanlı devlet sistemi 

mevcudu korumakla beraber yeniyi de barındırma yoluna giderek bir bakıma 
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pragmatist bir anlayıĢı benimsedi. PadiĢah, eskiden olduğu gibi anayasada yer alan 

düzenlemeyle, Ġslam Dininin savunucusu ve bütün Osmanlı tebaasının hükümdar ve 

padiĢahıdır. Egemenlik hakkı Osmanlı Sülalesine aittir. Bu Sülalenin en büyük erkek 

evladı saltanat makamına halife unvanını da taĢıyarak atanır (Dal, 1984: 16). 

Osmanlı Devleti heterojen bir yapı arz etmekle beraber egemenliğin kaynağı 

ve kullanılması itibariyle monarĢi söz konusudur. Çünkü Kanun-ı Esasi‟nin 3. 

maddesine göre saltanat en büyük erkek evlada geçmekte ve Devletin önde gelen 

organları seçim yerine atama yolu ile göreve gelmektedir (Yıldırım, 2003: 60). Diğer 

bir deyiĢle seçilmiĢleri daima atanmıĢların vesayeti altında bırakıldığını görmekteyiz. 

Bundan dolayı seçimle gelen organların karĢısında her zaman padiĢah ve atamayla 

göreve gelmiĢ organlar yer almıĢtır (Arsel, 1959: 24). Bu durum ister istemez bazı 

sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bir taraftan ulus devletlerin siyasi hayatta 

önemli bir söz sahibi olması ile beraber eski ĢaĢaalı günlerine özlemle bakan koca 

imparatorluklar, öte yandan halkın sesini idarenin en üst noktasında duyurmaya 

çalıĢan temsilciler arasında ister istemez bir sorun yaĢanacaktır. Sonuçta değiĢime 

ayak uydurmak zorunluluğu doğmuĢ ve meĢrut-i monarĢi realize edilmeye 

baĢlanmıĢtı. Bu devlet biçiminde devletin asli organı hükümdar değildir. 

Hükümdarın yanında parlamento da vardır. Parlamentonun hükümdarın yetkilerine 

ortak olması söz konusudur (Özçelik, 1984: 139-141; Yıldırım, 2003: 21-22). 

Osmanlı devleti, kuruluĢundan (1299) 1876 ya dek mutlak monarĢi ile 

yönetilmekteydi.  Kanun-i Esasi ile beraber siyasi anlamda baĢka bir rejimi 

benimsemiĢ oldu: meĢrut-i monarĢi. MeĢruti MonarĢi ise 23 Aralık 1876 tarihinden 

Osmanlı Devleti‟nin son bulduğu 3 Kasım 1922‟ye kadar olan dönemdir (Özçelik, 

1983: 3 ve 47). Kanun-i Esasi 1. Maddesinde Osmanlı devletinin genel yapısını 

belirmetedir. Bu yapı, “memalik”, “kıtaat-ı hazıra” ve “eyalat-ı mümtaze” Ģeklinde 

betimlenmektedir. Bu maddeden de anlaĢılacağı üzere Osmanlı devleti mütecanis bir 

yapıda değildir (Arsel, 1979: 24). Bunun yanında Osmanlı Devlet yönetimi genel 

anlamda dini motiflerle bezenmiĢti. “Teokratik devlet” olarak nitelendirilen bu devlet 



 

 

 

 

 

34 

biçiminin Osmanlı‟da pür manada geçerli olup olmadığı tartıĢmalıdır. Tanör‟e göre 

Osmanlı Devleti, belli çerçevedeki düzenlemelerinden dolayı teokratik nitelikte bir 

devlettir (Tanör, 1991: 79). Akad‟a göre de 3. ve 4. maddelere göre padiĢahın Halife 

ve Ġslam dininin koruyucusu olması, 7. maddeye göre Ģeri kuralları uygulayacak 

olması ve 11. maddeye göre Devletin dininin Ġslam olduğunun kabul edilmesi 

devletin teokratik nitelikte olduğunu göstermektedir (Akad, 1997: 173). Özçelik‟e 

göre ise Kanun-ı Esasi‟nin öngördüğü sistem tam anlamıyla dini olmayıp yarı dini 

bir karaktere sahiptir. (Özçelik, 1983: 64). Kanun-i Esasi gereğince Vükela Heyeti 

yani Bakanlar Kurulu Meclis yerine padiĢaha karĢı sorumludur. Bu durum kuĢkusuz 

ki arzu edilen netice ile gerçekleĢen netice arasındaki farkları yansıtmaktadır ve 

Kanun-ı Esasi‟nin öngördüğü meĢruti idare (Onar, 1966: 155) konusunda 

duraksamaya yol açmaktadır. Bu durumda padiĢah hem yasama hem de yürütme 

üzerinde sınırsız yetkilere sahip olmaktadır.  PadiĢaha meĢruti yönetimle çeliĢen bu 

sınırsız yetkilerin birçok yetkinin verilmiĢ olması meĢruti yönetimle 

bağdaĢmamaktadır (Akad, 1997: 173). Kanun-i Esasi meclisin yetkilerini 

olabildiğince sınırlı tutmuĢtur. Meclisin olağan görevi olan yasama faaliyeti dahi 

padiĢahın iznine tabi tutulmuĢtur. ġöyle ki bir meclis üyesinin kanun teklifinde 

bulunabilmesi için öncelikle sadaret makamını devreye sokması ve onun üzerinden 

padiĢahtan izin alması gerekmektedir. Kanun teklifinin padiĢah tarafından kabul 

edilmesiyle iĢ bitmiyor. Her iki meclisten geçen yasalar yine padiĢahın onayına 

sunulmaktadır. Yani padiĢahın uygun gördüğü yasalan bu Ģekilde 

kanunlaĢabilmektedir.  Anayasal düzen ile çeliĢen birçok yapılanmayı muhtevasında 

barındıran Kanun-i Esasi, sonuçta bu sistematik aksaklıklar yüzünden varlığını 

koruyamamıĢtır. Bundan dolayı II. Abdülhamit anayasanın kendisine verdiği gücü 

kullanarak 1878 yılında Heyet-i Mebusanı feshetmiĢtir (Özbudun, 2004: 26). 

Osmanlı, yapısı itibariyle bir imparatorluğu teĢkil ettiğinden dolayı, toplumsal yapısı 

doğal olarak homojen bir yapıda olmasından çok heterojen bir yapıda idi. Dolayısıyla 

toplumun geneli tarafından benimsene bir nokta etrafında birleĢme olanağı yoktu. 

Yani milli bir Ģuur söz konusu değildi. Toplum,  Ulusal bir kimlikten ziyade 

“Osmanlı” çatısı altında birleĢmekteydi. Bu bakımdan çok geniĢ bir ülkede 



 

 

 

 

 

35 

bütünleĢmeyi sağlamak için ortak payda olarak Osmanlıcılık kavramı ön plana 

çıkarılmıĢtır (Kili ve Gözübüyük, 2000: 44; Akad, 1997: 174). 

Osmanlı sülalesi “kut anlayıĢının da” gereği olarak egemenliğini en yaĢlı 

erkek üzerinden sürdürmekteydi. Devlet idaresinin en tepesinde bulunan isim hem 

“sultan” hem de “halife” idi. Dolayısıyla siyasi varlığına dinsel motifleri de 

ekleyerek toplum üzerinde sınırsız bir nüfuz alanına sahip olmaktaydı. PadiĢah icra 

organı olan yürütmenin de baĢında bulunmaktadır. Vükela heyetinin atanması ve 

azledilmesi yetkisi padiĢaha aittir (Onar, 1966: 155; Tanör, 2002: 136). Meclis-i ayan 

ve Meclis-i mebusandan müteĢekkil olan Meclis-i Umumi‟nin üyelerinin 1/3‟ünü 

doğrudan padiĢah atamaktaydı.  Bu kiĢilerin toplum nazarında belli bir popülariteye 

sahip olmaları ve kırk yaĢını doldurmaları gerekmektedir. Atanan bu kiĢiler ömür 

boyu görev yapmaktaydılar. Meclisi Ayan ile Meclisi Mebusan‟ın baĢkanlarını 

padiĢah atadığı için padiĢah, baĢkanlık divanı konusunda etkili olduğu görülmektedir. 

Bununla beraber Meclis-i Mebusan'ın oluĢumda padiĢah etkili değildir.   

PadiĢah, varlığını anayasada da güvence altına almıĢtır. Kanun-i Esasi 

Madde 3 – “Saltanatı Seniye-i Osmaniye Hilâfeti Kübray-ı Ġslâmiyey-i haiz olarak 

Sülaleî Âli Osmandan usulü kadimesi veçhile ekber evlâda aittir” demek suretiyle, 

varlığına bir de yasal güvence kazandırmıĢtır. Diğer bir ifadeyle altı asırlık bir 

yönetim biçimi anayasal güvence ile “kutsal ve aynı zamanda sorumsuz” bir hüviyet 

kazanmıĢtır. Kanuni esasinin 7. maddesinde “Vükelânın azil ve nasbı ve rütbe ve 

menasıp tevcihi ve niĢan itası ve eyalâtı mümtazenin Ģeraiti imtiyazilerine tevfikan 

icrayı tevcihatı ve meskûkat darbı ve hutbelerde nâmının zikri ve düveli ecnebiye ile 

muahedat akdi ve harb ve sulh ilânı ve kuvvei berriye ve bahriyenin kumandası ve 

harekâtı askeriye ve ahkâmı Ģeriye ve kanuniyenin icrası ve devairi idarenin 

muamelâtına müteallik nizamnamelerin tanzimi ve mücazatı kanuniyenin tahfifi veya 

affı ve Meclisi Umuminin akt ve tatili ve ledeliktiza Heyeti Mebusanın azası yeniden 

intihap olunmak Ģartı ile feshi hukuku mukaddesi PadiĢahi cümlesindendir.” Bu 

maddede sayılan yetkilerin tamamının aslında meclise ait olması gerekmektedir. 



 

 

 

 

 

36 

Yani bakanların atanması ve azli, para basılması, savaĢ ve anlaĢmaların yapılma 

kararı, ceza affı gibi birçok yasal düzenleme doğrudan padiĢahın inisiyatifine 

bırakılmıĢtır. Önemli devlet iĢleri Sadrazam baĢkanlığında toplanan bakanlar 

kurulunda görüĢülmekteydi. Buradan çıkan kararlar yine padiĢahın onayından 

geçtikten sonra yürürlüğe girebilmekteydi.   Yürütme alanındaki padiĢahın bu denli 

sınırsız yetkileri, yasama konusunda da kendisini hissettirmekteydi. Meclisin 

açılması ve tatili padiĢahın emri dâhilindeydi. Mutat toplantılar dıĢında gerekli 

görülmesi halinde padiĢah meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilmekteydi. Kanun-i 

Esasiye göre meclis çalıĢmalarının akamete uğraması PadiĢahın uhdesindedir. 

Dolayısıyla padiĢah istediği takdirde meclisi devre dıĢı bırakabilmektedir.  

Kanun-i Esasi madde 36, “Meclisi Umumî mün’akit olmadığı zamanlarda 

Devleti bir muhataradan veya emniyeti umumiyeyi haleden vikaye için bir zarureti 

mübreme zuhur ettiği ve bu bapta vaz’ına lüzûm görülecek kanunun müzakeresi için 

Meclisin celp ve cem’ine vakit müsait olmadığı halde Kanunu Esasî ahkâmına 

mugayir olmamak üzere Heyeti Vükelâ tarafından verilen kararlar, Heyeti 

Mebusanın içtimaile verilecek karara kadar ba iradei seniye, muvakkaten kanun 

hüküm ve kuvvetindedir” Ģeklinde bir düzenleme yaparak, olağanüstü yönetime 

kapıları aralamaktadır. Bu maddeye göre meclisin tatilde olması durumunda devlete 

yönelebilecek bir tehdidi bertaraf etme adına bakanlar kuruluna geçici kanun 

hükmünde karar alma yetkisi vermektedir. Yukarıda da değinildiği gibi meclisin 

kanun yapma süreci padiĢahın iznine tabidir. Fakat bakanlar kurulunda böyle bir 

durum söz konusu değildir. Hazırlanan kanun tasarıları meclis-i mebusanda tartıĢılır, 

meclis-i ayanda tetkik edilir ve en nihayetinde padiĢahın onayından geçtikten sonra 

yasalaĢır. Yani padiĢahın reddettiği bir yasal düzenleme akim kalacaktır. Bir diğer 

ifadeye göre PadiĢah mutlak veto yetkisine sahiptir (Onar, 1966: 155). 

81-91. maddelere arasında düzenlenen Yargı dönemin konjonktürüne genel 

anlamıyla uyuĢmaktadır. Hakimlerin meslekleri itibariyle o dönem içerisinde bir 

güvenceye sahip olmaları aslında günümüz ile karĢılaĢtırıldığında oldukça önemli 
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ilerleme kaydedildiğini ifade etmemiz gerekmektedir. Yargıçların keyfi olarak 

azledilemeyeceği, özel yasa hükümlerine tabii oldukları görülmektedir. Burada teorik 

olarak yargı bağımsızlığından bahsedilebilir. ġer-i davaları görmek üzere “Ģeriat 

mahkemeleri”, bunun dıĢında kalan davaları görmek üzere ise “Nizamiye 

mahkemeleri” kurulmuĢtur. Bunların dıĢında hangi konuda olursa olsun baĢka bir 

yargı merciinin kurulması söz konusu değildir. Bu durum anayasa ile güvence altına 

alınmıĢtır. Hâkimlik mesleğinin yanında kamu hukukunu korumak üzere savcılık 

makamını da düzenlenmiĢtir. 1878 yılında TeĢkilat-ı Mehakim Kanunu (Hakimler 

TeĢkilatı Kanunu) kabul edilmiĢtir. Bu kanuna göre hâkimlik vasıfları, görevde 

yükselmeleri gibi konular düzenlenmiĢtir. Yine bu kanuna istinaden PadiĢahın veya 

bakanların hâkimlere ceza veremeyeceği konusu da düzenlenmiĢtir. TeĢkilat-ı 

Mehakim Kanunu ile Ġstanbul‟da bir hiyerarĢik üst makam olarak temyiz mahkemesi 

ile savcılık kurumu da kurulmuĢtur (Fendoğlu, 2000: 663).  

Kanun-i Esasi temel hak ve hürriyetler konusunda birçok düzenlemede 

bulunmaktadır. Osmanlı tebaasına yönelik haklar burada sıralanmıĢtır. Burada 

dikkati çeken husus, Osmanlı Devleti vatandaĢlığıdır. Yani Müslüman-gayrı 

Müslüman ayrımı yapılmaksızın tüm vatandaĢların eĢit Ģekilde 

yararlanabileceklerdir.  Bu anayasada sayılan temel hak ve hürriyetler genel itibariyle  

(ayrıca bkz Akıllıoğlu, 1995: 130): Osmanlı devleti vatandaĢlığı, kiĢi hürriyeti, kiĢi 

güvenliği, din hürriyeti, mezheplerin ayrıcalıkları, dilekçe hakkı, basın hürriyeti, 

Ģirket kurma hakkı, eğitim özgürlüğü, eĢitlik, mülkiyet hakkı, Devlet memuru olma 

hakkı, vergilerin mali güce göre belirlenmesi, konut dokunulmazlığı, doğal hâkim 

ilkesi, angarya yasağı, vergilerin kanuna dayanması,  müsadere yasağı, iĢkence ve 

eziyet yasağıdır. Osmanlı devletinin resmi dini Ġslam olmakla beraber diğer dinlere 

de hoĢgörü ile yaklaĢıldığı, çeĢitli mezhep, cemaat gibi yapılanmalara tolerans 

gösterildiği görülmektedir. Anayasal güvence altına alınan diğer baĢlıklara 

baktığımızda, bireysel özgürlüklerin dokunulmazlığı, cezada kanunilik ilkesi ile 

kanun önünde eĢitlik, ekonomik giriĢim ile Ģirket kurma hürriyeti, dilekçe ile talep 

hakkı, Türkçeyi bilme kaydıyla tüm tebaaya memuriyet hakkı, konut dokunulmazlığı 
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vb. temel haklar sıralanmıĢtır. Kanunların belirlediği haller dıĢında Hükümet 

tarafından zor kullanılarak hiç kimsenin konutuna girilemez. Ayrıca iĢkence ve her 

türlü eziyet kesinlikle yasaktır (Fendoğlu, 1995: 41; Kocaoğlu, 1998: 75; Akın, 1971: 

91). Kanun-ı Esasi‟de sayılan bu özgürlüklerin yanında toplanma hakkı, dernek 

kurma özgürlüğü, düĢünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve seyahat özgürlüğü gibi 

konulara yer verilmemiĢtir (Fendoğlu, 1994: 94). Anayasada sayılmayan bir diğer 

konu ise genel oy ilkesidir. Seçmenlerde Bu dönemde “emlak” varlığı aranmıĢtır 

(Özay, 1996: 65). Yani seçme yeterliliğinde aranan en önemli kıstas, malvarlığı 

olmuĢtur. Bu durum, haklı olarak eleĢtirileri hak etmektedir. 

Kanun-i Esasinin 113. Maddesinde “Mülkün bir cihetinde ihtilâl zuhur 

edeceğini müeyyit asar ve emarat görüldüğü halde Hükûmeti seniyenin o mahalle 

mahsus olmak üzere muvakkaten idarei örfiye ilânına hakkı vardır. İdarei örfiye, 

kavanin ve nizamatı mülkiyenin muvakkaten tatilinden ibaret olup idarei örfiye 

tahtında bulunan mahallin sureti idaresi nizamı mahsus ile tâyin olunacaktır” hükmü 

amirdir. Bu madde esasen sıkıyönetimin tarihsel süreçteki dayanağını 

oluĢturmaktadır. Bu maddeye dayanarak hükümet, ülkenin herhangi bir bölgesinde 

zuhur edecek bir olaya karĢılık sıkıyönetim ilan edebilecektir. Bununla birlikte yine 

bu madde ile padiĢaha sürgün etme yetkisi tanınmaktadır. Buna istinaden Mithat 

PaĢa Kanun-i Esasi ilan edildikten bir sene sonra Ġtalya‟ya sürgüne gönderilmiĢtir 

(Fendoğlu, 2002: 126;Akad, 1997: 174). Anılan hüküm kazanılmıĢ anayasal 

güvencelerin padiĢahın tek taraflı iradesiyle devre dıĢı bırakılabileceği Ģüphesini 

uyandırmaktadır (Akın, 1992: 57). Kanun-i Esasi 113. Maddesindeki muğlak ifadeler 

takdire açık nedenlere bağlanmıĢ ve ülkenin bir bölgesinde sıkıyönetimin ortaya 

çıkacağını gösteren belirtiler tespit edildiğinde de hükümete, o yöreye özgü ve 

muvakkat olmak üzere sıkıyönetim ilan etme yetkisi tanınmıĢtır. 1877 tarihli Ġdare-i 

Örfiye (Sıkıyönetim kanunu) kararnamesinin 2. Maddesine göre “Ġdare-i Örfiye'nin” 

ilan edilmesiyle beraber hem anayasa hem de yaslarda, idare-i örfiyeyi kısıtlayan 

maddelerin tatil edilebileceği hükme bağlanmıĢtır. Bu madde ile normal hukuk 

düzeni bir hayli sınırlandırılmaktadır.   
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1.6.1.1. Hamidiye Alayları  

Osmanlı devletinin son yıllarında baĢvurduğu bir diğer uygulama ise 

Hamidiye Alayları uygulamasıdır. 1877-1878 yılları arasında cereyan eden ve tarihte 

Rus Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaĢı, Osmanlı Devletinin mağlubiyetiyle 

sonuçlanmıĢtır. 2. Abdülhamid‟in Doğuda Rus tehdidine karĢılık bir çözüm arayıĢı 

neticesinde MüĢir Zeki PaĢa‟nın öneri ve giriĢimleri ile Doğuda Hamidiye 

Alaylarının kurulmasına karar verilmiĢtir. Bu durum haddizatında mevcut olağanüstü 

durumun bir gereğidir.  

I. Olası bir Osmanlı – Rus savaĢında büyük devletlerin Kırım SavaĢı‟nda 

gösterdikleri desteği göremeyeceğini,  

II. Doğu Anadolu‟nun siyasi statüsünün “Doğu Sorunu” adı altında büyük 

devletlerce tartıĢılacağını ve Ermenilerin Doğu Anadolu‟da silahlı çeteler 

oluĢturacaklarını düĢünmesi normaldir  

III. AĢiretlerden askeri bir güç olarak yararlanmak  

IV. Ermeni faaliyetlerini engellemek ve Müslüman ve Ermeni toplumları 

arasında bir güç dengesi oluĢturmak 

 V. Doğu Anadolu‟yu Rus saldırılarından ve Ġngiliz politikalarından korumak  

VI. Panislamist politikayı yürütmek. (Kodaman, 2010: 135). 

19. yüzyılın sonları Osmanlı Ġmparatorluğu için tam anlamıyla bir olağanüstü 

hal ve bunalım dönemidir. Hamidiye Alaylarının da bu bağlamda yani idare-i örfiye 

kapsamında uygulanan bir güvenlik önlemi olduğunu söyleyebiliriz. 

1.6.2. 1921 Anayasası ve Olağanüstü Yönetimler 

20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen ve Yeni Türk Devletinin ilk Anayasası 

olan TeĢkilat-ı Esasiye, tarihli 85 sayılı kanununla kabul edilmiĢtir (Tanör, 2002: 

250). TeĢkilat-ı Esasiye 23 maddeden oluĢmaktadır bununla beraber “Madde-i 
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Münferide” denilen ayrı bir madde vardır. 1921 anayasası kısa ve bir çerçeve 

anayasadır. Kısa ve çerçeve Anayasa olmasının iki nedeni vardır. Öncelikle 

memleketin içinde bulunduğu olağanüstü Ģartlarda ihtiyacı karĢılamak için meydana 

getirilmiĢ olması, bir diğer neden ise Kanun-ı Esasi resmen ilga edilmediği için 

TeĢkilat-ı Esasiye ile çeliĢmeyen hükümlerinin yürürlükte sayılmıĢ olmasıdır. Bu 

sebeple TeĢkilat-ı Esasiye geçiĢ dönemi anayasası olarak kabul edilmektedir (Kili Ve 

Gözübüyük, 2000: 93-96). TeĢkilat-ı Esasiye, Kanun-i Esasiden çok farklı bir temele 

istinad etmekte ve yeni Türk devletinin kurulmakta olduğunu açıkça göstermektedir. 

Anayasada en önemli yeniliklerden biri “milli egemenlik” ilkesidir. Kanunda milli 

egemenlik ilkesi Ģu Ģekilde izah edilmektedir: “Hakimiyet bila kaydü Ģart milletindir. 

Ġdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etme esasına 

müstenittir.(Madde-1)” Bu madde ile yeni bir dönemin haberi verilmektedir 

(Gözübüyük, 2005: 41). TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu, yasama, yürütme güçlerini 

Büyük Millet Meclisi‟nde toplamıĢtır (Madde-2). Türkiye Devletinin BMM 

tarafından yönetildiğini, hükümetinin Büyük Millet Meclisi Hükümeti unvanına 

sahip olduğu (Madde-3), üyelerinin vilayetlerden seçilen kiĢilerden müteĢekkil 

olduğu (Madde-4), iki yılda bir seçimlerin yapılacağı (Madde-5) belirtilmiĢtir. 

Ahkam-ı Ģerîyenin uygulanması, yasaların yapılması, değiĢtirilmesi, ilga edilmesi, 

antlaĢmaların yapılması ve vatan müdafaası gibi yetkilerin BMM tarafından 

kullanılacağı (Madde-7) açıklanmıĢtır (Atar, 2009: 23). Tanör‟e göre TeĢkilat-ı 

Esasiye‟nin 3. Maddesindeki Türkiye Devleti ibaresi aynı topraklarda ikinci bir 

devletin kurulduğunu ilan etmek anlamına geldiğini ve bunun da kanunun en 

devrimci yanlarından biri olduğunu ifade etmektedir. Tanör, devletin isminin “Türk 

Devleti” yerine “Türkiye Devleti” olarak nitelendirilmesinin çok anlamlı olduğunu 

belirtmektedir. Çünkü “Türkiye Devleti” ibaresinin, etnik kökeni, dili ve kültürü ayırt 

etmeksizin aynı topraklarda (Misak- Milli sınırları) yaĢayan insanları, siyasi 

birleĢmede en üst nokta olarak yeni kurulan devletin çatısı altında birleĢtirici bir 

etken olduğunu ifade etmektedir (Tanör, 2002: 253-4). TeĢkilat-ı Esasiye Yerel 

Yönetimler konusuna en çok ağırlık veren anayasadır.  Burada Halkçılık ilkesinin 

ağırlığından da bahsedilebilir. Kısa, sade ve bir çerçeve anayasa olma özelliğine 
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sahip olana 1921 anayasası yerel yönetimlerin özerkliğinden bahsetmekte, mali ve 

hatta yargısal kimi yetkilerle donatılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Neticede 

TeĢkilat-ı Esasiye kanunu sert, rijit merkeziyetçi yapısına karĢılık yazılmıĢ olan ve 

halka dayandırdığı bir yönetim modeli ile Anadolu‟nun merkeze duyduğu tepkinin 

bir yansıması olarak yasalaĢmıĢtır (Akın, 2010: 139).  

1921 Anayasası, güçler birliği sistemini ve Meclis Hükümeti Sistemini 

belirlemiĢtir. Yürütmeyi icra edecek Hükümet, Büyük Millet Meclisi adıyla yine 

kendi üyeleri arasından seçilecektir. Bu yönüyle yasama ve yürütmeyi aynı anda 

üstlenen meclis hükümetinin tatil yapması, çalıĢmalara ara vermesi gibi bir 

durumdan bahsedilememektedir. Yasama ile yürütmeyi üzerine alan Meclis‟in 

parlamenter sistemde olduğu gibi çalıĢmalarına ara vermesi söz konusu olmamıĢtır. 

1921 Anayasası‟nın özelliklerinden biri de egemenliğin ulusta olduğu, ulusun bu 

egemenliği Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanacağı ilkesi benimsenmesidir 

(Özbudun, 2011: 28). TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu, demokrasi yolundaki ülkemizin ilk 

yasal metni olarak nitelendirilmektedir. Böylece Türkiye‟nin gelecekte nasıl bir 

yönetim modeli benimseyeceği ve yol haritasının ne olduğunu belirlemiĢtir. TeĢkilat-

ı Esasiye kanununun ilk 9 Maddesindeki cumhuriyetçi anlayıĢ, gelecek rejimin de 

habercisi olmuĢtur(Akın, 2010: 140). Dönemin konjonktürü gereği ve kurtuluĢ 

mücadelesi veren bir ülkede olağanüstü durumların varlığı normal karĢılanmalıdır. 

Bu kapsamda çıkarılan gerek ”firariler kanunu” gerek “baĢkomutanlık yasası” 

gerekse tekâlif-i milliye kanunu” bu bağlamda değerlendirilmelidir. Özellikle 

Tekâlifi Milliye kanunu ile mücbir sebeplerden dolayı halka birtakım yükümlülükler 

yüklenmiĢtir. Zikredilen kanunlar özü itibariyle olağanüstü yönetimleri 

betimlemektedir. Çünkü ülkenin mevcut yapısı olağan yönetimlerle üstesinden 

gelinemeyecek birçok durumla karĢı karĢıya olduğu ortadadır. Bundan dolayı gerekli 

yasal düzenlemelerle olağanüstü yönetim usullerine meĢruiyet kazandırılmıĢtır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

2. CUMHURĠYET SONRASI OLAĞANÜSTÜ YÖNETĠMLER 

 

2.1. 1924 Anayasası Perspektifinde Olağanüstü Yönetimler 

 

Altı asırlık Osmanlı imparatorluğunun yerine yeni bir devletin inĢa edilmesi 

elbette ki sancılı bir sürecin sonunda gerçekleĢti. Neticede saltanat ve Hilafet 

kaldırıldı, yerine halk egemenliğine dayalı olan Cumhuriyet ilan edildi. Ulusal 

egemenliğin temel ilke olarak kabul edildiği ve radikal reformların uygulanmaya 

baĢlandığı bu yeni süreçte, askeri vesayet yerini parlamenter sisteme bıraktı, 

demokrasi konusunda çağdaĢlaĢmaya yönelik adımlar atıldı, kadınların da ülkede söz 

sahibi olması gereken birer birey olduğu prensibi hayata geçirildi ve hukuk 

alanındaki iki baĢlılık son buldu. Bu ve buna benzer birçok radikal reform adeta bir 

“siyasi reform” niteliği taĢımaktaydı. 

 

Köklü reformların yapılması, demokratik yaĢama dönük olumlu birer adım 

niteliğinde olsa da beraberinde birtakım sorunları da getirmiĢtir. Yapılan her yenilik 

hareketi “Ulus Devlet” bilincinden hareket etmekteydi. Neticede Türkiye, bir 

imparatorluğun kalıntılarından inĢa edilmiĢ bir devletti. Doğal olarak da 

imparatorluğun en tabii özelliği olan çok milletli, çok kültürlü toplum yapısı bu “ulus 

devlet” yapısı ile örtüĢmemekteydi. Haliyle günümüzde etkileri derinden hissedilen 

ve kronikleĢen birçok sorunun da temeli bu dönemde atıldı diyebiliriz. Toplumsal 

alandaki ve devlet sathındaki köklü değiĢmeler, Osmanlı tipi yüzeysel reformculuk 

denemelerinden de kesin bir kopuĢu ifade ederek yeni bir "çağdaĢlaĢma modelini” 

ortaya çıkarmıĢtır (Tanör, 2002: 322). 

 

1921 Anayasasının bir çerçeve anayasa olmasından ötürü devletin ve 

toplumun temel ihtiyaçlarına cevap olması söz konusu değildi. Saltanatın 

kaldırılması ve birçok alandaki reformlar, yeni bir anayasa ihtiyacını doğurmuĢtur. 
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Dolayısıyla devletin gereksinmelerine cevap verecek ve toplumu yönlendirecek yeni 

bir anayasanın yapılması, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıĢtır (Gözübüyük Ve 

Sezgin, 1957: 47). Nitekim 1921 TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu bir “intikal devri 

anayasası” niteliğinde olup, Milli Mücadele‟nin olağanüstü Ģartlarına uygun bir 

“demokratik ihtilal anayasası” olarak görülmüĢtür(Kubalı, 1960: 158). 

 

1924 Anayasası, "Tevhid-i Kuvva” (Kuvvetler Birliği) esası temel alınarak 

oluĢturulmuĢtur. Anayasa Komisyonu sözcüsü Celal Nuri Bey “Tevhid-i Kuvva” ile 

ilgili Ģu açıklamada bulunmuĢtur: “Bu, Türk Cumhuriyetinin Kanunu Esasisidir. 

Bunda Türk milliyeti nazarı dikkate alınmıĢtır. Türk Devletinin hukuku ammesi, o 

hukukun tarzı istimali ve vezaifin sureti taksimi gösterilmiĢtir. Bundan sonra Tevhid-

i kuvva nazariyesine son derecede itina edilmiĢtir. Çünkü bu heyeti doğuran, bu 

cumhuriyeti vücuda getiren tevhid-i kuvva esasıdır. Tevhid-i kuvvadan anladığımız 

Ģudur: Hakkı hakimiyet, hakkı saltanat doğrudan doğruya millete aittir. Fakat 

milletin olanca teferruatına kadar hakimiyetini kendi kendine istimal etmesi 

adimülimkandır. Bunun içindir ki, millet mümessillerinden mürekkep bir Meclis 

vücuda getirdi. O Meclis de Meclisi Âlinizdir.” (Gözübüyük Ve Sezgin, 1957: 29-

33). Böylece kuvvetlerin birliğinin önemi vurgulanmıĢtır. Anayasa tasarısında 

CumhurbaĢkanına tanınmak istenen yetkiler milletvekilleri tarafından büyük bir tepki 

ile karĢılanmıĢtır. Özellikle CumhurbaĢkanının fesih ve veto yetkisi konusu çok 

tartıĢmalı geçmiĢtir. Mebuslar itirazlarını, milli egemenlik ve Meclis‟in üstünlüğüne 

dayandırmıĢtır(Tanör: 2015: 292). 

 

Osmanlı Devleti‟nin kozmopolit yapısı üzerine yeni bir ulus-devleti inĢa 

edilmiĢ, 1924 Anayasası ise bu çizginin bir ürünü olup, temel yasasını oluĢturmuĢtur. 

24 Anayasası, 21 Anayasasıyla ivme kazanan yükseliĢin belgesi olmuĢ, ulusal, 

demokratik ve laik bir devletin temellerini atmıĢtır(Tanör, 2015: 328). Yeni Anayasa, 

ulusal-demokratik bir yapı üzerine inĢa edilmiĢ; devletin temel yapısı anayasaya 

dayandırılarak sağlamlaĢtırılmıĢtır. Konjonktür gereği çoğulcu demokrasiden söz 

etmek elbette ki gerçekçi bir tutum olmaz. Daha çok, radikal reformlarla toplumu 
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çağdaĢlaĢmaya zorlamak Ģeklinde bir okuma yapmak gerekir. Bu reformların derhal 

hayat bulabileceği bir hukuk sistemi de inĢa edilmeliydi. Böylece yapılmak istenen 

inkılaplar hızlı bir Ģekilde faaliyete geçirilmek istenmiĢtir.1924 Anayasası ile bu 

esnek çerçeve sağlanmıĢ, yeni bir döneme geçiĢ anayasal temele dayandırılmıĢtır 

(Tanör, 2015: 329). 

 

1924 Anayasası‟nın temel esasları daha önce yürürlükte olan 1921 anayasası 

prensipleri üzerine inĢa edilmiĢtir. “Milli Hakimiyet” esası “Milli Hükümet” sistemi 

“Tek Meclis” ve “Kuvvetler Birliği” esası gibi kavramlar 1921 TeĢkilat-ı Esasiye 

Kanunu‟ndan 1924 Anayasasına aktarılan en temel esaslar olmuĢtur (Tunç, Bilir Ve 

Yavuz, 2011: 40). 1921 Anayasası‟nda görülen eksikliler 1924 Anayasası ile 

giderilmeye çalıĢılmıĢ ve yeni devlet bu anayasadan hareketle inĢa edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

 

1924 Anayasası 6 bölüm ve 105 maddeden oluĢmaktadır. Ġlk Bölüm “Genel 

Hükümler”(Madde 1 - 8), Ġkinci Bölüm “Vazife-i TeĢriiye” (M. 9-30) yasama ile 

ilgili konular, Üçüncü Bölüm “Vazife-i Ġcraiye” (M. 31-52) yürütme ile ilgili 

konular, Dördüncü Bölüm “Kuvvei Kazaiye” (M. 53-67) yargı erkleri ile ilgili 

konular, BeĢinci Bölüm “Türklerin Hukuku Ammesi” (M. 68-88) kiĢi hak ve 

hürriyetleri ile konular yer almaktadır. Altıncı Bölümde ise; “Mevaddı Müteferrika 

Vilayat” (M. 89-105) baĢlığı altında idari taksimata memurlara, maliye iĢlerine, 

TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu‟nun tadiline dair hükümler yer almıĢ ve belli bir hükme 

bağlanmıĢtır (YüzbaĢıoğlu, 2003: 6). 

 

1924 Anayasası ise modern anlamda bir anayasanın taĢıyabileceği tüm 

özellikleri içermektedir. Devlet organlarının görev ve yetkileri maddeler halinde 

düzenlenmiĢ ve vatandaĢların temel hakları güvence altına alınmıĢtır. Milli 

Mücadelenin en zor günlerinde ortaya konan 1921 Anayasası çerçeve anayasa 

niteliğine sahipti. Bundan dolayı 1921 Anayasa‟nın eksik kalan kısımları 1876 

Kanun-ı Esasi ile karĢılanmıĢtır. Çift anayasalı sistem olarak nitelendirilen bu dönem 
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1924 Anayasası‟nın 104. Maddesiyle son bulmuĢ, böylece Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti yeni Anayasasına kavuĢmuĢtur (Tanör, 2015: 290). 

 

1924 Anayasası, “sert anayasa” hükmünü taĢımaktadır. Nitekim Anayasa‟nın 

102'nci Maddesine göre; Anayasada değiĢiklik önerilerinin meclis üye tam sayısının 

minimum 1/3 oranı tarafından imzalanması Ģartı bu savı güçlendirmektedir. 

DeğiĢiklik tekliflerinin kabulü ise, üye tamsayısının en az üçte ikisinin oyuyla 

mümkün olmuĢtur. Benzer Ģekilde günümüz anayasasında olduğu gibi devlet Ģeklinin 

Cumhuriyet olarak belirtildiği ve bu konuda değiĢiklik yapılmasının bile mümkün 

olmadığı hükmü yerini almıĢtır. Anayasanın üstünlüğü kabul edilerek, hiçbir 

kanunun anayasaya aykırı olmayacağı ve anayasanın iĢlerliğinin kısıtlanamayacağı 

(M. 103) belirtilmiĢtir (Özbudun, 2011: 32). 1924 Anayasası ile kuvvetler birliği 

ilkesi kabul edilmiĢtir. Tevhid- i Kuvva denilen bu ilke diğer bir deyiĢle, “Meclis 

Hükümeti Sistemi” olarak kabul edilmiĢtir (Yılmaz, 2012: 127). “Kuvvetler Birliği” 

yanı sıra, “Meclis Hükümeti Sistemi” Milli Mücadele döneminde uygulanmıĢ ve 

baĢarılı da olmuĢ bir yönetim biçimi temsil etmiĢtir. Bundan dolayı Komisyon 

Sözcüsü Celal Nuri Bey, anayasa müzakereleri sırasında, “Cumhuriyeti vücuda 

getiren tevhid-i kuvva esasıdır (Gözübüyük Ve Sezgin, 1957: 30)” ifadesini 

kullanarak kuvvetler birliğine verilen önemini ortaya koymuĢtur. 1924 Anayasası 

Yasama, Yürütme yetkisini Türkiye büyük Millet Meclisinde toplanmıĢtır. TBMM 

yasama yetkisini bizzat kendi eliyle kullanmaktayken, yürütme yetkisini ise kendi 

içinden seçmiĢ olduğu CumhurbaĢkanı ve bakanlar Kurulunca icra etmekteydi. 

Meclis, hükümeti her an denetleyebilme ve düĢürebilme yetisine sahiptir (Tanör, 

2015: 296). 1924 Anayasası, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi 

konusunda bir düzenleme getirmemiĢtir.  

 

Olağanüstü hal kapsamında değerlendirecek olursak 1924 Anayasası, 86. 

Maddesinde Sıkıyönetim uygulamasının tanımını yapmaktadır. Bu maddede  “Ġdare-i 

örfiye Ģahıs ve ikam gâh mesuniyetlerinin matbuat mücaselat, cemiyet, Ģirket 

hürriyetlerinin takyit ve taliki demektir” Ģeklinde bir düzenleme söz konusudur. 



 

 

 

 

 

46 

Dolayısıyla Sıkıyönetim ile sınırlandırılabilecek temel hak ve hürriyetler 

sıralanmıĢtır. Buna istinaden birtakım yasal düzenlemelerin yapıldığını görmekteyiz. 

1924 anayasasını temel referans alan bu yasal düzenlemelere sırasıyla bakalım: 

 

2.2. Tek Parti Yönetimi, Takrir-i Sükûn Yasası ve Diğer Yasal 

Düzenlemeler 

 

1923-1946 yılları arasında Tek Parti dönemi, Türkiye Cumhuriyeti kurucu 

partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi temsilciliğinde gerçekleĢmiĢtir. TCF ve SCF 

(Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası) denemeleri 

haricinde 23 yıl boyunca bu süreç yaĢanmıĢtır. Bu sürecin en karakteristik özelliği 

Ģüphesiz ki BatılılaĢma ve Ulus Devlet prensibi çerçevesinde Türk Ulusu yaratma 

politikalarının izlenmesi olmuĢtur. CHP yönetimi ülkeyi bağımsızlığa kavuĢturan 

parti olması hasebiyle her alana hâkim olmayı doğal olarak kendinde bir “hak” 

olarak görmekteydi. Ülke o dönem için homojen bir yapı arz etmekteydi. Yani 

sınıfsal bir ayrım söz konusu değildi.  Ülkede sınıf olmayınca ulusal bir parti olarak 

CHP, tüm toplumsal kesimleri temsil edebiliyor ve Tek Parti yönetiminin 

meĢruluğunu buna dayandırıyordu (Uyar, 2012: s.67-68).  

 

Tek parti yönetiminin diğer bir özelliği ise sivil, asker ve bürokrasinin iç içe 

oluĢuydu. Öyle ki ĠçiĢleri bakanı aynı zamanda CHP genel sekreteri ve valiler ise 

aynı zamanda CHP il baĢkanları sıfatını da taĢımaktaydı. Haliyle parti, sosyal, 

siyasal, iktisadi ve idari anlamda hayatın her alanında karĢımıza çıkmaktaydı. Söz 

konusu dönemde yurdun çeĢitli bölgelerinde kimi ayaklanmalar ortaya çıktı. Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de tarihte “ġeyh Sait ayaklanması” 

olarak bilinen hareketlenmeler yaĢanmıĢtır. Bu hareketlerin sonlandırılmasına 

yönelik sert müeyyideler içeren bir yasa çıkarıldı. 1925 yılının mart ayında çıkarılan 

“Takrir-i Sükûn” yasası ile ülkede sosyal, siyasal ve asayiĢin tesis edilmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu yasa toplumun genel emniyet ve düzen olarak 

nitelendirebileceğimiz Kamu Düzenini bozmaya yönelik her türlü eylem, giriĢim ve 
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yayın durdurulabilmekteydi. Bu kanunların uygulanabilmesi ve süratle netice 

verebilmesi adına Ġstiklal Mahkemeleri kurulmuĢtur. Bu mahkemelerin en tipik 

özelliklerinden biri Ġdam kararlarını verebilmeleriydi. Zira idam kararlarını yalnızca 

TBMM verebilmekteydi. Bu durum hukuk kuralları ile ters olduğu düĢünülebilir. 

Fakat dönemin konjoktürü gereği bu karar alındı. Elbette ki temel hak ve özgürlükler 

konusunda çok önemli ihmaller yaĢattığı ve ciddi eleĢtiriler aldığını da görmekteyiz. 

 

1934 yılında Polis Vazife ve Salahiyetleri kanunu çıkarıldı. Bu kanun, Kamu 

düzeninin sağlanması adına mahallin en büyük Mülki idare amirine olağanüstü 

dönemlerde geçerli olmak üzere geniĢ yetkiler tanımaktaydı. Bu kanunun kimi 

yerlerde keyfi uygulamalara sebebiyet verdiğini de belirtmek durumundayız. 

Özellikle 18. Madde bu eleĢtirileri haklı çıkarmaktadır. Neticede bu madde 1948 

tarihinde kaldırılmıĢtır. Bu dönemin diğer bir diğer özelliği ise 2. Dünya savaĢının 

baĢlamasıdır. Türkiye her ne kadar savaĢa fiilen girmese de savaĢtan son derece kötü 

Ģekilde etkilenmiĢtir. Bu dönemde birçok devlet olağanüstü hal uygulamasına 

baĢvurmak zorunda kalmıĢtır. Türkiye de 1940 yılında Milli Korunma Kanununu 

çıkararak hükümete birtakım yetkiler tanınmaktaydı. Hükümet bu yetkileri esasen 

olağanüstü dönemlerde kullanacaktı. Bu kanun bazı yönleriyle diğer kanunlardan 

farklılık arz etmekteydi. Olağan dönemlerde kanun yürürlükte olmasına rağmen 

uygulanmamaktaydı. Yani sadece olağanüstü dönemlere has bir kanundu.  

19.02.1940 tarihli bir karar ile Olağanüstü Hal ilan edilerek Milli Korunma Kanunu 

fiiliyata sokulmuĢtur. Bu kanuna istinaden yürütme organına, mülkiyet hakkını 

sınırlandırmak fazla mesai yapma, fiyat tespiti, konutlarda arama yapma yetkisi, 

vatandaĢlara mecburi iĢ yapma yetkisi ve ayrıca para cezası vermeyi öngören “Ceza 

Hükümleri” gibi konularda düzenleme yapma yetkisi tanınmıĢtır. Bu kanun her ne 

kadar 2. Dünya savaĢının etkilerinden korunmaya matuf bir düzenleme olsa da 1960 

yılına kadar varlığını korumuĢtur. 16 Eylül 1960 tarihli bir kararname ile Milli 

Korunma Kanununu yürürlükten kaldırmıĢtır.  
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2.3. Çok Partili Hayata GeçiĢ ve Sonrası Durum 

Türkiye‟de cumhuriyetin ilanından sonra gerek içerdeki muhalefeti susturmak 

gerekse dıĢardan gelen baskıları bertaraf etme adına çok partili yaĢama geçmeye 

yönelik bazı adımlar atıldığı görülmektedir. Bunu 1924 ve 1930 yıllarında kurulan 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ile realize etmeye 

çalıĢıldıysa da baĢarılı olunamamıĢtır. Neticede tek partili yaĢam varlığını 1950‟lere 

kadar koruyabilmiĢtir. Bu dönemde kurulan Demokrat Parti, Türkiye Siyasal 

yaĢamında bir dönüm noktasını teĢkil etmektedir. Ne var ki dönemin konjonktürü 

Demokrat Partiyi de siyasal çalkantılarla yüz yüze getirmiĢtir. Ülkenin çok partili 

demokratik yaĢama olan özlemi Demokrat Parti ile son bulduysa da olağan 

yönetimlere geçiĢ özlemi devam edecekti. Çünkü Türkiye devleti genetik kodları 

itibariyle militarist bir gelenekten gelmekteydi. Bu gelenek hemen her aĢamada 

kendini hissettirebilmekte ve neticede olağanüstü yönetim usullerine baĢvurmak 

kaçınılmaz olmaktaydı. 

2.4. 6-7 Eylül Olayları 

1954 yılından 1957 yılına kadar geçen süreçte hükümetin pek çok 

uygulaması, yapılan yasal düzenlemeler CHP iktidarı dönemindeki uygulamaları 

anımsatmaktadır. Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi 1955 yılında meydana 

gelen 6-7 Eylül olaylarıdır. 

6-7 Eylül olayları hükümetin TürkleĢtirme politikalarının bir yansımasıdır. 

Londra‟da Kıbrıs konusunda Ġngiltere garantörlüğünde Türkiye ve Yunanistan 

arasında görüĢmeler devam ederken, Ġstanbul Ekspres gazetesi öğleden sonra saat 2 

civarında yeni baskısı ile Atatürk‟ün Selanik‟teki evinin bir Rum tarafından 

bombalandığı haberini duyurmuĢtur. Bu haber kısa sürede Ġzmir‟e de ulaĢmıĢtır. Bu 

haber üzerine 6 Eylül akĢam saatlerinden itibaren Ġstanbul‟da yaĢayan ve ticaret 

yapan Rum ve diğer gayri Müslimlerin ev ve iĢ yerlerine yönelik saldırılar 

baĢlamıĢtır. Saldırı ve yağmalamalar sadece Ġstanbul ile sınırlı kalmamıĢ Ġzmir ve 
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Ankara‟da da Rumlara ve gayri Müslimlere yönelik saldırılar da görülmüĢtür. 

Olayların bitmesini takip eden günlerde olayların etkileri daha açık bir Ģekilde ortaya 

çıkmıĢtır. Toplamda Rum vatandaĢlara ait 2200, Ermeni vatandaĢlara ait 900, 

Musevilere ait 400, Müslümanlara ait ise 400 iĢyeri zarar görmüĢtür. 

Demokrat Parti hükümeti olayları kontrol etmekte zorlanınca Ġstanbul, Ġzmir 

ve Ankara‟da sıkıyönetim Ġlan etmiĢtir. Demokrat Parti hükümeti “mutadı üzerine 

suçu „komünistlere' yüklemeye çalıĢmıĢtır. Hatta hükümet daha da ileri giderek 

Emniyette dosyası bulunan birçok solcuyu elinde en ufak bir delil olmamasına 

rağmen hemen tutuklatmıĢ ve sorgusuz sualsiz aylarca hapiste tutmuĢtur.” (Eroğul, 

2003:177) Olayların sorumlusu olarak gösterilen solcu düĢünürler arasında; Kemal 

Tahir, Asım Bezirci, Aziz Nesin, ve daha birçok isim yer almaktadır. 

Olaylar yaĢandığı sırada dönemin Ġç ĠĢleri Bakam Namık Gedik‟in 

Ġstanbul‟da bulunduğu bilinmektedir. Emniyet güçlerinin olaylara müdahale etmediği 

ya da pasif davrandıkları ile ilgili eleĢtirilere Namık Gedik cevaben böyle bir 

durumun söz konusu olmadığını ifade etmiĢtir. „Kıbrıs Türktür‟ Cemiyeti tarafından 

organize edilen olayların arka planında Millî Emniyet Hizmetleri ( bugünkü Milli 

Ġstihbarat TeĢkilatı) olduğunu, “Ġstanbul Ekspres‟in o günkü redaktörü GökĢin 

Sipahioğlu, kendisiyle yapılan bir röportajda anlatmıĢtır” (Güven, 2009: 94). Güven 

(2009;94) bu konuda emekli general Sabri YirmibeĢoğlu ile yapılan gazete 

röportajından alıntı ile olayların arka planını ortaya koymaktadır. Gazete röportajında 

emekli general Sabri YirmibeĢoğlu‟nun; “6-7 Eylül olayları Özel Harp Dairesi 

tarafından organize edilen ve amacına da ulaĢan planlı bir operasyondu.” 

minvalindeki söylemleri oldukça manidardır. 

Demokrasiyi tesis etmek amacı ve söylemiyle iktidarı serbest seçimler ile 

devralan Demokrat Parti hükümeti döneminde böyle bir olayın meydana gelmesi 

oldukça düĢündürücüdür. Ülkede yaĢayan azınlıklara yönelik böyle bir olayın devlet 

kurumları tarafından sistematik bir biçimde yapılmıĢ olması demokrasi adına oldukça 

endiĢe vericidir. VatandaĢ temel hak ve hürriyetlerinin anayasal güvence altında 
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alındığı demokratik bir ülke olarak Türkiye, yürütme organının sahip olduğu devlet 

gücünü siyasal baskı ve siyasal Ģiddet aracı olarak kullanması demokrasi değerleri ile 

bağdaĢmadığı gibi insan hak ve hürriyetleri ile de bağdaĢmayan bir tutumdur. Diğer 

taraftan uluslar arası bir konuda elini güçlendirmek amacıyla kendi vatandaĢları 

üzerinde yapılan böyle bir tertibin demokrasi ile örtüĢen hiçbir açıklaması mümkün 

görünmemektedir. Olaylar sonunda ölen ve yaralananlar ile ilgili farklı bilgiler 

olmakla birlikte yaralananların 300 ila 600 kiĢi oldukları, ölenlerin ise hükümet 

yetkililerine göre 11 kiĢi olduğu ifade edilirken Helsinki Watch Örgütünün 

hazırladığı rapora göre 15 kiĢidir. Olaylarda zarar görenlere tazminat ödemek 

zorunda kalan Menderes Hükümeti “1957 yılının sonunda toplam 6.533.856 TL 

tutarında ödeme yapmıĢtır. ” (Güven, 2009; 61) 

6-7 Eylül Olayları, CHP‟nin iktidarı döneminde yapmıĢ olduğu TürkleĢtirme 

politikalarını anımsatmaktadır. Varlık Vergisi Kanun‟unu uygulayarak ekonomik 

alanda nasıl ki CHP azınlıklara yönelik bir TürkleĢtirme politikası yürütmüĢse 6-7 

Eylül Olayları da Menderes hükümeti döneminde daha yıkıcı bir Ģekilde uygulanan 

baĢka bir TürkleĢtirme politikasıdır. YaĢanan her iki olaya da bakıldığında tek ortak 

noktanın olduğu görülmektedir; farklılıklara tahammül konusunda o dönemki CHP‟si 

ile Demokrat Parti arasında bir fark olmadığıdır. 

2.5. Yakın Dönem Anayasalarımız ve Düzenlediği Olağanüstü 

Yönetimler 

Türkiye'de siyasal yaĢam çalkantılı süreçlerle yoluna devam etmiĢtir. 

Militarist kodlarla bezenmiĢ devlet geleneği, sivil otoriteyi benimsemesi epey bir 

zaman almıĢtır. Bu süre zarfında asker, siyaseti daima perde arkasından yönlendirmiĢ 

ve hatta darbelerle siyasal gidiĢatı dizayn etmeye kalkıĢmıĢtır. Esasen bu durum 

demokrasi geleneğimizin geliĢmesine en büyük engeli de teĢkil etmektedir. 1960 

darbesi bu bağlamda ele alınması gerekmektedir. KuĢkusuz ki askeri darbeler bir 

ülkenin demokratik yaĢamına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Seçimlerin neticesi 

ne olursa olsun en kötü sivil otorite en iyi darbe yönetiminden daha iyidir. Çünkü 
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halk iradesi esastır ve halkın seçimi muteberdir. Netice itibariyle 1960 darbesi 

gerçekleĢtirildi ve Türkiye siyasal hayatında yeni bir dönemeç yaĢandı. Darbe ile 

beraber askeri yönetim idareyi devralarak olağanüstü yönetim usullerini realize etmiĢ 

ve bu kapsamda birtakım yasal ve Anayasal düzenlemeler gerçekleĢtirmiĢtir. 1961 

Anayasası da bu açıdan değerlendirilmelidir. 

2.6. 1961 Anayasası ve OHAL Yönetim Düzenlemeleri 

 

1961 Anayasası157 madde ile bir “BaĢlangıç” bölümünün yanında altı 

kısımdan oluĢmuĢtur. “Genel Esaslar, Temel Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin 

Temel KuruluĢu‟na iliĢkin kurallar, Devrim Yasalarının Korunması ve Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı ile ilgili kurallar, Geçici Hükümler” Ģeklinde kısımlara ayrılmıĢtır. “Son 

Hükümler” baĢlığı altında ise Anayasanın yürürlüğe girmesi, değiĢtirilmesi ve 

“BaĢlangıç” ve “Kenar BaĢlıkları” nın hukuksal değeri konularına iliĢkin kurallar yer 

almıĢtır (Armağan, 1980: 121). Anayasa‟nın dili ise sade ve anlaĢılır olmakla beraber 

bazı maddeler gerektiği kadar açık olmadığı görülmüĢtür (Aldıkaçtı, 1973: 159). 

Temel özellikleri ele alındığında Sert ve Düzenleyici bir Anayasa olarak 

nitelendirebileceğimiz 1961 Anayasası temel ilkelere istinad eden milli, demokratik, 

laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiĢtir (Atar, 2009: 27). 

 

1924 Anayasasında Cumhuriyetin temel nitelikleri bir bir sıralanırken, 61 

Anayasasında Halkçılık, Devletçilik ve Ġnkılapçılığı Anayasadan çıkarılmıĢtır. 

Milliyetçilik ise Milli Devlet olarak değiĢtirilmiĢtir. 1961 Anayasasıyla “insan 

haklarına dayanan devlet”, “demokratik”, “sosyal devlet” ve “hukuk devleti” gibi 

yeni kavramlar kabul edilmiĢtir (Fendoğdu, 2015: 241). Diğer kavramların temelleri 

eski Anayasalarımızda mevcutken, “Sosyal devlet” kavramı 1961 Anayasasının 

getirdiği yeniliklerden biri olmuĢtur (Özbudun, 2011: 84). 

 

1961 Anayasası sosyal hakları düzenleyen ve geniĢ ölçüde yer veren ilk 

anayasadır. 1961 Anayasasının 11. Maddesi‟ne göre “temel hak ve hürriyetler 
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Anayasa‟nın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlandırılabilir” 

ibaresine yer verilmiĢtir. Böylece hürriyetlerin sınırlanmasının ancak “kanunla” 

yapılabilmesi, “Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olması”, “hakkın özüne 

dokunacak ölçüde olmaması” Ģeklinde mümkün olabilmiĢtir (Özbudun, 2011: 84). 

 

1961 Anayasasındaki genel özgürlükçü yaklaĢım, din özgürlükleri noktasında 

biraz temkinli bir yaklaĢım sergilemektedir. Nitekim “vicdan ve din hürriyeti” 

baĢlıklı 19. Madde dini uygulamalarda meĢruluk Ģartı olarak hem onların “kamu 

düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamasını” hem de son fıkrasıyla sivil-siyasal 

hakların dini amaçla kullanımının cezalandırılmasını hatta bu amaçla bağlantılı 

görülen sivil ve siyasi örgütlerin kapatılması öngörülmüĢtür (Erdoğan, 2011: 161).   

 

1961 Anayasası yasama organının Anayasaya uygunluk noktasını denetleme 

ve bu uygunluğu sağlama açısından 1924 Anayasasında yer almayan yeni bir organ 

oluĢturmuĢtur. 1961 Anayasası‟nda yeni bir kuruma yani Anayasa Mahkemesine 

yetki verilmiĢtir. Bir baĢka değiĢiklik ise 1961 Anayasası ile kabul edilen iki meclisli 

parlamento sistemi olmuĢtur. 1960‟lardan önceki dönemde, iktidar kanadının ezici 

bir çoğunluğa sahip olduğu tek meclis sistemi ile iktidar kanadının eli çok güçlü bir 

vaziyetteydi. Bunu önlemek ve dengeleyici bir unsur meydana getirmek amacıyla Ġki 

Meclisli sisteme geçilmiĢtir. Böylece Millet Meclisi‟nin yanında Cumhuriyet 

Senatosu yer alarak ikili meclis sistemi uygulamadaki yerini almıĢtır (Gözübüyük, 

2005: 83-84)     

1961 Anayasası‟nda egemenliğin kullanılma biçiminin, bölüĢtürülmüĢ bir 

iktidar olduğu açıkça görülmektedir. Lakin bu durum askeri gücün iktidar üzerinden 

elini tam anlamıyla çekememesine neden olmuĢ, bu da demokratik ve özgürlükçü 

tutumu gölgeleyen öğelerden biri olmuĢtur. 1961 Anayasası ile kurulmak istenen 

yeni düzen, aslında geçmiĢten alınan derslerin bir sonucu olmuĢtur. 1924 

Anayasası‟nın boĢlukları eksikleri doldurulmaya çalıĢılmıĢ, geçmiĢ tecrübeler yeni 

Anayasa için yol gösterici bir kılavuz olmuĢtur. Bundan dolayı 1961 Anayasası bir 

“tepki Anayasası” (Aldıkaçtı, 1973: 155) olarak nitelendirilmiĢtir. 1961 Anayasası 
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demokrasi, özgürlük, insan hakları ilkesinin benimsenmesi, kiĢi hak ve hürriyeti, 

sosyal devlet anlayıĢı gibi birçok kavramı içinde barındırmıĢ, Türk hukuk tarihi 

açısından yeni bir sürecin basamaklarından biri olmuĢtur. 

 1961 Anayasası olağan yönetim dönemleri ve olağanüstü yönetim 

dönemlerini ayrı ayrı ele almıĢtır. 61 anayasasının 123. Ve 124. maddelerinde 

“Olağanüstü Yönetim Usulleri” düzenlenmiĢtir. Bu anayasada idareye OHAL 

dönemlerinde iki çeĢit yetki sunmuĢtur: Sıkıyönetim ve Olağanüstü hal ve çalıĢma 

yükümlülükleri. 1961 anayasasında OHAL kavramı Sıkıyönetimi de muhtevasında 

barındırabilecek Ģekilde geniĢ kapsamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Yukarıda 

açıklaması yapılan Milli Korunma Kanununun bu dönemde iĢletildiği görülmektedir. 

1961 anayasasında Sıkıyönetim kavramı ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır. 1961 

Anayasası 124. maddede “savaĢ hali, savaĢı gerektirecek bir durumun baĢ göstermesi 

ayaklanma olması, vatan ve cumhuriyete karĢı kuvvetli bir eylemli kalkıĢma, ülkenin 

ve milletin bölünmezliğini içten veya dıĢtan tehlikeye düĢüren veya Anayasa‟nın 

tanıdığı hür demokratik düzeni yahut temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 

yönelen yaygın Ģiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması 

durumunda” sıkıyönetim ilan edilir. Bu yönüyle ele alındığında döneminde genel 

koĢulları gereği, olağanüstü yönetim usullerine ve bunlardan biri olan Sıkıyönetim 

uygulamasına ayrıntılı ve geniĢ bir yer verdiğini söyleyebiliriz. 

 

2.7. 1971-1973 Anayasa DeğiĢiklikleri ve Yeni Düzenlemeler 

 

Anayasada ilk değiĢiklik yürürlüğe girmesinden sekiz yıl sonra 1969 

tarihinde yapılmıĢtır. Anayasanın uygulanması sırasında aksayan yönlerinin tespit 

edilmesi ve Anayasanın düzeltilmesi için gerekli değiĢikliklerinin yapılması Anayasa 

düzeninin iĢlemesi ve devamlılığı bakımından önemlidir (Aldıkaçtı, 1973: 163). 

Yapılan değiĢiklik seçilebilme hakları kısıtlanan eski Demokrat Parti mensuplarını 

ilgilendirmekte olup, diğer değiĢiklikler ise seçim sistemi, orman suçları, siyasi 

partiler, TBMM, ödenek ve yolluklar, hak ve hürriyetlerin kullanılması ve yargı 

kuvveti konularını kapsamaktadır. 
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1961 Anayasasında yapılan değiĢikler sırasıyla Ģu Ģekildedir(Aldıkaçtı, 1973: 

163): 

1. 6 Kasım 1969 tarihli 1188 sayılı kanunla Anayasanın 68. 

Maddesi ile geçici 11. Maddesi değiĢtirilmiĢtir (Resmi Gazete, 12.11.1969, 

S:13349). Milletvekili seçilmeye engel olan “affa uğramıĢ olsalar da” ibaresi 

çıkarılmıĢ, geçici 11. Madde ise kaldırılmıĢtır. Lakin bu kanun Anayasa 

Mahkemesi tarafından Anayasanın 155. Maddesi‟ne aykırı gerekçesi ile iptal 

edilmiĢtir (Resmi Gazete, 07.06.1971, S:13).  

2. 17 Nisan 1970 tarihli 1254 sayılı kanunla 73. Madde 

değiĢtirilmiĢ ve “geçici Madde-11” eklenmiĢtir (Resmi Gazete, 22.04.1970, 

S:13478). Bu değiĢiklikle Cumhuriyet yenileme seçimleri ertelenmiĢtir.   

3. 17 Nisan 1970 tarihli 1255 sayılı kanunla 131. Madde 

değiĢtirilmiĢtir.  .   “Orman suçluları için genel af çıkarılamaz” ibaresi 

kaldırılmıĢtır(Resmi Gazete, 22.04.1970, S:13478).  

4. 30 Haziran 1971 tarihli 1421 sayılı kanunla 56. ve 82. 

maddeler değiĢtirilmiĢtir. 56. Madde ödenek ve yolluklarla ilgili iken 

82.madde memurlarla ilgili olmuĢtur(Resmi Gazete, 02.07.1971, S:13883). 

5. 20 Eylül 1971 tarihli 1488 sayılı kanunla 35 madde 

değiĢtirilmiĢ, Anayasaya geçici 9 madde eklenmiĢtir (Resmi Gazete, 

22.09.1971, S:13964). Yapılan değiĢiklikler kiĢi hak ve hürriyetleri, yasama, 

yürütme, yargı kuvvetlerini ve özerk kuruluĢlarını kapsamaktadır (Aldıkaçtı, 

1973: 165).  

6. 15 Mart 1973 tarihli 1699 sayılı kanunla 30, 57, 136, 138 ve 

148. maddeler değiĢtirilerek, Anayasaya 2 geçici madde eklenmiĢtir(Resmi 

Gazete, 20.03.1973, S:14482). KiĢi güvenliği, siyasi partilerin denetlenmesi, 

askeri yargı, Anayasa Mahkemesi ile ilgili değiĢikliklerin yanında Güvenlik 

Mahkemelerinin ihdas edilmesi hakkında değiĢiklikler yapılmıĢtır (Aldıkaçtı, 

1973: 165). 
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7. Son değiĢiklik ise 16 Nisan 1974 tarihli 1801 sayılı kanunla 

68. Madde değiĢtirilmiĢ, halkoyu ile kabul edilen “geçici madde-11” 

kaldırılmıĢtır. Yapılan değiĢiklik milletvekili seçilme yeterliliği ile ilgilidir 

(Resmi Gazete, 22.04.1974, S:14866). 

 

Yukarıda zikredilen değiĢiklikler içinde en göze çarpan ve 1961 

Anayasasında köklü bir değiĢime sebep olan değiĢiklikler 1971-1973 yıllarında 

yapılmıĢtır. 1960‟lı yılların sonuna doğru bozulan kamu düzeni ve siyasal terör 

eylemlerinin engellenemediği gerekçe gösterilerek askerin yönetime bir muhtıra ile 

müdahale ettiği görülmektedir. Bu süre zarfında 1961 Anayasasının sosyal devlet ve 

özgürlükçü anlayıĢına ters düĢen birçok düzenleme yapılmıĢ 1982 anayasasının 

altyapısını hazırlayacak değiĢiklikler yapıldığı görülmektedir. Zikredilen Anayasa 

değiĢiklikleri genel anlamda Ģu Ģekilde gerçeklemiĢtir; Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri ve Askeri Yüksek Ġdare Mahkemeleri kuruldu, üniversite özerkliği 

kısıtlandı, hem Anayasa hem de idari yargıda kısıtlamalara gidildi, yürütme 

güçlendirildi ve en önemlisi anayasal temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak “genel 

koruma” hükmü genel sınırlama maddesine dönüĢtürülerek sınırlama sebepleri 

artırılmıĢtır (Atar, 2009: 29). 

 

Anayasa değiĢiklikleri içerisinde yürütmenin güçlendirilmesi yönelik 

düzenlemeler, 1961 Anayasasının bu konudaki eksikliğini giderici yönde olmuĢtur. 

Öte yandan yapılan bu değiĢiklikler Türkiye'de Anayasal sisteme kazandırılan ileri 

düzeyden geri dönüĢ olarak görülmüĢtür (Atar, 2009: 29). 

 

20 Eylül 1971 tarihli kanunla kabul edilen anayasa değiĢikliği, Milliyet 

gazetesinin 21 Eylül 1971 tarihli sayısında “Anayasa DeğiĢti” manĢeti ile verilmiĢtir. 

Haberde 35 maddenin değiĢtirildiği ve dokuz geçici maddenin eklendiği belirtilerek, 

yıl içinde birçok yeni kanunun yapılacağı bildirilmiĢtir (Milliyet, 1971)  Aynı gün ki 

sayıda Abdi Ġpekçi “Durum” adlı yazısı dizisinde “Reformlar Geciktirilmemeli” 

baĢlığı ile değiĢikliklerin yürütme erkini güçlendirip, mevcut sorunların çözümünde 
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çok önemli katkılar sağlayacağına değinerek reform çalıĢmalarına vurgu yapmıĢtır 

(Ġpekçi,1971: 1-9).   

 

Hürriyet gazetesi ise 22 Eylül 1971 tarihli sayısında “Yeni Anayasa Ne 

Getirdi?” baĢlığı ile yapılan değiĢiklikler ayrıntılı olarak kamuoyuna sunmuĢ ve Ģu 

ifadeleri kullanmıĢtır: “On yıldan beri uygulama alanında bulunan 1961 

Anayasasında yapılan değiĢiklikler Türk idare hayatını derinden etkileyecek, bu 

değiĢikliklerle hükümetin yetkileri artırılacaktır. Bu suretle aĢırı sol ve aĢırı sağın 

yıkıcı faaliyetleri ile etkili bir Ģekilde mücadele etmek mümkün olacaktır.” (Hürriyet, 

1971). Haberin devamında ise “devlet içinde devlet” olarak görülen “Üniversite 

özerkliğinin” sınırlandırıldığı ve “TRT özerkliğine” de son verildiği belirtilmiĢtir. 

 

15 Mart 1973 tarihli kanunla kabul edilen 1973 anayasa değiĢikliği, 

CumhurbaĢkanı seçimi nedeniyle sıkıntılı bir ortamda kabul edilmiĢ, yapılan 

değiĢikliklerle yaĢanan sıkıntılara çözüm bulmaya çalıĢılmıĢtır. Lakin değiĢiklik 

konusu görüĢülürken bile yaĢanan tartıĢmalar hayal kırıklığı meydana getirmiĢtir. 

Cumhuriyet gazetesinin 16 Mart 1971 tarihli sayısında, “Senato‟da Anayasa 

DeğiĢikliği GörüĢülürken CHP‟lilerle CGP‟liler Kavga Etti” baĢlığı ile maddeler 

görüĢürken yaĢanan gerilimli ortam hakkında bilgi verilmiĢtir(Cumhuriyet, 1973). 

Gazetenin 17 Mart 1973 tarihli sayısında ise Altan Öymen “Bu KöĢeden” adlı 

köĢesinde “Demokrasi Kurtarılırken” baĢlığı ile anayasa değiĢikliklerine değinerek, 

değiĢiklikler hakkında ayrıntılı bilgi vermiĢtir. DeğiĢiklikler ile ilgili olarak Ģu 

ifadeleri kullanmıĢtır:  

 

 Devlet Güvenlik Mahkemesine atanabilecek yargıçları 

Hükümetin seçmesine.  

 Askeri Mahkemelerde, Askeri Yargıçların azınlıkta 

kalabilmesi.  
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 Yargıç karĢısına çıkarılmadan nezaret altında tutulma 

süresinin, Sıkıyönetim kalktıktan sonra da 15 günü bulabilmesi…gibi 

enteresan noktalar vardı(Öymen, 1973: 1-7).”   

 

1971-1973 tarihleri arasında yapılan değiĢiklikler bir yönüyle 1982 

anayasasının zeminini hazırlamıĢtır. 1970‟lerin ortalarından itibaren baĢ gösteren 

yaygın Ģiddet ve terör ortamı, siyasi otoritenin çözüm üretemeyiĢi ve daha birçok 

olumsuz koĢul,  Anayasa sorununu ortaya çıkarmıĢ, yaĢanan tüm sıkıntıların ve 

devlet otoritesinin güçsüzlüğünün temel sebebi 1961 Anayasası olarak görünmeye 

baĢlanmıĢtır. Anayasanın değiĢtirilmesinin zorunlu olduğu görüĢü giderek yaygın bir 

düĢünce haline gelmiĢtir (Özbudun, 2011: 47-48). 

 

Özbudun‟a göre yaĢanan tüm bu sıkıntıların müsebbibi olarak 1961 

Anayasası olarak görmenin ise yanlıĢ olduğunu “Parlamenter bir hükümet sisteminde 

yürütme organı, ancak parlamentoda sağlam, disiplinli ve tutarlı bir çoğunluğa 

dayandığı ölçüde otorite ve istikrar sahibi” olabildiğini belirtmiĢtir. Nitekim bu 

dönemde hiçbir partinin tek baĢına iktidarı elde etmesine yetecek bir oy potansiyeline 

sahip olamaması nihayetinde koalisyon hükümetlerine yönlenmesine neden olmuĢ; 

ancak bu durumda da istenilen ortam yaratılamamıĢtır. Bu durumun en açık 

müsebbibi toplumumuzda demokrasi kültürünün yerleĢememiĢ olmasıdır. Yani 

siyasal anlayıĢımız ve ortak paydada buluĢma geleneğinin eksikliği bu durumu 

körüklemekte, parlamenter rejim içinde sağlam ve disiplinli bir parlamento 

çoğunluğunun hükümete vereceği siyasal güç ve otoritenin yerini 

alamamaktadır(Özbudun, 2011: 47-48) 

  

1961 Anayasası, 1982 kavĢağına doğru hızla ilerlerken, 1961 Anayasası‟nı 

yapan erklerin “Anayasanın 50 yıl sonrasını garanti altına alacağı” açıklamaları ise 

tarihin tozlu sayfalarında kendilerine yer bulmuĢtur (AkĢam, 1960).   
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2.8. 1980 Olayları ve KarĢılığı 

 

Türkiye‟de siyasal hayatın en önemli olaylarından biri Ģüphesiz ki 12 Eylül 

1980 darbesidir. Türkiye siyasetini Ģekillendiren, büyük travmalar yaĢatan, telafisi 

mümkün olmayan hadiselerin yaĢanmasına sebebiyet veren bir olgu olarak 

hafızalarda yer edinmiĢtir. 12 Eylül 1980‟de baĢlayan bu sürecin günümüze bile 

sosyal, siyasal ve ekonomik yansımalarını hissetmek mümkündür. 

(http://politikakademi.org) 1980 öncesi olayların toplumda yarat(ıl)mıĢ olduğu kaos, 

bir müdahaleyi adeta çağırmaktaydı. Bu elbette ki kendi içerisinde yüzlerce, binlerce 

bilinmeyenli denklemi barındırmaktaydı. Toplum kamplara bölünmüĢ, 

kutuplaĢtırılmıĢ, kendi içerisine de fraksiyonlara ayrılmıĢtı ve bu durumdan 

nemalanan kesimler de haliyle olmuĢtu.  

 

 Yaygın Ģiddet ve terör ortamı parlamentonun feshine neden olmuĢ, siyasi 

partiler kapatılmıĢ ve ciddi sayıdaki tutuklanmalar olmuĢsa da bu bir çözüm 

olamamıĢtı. Özellikle 1977-1980 yılları arasında yaĢanan sağ-sol çatıĢması olayları 

iyice tırmandırmıĢtı. Ġllegal örgütler için adeta gün doğmuĢtu. Kimi çevrelere adeta 

taĢeronluk yapan bu örgütlerin yarattığı çatıĢma ortamında can kayıpları 

yaĢanıyordu. YaĢanan bu katliamlar neticesinde toplumlar arasındaki uçurum 

derinleĢtikçe karĢılıklı nefret duyguları da kabarmaktaydı. Bu süre zarfında 

üniversiteler, lokaller, kahvehaneler, meydanlar sağ- sol çatıĢmaların merkeziydi. 

(www.dunyabulteni.net) 

 

1970‟lerin sonlarına doğru ideolojik görüĢ ayrılıkları gerilimi olabildiğince 

tırmandırmaktaydı. ĠĢçilerin sokaklara döküldüğü, sağ-sol grupların çatıĢmaları, 

sokak ve kurtarılmıĢ bölge mücadeleleri, üniversitelerde kanlı çarpıĢmalar 

Türkiye‟yi tam bir bunalıma sokuyordu. Kaosun baĢladığı bu durum 12 Eylül‟e 

kadar sürdü. 1979‟dan 12 Eylül 1980 tarihine kadar toplam 3729 yurttaĢ hayatını 

kaybetti. 

 

http://politikakademi.org/
http://www.dunyabulteni.net/
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12 Eylül Darbesinin gerçekleĢmesinden önce tanık olunan en büyük sosyal 

olay, 23 Temmuz 1980 tarihinde Ġsrail tarafından Kudüs‟ün “ebedi baĢkent” olarak 

ilan edilmesi olmuĢtu. Yüzbinleri bulan göstericiler arasındaki bir kısım katılımcı, 

Ġstiklal marĢının okunması esnasında yuhalama eylemini gerçekleĢtirdi ve laikliğe 

karĢı sloganlar attı. Söz konusu durum darbeye giden yolu iyice hazırlamıĢ oldu ve 

darbe için ortam ve zemin hazırlığında olan komuta kademesi için “bardağı taĢıran 

son damla” olmuĢtu. (www.dunyabulteni.net) 

 

Netice itibariye 12 Eylül askeri darbesi gerçekleĢtirildi ve iki yıllık askeri 

yönetim dönemi fiilen baĢlamıĢ oldu. 1982 anayasasına doğru geliĢen bir süreç 

yaĢandı. 1982 anayasasında 1961 anayasasında olduğu gibi, o dönemde yaĢanılan 

siyasi, sosyal, iktisadi sıkıntılara bir tepki olarak ortaya çıkmıĢ ve “tepki anayasası 

(Özbudun, 2011: 60)” olarak adlandırılmıĢtır. Nitekim ülkede yaĢanan sıkıntılara 

çözüm yolu olarak yeni anayasanın gerekliliği gösterilmiĢ ve bunun sonunca1982 

Anayasası ortaya çıkmıĢtır. 

 

1982 Anayasası 177 madde, 16 geçici madde ve 7 bölümden 

oluĢmaktadır(Armağan, 2000: 3). 1982 Anayasası‟nda, 1961 Anayasası‟nda olduğu 

gibi “BaĢlangıç” kısmına yer verilmiĢ ve bu kısımda Atatürk ilke ve inkılapları 

doğrultusunda hareket edileceğine vurgu yapılarak anayasayı, “demokrasiye âĢık 

Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur” ifadesiyle Türk 

halkına sunmuĢtur. Birinci Bölüm “Genel Esaslar” (M. 1-11) baĢlığını taĢımakta 

devletin Ģekli, Cumhuriyet‟in nitelikleri, devletin bütünlüğü ve temel amaç ve 

görevleri, kanun önünde eĢitlik, değiĢtirilemeyecek hükümlerin yanı sıra, anayasanın 

bağlayıcı ve üstünlüğüne yer verilmiĢtir. Ġkinci Bölüm “Temel Haklar ve Ödevler” 

(M. 12-74), Üçüncü Bölüm “Cumhuriyet‟in Temel Organları” (M. 75-160),  

Dördüncü Bölüm “Mali ve Ekonomik Hükümler” (M. 161173), BeĢinci Bölüm 

“ÇeĢitli Hükümler” tek bir maddeden oluĢup inkılap kanunlarının korunması ile 

ilgili düzenlemeyi içermektedir. Altıncı Bölümde “Geçici Hükümler” baĢlığında ise 

on atı geçici maddeden oluĢmaktadır. Yedinci Bölüm ise “Son Hükümler” baĢlığı ile 



 

 

 

 

 

60 

anayasanın değiĢtirilmesi, yürürlüğe girmesi ve baĢlangıç ve kenar baĢlıkları ile 

ilgili maddeleri içermektedir (Gözübüyük, 2005: 222). 

   

1982 Anayasası, 1921, 1924, 1961 anayasalarına göre daha uzun ve daha 

ayrıntılı olarak hazırlanmıĢtır. Siyasi sorunların çözüm noktası anayasa olarak 

görüldüğünden daha detaylı bir anlatım öngörülmüĢtür. 1982 Anayasası‟nda 

geliĢmiĢ demokrasilerin çoğunda genel kabul görmüĢ, yasalara ve meclis iç 

tüzüklerine bırakılan birçok konu düzenlenmiĢtir. Anayasa‟nın düzenleyici rol 

üstlenmesinde Türk siyasal kültürünün sosyal ve siyasal olaylar karĢısında geliĢen 

bir refleks olarak hukuki bir çözüme baĢvurma yani “kanuncu” niteliğinin yanı sıra 

“tepki anayasası” olması faktörünü de belirtmek gerekir. Bu yüzden 1982 Anayasası 

“çerçeve anayasa” olarak değil, “düzenleyici” yani “kazuistik” anayasa olarak 

değerlendirilmiĢtir (Özbudun, 2011: 60). 1982 Anayasa‟nın kullandığı dil ise 1961 

Anayasası‟nda olduğu gibi anlaĢılır olmasına rağmen, yenilik getiren maddelerdeki 

ifadeler kısmen karıĢık ve muğlaktır. Bu yüzden anayasanın tümünde aynı dil 

kullanılmamıĢtır (Gören, 2011: 90). 

 

1982 Anayasası‟nda yürütme erki güçlendirilmiĢ, CumhurbaĢkanı‟nın 

yetkilerinin yanı sıra Bakanlar Kurulu içinde de BaĢbakan‟ın yetkileri artırılmıĢtır 

(Gözler, 2011: 56). CumhurbaĢkanlığı makamının tarafsızlığından ötürü önemli 

yetkiler CumhurbaĢkanı bünyesinde toplanmıĢtır. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası 

ile kurulan çift meclisli yapıya son vererek Cumhuriyet Senatosu‟nu kaldırmıĢ, tek 

meclisli sistemi benimsemiĢtir. Böylece yasama organının çalıĢması 

hızlandırılmıĢtır. Yine 1961 anayasasının düzenlediği meclis toplantı yeter sayısının 

salt çoğunluğun üçte birine düĢürülmesi ve grup kurabilme için yeterli sayı olan 10 

milletvekilinin 20‟ye yükseltilmesiyle grup sayıları azalacağından Meclis 

çalıĢmalarının hızlanması öngörülmüĢtür (Atar, 2009: 36).871 Parlamentodaki 

tıkanıklığı önlemeye yönelik değiĢiklikler, anayasal literatürde “rasyonelleĢtirilmiĢ 

parlamentarizm” olarak adlandırılmakta sorun giderici bir mekanizma oluĢturulmaya 
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çalıĢılmaktadır. 1982 Anayasası‟nın da bu doğrultuda hareket ettiği görülmektedir 

(Özbudun, 2011:66). 

 

1982 Anayasası‟nın temel felsefesine bakıldığında devleti kutsayan, 

özgürlükleri kısıtlayan, taraflı bir felsefenin egemen olduğu görülmektedir. Batı 

demokrasilerinde devletin sınırlandırılması anlamına gelen anayasacılığına karĢın, 

Türkiye‟de anayasa devlet merkezli bir toplum ve siyaset anlayıĢı benimsenmiĢtir 

(Erdoğan, 2005: 179) 

 

1961 Anayasasıyla Anayasa mahkemesi, Milli Güvenlik Kurumu, Yüksek 

Hakimler Kurulu, Yüksek Savcılar Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) gibi yeni anayasal kurumlar meydana getirilmiĢ, bunun yanı sıra sosyal, 

demokratik, laik, milli, hukuk devleti gibi yeni kavramlar anayasa metninin içinde 

yer almıĢtır. 1982 Anayasası‟nda bu kurum ve kavramların devamlılığı sağlanarak 

bazı ilavelerde bulunulmuĢtur. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kurulmuĢ, 

Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu birleĢtirilip (HSYK)  Hâkimler 

Savcılar Yüksek Kurulu ismini almıĢtır. (AYK) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu da 1982 Anayasası ile anayasal nitelik kazanmıĢtır (ġahin, 2002: 141). 

 

1982 Anayasası‟nın altıncı bölümünde yer alan geçici hükümler ile bir “geçiĢ 

dönemi” meydana getirilmiĢtir. OluĢturulan bu “geçiĢ dönemi” siyasal hayat 

normalleĢene kadar ordu-siyaset bağlantısı bir süre daha devam ettirilmiĢtir. 1982 

Anayasa‟sının getirmiĢ olduğu “geçiĢ dönemi” Ģartları ise 2010 yılında yapılan 

değiĢiklikle kaldırılmıĢtır (Özbudun, 2011:61-64). 

 

1982 Anayasası‟nda ilk değiĢiklik 1987 yılında yapılmıĢ olup günümüz 

kadar birçok önemli değiĢiklik yapılmıĢtır. Lakin yapılan değiĢiklikler yeterli 

gelmeyip yeni bir anayasanın yapılması ve anayasa sorunu her daim olduğu gibi 

gündemdeki yerini korumuĢtur (Eroğlu, 1985: 359). 
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1982 Anayasası olağanüstü hal yönetimlerini “olağanüstü hal” ve 

Sıkıyönetim” olarak düzenlemiĢtir. (Sıkıyönetim uygulaması sonraki anayasal 

düzenlemelerle kaldırıldı.) 1982 anayasasının 119. Maddesinde (DeğiĢik: 21/1/2017-

6771/12 md.) OHAL ilanı gerekçeleri sıralanmıĢtır. CumhurbaĢkanı; savaĢ, savaĢı 

gerektirecek bir durumun baĢ göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya 

Cumhuriyete karĢı kuvvetli ve eylemli bir kalkıĢma… Ģeklinde devam eden 

nedenlerden dolayı OHAL ilan nedenleri sıralanmıĢtır. Süresi altı ayı geçmemek 

kaydıyla ilan edileceği de aynı maddede zikredilmiĢtir. 1982 Anayasasına doğru 

evrilen sürece genel olarak baktığımızda Ģunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki oluĢturulan 

gündemler, tırmandırılan Ģiddet eylemleri ve varılan kaos ortamı hep aynı amaca 

hizmet etmekteydi. Sivil otoritenin askeri vesayet alınması temel amaçtı. Neticede 

konjonktür darbe için elveriĢli kılındı ve olağanüstü yönetim modelleri sahneye 

konularak siyasete “ayar” verildi. Bu “ayar” verme olgusu iĢlerken binlerce masum 

insan canından, malından oldu. Türkiye siyasi tarihinde bir kara leke olarak yerini 

almıĢ oldu ve telafisi olmayan sosyal, siyasal, iktisadi ve idari sonuçlara mal oldu. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

3. OLAĞANÜSTÜ YÖNETĠMLERĠN KAMU YÖNETĠMĠNE 

YANSIMALARI 

 

3.1. Yeni Kamu Yönetimi AnlayıĢı 

Güçler ayrılığı ilkesi ülkemizin yönetimi açısından esas alınan temel 

özelliktir. Bu bağlamda Anayasa yasama, yürütme ve yargı güçlerinin görev ve 

sorumluluk alanlarının genel çerçevesini çizmiĢ olup, örgütsel yapılanmasını 

Ģematize etmiĢtir. Bu esas üzere yasama organı yasal düzenlemeleri yaparak yürütme 

erkine bu anlamda kanunlar çerçevesinde kuralları uygulama görevini üstler. Yargı 

erki ise teoriden pratiğe giden yolda kaynaklanan problemleri çözmektedir. Güçler 

ayrılığı her ne kadar esas olsa da yürütme gücü daima baskın durumdadır. Yürütme 

gücünü elinde bulunduran hükümet, temsili demokrasinin gereği olarak ya doğrudan 

ya da dolaylı yollardan seçilmektedir. Tabii olarak ülkemiz için bu süreç zaman 

zaman ağır aksak ilerlemiĢtir. Sivil otorite pek çok kez askeri vesayetten 

kurtulamamıĢ ve “iktidar olabilirsiniz ancak muktedir olamazsınız!” tehditleriyle 

karĢı karĢıya kalınmıĢtır. Demokrasilerde doğal olarak beklenen sonuç halk 

iradesinin tecelli ettiği kurumlarda halkın kendi kaderini tayin edebilmesidir. Ne var 

ki Türkiye'de devlet mekanizmasının merkezine yerleĢmiĢ olan “atanmıĢ” kesimler, 

kendi görev ve sorumluluklarını aĢarak ve birçok noktada durumdan vazife çıkararak 

ülke yönetiminde etkili olmuĢlardır.  

Türkiye'de demokrasi yolculuğu henüz yolun baĢında sayılır. Bu savı 

güçlendiren birçok kanıt mevcuttur. Her Ģeyden önce Ģunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki 

Türkiye'de militarist anlayıĢ hiçbir zaman varlığını yitirmemiĢtir. Asker, daima 

gölgesini sivil otorite üzerinde hissettirmiĢ; darbelerle, muhtıralarla,   e-muhtıralarla, 

bildirgelerle siyasi iktidara “had bildirme(!)” mevzusunu üzerine vazife bilmiĢtir. 

Belli aralıklarla kesintiye uğramıĢ olsa da demokrasi yolculuğu bir Ģekilde 

yolculuğuna devam etmiĢtir. Bu dönemin diğer bir önemli konusu ekonomik sorunlar 
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olmuĢtur. Bir yanda siyasal çalkantılar öte yandan ekonomik sorunlar kamu 

yönetimini tartıĢmaların odağına taĢımıĢtır. GeliĢmiĢ Batı ülkelerinde bu husustaki 

geliĢmeler akademik olarak ele alınmakta ve çeĢitli analizler sunulmaktaydı. 

Keynesyen ekonomik modeller yerini yeni arayıĢlara bırakmaktaydı.  Bu analizler 

neticesinde uygun tekniklerin araĢtırılması, hantal, bürokratik, zorlayıcı yönetimsel 

yapılar içinde etkinlik ve verimliliğin artırılması çabaları (ÖmürgönülĢen, 1997:517), 

bu dönemde üzerinde yoğun olarak tartıĢılan konuların baĢında gelmiĢtir. 

Kamu sektörünün etkinlik ve verimlilik ikileminde verimliğe daha çok ağırlık 

vermesi aslında yeni bir anlayıĢın temel yapı taĢlarını oluĢturmaktaydı. Bilindiği gibi 

en az girdi ile en çok çıktı elde etmek liberal ekonominin en belirgin özelliğidir. Bu 

özellik Kamu sektörüne de entegre edilmeye baĢlanmıĢtı. Neo-liberal anlayıĢ 

çerçevesinde sunulan bu çözümlemeye göre kamu sektörü olabildiğince 

küçültülmeli, devlet kamusal hizmetleri özel sektör aracılığıyla gerçekleĢtirmeli ve 

devlet bu noktada denetleyici ve düzenleyici bir rol üstlenmeliydi. Böylece devletin 

hantal bürokratik yapısı dinamik bir yapıya sahip olacağı savunulmaktaydı. Söz 

konusu durum yönetimde paradigma değiĢimi Ģeklinde lanse edilmiĢtir. 

Kamu yönetiminin karĢı karĢıya kaldığı bu yeni anlayıĢ değiĢiklikleri yeni 

tartıĢmaları da ateĢlemiĢtir. Serbest piyasa ekonomisinin birçok kuralı kamu 

sektörüne de hâkim olmaya baĢlamaktaydı. Kamu Yönetimi iĢletme yönetimi ile 

rekabet etme noktasına gelmiĢti. En genel anlamıyla Yeni Kamu Yönetimi (YKY) 

olarak ifade edilen bu süreç esas itibariyle özel sektörün dinamik yapısını hantal 

kamu yönetimine enjekte edilmesini ifade etmekteydi. Bu dönemde Yeni Kamu 

Yönetimi anlayıĢının yükseliĢi; yönetime büyük ve karmaĢık örgütlerin nasıl 

yönetileceği hususunda önemli fikirler sunmuĢ ve katkılar sağlamıĢtır 

(Martin,1988:320). Yeni Kamu Yönetimi anlayıĢı kamu sektöründe yavaĢ yavaĢ yer 

edinirken, akademik alandaki klasik Kamu Yönetimi anlayıĢı varlığını korumaktaydı. 

Bu akademik alana bir eleĢtiri olarak sunulabilir. Yeni Kamu Yönetimi anlayıĢı ile 

bireylerin yönetimde daha öncelikli olmasını, kaynakların daha aktif ve verimli 

kullanılmasını amaçlamaktadır. 
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3.2.  Kamu Düzeninin Yeniden Tesisi 

Devlet aygıtı sosyal, siyasal, idari ve iktisadi geliĢmelerden doğrudan 

etkilenmektedir. Bu etkilenme salt teorik, akademik çalıĢmalarla kalmayıp, devlet 

mekanizmasının en ücra uzantılarına dek kendini hissettirmektedir. Dolayısıyla 

devlet kamu tüzel kiĢiliğinin somut yansıması olan kurumlar bu tür değiĢim ve 

dönüĢümleri kendi içerisinde realize etmektedir. Söz gelimi yasama organı ülke 

yönetimini belirleyen temel yasaları çıkarmaktadır. Fakat belli durumlarda yasama 

organı, belli kurallar çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararnameler vasıtasıyla bu 

yetkisini Yürütme organına devrederek daha hızlı sonuçlar alınmasını 

sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra konjoktür gereği Mülki Ġdare amirlerine yetki 

geniĢliği ilkesine ek olarak bazı ekstra yetkiler vererek etki alanlarını 

geniĢletebilmektedir. Benzer Ģekilde Yeni Kamu Yönetimi anlayıĢı çerçevesinde 

kimi kurumların yetki ve etki alanları daraltılıp yeni kurumlar oluĢturulabilmektedir. 

Bu Ģekildeki örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Asıl amaç devlet dediğimiz soyut 

olgunun somut yansıması olan devlet faaliyetlerinin, kamu hizmeti üretirken Kamu 

Düzenini tesis etmesi ve idarenin sürekliliğini korumasıdır. Bu kapsamda atılan 

adımlara bakmakta yarar vardır. 

3.3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 

Türkiye'de olağanüstü yönetimler kimi zaman olağan karĢılanmaktadır. 

Çünkü toplumu “zapturapt altında tutmak” adına uygulamaya konulan OHAL 

yönetimleri halk tarafından artık yadırganmaz hale gelmiĢti. Bu bağlamda siyasete 

“ayar verme” olgusu Ordu için uzun zaman bir gelenek haline gelmiĢti. Bu durum 

demokrasiye geçiĢ sürecinin daha da sancılı bir hale gelmesine neden oluyordu. Söz 

konusu durumun bir yansıması, bir türevi olan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği bu 

kapsamda ele alınmıĢ ve yasal düzenlemelerle hayata geçirilmiĢtir.  

Anayasa, Mülki Ġdare kademesi bağlamında en üst noktada Ġl‟i kabul 

etmektedir. Ġl yönetimini de yetki geniĢliği esasına dayandırmıĢtır. Olağanüstü Hal 
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Bölge Valiliği ise Anayasanın 126. Maddesinde geçen “Türkiye, merkezi idare 

kuruluĢu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik Ģartlara ve kamu hizmetlerinin 

gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. Kamu hizmetlerinin 

görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi 

idare teĢkilatı kurulabilir.” Ģeklindeki düzenlemeye istinaden kurulduğunu 

görmekteyiz. OHAL bölge Valiliği 1987 yılında çıkarılan bir KHK ile fiiliyata 

geçirilmiĢtir. Bu KHK‟nin ilgili maddesi: 

Madde 1 – “Anayasanın 121 inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 3 

üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen hususlarla sınırlı olarak Bingöl, Diyarbakır, 

Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van İl’lerini kapsamak üzere Olağanüstü 

Hal Bölge Valiliği ihdas edilmiştir.” 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, Anayasanın 121 inci maddesi ile Olağanüstü 

Hal Kanununun 3. maddesinin (b) bendinde belirtilen 

hususlarla sınırlı olarak Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli 

ve Van Ġl‟lerini kapsamak üzere ihdas edilmiĢ olan ve daha sonra Adıyaman, MuĢ ve 

Bitlis illerini de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢ olan bir OHAL uygulamasıdır. 

Batman ve ġırnak‟ın da bu kapsama alınması ile beraber Olağanüstü Hal Bölge 

Valiliği uygulaması 13 ilde fiili olarak uygulamaya konulmuĢ oldu. Ġlk OHAL Bölge 

valisi olan Hayri Kozakçıoğlu, Diyarbakır‟a atanmıĢtır. Olağanüstü Hal Bölge Valisi 

olarak atanan Kozakçıoğlu ile beraber Diyarbakır il valisi olarak Hamdi Ardalı 

atanmıĢtır. Böylece tarihte eĢine az rastlanacak olan bir ilde iki vali uygulaması fiilen 

baĢlamıĢ oldu. Olağanüstü Hal Bölge Valilerine kronolojik olarak bakacak olursak;  

1 Hayri Kozakçıoğlu   (19.07.1987 16.08.1991)  

2 M. Necati Çetinkaya  (17.08.1991 17.02.1992) 

3 Ünal Erkan    (21.02.1992 01.11.1995) 

4 Necati Bilican   (12.04.1996 01.08.1997)  
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5 Aydın Arslan   (15.09.1997 20.08.1999)  

6 Gökhan Aydıner   (11.10.1999 31.01.2003)  tarihleri arasında 

görev yaptıkları görülmektedir.  

3.4. Günümüz Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK'lar) 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümetin, bir yetki kanununa veya 

doğrudan anayasadan aldığı yetkiye dayanarak çıkardığı konu, süre ve amacı 

belirleyen maddi anlamda yasa gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile yasa gücünü 

kazanacak olan kararnamelerdir. Kanun Hükmünde Kararnameler, olağan dönem 

KHK‟lar ve olağanüstü dönem KHK‟ları olarak ikiye ayrılırlar. Olağan dönem 

Kanun Hükmünde Kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar 

Kuruluna vereceği yetki yasasına dayanarak çıkarılır. Bu Kanun Hükmünde 

Kararnameler ile yalnızca sosyal hak ve ödevler düzenlenebilir. Yetki kanunu, 

çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma 

süresini genel l çerçevesini belirler. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise: 

Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde TBMM‟nin yetki kanunu çıkartmasına gerek 

kalmaksızın CumhurbaĢkanı BaĢkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu‟nun temek hak 

ve özgürlükleri düzenlemek için çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnamelerdir. 

Olağan dönem KHK‟larının en belirgin ve göze çarpan özelliği bir yetki 

kanununa duyduğu ihtiyaçtır. Yani Bakanlar Kurulu istediği her konuda KHK 

çıkarma serbestisine sahip değildir. Nitekim bu yetki, hem yetki kanunu hem de 

Anayasa tarafından sınırlandırılmıĢtır (Özbudun, 2011: 249-50). Gerçekten de 

KHK‟ların konusu, dayandıkları yetki kanununun amaç, kapsam, ilkeler ve süre 

unsurları ile sınırları belirlenen alanın dıĢına çıkamaz (Özbudun, 2011: 597). 

Bununla beraber anayasanın 91. maddesine göre “temel haklar, kiĢi hakları ve 

ödevleri, siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.” 

163. maddeye göre ise “Bakanlar Kuruluna KHK ile bütçede değiĢiklik yapmak 

yetkisi verilemez” denilmektedir. Netice itibariyle yürütme gücünü kullanan 
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Hükümete belli sınırlamalar çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararname çıkarma 

yetkisi verilmiĢtir. Bu bir bakıma hükümetin keyfi uygulamalarına set çekme 

anlamına gelmektedir. Elbette bu konu iktidarı elinde bulunduran partinin 

parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurduğu durumlarda farklı sonuçlar 

doğurabilmektedir. Yani yetki kanunu verme çoğunluğuna sahip bir iktidar partisi 

yasama gücünü Bakanlar Kuruluna devredebilir. Bu bir bakıma olumsuz sonuçlar da 

doğurabilmektedir.  

 

Olağanüstü durumlarda devletin varlığı, siyasi düzenin mevcudiyeti büyük 

tehlike altındadır. Bu durum karĢısında devlet, tehlike altındaki varlığını korumak ve 

kurtarmak için, temel hak ve hürriyetleri, normal hâllere göre daha fazla sınırlama, 

hatta gerektiği takdirde askıya alma yetkisine sahiptir (Kuzu, 1993: 69). Bu sebeple 

doktrinde, konut dokunulmazlığı, yerleĢme ve seyahat hürriyeti, haberleĢme 

hürriyeti, basın hürriyeti, toplantı ve gösteri hürriyeti, grev hakkı, dernek ve sendika 

kurma hakkı ve mülkiyet hakkı ilk baĢta sınırlanabilen temel haklar ve hürriyetler 

arasında yer almaktadır (Bulut, 2012: 23). Dolayısıyla, olağanüstü hâl kanun 

hükmünde kararnameleri, “idarenin kanuniliği” prensibinin bir istisnasını teĢkil 

etmektedir (Tunç, Bilir Ve Yavuz, 2015: 280). 

Olağanüstü dönemlerde, yürütme gücünü elinde bulunduran otorite, Anayasadan aldığı 

yetkiyle KHK düzenleyebilmektedir. Diğer bir ifadeyle bir yetki kanuna ihtiyaç 

duymamaktadır. Yani böyle hâllerde yürütme organı, düzenleme yapma yetkisini, 

yasama organı tarafından kendisine verilen yetki kanunundan değil, bunun aksine ve 

doğrudan doğruya Anayasa‟dan almaktadır (Zengin Ve Altın, 1999: 34). Çünkü 

olağanüstü hallerde CumhurbaĢkanı, olağan döneme göre daha aktif ve etkili bir statü 

kazanır (Esen, 2008: 236). Bu nedenle, OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri, 

kaynağını yetki kanunundan değil, bilâkis doğrudan doğruya AY. m. 121/III ve 122/II 

hükümlerinden almaktadır (Türk, 2013: 72). Söz konusu durum Anayasa Mahkemesi 

içtihatlarında da aynı sonucu doğurmaktadır. Bu görüĢe göre olağanüstü hâl kanun 
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hükmünde kararnameleri, yürütmenin aslî düzenleme yetkisinin bir misalini teĢkil 

ederler (Türk, 2013: 77). Bu bağlamda 15 Temmuz kalkıĢması sonrası çıkarılan bir 

Kanun Hükmünde Kararnamenin çalıĢmamızla ilgili bölümlerine bir göz atalım: 

Karar Sayısı: KHK/667 

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler 

MADDE 4 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen; 

a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi 

personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının inhası, Milli 

Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır, 

b) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 

Kanununa tabi personel Jandarma Genel Komutanının teklifi, İçişleri Bakanının onayı 

ile kamu görevinden çıkarılır, 

ç) Milli Savunma Bakanına bağlı personel Milli Savunma Bakanının onayı ile 

kamu görevinden çıkarılır, 

d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi 

personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun 

kararıyla kamu görevinden çıkarılır, 

e) Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından 

belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayıyla kamu görevinden çıkarılır, 

f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her 

türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dâhil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya 
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kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından 

oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden 

çıkarılır, 

g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü 

kadro, pozisyon ve statüde (işçi dâhil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi 

üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır. 

(2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde 

istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden 

çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim 

kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu 

fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar 

hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır. 

(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pilot 

lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf 

lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin 

kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. 

(4) Bu madde kapsamında kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve 

pozisyonlara, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi 

olmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama 

yapılabilir. 

Yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler 

MADDE 5 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum 

veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı 

nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç 

soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili 

pasaport birimine derhal bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince 
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pasaportlar iptal edilir. 

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri 

MADDE 6 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci 

Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan 

suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 

suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince; 

a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye 

gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez. 

b) Yakalanan asker kişiler adli kolluk görevlilerine teslim edilir. 

c) Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın 

kamu görevlileri de dâhil olmak üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli 

kolluk görevlileri tarafından da alınabilir. 

ç) Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları, 13/12/2004 tarihli ve 5275 

sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 111 inci maddesinde 

belirtilen ceza infaz kurumlarında yerine getirilir. 

d) Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz 

kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin 

yönlendirilmesi, bunlara emir ve tâlimat verilmesi veya yorumlarıyla gizli, açık ya da 

şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısının kararıyla, 

görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, tutuklu ile avukatın 

yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulabilir, tutuklunun 

avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve 

aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir veya görüşmelerin 

gün ve saatleri sınırlandırılabilir. Tutuklunun yaptığı görüşmenin, belirtilen amaçla 

yapıldığının anlaşılması hâlinde, görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle 
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birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce, taraflar bu hususta uyarılır. 

Tutuklu hakkında, tutanak tutulması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle tutuklunun 

avukatlarıyla görüşmesi sulh ceza hâkimliğince yasaklanabilir. Yasaklama kararı, 

tutuklu ile yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına 

bildirilir. Baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesi Cumhuriyet savcısı 

tarafından istenebilir. Görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü 

maddesine göre ücret ödenir. 

e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar 

kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilir. 

Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılığının yetkileri saklıdır. Tutuklular telefonla 

haberleşme hakkından ancak onbeş günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak 

on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler. 

f) Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev yapan kamu 

görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine 

sadece sicil numarası yazılır. Kurum görevlilerinin ifadesine başvurulması gerektiği 

hallerde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin işyeri adresine tebliğ edilir. Bu 

kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında işyeri adresi gösterilir. 

g) Yürütülen soruşturmalarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun 149 uncu maddesine göre seçilen veya aynı Kanunun 150 nci maddesine 

göre görevlendirilen müdafi, hakkında bu maddede sayılan suçlar nedeniyle soruşturma 

ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik görevini üstlenmekten yasaklanabilir. 

Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, sulh ceza hâkimliği 

tarafından gecikmeksizin karar verilir. Yasaklama kararı, şüpheliye ve yeni bir müdafi 

görevlendirilmesi için ilgili baro başkanlığına derhal bildirilir. 

ğ) Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında veya 
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duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir. 

h) Ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce iddianame veya 

iddianame yerine geçen belge okunur ya da özetlenerek anlatılır. 

ı) Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya 

üzerinden karara bağlanabilir. 

i) Hâkim veya mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve 

sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle şüpheli veya sanığın sorgusu yapılabilir 

veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir. 

OHAL kapsamında çıkartılan bu KHK ile yürürlüğe konulan bu maddeler 

Türkiye için birçok açıdan dönüm noktalarını oluĢturmuĢtur. Özellikle kamu personeli 

hususunda ciddi radikal değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. Doğal olarak sosyal ve siyasal yaĢama 

da yansımaları olmuĢtur. 

3.5.  Yürütmenin BaĢı CumhurbaĢkanı 

BaĢkanlık sistemi dünya ölçeğinde en çok uygulanan sistem olmuĢtur. Ancak 

uygulama alanındaki bu geniĢlik her yerde aynı sistemin uygulandığı anlamına 

gelmemektedir. Her ülkenin nev-i Ģahsına münhasır bir baĢkanlık sistemi 

benimsediğini söyleyebiliriz. Söz gelimi ABD sisteminden farklı olarak Çin ve 

Küba‟da baĢkan meclise danıĢmadan yetki kullanamazken kimi Afrika ülkelerinde 

sistemin diktatörlüğe benzer biçimde uygulandığı görülmektedir (Fendoğlu, 2015: 

741). Söz konusu BaĢkanlık sistemi olunca temel referansımız hiç Ģüphesiz Amerika 

BirleĢik Devletleri olmaktadır. Çünkü dünyada BaĢkanlık sistemini bu denli baĢarılı 

bir Ģekilde kullanmıĢ ve BaĢkanlık sistemini bu denli kurumsallaĢtırmıĢ diğer bir ülke 

yok denebilir. Her Ģeyden önce Ģunu söylemek gerekir ki ABD‟deki sistemin 

baĢarısının temel dayanağı Kuvvetler ayrılığı ilkesini temel prensip olarak 

benimsemesidir. Yasama ve yürütme güçleri birbirinden tamamen bağımsız bir 
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Ģekilde seçilirler ve birbirinden bağımsız bir görev yürütürler. BaĢkanlık sisteminin 

en belirgin özelliği yasama ve yürütme arasındaki sert kuvvetler ayrılığı prensibidir. 

Bunu da iki nedenden dolayı realize etmektedir: yasama ve yürütme güçleri 

birbirinden ayrı ve bağımsız olarak seçilip görev üstlenirler. Diğer bir neden ise 

birbirlerini varlığını etkileyememe yani birbirlerinin ömürlerini uzatma veya 

kısaltma anlamında herhangi bir fonksiyon icra etmemekteler. Böylece yasama ve 

yürütme bu anlamda doğuĢ ve varoluĢ bakımından birbirlerinden ayrıdır (Shugart ve 

Haggard, 2001: 64). ABD‟deki BaĢkanlık sisteminin bir diğer özelliği yasama ve 

yürütme arasındaki yetkilerin birbirinden ayrı olması demek birbirlerine rakip olması 

anlamına gelmemektedir. Bilakis kurumlar arasındaki denge ve fren sistemi 

oluĢturmakta, güçlerin ayrılmasıyla oluĢturulan siyasi rekabet etkili bir Ģekilde 

hükümet sistemi haline getirilerek düzenlenmekte, kontrol edilmekte, dengelenmekte 

ve güç dağıtılarak sistemin kurumsal sınırları zorlayıp güç aĢımına neden olması 

önlenmektedir (Levinson ve Pildes, 2006: 2).  

BaĢkanlık sistemini analiz ederken ülkemizdeki bu konudaki son yasal 

değiĢiklikleri de eĢanlı bir Ģekilde ele almak faydalı olacaktır. Türkiye'de yapılan 

yasal değiĢiklikler kendi içerisinde birçok paradoksu barındırmaktadır. ġöyle ki 

BaĢkanlık sisteminin en karakteristik özelliği olan kuvvetler ayrılığı ilkesi burada 

büyük zede almaktadır.  Çünkü hem cumhurbaĢkanlığı seçimi hem de parlamento 

seçimi aynı anda yapılmaktadır. Yani seçimin galibi olan CumhurbaĢkanının ait 

olduğu parti aynı zamanda mecliste de büyük çoğunluğu elde etmiĢ olacaktır. Bu 

durum denge-fren mekanizmasını iĢlemez hale getirmektedir. 

BaĢkanlık sisteminin belirleyici özelliklerini temel özellikler (sistemi 

baĢkanlık sistemi yapan) ve yan özellikler (kesin Ģart olmamakla birlikte çoğunlukla 

görülen) olmak üzere kategorize etmek mümkündür (Lijpart,2012: 106-107). 

Yürütme organı tek kiĢiliktir:  Klasik BaĢkanlık sisteminde yürütme organı 

halk tarafından doğrudan seçilen baĢkandan oluĢur. Bu durum bir görüĢe göre 
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yürütmede istikrarı ve eĢgüdümü sağlar. Fakat ülkemiz nezdinde ele alındığında 

bunun olduğunu savunmak o kadar da kolay değil.   

BaĢkan-Partili CumhurbaĢkanı doğrudan halk tarafından seçilir: Bu 

sisteminde yürütmenin baĢı olan BaĢkan veya Partili CumhurbaĢkanı doğrudan 

doğruya halk seçer. Bu durum baĢkanın halk tarafından seçilmesi nedeniyle 

demokratik meĢruluğunu artırıcı bir etki yapar (Turhan, 2012: 63).  

BaĢkan-Partili CumhurbaĢkanı yasamanın organının güvenine ihtiyaç 

duymaz: Doğrudan halk seçimi ile göreve gelen BaĢkanın meclisten herhangi bir 

güvenoyu veya benzeri yasal uygulamalara ihtiyaç duymaz. BaĢkan güvenoyunu 

halkın temsilcisi olan meclisten değil de doğrudan halktan almıĢ olmaktadır. 

BaĢkanlık makamı görev süresi içerisinde ancak ölüm, istifa ya da yukarıda sözü 

edilen “suçlama” ile boĢalır (Bezci, 2005: 79). 

 Yan Özellikleri 

BaĢkan yasama organını feshedemez:  BaĢkanlık sisteminde hem baĢkan 

hem de yasama organı halk tarafından seçilir. Dolayısıyla her iki kurum birbirini 

feshedemez. Söz konusu durum ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. 

Yukarıda da değindiğimiz üzere her ülkenin kendine has bir BaĢkanlık uygulaması 

olabilmektedir. Söz gelimi ülkemizdeki cumhurbaĢkanlığı Hükümet Sisteminde 

seçimler aynı zamanda yapıldığından birbirlerini seçim kararına istinaden 

kendiliğinden feshetmiĢ olmaktadır. 

BaĢkan Hem Yasama Hem de Yürütmede Görev Alamaz: BaĢkanın hem 

yürütmenin baĢında olması hem de yasamada faaliyet yürütmesi gibi durum söz 

konusu değildir. Bu güçler ayrılığının da doğal bir sonucudur.  

BaĢkan Meclis ÇalıĢmalarına Katılmaz: BaĢkan meclis toplantılarına 

katılamaz ve yasama organına yasa teklif edemezler. Tabi bu durum yasal bir 

düzenleme olduğundan de-facto olarak yasal düzenlemelerde BaĢkanın etkili olduğu 
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bilinmektedir. Kuvvetler ayrımının sert bir biçimde ayrıldığı BaĢkanlık sistemindeki 

esas nokta devlet güçlerinin bir birleri ile uyum içinde olabilmesidir. Bununla 

beraber birbirlerini de denetleyebilmeleri diğer bir önemli husustur. Dolayısıyla 

yasama ve yürütme arasındaki denge ve denetim sistemi (check and balance) 

baĢkanlık sistemine has tamamen farklı bir yapılanmadır (Bezci, 2005: 82). 

c) BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı sistemi Ne Getirir Ne 

Götürür?  

Ġdeal yönetim Ģekli aslında asırları aĢan bir arayıĢtır. Platon‟dan tutun Ġbn-i 

Haldun‟a, Machiavelli‟ ye ve günümüze dek birçok düĢünür ve teorisyenin bu 

hususta kafa yorduğu ve çeĢitli önermelerde bulunduğunu görmekteyiz. Ne var ki 

tüm toplumlar için genel geçer olacak ideal bir yönetim Ģekli üzerinde uzlaĢıya 

varılamamıĢtır.  

Ülkeden ülkeye farklılık arz eden bir husus olan yönetim biçimi konusu 

bulunduğu toplumun özelliklerine göre Ģekillenir. Söz gelimi dünyada BaĢkanlık 

sistemini en iyi uygulayan ABD örneğindeki durum kendine has bir husustur. ġöyle 

ki eyalet sisteminin var olduğu ABD‟de BaĢkanlık sistemi doğal olarak geliĢen bir 

süreç olmuĢtur. Yani Ģartlar onu gerektirmiĢtir. Hâl böyle iken sırf ABD‟de 

BaĢkanlık sistemi iyi iĢliyor diye bu sistemin aynısını bir baĢka ülkede dikte etmek 

elbette ki kan ve doku uyuĢmazlıklarına neden olacaktır. Her Ģeyden önce demokrasi 

kültürünün yeterince yerleĢememiĢ olduğu ülkemizde bu husustaki dayatmalar, 

neticede ciddi aksaklıklara neden olabilmektedir. Çünkü kuvvetler ayrılığının sert bir 

biçimde ayrıldığını söylemek pek de gerçekçi olmaz. Dolayısıyla Partili 

CumhurbaĢkanlığı sisteminde CumhurbaĢkanının tarafsız kalabilmesi oldukça 

güçtür. Bunun yanı sıra CumhurbaĢkanının devletin önemli kademelerinde hele ki 

Yargı kademelerindeki üst düzey atamalarındaki tutumu son derece önemlidir. Bu 

bağlamda değerlendirildiğinde baĢka ülkelerin kendine has özelliklerinden doğan bir 

sistemi bir baĢka ülkede uygulamaya sokmak beraberinde önemli sorunları da 

getirebilmektedir. 
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BaĢkanlık veya ülkemizdeki Partili CumhurbaĢkanlığı sisteminin birtakım 

avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Söz konusu sistem kimi ülkelerde sıkıntısız 

bir Ģekilde iĢlerken kimi ülkelerde ise çok ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. 

Bu durumu Ģu Ģekilde kategorize edebiliriz:  

BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı sisteminin Avantajları 

Sistem Gereği UzlaĢı Esastır: BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı 

sisteminin en bariz göstergesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesi her ne kadar temel 

prensip olsa da özellikle yasama ve yürütme kuvvetleri arasında yoğun bir temas ve 

paylaĢım söz konusudur. Bu yönüyle kuvvetler arasında bir uzlaĢının olması esastır. 

Aksi halde devlet güçleri arasında oluĢabilecek uzlaĢı eksikliği sistemi tıkama 

noktasına gelir ve ülkeyi kaosa sürükleme noktasına gelir. Tabii olarak BaĢkanlık 

veya Partili CumhurbaĢkanlığı sisteminin birbirinden bu noktada bazı farklılıklar arz 

ettiğini belirtmek durumundayız. Her Ģeyden önce Ģunu söylemeliyiz ki BaĢkanlık 

sistemi ideal anlamda varabileceği optimum noktadadır. Yani asırlık bir sistem 

olarak özellikle de denge-fren mekanizmasını iĢleterek kurumsallaĢma anlamında 

ciddi bir merhaleyi kat etmiĢ durumdadır. Ne var ki Partili CumhurbaĢkanlığı 

sisteminin henüz uygulandığı ülkemizde sistemin bazı aksayan yönleri ortaya 

çıkmaya ve muhalefet tarafından sorgulanmaya baĢlandığı görülmektedir. Neticede 

sistemin temel sacayakları olan devlet güçlerinin uzlaĢı içerisinde çalıĢmalarını 

sürdürmeleri gerekmektedir (Bilir, 2015). Bu anlamda, bir baĢkanlık sisteminde 

yürütme içinde uyumsuzluk sorununun olmayacağı açıktır (Özbudun, 2015: 2). 

Yürütmede istikrar sağlanması amaçlanmaktadır: BaĢkanlık veya Partili 

CumhurbaĢkanlığı sisteminin esas unsurlarından belki de en önemlisi icra organına 

yürüteceği faaliyetler için ciddi yetkiler verilmesidir. Yürütmenin, bu yetkilere sahip 

olacağından hantal, bürokratik prosedürlerden kurtularak daha hızlı faaliyetlerde 

bulunulacağı savunulmaktadır.  
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Sistem görece daha demokratik bir yapıya sahiptir: BaĢkanlık veya Partili 

CumhurbaĢkanlığı sisteminin öne çıkan özelliklerinden biri baĢkanın doğrudan halk 

tarafından seçilmesidir. Yani demokrasi anlamında temel ideal olan doğrudan 

demokrasiye bir adım daha yaklaĢılacağı savunulmaktadır. 

Bu noktaya kadar BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı sisteminin 

avantajları, getirileri üzerinde duruldu. BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı 

sisteminin avantajları olabileceği gibi dezavantajları da söz konusudur. ġimdi 

bunlara bakalım. 

BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı Sisteminin Yarattığı 

Dezavantajlar 

Hem baĢkan hem de meclis meĢruiyet iddiasında bulunmaktadır: 

BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı sisteminde doğrudan halk seçimleri ile 

yetki alma söz konusudur. Yani hem baĢkan hem de meclis, doğrudan halk seçimleri 

ile göreve baĢlar. Bu durumda baĢkanın ve meclisin farklı ideolojilere sahip olması 

durumunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilecektir. Meclisin çıkardığı bir yasa sırf 

ideolojik görüĢ ayrılıkları sebebiyle veto edilebilecektir. Bu bağlamda hem meclis 

hem de baĢkan meĢruiyet iddiasında bulunmak suretiyle siyasi bir çatıĢma meydana 

gelebilir. 

 BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı sisteminin birbirinden farklı 

olduğu bir husus dezavantaj oluĢturmaktadır. BaĢkanlık sisteminde baĢkan ve meclis 

seçimleri ikiĢer yıl arayla yapılmaktadır. Yani birbirlerini dengeleme ve frenleme 

noktasında ciddi bir olgu sağlanmıĢ olmaktadır. Fakat Partili CumhurbaĢkanlığı 

sisteminde hem cumhurbaĢkanlığı hem de meclis seçimleri aynı anda yapılmaktadır. 

Dolayısıyla birbirleri dengeleyecek, denetleyecek bir mekanizma ortadan kalkmıĢ 

bulunmaktadır.  

Görevden Alınamama Ve Yargı Yolundaki Zor Süreç:  BaĢkanlık 

sisteminde halk tarafından seçilen baĢkan ve meclis birbirini görevden alamaz. 
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BaĢkan baĢarısız olsa bile süresi doluncaya kadar görevde kalır. BaĢarılı olanlar da 

dönem sonunda görevden ayrılmak durumunda kalırlar (Beceren ve Kalağan, 2007: 

168).  Parlamenter sistemin ciddi bir unsuru olan Gensoru ile hükümeti düĢürme 

yetkisi burada devre dıĢı kalmakta ve herhangi bir zorlayıcı mekanizma söz konusu 

olamamaktadır. Diğer bir husus ise Partili CumhurbaĢkanını yargıya götürecek 

sürecin son derece zor iĢlemesidir. Çünkü CumhurbaĢkanlığını kazanan parti aynı 

zamanda mecliste de çoğunluğu sağladığı görülmektedir. Hal böyle iken kendi partisi 

tarafından yargıya götürülecek bir CumhurbaĢkanı düĢünülemez.   

BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı sisteminin diğer bir eleĢtirisi, bu 

sistemin görüĢleri rijit bir yapıya bürünmesine ve karĢı karĢıya kalınmasına neden 

olmasıdır. Yüzde 50+1 oy oranını alan parti, ülke kaderini tayin etmeye yeterlidir bu 

sistemde. Dolayısıyla geri kalan %49‟luk görüĢ dört yıl boyunca bir bakıma 

suskunluğa mahkûm kılınmaktadır. Bunun uzantısı olan “tek adam rejimi” eleĢtirisi 

bu bağlamda ortaya çıkan diğer bir husustur. Parlamenter sistemde partiler iktidar 

olamazsa dahi en azından parlamentoda bir koalisyona girme veya farklı bir yolla 

etkin olabilmektedirler. Yalnız BaĢkanlık veya Partili CumhurbaĢkanlığı sisteminde 

böylesi bir durumdan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü bu sistemde seçimi 

kaybeden dört yıl boyunca etkinlik anlamında her Ģeyi kaybeder. Bu yarıĢın olduğu 

ülkelerde seçim süreci çok çekiĢmeli geçmektedir. Machiavellist anlayıĢ olan “amaca 

giden her yol mubahtır” retoriği burada realize edilmektedir.  

Kamu Yönetiminin tarihsel süreç içerisinde yaĢadığı değiĢim ve dönüĢüm, 

sosyal, siyasal, iktisadi ve idari anlamda ciddi etkiler doğurmaktadır. Bu değiĢim ve 

dönüĢümler kuĢkusuz ki olağanüstü dönemlerde etkilerini daha derinden 

hissettirmekte ve gerek özel alanda gerekse de kamusal alanda çok önemli 

reaksiyonlara neden olabilmektedir. Çünkü Kamu Yönetimi ve kamu düzeni 

dediğimiz olgu toplumu bir bütün olarak ilgilendirmektedir.  
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3.6. Mülki Amirlere Yeni Görevler Tevdi Edildi 

 

Arapça bir kökene sahip olan “Mülk” kelimesi ülke veya memleket anlamını 

taĢımaktadır. Bu bağlamda Mülki Ġdare kavramı ise “ülke-memleket idaresi” 

Ģeklinde tanımlanabilir. Tam da bu noktada ülke-devlet kavramlarını da 

karĢılaĢtırmak yerinde olacaktır: Ülke belli bir toprak parçası üzerinde ve belli bir 

nüfusa sahip, egemenlik kavramını oturtmuĢ bir olgu iken; devlet kurumsallaĢmıĢ bir 

örgütsel tüzel kiĢiliği ifade etmektedir. Bu kavramsal çerçevede ülke yönetimi ile 

devlet yönetimi farkı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ülke yönetimi, daha doğrusu 

Mülki Ġdare devletin belli coğrafyalarda yürütmüĢ olduğu, icra ettiği fonksiyonların 

somutlaĢmıĢ halidir. Bu bakımdan Anayasanın 126. Maddesine atıfta bulunmak 

gerekir: 

MADDE 126.– Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya 

durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de 

diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili 

içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla 

düzenlenir(Any. m-126). Bu tanım üniter devlet yapılanmasının tipik tanımıdır.  

Devlet mekanizmasının küresel ölçekte yaĢadığı değiĢim ve dönüĢümler, 

örgütsel yapıda da kendisini iyiden iyiye hissettirmektedir. Bu çerçevede devlet 

kurumları arasında kimi zaman yetki ve sorumluluk paylaĢımı, bölüĢümü ve devri 

söz konusu olabilmektedir. Bu dönüĢüm haliyle fonksiyonel ve iĢlevsel çıktılarda da 

değiĢikliklere neden olmaktadır. Söz konusu durum esas itibariyle 1980 sonrası neo-

liberal görüĢlerin ıĢığında ĢekillenmiĢtir. Devletin klasik anlayıĢını terk ederek piyasa 

temelli hizmetler üretmesi, doğrudan müdahaleci yapısından farklı olarak düzenleyici 

ve denetleyici bir misyon üstlenmesi bu iĢlevsel değiĢikliğin en bariz göstergeleri 

olmuĢtur. Mülki Ġdare kavramının tarihsel süreçteki evrimi de bu anlamda payına 

düĢeni almıĢtır. Osmanlı devletinin katı, merkeziyetçi yapısının bir türevi olan ve 
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Ulus-devlet anlayıĢını meĢrulaĢtırma ve korumaya matuf bir göndermede bulunan 

Mülki Ġdare deyimi de zamanla zayıflamaya baĢlamıĢtır. Devletin hantal bürokratik 

yapısından kurtularak liberizasyon, özelleĢtirme yöntemleriyle minimal devlet 

anlayıĢının hâkim kılınması bu zayıflamayı tetiklemiĢtir. 1990‟larda bu durum bir 

seviye daha ileri taĢınmıĢtır. Ülkemizde de liberal görüĢlü partilerin iktidarda olduğu 

bu dönemde düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluĢlarla devlet-piyasa 

mekanizması yeni bir anlayıĢla yönetilmeye baĢlanmıĢtır.  

Avrupa Birliğine (AB) üye olmaya yönelik adımların atıldığı 2000‟li yıllarda 

ise katılım öncesi entegrasyon programları sahneye sürüldü. Bu kapsamda “Ajans 

(Agency)” kavramı ön plana çıkmıĢ oldu. Bu kapsamda ise yeni çözümlemeler ile 

yeni kurum ve kuruluĢlarla birtakım iĢlevsel hizmetler yürütülmeye çalıĢıldı. 

Kamu Yönetimi literatüründe genellikle devletin merkezi birimler ve yerel 

yönetimler üzerinde durulmakta, ancak oldukça köklü bir geçmiĢe ve zengin bir 

yönetim geleneğine sahip olan mülki yönetim sistemi üzerinde pek fazla kalem 

oynatılmamaktadır. Mülki yönetim  sistemine idare hukuku kitaplarında en fazla 3 -5 

sayfa yer ayrılmakta, kamu yönetimi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi verilen 

kurumlarda da yerel yönetimler ayrı bir ders konusu olurken, mülki yönetim sistemi 

ve taĢra kuruluĢları adeta unutulmaktadır. Ayrıca çoğu zaman yerel yönetimler ile 

mülki idare birimleri birbirine karıĢtırılmaktadır. Mülki yönetim sisteminin pek fazla 

tanınmadığı da bir gerçektir. Oysa Türkiye yönetim sisteminde mülki yönetim 

sistemi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bizce esas üzerinde durulması, düĢünülmesi 

ve geliĢtirilmesi gereken mülki yönetim sistemidir. 

Mülki idare mesleğinde ve sisteminde 1980 sonrası dönemde meydana gelen 

dönüĢümü incelemeye baĢlamadan önce mülki idare sistemi hakkında ön bilgi 

vermek yararlı olacaktır. Çünkü mülki idare sisteminin ne anlama geldiğini 

belirtmeden, tarihi geçmiĢine bakmadan ve yasal dayanaklarını ortaya koymadan bu 

sistemde yaĢanan dönüĢüm ve değiĢimleri açıklamak mümkün olmaz. Bilindiği üzere 

Devletin ana idari görevleri, genel yönetimi oluĢturan kuruluĢlar tarafından 
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yürütülür. BaĢta anayasa olmak üzere mevzuatla verilen vazifeleri görmek üzere 

merkezi yönetim, merkez ve taĢra örgütlerini, birimlerini oluĢturmuĢtur. Merkezi 

yönetim deyince akla ilk gelmesi gereken; CumhurbaĢkanı, BaĢbakan ve Bakanlar 

Kurulu, bakanlıklar ve yardımcı olan kuruluĢlar anlaĢılmaktadır. Bunun yanı sıra bir 

de taĢra örgütü vardır. TaĢra örgütü, il, ilçe, bucak ve bölgesel yapılanmalardan 

oluĢur. Mülki idare sistemi, genel yönetimin il, ilçe ve bucaklardan oluĢan taĢra 

örgütlenmesini oluĢturur (Gözübüyük, 2005: 67-68).  

Genel yönetim kendisine verilmiĢ olan temel görevleri yapabilmek ve bunları 

halka ulaĢtırabilmek için taĢraya doğru örgütlenmiĢtir. TaĢra örgütleri merkezdeki 

genel yönetimin taĢraya uzantısıdır ve ülkenin her tarafına yayılmıĢtır. Yukarıda da 

ifade edildiği gibi genel yönetimin taĢra örgütlenmesi „mülki idare bölümleri‟ ve 

„bölge‟ kuruluĢları olmak üzere iki ana kümede toplanmaktadır. Asıl inceleme 

konusu olan mülki idare bölümleri, Ġl Ġdaresi Kanunu (5442 sayılı kanunu) ile 

düzenlenmiĢ olup, bu Kanun gereği ülke illere, iller de ilçelere, ilçeler ise bucaklara 

ayrılmıĢtır. Bu mülki idare birimlerinin baĢında mülki idare amirleri denen 

yöneticiler bulunur (Gözübüyük, 2005: 99). 

Türkiye'de devlet yönetimsel örgütü büyük ölçüde merkezde toplanmıĢtır. 

Bununla beraber yönetim yelpazesi taĢraya doğru uzanarak il, belediye ve köy gibi 

yerel örgütlerle birbirine girmiĢ, illerde yerel teĢkilatlanmalarla beraber merkezi 

yönetimin örgütleri de teĢkilatlanmıĢtır. Merkez bu örgütü kurarak mahalli idareleri 

kontrol etmeyi, ülkenin siyasi ve idari birliğini sağlamayı amaçlamıĢtır. Eroğlu‟na 

göre; Türkiye‟de merkezden yönetim ve yerel yönetim kuruluĢları dengeli bir 

biçimde birleĢtirilerek oldukça ılımlı veya hafifletilmiĢ bir merkezden yönetim 

sistemi kurulmuĢtur (Eroğlu, 1985: 145). 

Ülkemizin taĢra yönetim yapısı “idarenin bütünlüğü içinde coğrafi 

iĢbölümü”ne dayanır. Buna göre taĢrada bulunan kuruluĢlar Ģunlardır; taĢra genel 

yönetimi (mülki idare), bölge kuruluĢları ve taĢra yerel yönetimi (il özel idaresi, 

belediye, büyükĢehir belediyesi, köy yönetimi, yerel yönetim birlikleri). Konumuz 

açısından önemli olan taĢra genel yönetimi, yani mülki idare sistemidir. Mülki idare 

sistemini düzenleyen yasal çerçeveye geçmeden önce bu konuda bir terim sorununun 
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olduğunu belirtelim. Mülki idarenin farklı isimlerle tanımlandırıldığına 

rastlanmaktadır. Ancak, „Merkezi idarenin taĢra teĢkilatı‟ terimi doktrinde daha fazla 

kullanılmaktadır. 

 

3.7. Kayyım Uygulamaları 

Kayyım, bir mal yönetimi veya bir hizmetin yürütülmesi için görevlendirilen 

kiĢiye denilmektedir. BaĢta belirtmek gerekir ki günümüzde sıklıkla karıĢtırılan ve 

birbirinin yerine kullanılan “Kayyım” ile “Kayyum” kelimeleri anlamları itibariyle 

birbirinden farklıdırlar. Kayyım, hukuki hukuki terminolojiye ait bir kelimedir. 

Arapça bir kökene sahip olan Kayyım kelimesi “bir iĢi yürüten, icra eden, vekâlet 

eden” anlamlarını ihtiva etmektedir. Kayyum ise, Ġslam Ansiklopedisine göre 

Allah‟ın sıfatlarından olup “öncesi ve sonu olmayan, ebedi ve ezeli olan” anlamına 

gelmektedir. Etimolojik olarak her iki kelime de kava-me kökenlerinden gelmektedir.  

Özel hukukun belli baĢlı müesseselerinden olan Kayyım uygulaması, 

ülkemizde 2016 yılında çıkartılan KHK ile yeni bir boyut kazanmıĢ oldu. Medeni 

Kanundaki bağlamı geniĢletilip Kamu Yönetimine de uyarlanmıĢ böylece 

yüzbinlerce insanı doğrudan etkileyen ve özellikle Yerel Yönetimler baĢta olmak 

üzere Kamu yönetimini doğrudan ilgilendiren bir yapıya büründürülmüĢtür.  

Medeni kanun Madde-427 “Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan 

mallar için gereken önlemleri alır ve özellikle aĢağıdaki hâllerde bir yönetim kayyımı 

atar:  

1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,  

 2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir 

kiĢi malvarlığını kendi baĢına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden 

yoksunsa,  
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3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri 

gerekli kılarsa,  

4. Bir tüzel kiĢi gerekli organlardan yoksun kalmıĢ ve yönetimi baĢka yoldan 

sağlanamamıĢsa,  

5. Bir hayır iĢi veya genel yarar amacı güden baĢka bir iĢ için halktan 

toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamıĢsa.” Ģeklinde 

Kayyımlık uygulamasının sınırlarını belirlemektedir.  Görüldüğü üzere gerek TMK‟ 

daki kayyımlık uygulaması gerekse 2016 yılından itibaren kamu yönetiminde 

uygulanmaya baĢlanan ve adına medya kuruluĢları tarafından kayyımlık denilen 

uygulama, sadece mal varlıklarının ve iĢlerin yönetilmesi konusunda benzerdir. 

Bunun dıĢında birbirlerinden farklı oldukları noktalar Ģunlardır: Ġlk olarak, kayyım 

ataması mahkeme kararı ile yapılabilir. Ġkinci olarak, özel hukuka tabi tüzel veya 

gerçek kiĢiler için kullanılan bir kavram kamu yönetiminde hukuki açıdan ortaya 

sorun çıkarabilir. Bu nedenle kamu yönetiminde hukuki terminolojiye ait olan 

kayyım kavramının kullanılması pek doğru değildir. (KeleĢ ve Özgül, 2017: 302) 

3.8.  674 Sayılı KHK ve Kayyım Atanan Belediyeler 

674 sayılı KHK, Kayyımlık sınırlarını Kamu Yönetimini de kapsayacak 

Ģekilde yeniden düzenlemektedir. 674 sayılı KHK‟nın Kayyım müessesesi ile ilgili 

düzenlemesi Ģu Ģekildedir:  

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Karar Sayısı: KHK/674 

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 

inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 

üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar 
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Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 38- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci 

maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya 

terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya 

tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis 

üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı 

veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin 

seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan 

belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu 

fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde 

bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal 

müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı 

olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 

inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” 

MADDE 39- 5393 sayılı Kanunun 57 nci maddesine aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir. 

“Ancak belediye veya bağlı idarelerde; hizmetlerin aksatılmasının terör veya 

şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğinin veya etkileyeceğinin valilik 

tarafından belirlenmesi halinde, valilik söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla 

yapar veya yaptırır. Valiliğin talebi üzerine, yapılan veya yapılacak harcamalar 

karşılığı tutarlar, Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketince ilgili idare 

payından kesilerek ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir. Merkezi yönetim bütçesi 

kapsamındaki kamu idarelerine aktarılan tutarlar bu idarelerin bütçeleriyle 

ilişkilendirilir. Bu fıkra kapsamındaki ihtiyaçlar; parasal ve bütçe sınırlamasına tabi 
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olmaksızın 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde 

belirtilen usule göre temin edilir. 

Belediye ve bağlı idare imkânlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya 

da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından 

belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan 

belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri 

tarafından el konulur. Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit edilen belediye veya 

bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından görevden uzaklaştırılması 

halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından 

yapılır.” 

MADDE 40- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇĠCĠ MADDE 9- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör 

veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen 

soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, 

başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine 45 inci maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendine göre işlem yapılmış olsa bile onbeş gün içerisinde 46 ncı maddedeki yetkili 

makamlarca 45 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre görevlendirme 

yapılır.”  

674 sayılı KHK‟ya istinaden özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki birçok 

belediye yönetimine Kayyım atanmıĢtır. Atanan illerde Vali, ilçelerde ise 

Kaymakamlar vasıtasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda Kayyım atanan 

yönetimler liste halinde aĢağıda sıralanmıĢtır: 

KAYYIM ATANAN BELEDĠYELER 
KAYYIM ATANMA 

TARĠHĠ 
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AĞRI 

 

Ağrı Belediyesi 01.Mar.17 

Diyadin Belediyesi 11.Eyl.16 

Tutak Belediyesi 12.Oca.17 

Doğubayazıt Belediyesi 24.Oca.17 

BATMAN  

Batman Belediyesi 11.Eyl.16 

BeĢiri Belediyesi 11.Eyl.16 

GerçüĢ Belediyesi 11.Eyl.16 

Ġkiköprü Belde Belediyesi 11.Eyl.16 

BĠTLĠS 
KAYYIM ATANMA 

TARĠHĠ 

Bitlis Belediyesi 27.Kas.16 

OvakıĢla Belde Belediyesi 03.Kas.16 
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Mutki Belediyesi 24.Ara.16 

Hizan Belediyesi 24.Ara.16 

Yolalan Belde Belediyesi 24.Ara.16 

Güroymak Belediyesi 28.Kas.16 

DĠYARBAKIR  

Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi 01.Kas.16 

Sur Belediyesi 11.Eyl.16 

Hani Belediyesi 05.Eki.16 

Kayapınar Belediyesi 08.Ara.16 

YeniĢehir Belediyesi 08.Ara.16 

Silvan Belediyesi 11.Eyl.16 

Kulp Belediyesi 23.Oca.17 

Bismil Belediyesi 04.ġub.17 



 

 

 

 

 

89 

Kocaköy Belediyesi 06.ġub.17 

Lice Belediyesi 10.ġub.17 

Dicle Belediyesi 13.ġub.17 

Eğil Belediyesi 08.Mar.17 

Çınar Belediyesi (Diyarbakır) 28.Kas.16 

Ergani Belediyesi (Diyarbakır) 28.Kas.16 

Hazro Belediyesi (Diyarbakır) 28.Kas.16 

Bağlar Belediyesi (Diyarbakır) 28.Kas.16 

ELAZIĞ  

Karakoçan Belediyesi 31.Oca.17 

ERZURUM  

Hınıs Belediyesi 11.Eyl.16 

Karayazı Belediyesi 05.Ara.16 
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Karaçoban Belediyesi 26.Ara.16 

Tekman Belediyesi 06.Oca.17 

HAKKARĠ  

Hakkari Belediyesi 11.Eyl.16 

Çukurca Belediyesi 08.Ara.16 

Yüksekova Belediyesi 19.Ara.16 

ġemdinli Belediyesi 31.Oca.17 

Esendere Belediyesi 7 ġubat 2017 

IĞDIR 
KAYYIM ATANMA 

TARĠHĠ 

Tuzluca Belediyesi 11.Eyl.16 

HoĢhaber Belde Belediyesi 11.Eyl.16 

KARS  

Digor Belediyesi 09.ġub.17 
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MARDĠN  

Mardin BüyükĢehir Belediyesi 17.Kas.16 

Dargeçit Belediyesi 11.Eyl.16 

Derik Belediyesi 11.Eyl.16 

Mazıdağ Belediyesi 11.Eyl.16 

Nusaybin Belediyesi 11.Eyl.16 

Kızıltepe Belediyesi 04.Ara.16 

Artuklu Belediyesi 13.Ara.16 

Ömerli Belediyesi 06.Oca.17 

Savur Belediyesi 01.Mar.17 

MERSĠN  

Akdeniz Belediyesi 18.Ara.16 
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MUġ 

Bulanık Belediyesi 42624 

Varto Belediyesi 11.Kas.16 

Malazgirt Belediyesi 02.Ara.16 

Erentepe Belediyesi 13.Haz.17 

Rüstemgedik Belediyesi 14.Nis.17 

Konakkuran Belediyesi 10.May.17 

Uzgörür Belediyesi 11.Eyl.16 

SĠĠRT  

Siirt Belediyesi 17.Kas.16 

Eruh Belediyesi 11.Eyl.16 

Baykan Belediyesi 20.Ara.16 

Veyselkarani Belediyesi 23.Ara.16 
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Gökçebağ Belde Belediyesi 07.ġub.17 

Beğendik Belediyesi 30.Mar.17 

Kayabağlar Belediyesi 12.Nis.17 

Atabağı Belediyesi 11.Eyl.16 

ġANLIURFA 
KAYYIM ATANMA 

TARĠHĠ 

Suruç Belediyesi 11.Eyl.16 

Halfeti Belediyesi 23.Ara.16 

ViranĢehir Belediyesi 09.Oca.17 

Bozova Belediyesi 09.Oca.17 

ġIRNAK  

ġırnak Belediyesi 05.Kas.16 

Cizre Belediyesi 11.Eyl.16 

Silopi Belediyesi 11.Eyl.16 
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Ġdil Belediyesi 21.Eyl.16 

BeytüĢĢebap Belediyesi 03.Mar.17 

Sırtköy Belde Belediyesi 08.Kas.16 

BaĢverimli Belde Belediyesi 11.Eyl.16 

Kumçatı Belde Belediyesi 06.Oca.17 

Uludere Belediyesi 27.Oca.17 

Görümlü Belde Belediyesi 10.ġub.17 

Fındık Belde Belediyesi 10.ġub.17 

Balveren Belediyesi 10.ġub.17 

TUNCELĠ  

Tunceli Belediyesi 17.Kas.16 

Akpazar Belediyesi 12.May.17 
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VAN 

Van BüyükĢehir Belediyesi 17.Kas.16 

Özalp Belediyesi 11.Eyl.16 

Ġpekyolu Belediyesi 11.Eyl.16 

ErciĢ Belediyesi 11.Eyl.16 

Edremit Belediyesi 11.Eyl.16 

Çatak Belediyesi 06.Oca.17 

Muradiye Belediyesi 17.Oca.17 

BaĢkale Belediyesi 22.Oca.17 

Gürpınar Belediyesi 03.ġub.17 

Çaldıran Belediyesi 15.ġub.17 

Saray Belediyesi 15.ġub.17 

Bahçesaray Belediyesi 16.ġub.17 
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Ülkemizde Kamu Yönetimi alanında da realize edilen Kayyımlık müessesesi 

ciddi bir merkezileĢme eğilimini de beraberinde getirmiĢtir. Normal Ģartlarda özel 

hukukun bir uygulaması olan Kayyımlık, 15 Temmuz giriĢimi sonrası özel Ģirketlerle 

sınırlı kalmayıp Kamu Yönetimi alanında da uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu durum 

birtakım eleĢtirileri de beraberinde getirmiĢtir. Özellikle Avrupa Birliğine uyum 

sürecinde olan Türkiye‟de seçilmiĢ yerel yöneticilerin yerine atanmıĢların 

görevlendirilmesi bu eleĢtirilerin baĢında gelmektedir. Vali ve Kaymakamlar 

aracılığıyla gerçekleĢtirilen bu uygulamanın Yerel Yönetimler üzerinde hiyerarĢik bir 

vesayet oluĢturduğu görülmektedir. Bu bağlamda yaĢanan merkezileĢme eğiliminin 

1980‟leri anımsattığını da vurgulamak gerekmektedir. 

Kayyım uygulaması aslında demokrasiyle de örtüĢmemektedir. Çünkü halkın 

kendi kendisini yönetmesi anlamındaki demokrasi, bu uygulama ile akim 

kalmaktadır. Halk özgür iradesiyle 4 veya 5 yıllığına kendisini yönetecek yöneticileri 

seçer, memnun kalmadığında da bir sonraki seçimlerde o yöneticilere verdiği bu 

yetkileri geri alır. Ne var ki burada halk, kayyımdan bir hesap sorma serbestisine 

sahip değildir. Kayyım, gücünü halktan değil bizatihi devletten alır. Dolayısıyla 

Kayyım kendisini halka karĢı değil de kendisini atayan otoriteye karĢı sorumlu 

hisseder. Temennimiz ülkemizde özellikle Kamu Yönetimi alanında Kayyım 

uygulamasına bir daha ihtiyaç duyulmamasıdır. 
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SONUÇ 

 

Ġnsanlar belli bir düzen içinde yaĢamak için kimi özgürlüklerinden, kimi 

kazanımlarından feragat etmek zorunda kalmıĢlardır. Tarihsel süreç içerisinde belli 

bir sözleĢme çerçevesinde ve asgari müĢterekler çerçevesinde birleĢen toplumlar, 

belli kurallar dizisi oluĢturmuĢlarıdır. Bu kurallar bireyi topluma karĢı korumakla 

beraber esas itibariyle toplumu ve dahası devleti korumaya yönelik kurallar 

olagelmiĢtir. Bu süreç “kamu düzeni” kavramını geliĢtirmiĢtir.  

Ülkemizde kamu düzeni kavramı bir retorik olmanın çok ötesindedir. 

Özellikle Osmanlı Ġmparatorluğu gibi merkeziyetçiliğin katı bir Ģekilde yaĢandığı bir 

devletin mirasını alan Türkiye, Ģüphesiz ki bu genetik kodları devlet geleneğinde 

yaĢatacaktı. ĠĢte bu genetik kodlama devleti her türlü duruma karĢı koruma refleksini 

geliĢtirerek, kimi zaman amacından saptırılsa ve yetkiler aĢılsa da, neticede Anayasal 

sınırlar çerçevesinde birtakım yasal düzenlemeler geliĢtirilmiĢtir.  Bu yasal 

düzenlemeler devleti olağan dönemlerin dıĢında cereyan eden birtakım olay ve 

olgulara karĢı önceden hazırlıklı olmayı gerekli kılmıĢtır. “Kamu düzeni ve devletin 

bekası esastır” söyleminden hareketle belli bir meĢruiyet kazandırılan olağanüstü 

yönetimler, bahsedilen bu kuralları sistematize etmiĢ ve yasal zeminini 

oluĢturmuĢtur. Ülkemizde olağanüstü yönetimleri ve kamu yönetimine etkilerini 

tarihsel süreç içerisinde ele almaya çalıĢtığımız bu çalıĢmada 1876 Kanun-i 

Esasi‟den günümüze dek kat edilen yol ve ilerlenen aĢama sistematik bir Ģekilde ele 

alınmaya çalıĢılmıĢtır.  

Olağanüstü yönetimler, zaman içerisinde kimi evrimsel değiĢimlere maruz 

kalmıĢtır. Kamu düzenini tesis etmek üzere ilk zamanlarda klasik unsurlar dediğimiz 

güvenlik, sağlık, dirlik ve esenlik konularda önlem almak yeterli iken zamanın 

ruhuna uygun olarak “genel ahlak”, “insan onuru” “kamusal estetik” ve "bireylerin 

kendilerine karĢı korunması" gibi yeni kavramlarla yeni bir boyut kazanmıĢ oldu. 
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Benzer Ģekilde doğal afetler, ağır ekonomik bunalımlar ve yaygın Ģiddet eylemleri 

kamu düzeninin bozulması adına yeterli argümanlar iken; küresel ölçekte cereyan 

eden göç dalgaları ve siber saldırılar kamu düzenini tehdit eden yeni retorikler olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla zamana döneme göre devletler yeni birtakım 

savunma mekanizmaları geliĢtirerek kamu düzenini ve dolayısıyla devletin varlığı 

güvence altına alınmaya çalıĢılmıĢtır. Olağanüstü yönetimler belli bir yasal 

çerçeveye oturtulmuĢtur. Böylece ulusal ve uluslararası alanda bir meĢruiyet 

sağlanmaktadır. Olağanüstü yönetimlerin uygulandığı dönemlerde kiĢi hak ve 

hürriyetleri kısıtlanabilmekte ve hatta ortadan kaldırılabilmektedir. Fakat bu durum 

kamu düzenini yeniden sağlanması adına geçici ve istisnai bir önlemdir. Çünkü 

demokratik devletlerde olağanüstü yönetimler sistematize edilerek belli bir süre 

Ģartına bağlanmıĢtır. Süre sınırının olmayıĢı, OHAL yönetimini uygulayan otoriteye 

sınırsız yetkiler verebilmekte ve keyfi uygulamalar sebebiyet verebilmektedir. ĠĢte bu 

durumun önlenmesi adında belli bir süre sınırı vurgulanmıĢtır. Söz gelimi ülkemizde 

bu konuda “altı ayı geçmemek üzere” kavramı bu kapsamda değerlendirilebilir.  

Olağanüstü yönetimler her ne kadar istisnai ve geçici bir durum olsa da 

toplumu derinden etkileyen sonuçlar doğurabilmektedir. Söz gelimi ülkemizde 1973-

1982 yılları arasında kimi zaman uygulanan olağanüstü yönetimler sosyal hayatta 

çok ciddi travmalar yaĢatmıĢtır. Bireyleri etkileyen bu durumlar haliyle devletin 

genel yönetimi diyebileceğimiz Kamu Yönetimini de etkilemiĢtir. Ülkemizde 

“Kamu” kavramı genel olarak devlet ile eĢanlamlı olarak kullanılmaktadır. Kamu 

Yönetimi olgusu akademik olarak geleneksel yapısını korusa da devlet kamu tüzel 

kiĢiliği içerinde yeni boyutlar kazanmıĢtır. Neo-liberal ekonominin pür manada 

hâkim olduğu piyasaların bir uzantısı ve türevi olarak müdahaleci devlet 

anlayıĢından minimal devlet anlayıĢına geçilmiĢ doğal olarak Kamu Yönetimine 

biçilen misyonda da değiĢim ve dönüĢümler yaĢanmıĢtır. Devlet kademesinde 

yaĢanan bu evrimsel süreç, denetleyici ve düzenleyici kurumların oluĢumuna 

sebebiyet vermiĢtir. Böylece kamu politikaları analizinde yeni kavramlar ve yeni 

retorikler geliĢtirilmiĢtir.  
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 15 Temmuz olayları sonrasında Türkiye, olağanüstü yönetimlere 

yeniden baĢvurmak zorunda kalmıĢtır. Bu bağlamda olağanüstü yönetim 

uygulamasına baĢvurularak kamu düzeni yeniden tesis edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bir 

taraftan olağanüstü yönetimler diğer taraftan Partili CumhurbaĢkanlığı sistemi 

uygulaması, Kamu Yönetimi anlamında çok derin sayılabilecek geliĢmelere 

sebebiyet vermiĢtir. OHAL ilanı sonrasında yürütmeye verilen geniĢ yetkiler ve 

çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler adeta devlet mekanizmasını yeniden inĢa 

etmiĢtir. Devletin tüm kamu kurum ve kuruluĢları bu KHK‟lardan etkilenmiĢ 

CumhurbaĢkanlığı Kararnameleriyle farklı bir boyuta girilmiĢtir. Yapılan tüm bu ve 

benzeri uygulamalar, Kamu Düzenini tesis etmeye ve korumaya yönelik 

giriĢimlerdir.  
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