
İSLAM-OSMANLI CEZA HUKUKUNDA SUÇA İŞTİRAK 

YIL 16 I

 
HUKUK FAKÜLTESİ 

 
 
 

 

 

İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda Suça İştirak 

Prof. Dr. Mustafa AVCI, Yrd. Doç. Dr. Halid ÖZKAN 

 

Siyasal Başvuru 

Ar. Gör. Dr. Namık Kemal TOPÇU 

 

Alman Ceza Hukukunda Cezayı Ağırlaştıran Bir Nitelikli Hal Olarak 
“Suçun Çete Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi” 

Dr. Mustafa Temmuz OĞLAKCIOĞLU 

 

Hukuk Devleti İlkesi Işığında Hükümet Tasarrufları Teorisi 
ve Yargısal Denetimi 

Ar. Gör. Ömer Faruk EROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamu Hukuku Arşivi (KHukA) 1998’den Beri 
Yayımlanan ve YÖK Kriterlerini Yerine Getirmiş, 

Ulusal Hakemli Bir Kamu Hukuku Dergisidir.  



AVCI - ÖZKAN 

YIL 16 II

ISSN NO: 1303-6076 Web ISSN: 1304-2416 
 

KHukA 
Kamu Hukuku Arşivi- 2013-2 
Archiv des öffentlichen Rechts – 2013-2 
L’Archive du droit Public – 2013-2 
Archive of Public Law – 2013-2 

 
Altı ayda bir yayımlanır. 
Die Zeitschrift erscheint halbjährlich. 
Cette revue se publie deux fois par ans. 
Bi-annual. 
Cilt XIII, Sayı 2 
Band XIII, Nummer 2 
Volume XIII, Numéro: 2 
Volume XIII, Number: 2 
 
Editör : Yrd. Doç. Dr. Halid ÖZKAN 
Sahibi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Sorumlu : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maden 
Adres : D100 Karayolu 6/1, Kadıköy- İSTANBUL 
Tel : 444 42 43 / Dahili: 1364 
E-posta : halidozkan@yahoo.com 
 
YAYIN KURULU / SCHRIFTLEITUNG / COMITÉ DE L’ÉDİTİON / ASSOCIATED EDITORS 
Prof. Dr. Mustafa Avcı 
Yrd. Doç. Dr. Murat Tumay 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maden 
Yrd. Doç. Dr. Murat Aydın 

Kamu Hukuku Arşivi (KHukA) 1998’den Beri Yayımlanan ve YÖK Kriterlerini Yerine Getirmiş, 
Ulusal Hakemli Bir Kamu Hukuku Dergisidir. 

 

E-MAIL: kamuhukukuarsivi@gmail.com 
(ATIF İÇİN ÖNERİ: yazar, makale adı, KHukA, 2013-2, s.) 

YAYINCI / VERLAG / PUBLISHER 

A D A L E T  Y A Y I N E V İ  
Cihan Sokak 16/B Sıhhiye / Ankara 

Tel: (0 312) 231 17 94 - 229 92 07 / Faks: (0 312) 231 77 04 
web: adaletyayinevi.com / e-mail: adalety@adaletyayinevi.com 

Baskı: 
Salmat Basım Yayım San. Tic. Ltd. Şti. 
Sertifika No: 26062 Tel: (0312) 341 10 24 – ANKARA 



İSLAM-OSMANLI CEZA HUKUKUNDA SUÇA İŞTİRAK 

YIL 16 III

AÇIKLAMALAR: 

1-Dergide yayımlanması istenen çalışmalar Halid Özkan adına yukarıdaki elektronik 
posta adresine gönderilmelidir. Gelen çalışmalar yayın kurulu tarafından değerlendiri-
lerek ilgili hakem kurulu üyesine gönderilir. Çalışmanın, hakemlerin incelemesi ve dü-
zeltmelere olanak tanınması amacıyla yayın tarihinden en az üç ay önce gönderilmesi 
tavsiye edilir. Hakem kurulu üyesine gönderilecek çıktıda yazarın adı yer almaz (Kör 
hakemlik). 

2- Yayınlanan çalışmadaki dil, üslup, görüş ve sorumluluk yazara aittir. 

3- Gönderilen çalışma yayınlandığı takdirde telif haklarının İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ne devredilmesine rıza gösterildiği anlamına gelir. Yazar bu ça-
lışmasını başka bir süreli yayında yayınlamama taahhüdünde bulunmuş sayılır. 

4- Başka yerde yayınlanmış çalışmalar kabul edilmez. 

5-Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar Word programının 6.0 veya daha yeni ver-
siyonlarıyla yazılmış olarak CD ve çıktısı ile gönderilmelidir. İnternet yoluyla gönderil-
mesi de mümkündür. Ana metin Arial-9, dipnotlar Arial-8 biçim ve ölçülerinde yazılma-
lıdır. Editör çalışmanın özüne dokunmaksızın ifade ve biçimle ilgili değişikler yapabilir. 

6. ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI TÜRKÇE’NİN YANINDA İNGİLİZCE OLARAK DA İFADE EDİL-
MELİDİR. MAKALENİN BAŞLANGICINA 150-200 KELİMELİK İNGİLİZCE ÖZET VE AYNI 
ÖZETİN TÜRKÇESİ; İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER EKLENMELİDİR. 

 

AUTORENHINWEISE 

1. Manuskripte sind an die Adresse der Schriftleitung mindestens 3 Monate vor der 
Veröffentlichung der KHukA einzureichen. Eingereichte Manuskripte werden von der 
Schriftleitung an zuständiges Mitglied des Beirats weitergeleitet. 

2. Für den Inhalt der Manuskripte sind Autoren verantwortlich. 

3. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor der juristischen Fakul-
taet der Universitaet Medeniyet das Verlagsrecht und verpflichtet sich, das Manuskript 
nicht in einer anderen Zeitschrift zu veröffentlichen. 

4. Bereits veröffentlichte Manuskripte werden nicht angenommen. 

5. Manuskripte sind mit dem Textverarbeitungsprogramm WORD in der 6.0 oder höhe-
ren Version zu verfassen. Eine den Inhalt des Manuskripts enthaltende CD ist unbe-
dingt mit einzureichen. Es kann auch per E-Mail senden. Redaktionelle Änderungen 
dürfen im Text vorgenommen werden. 

 



AVCI - ÖZKAN 

YIL 16 IV 

EXPLACATİONS POUR PRESENTATİON DES ARTICLES 

L’indication de la rubrique souhaitee pour l’insertion de l’article dans la revue. 

1-La revue Public des articles originaux 

2-Le titre complet et un titre court pour insertion en tete des pages. 

3-les initiales et les noms les auteurs avec leurs adresses en notes de bas page. 

4-numeratation des paragraphes, I, II, III etc. 

5-Les articles sont adressés à la direction de la revue en deux exemplaires avec une CD. 
On propose de profiter la programme word ( pour le texte Arial-9 et pour la réferance 
de bas page Arial-8) 

6-Chaque article soumis à un expert de comité de consultant. 

7-Les articles sont adresses a la direction avant de date de publication (au moins trois 
mois) 

8-Editeur peut faire des changements rédactionels sur le texte. 

9-Un article soumis à la revue ne doit etre, ni publié, ni soumis par ailleurs, Lorsqu’il est 
accepté, la revue se reserve lexclusivité de sa publication 

10-En cas de l’acceptation d’un article pour publication, l’auteur accepte de transferer 
droit d’auteur a IMUHF. 

11-Les auteurs ont la responsabilité de leurs ecrits. 

 

INFORMATION TO COTRIBUTERS 

1.The manuscripts is send to the address of the editorial board. The received work is 
send to peer related reviewers after a brief check by editorial board. The manuscripts 
should be sent as early as there months before publication for the completion of refei-
res’ suggestions and required corrections. The manuscripts send to refeires will not 
include the identities of the authors. 

2.The editorial board finds itself abstained from all legal responsibilities that the ideas, 
style and format disclosed in the manuscript after publication. 

3.Buy submitting the manuscript, the Authors is accepting that copyright of the ma-
nuscript will be trasferred to IMUHF after publication in KHukA, and will not be publis-
hed in any journal. 

4.The published manuscript in any journal is not accepted for consideration. 

5.The submission should have an IBM compatible CD including a copy written by MS 
Word 6.0 or above, the body text with Arial-8. the editorial committee reserves all the 
right for any change in the manuscript. 



İSLAM-OSMANLI CEZA HUKUKUNDA SUÇA İŞTİRAK 

YIL 16 V

 
 

Hakem Kurulu / Beirat / Comité de Consultant / 
Consulting Board ∗ 

 
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ, Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Gül AKYILMAZ, Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK, Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Mustafa AVCI, Selçuk Üniversitesi 
Prof. Dr. Meltem Dikmen CANİKLİOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Prof. Dr. Ahmet CİHAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Prof. Dr. M. Emin ÇAĞIRAN, Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Fevzi DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Recep GÜLŞEN, Zirve Üniversitesi 
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Prof. Dr. Osman KAŞIKÇI, Fatih Üniversitesi 
Prof. Dr. Bernhard KEMPEN, Köln Üniversitesi / ALMANYA 
Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, Mevlana Üniversitesi 
Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ, Akdeniz Üniversitesi 
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ, Gazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK, İstanbul Kültür Üniversitesi 
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN, Çankaya Üniversitesi 
Prof. Dr. Makoto TADAKI, Chuo Üniv. Tokyo/ JAPONYA 
Prof. Dr. A. Mete TUNÇOKU, Onsekiz Mart Üniversitesi 
Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Bahçeşehir Üniversitesi 
Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM, Selçuk Üniversitesi 
 

 

 

                                                 
∗  Hakem Kurulu üyelerinin isimleri akademik unvan ve alfabetik soyadı sıralamasına göre düzenlenmiştir. 



AVCI - ÖZKAN 

YIL 16 VI 

 

 

İÇİNDEKİLER 
 

 

İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda Suça İştirak .......................................... 33-50 

Prof. Dr. Mustafa AVCI, Yrd. Doç. Dr. Halid ÖZKAN 

 

Siyasal Başvuru ...................................................................................... 51-72 

Ar. Gör. Dr. Namık Kemal TOPÇU 

 

Alman Ceza Hukukunda Cezayı Ağırlaştıran Bir Nitelikli Hal Olarak 
“Suçun Çete Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi”......................................... 73-79 

Dr. Mustafa Temmuz OĞLAKCIOĞLU 

 

Hukuk Devleti İlkesi Işığında Hükümet Tasarrufları Teorisi 
ve Yargısal Denetimi............................................................................... 81-89 

Ar. Gör. Ömer Faruk EROL 
 

 

 



İSLAM-OSMANLI CEZA HUKUKUNDA SUÇA İŞTİRAK 

   2013–2 33

 
 

İSLAM-OSMANLI 
CEZA HUKUKUNDA 

SUÇA İŞTİRAK 
The Participation in Crime in 

Islamic-Ottoman Criminal Law 

 

Prof. Dr. Mustafa AVCI • 
Yrd. Doç. Dr. Halid ÖZKAN ° 

 

ÖZET 

Klasik fıkıh literatüründe ceza hukukunun di-
ğer genel hükümlerinde olduğu gibi iştirak konusu 
ayrı bir başlık altında incelenmez. Bununla birlikte 
ceza hukukunun temel konularıyla yakından ilgili 
olduğu için bu kaynaklarda her bir suç ve ceza 
ele alınırken iştirak müessesesine değişik yönle-
riyle temas edilmektedir. 

Osmanlı ceza hukukunda ağırlıklı olarak İslam 
ceza hukuku kuralları uygulanmıştır. Osmanlı 
Ceza Hukuku, Şer’i hükümleri temel aldığından 
İslam ceza hukukundaki iştirak müessesesini 
genel itibariyle uygulamıştır. 

Bu çalışmamızda İslam-Osmanlı ceza huku-
kunda iştirak müessesesi, günümüz modern 
iştirak teorisindeki kavramları da nazara alınarak 
ele alınmaya çalışılacaktır. İslam alimlerinin tek 
tek suçları incelerken ortaya koydukları ya da 
zımnen nazara aldıkları iştirak kurallarına da 
sistematik olarak değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Suça İştirak, Ceza Huku-
ku, İslam-Osmanlı Ceza Hukuku 

 

SUMMARY 

The matter of participation is not studied 
under a separate title in classic Islamic 
Jurisprudence literature as in other general 
provisions of the Criminal Law. Along with this, 
the participation institution is being contacted in 
its different aspects while each one crime and 
penalty are being handled in these sources since 
the matter is closely related to the basic subjects 
of the Criminal Law. 

Rules of the Islamic Criminal Law have been 
predominantly applied in the Ottoman Criminal 
Law. The Ottoman Criminal Law has been 

                                                 
•  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, e-mail: 

avcim@selcuk.edu.tr 
°  Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza 

Muhakemesi AD. e-mail: halidozkan@yahoo.com 

applied the participation institution in general in 
the Islamic Criminal Law, since the Spiritual 
provisions have been taken as basis. 

Participation institution in the Islamic - 
Ottoman Criminal Law is tried to be handled also 
by considering the concepts in modern 
participation theory of our days in our work. The 
participation rules that have been put forward 
while the Islamic scholars studied crimes one by 
one or that they have considered tacitly will also 
systematically be contacted. 

Keywords: Participation in Crime, Criminal 
Law, Islamic-Ottoman Law 

 

GİRİŞ 

Klasik fıkıh literatüründe ceza hukukunun di-
ğer genel hükümleri gibi iştirak konusu ayrı bir 
başlık altında incelenmez. Bununla birlikte iştirak 
kavramı suçun oluşmasında fiilin tekliği, faillik 
(mübaşeret gibi) ve şeriklik (azmettirme ve yar-
dım, tesebbüb gibi), ikrah, ceza sorumluluğunun 
şahsîliği gibi ceza hukukunun temel konularıyla 
yakından ilgili olduğu için bu kaynaklarda her bir 
suç ve ceza ele alınırken iştirak konusuna da 
değişik yönleriyle değinilmektedir1. 

Osmanlı Hukuku’nda, İslamiyet’in kabulünden 
sonra Türk Hukuku’nda olduğu gibi ağırlıklı olarak 
İslam Hukuku kuralları uygulanmıştır2. Osmanlı 
Ceza Hukuku, Şer’i hükümleri temel aldığından 
İslam hukukundaki iştirak müessesesini genel 
itibariyle uygulamıştır. İslam ceza hukukunun 
temel prensiplerinden olan işlenen suç ile verile-
cek ceza arasında eşitliğin sağlanması ana kuralı 
Osmanlı hukuk sisteminde de görülmektedir. 

Günümüz modern ceza hukukunda iştirak 
bahsinde kullandığımız teorilerin birçoğuna aynı 
isimlerde olmasa da İslam fıkıh külliyatlarında 
rastlamak mümkündür3. Bununla birlikte çalış-
mamızda ilgili yerlerde modern ceza hukuku 
iştirak müessesesindeki kabullere, kavramlara ve 
doktrindeki görüşlere de kısmen yer vermeye 
çalışacağız. 

 

I. SUÇLARIN ÇOKLUĞU 

A. Çok Failli Suçlar 

Bazı suçlar mahiyetleri gereği birden fazla ki-
şinin fail olarak katılımıyla gerçekleşebilir. Yani 
kanuni tanımda yer alan neticeyi meydana geti-
rebilmek için birden fazla kişinin fail sıfatıyla bu-
lunması kanun tarafından açıkça öngörülmüş ise, 

                                                 
1  AKGÜNDÜZ, Ahmet, “İştirak”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), C:XXIII, İstanbul 
2001, s.442. 

2  AVCI, Mustafa, Osmanlı Ceza Hukukuna Giriş, 
Konya 2008, s.19 vd. 

3  Kitâbu’d-Diyât, Kitâbu’l-Cirâh gibi 
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burada tek kişi tarafından gerçekleştirilmesi söz 
konusu olmayan bağımsız bir suç kategorisi var 
demektir4 ki bu tip suçlara “iki taraflı suç”5 “çok 
failli suç”6 veya “suça zorunlu iştirak”7 veyahut 
“toplu suçlar”8 denir.9 

Çok failli suçun tek kişi tarafından işlenmesi 
mümkün değildir, aksi takdirde suçun kanuni 
unsuru gerçekleşmiş olmaz10. Örneğin İslam 
hukukunda, zina için iki kişinin bulunması gerekli-
dir. Bununla birlikte rüşvet de İslam hukukunda 
çok failli suç olarak kabul edilmektedir11-12. Çok 
failli suç olarak kabul edilen örgütlü suçlara İslam-
Osmanlı ceza hukukundaki özelliği gereği ayrı 
başlık altında değineceğiz. 

 

B. Örgütlü Suçlar 

Örgüt, her biri ayrı ayrı belirlenmemiş birden 
fazla (sayısız/soyut sayıda)13 suç işlemek üzere 

                                                 
4  TOSUN, Öztekin, Suç Hukuku El Kitabı, İstanbul 

1982, s.292-293. 
5  YEKEBAŞ, Vehbi, Suçun ve Suçlunun Taaddüdü 

ve Cürme İştirak, Ankara 1952, s.6. 
6  ÖZGENÇ, İzzet, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

Ankara 2010, s.434, HAKERİ, Hakan, Ceza Huku-
ku Genel Hükümler, Ankara 2013, s.491vd.; 
SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hüküm-
ler, Ankara 2005, s.496; CENTEL, Nur – ZAFER, 
Hamide – ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukukuna 
Giriş, İstanbul 2011, s.473, DEMİRBAŞ, Timur, Ce-
za Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012, s.460; 
SANCAR, Türkan Yalçın, Çok Failli Suçlar, Ankara 
1998, s.30 vd.; TOROSLU, Nevzat, Ceza Hukuku 
Genel Kısım, Ankara 2008, s.306. 

7  ÖNDER, Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 
1992, s.433-434, İÇEL, Kayıhan ve Ark., Suç Teorisi, 
İstanbul 1999, s.372-373, ARTUK Mehmet Emin - 
GÖKCEN Ahmet - YENİDÜNYA Ahmet Caner, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012, s.619 vd.  

8  EREM Faruk - DANIŞMAN Ahmet - ARTUK Meh-
met Emin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 
1997, s.378 vd. Toplu suç anlamına gelen “kolektif 
suç” kavramı için bkz. ÖZEK, Çetin, Siyasi İktidar 
Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhinde Cürümler, İstan-
bul 1967, s.362, SANCAR, s.29 vd. 

9  DÖNMEZER Sulhi - ERMAN Sahir, Nazari ve 
Tatbiki Ceza Hukuku, İstanbul 1994, C.II, s.437. 

10  CENTEL – ZAFER – ÇAKMUT, s.473; ÖZBEK, 
Özer – KANBUR, Nihat – BACAKSIZ, Pınar – 
DOĞAN, Koray – TEPE, İlker; Türk Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, Ankara 2012, s.503-504 

11  BEHNESİ, A. Fethi, el-Mevsuatü’l-Cinaiyyefi’l-
Fıkhi’l-İslâmî, Beyrut 1991, I/168. 

12  “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu rüşvet suçunu tek 
suç olarak kabul etmiştir.” Rüşvet suçu ancak karşı-
laşma halinde artık çok failli bir suç olacaktır. Bunun 
sonucu olarak “taraflar aynı suçun karşılıklı failidirler 
ve rüşvet alan ile veren arasında iştirak söz konusu 
değildir.” Bkz. ÖZBEK, Özer – KANBUR, Nihat – 
BACAKSIZ, Pınar – DOĞAN, Koray – TEPE, İlker; 
Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2013, 
s.1002 

13  SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
Ankara 2010, s.529.  

oluşturulan ve en az üç kişiden oluşan “suç ortak-
lığı” yani organizasyonudur.14 Kanunun suç say-
dığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak veya 
yönetmek (TCK m.78/1, 220/1, 314/1) durumun-
da amaç veya saik suçun temel şekline ilişkin bir 
unsur oluşturmaktadır.15 Belirli sayıda suçu işle-
mek ve bu suçları işledikten sonra dağılmak üze-
re oluşturulmuş suçlular topluluğu, suç örgütü 
olarak kabul edilemez.16 Örgütlü suçlar, çok failli 
suçlar olup, anlaşma suçlarının bir çeşididir17. 

Bir kişinin tek başına verdiği suç kararından 
dönmesi kolaydır, belli bir suçun işlenmesinde 
birden fazla kişinin iştirak iradesinin oluşması 
durumunda da, bu iradeden geri dönmek tek 
başına verilmiş suç kararına göre biraz zor olsa 
bile, yine de mümkündür. Örgüt kurmak veya 
örgüte üye olmakta ise suç işleme kararından 
dönülmesi, genellikle örgüte ihanet olarak kabul 
edildiğinden, bu karardan dönmek çok zordur. 
Örgüt içinde hem bir disiplin ve hiyerarşik yapı, 
hem kendi içinde bir yaptırım sistemi, hem de 
örgüt adına suç işleyenlerin korunacağı (veya 
yakınlarının destekleneceği) vaadi vardır.18 Bu 
sebeple örgüt kurmak kamu düzeni bakımından 
tehlikeli, toplum bakımından heyecan (korku) ve 
endişe verici olduğundan böyle bir eylem suç 
olarak tanımlanmıştır19. 

İslam-Osmanlı hukukunda bir suç tipi olarak 
kabul edilen “hırabe”20 (Nitelikli yağma21: 
Eşkiyalık) de örgütlü bir suç türüdür.22 Hırabeyi 
örgütlü suç sayanlara göre bu suça iştirak ol-
maz. Zaten birden fazla failin bulunması suçun 
unsuru olduğu için bu sayıda failin olmaması 
eylemi hırabe olmaktan çıkarır.23 Ancak örgüt 
kurmaya azmettirme de çok failli suça iştirak 
örneğini oluşturur.24 

                                                 
14  YEKEBAŞ, s.6-7, SOYASLAN, Ceza Özel, s.529. 
15  ÖZGENÇ, İzzet, TCK Gazi Şerhi Genel Hükümler, 

Ankara 2005, s.243. 
16  SOKULLU AKINCI, Füsun, “Organize Suçların 

Kriminolojik Yapısı ve Türkiye’deki Boyutları” Avru-
pa Birliğine Uyum Süreci Bağlamında Organize 
Suçlulukla Mücadele Paneli Bildirileri, İstanbul 
2002, s.13. 

17  AVCI, Mustafa, “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre 
Türk Hukukunda Örgütlü Suç Kavramı”, Hukuk ve 
Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, Ceza Hukuku Re-
formu, M.Haldun Karacabey’e Armağan, Y.2 Sa.5 
Nisan 2005, s.355; ÖZKAN, Halid, Ceza Hukukun-
da Azmettirme, Ankara 2013, s.285 

18  SOKULLU AKINCI, s.13 
19  SOYASLAN, Ceza Özel, s.529. 
20  Hırabe suçunun geniş incelemesi için bkz. AVCI, 

Osmanlı Hukukunda, s.302. 
21  Hırabe halk arasında gasp olarak ifade edilen 

nitelikli yağmadan farklıdır. Bkz. AVCI, Osmanlı 
Hukukunda, s.302. 

22  SERAHSİ, IX/195. 
23  SONGUR, Haluk, İslam Ceza Hukukunda Suça 

İştirak Teorisi -Mukayeseli Bir İnceleme-, Isparta 
2008, s.128. 

24  HAKERİ, Ceza Genel, 2013, s.492. 
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Terör amacıyla kurulan suç örgütlerinin fiilleri 
de örgütlü suçlara örnektir. Terör örgütlerinde 
hiyararşik yapı daha sıkı olup, en ufak bir görüş 
ayrılığı veya muhalefet hainlik olarak sayılmakta-
dır25. Çoğu terör örgütü suçlarında, örgüt yönetici-
leri emir, talimat vererek suçu işlettirmektedir. Bu 
durumu tasvir eden bir hadis şu şekildedir: “Nef-
sim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki: 
insanlara öyle bir zaman gelecek, katil niçin öl-
dürdüğünü, maktul de neden dolayı öldürüldüğü-
nü bilmeyecektir.” Bu nasıl olacak denildi. Hz. 
Peygamber: “Herc! (Terör)” buyurdu26. Bu hadiste 
örgüt adına eylem yapan ve böylece masum bir 
kimseyi hangi sebeple öldürdüğünü bilmeyen bir 
örgüt üyesi (fail) ile öldürülme sebebini bilmeyen 
ve hatta öldürülmesi için bir sebep olmayan bir 
mağdur söz konusudur.27 

 

C. Tek Failli Suç 

Ceza kanunlarında tanımlanan suç tipleri ge-
nellikle bir kişi (tek fail) tarafından işlenebilen 
suçlar olarak düzenlenmişlerdir. Tek failli suçun 
oluşabilmesi için bir kişinin fail sıfatıyla bulunması 
yeterli olmaktadır28. Örneğin hırsızlık, dolandırıcı-
lık, güveni kötüye kullanma gibi malvarlığına karşı 
suçlar ile insan öldürme, yaralama vb. gibi kişilere 
karşı işlenen suçlarda, kanunda öngörülen neti-
ceyi meydana getirmeye elverişli icra hareketleri-
ni tek bir kişi yapabilir. Bu tip suçlara “tek failli 
suçlar” denir29. 

 

II. İŞTİRAK 

A. Genel Olarak 

Suçların işlenmesini kolaylaştırmak veya diğer 
maksatlarla suç işlemek üzere anlaşmış birden 
fazla kişinin (kanunen veya nitelikleri gereği tek 
kişi tarafından işlenebilen suçların, doğrudan 
veya dolaylı olarak birden fazla kişinin30) neden-
sellik değeri taşıyan hareketi neticeyi meydana 
getirmişse, suç ortaklığından (iştirakten) söz 
etmek gerekir.31 Fiilin icrasına katılan suç ortakla-

                                                 
25  AVCI, Mustafa, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve 

Cezalar, İstanbul 2004, s.296 
26  MÜSLİM, e’s-Sahih, Kitabu’l-Fiten, Tarih yok, 56. 
27  CANAN, İbrahim, Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte, 

Ankara Tarih yok.,s76-77 
28  DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

Ankara 2012, s.463, Bazı yazarlar tek failli suçu 
ferdi(bireysel) suç kavramını kullanarak tanımla-
maktadır. Bkz. ARTUK - GÖKCEN - YENİDÜNYA, 
Ceza Genel, s.618. 

29  DEMİRBAŞ, s.463 
30  KOCA, Mahmut - ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza 

Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2013, s.420. 
31  ÖZGENÇ, İzzet, Suça İştirakin Hukuki Esası ve 

Faillik, İstanbul 1996, s.19; ÖNDER, Ayhan, Ceza 
Hukuku Dersleri, İstanbul 1992, s.413; ÖZTÜRK, 
Bahri - ERDEM, M. Ruhan, Uygulamalı Ceza Huku-
ku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Ankara 2005, 

rının hepsi illi/nedensel değeri haiz bir katkıda 
bulunuyorsa sorumlu tutmak gerekir32. 

İştirakte işlenecek suçun somutlaştırılması ge-
rekir.33 Aralarında bir anlaşma olmadan, aniden 
ortaya çıkan bir kastla gelişen duruma göre olu-
şan ve iştirak iradesi bulunmayan suçlarda herke-
sin kendi fiilinden sorumlu tutulması esastır.34 
İştirak iradesi birden fazla kişinin hareketini iştirak 
çerçevesinde birleştirerek bir tek suçun oluşması-
nı sağlar35, yani suçun kaç fail varsa o kadar suç 
olarak kabul edilmesini iştirak iradesi engeller.36 

İştirakte ceza sorumluluğu tazmin sorumluluğu 
gibi bölünmez. Yani suça katkısı olan her bir fail, 
ana kural olarak suçun cezası ile cezalandırılır37. 
Alaüddevle Bey Kanunu m.2’ye göre suça iştirak 
eden her bir suçludan para cezası tam olarak 
alınacaktır. “Her kim ki şerik olsa eğer üç eğer dört 
kimesnedir, her birinden tamam cerime alına.”38 

İştirak hali, suçun daha ağır cezalandırılması-
nı gerektiren nitelikli hal olarak kabul edildiği de 
görülmektedir. Örneğin Ebu Hanife’ye göre nor-
malde mağdurun boğularak öldürülmesi duru-
munda faile kısas gerekmez, ancak birden fazla 
fail iştirak halinde boğarak insan öldürse, fesat 
çıkarma kapsamında değerlendirilerek müşterek 
faillerin kısas edilmesi gerekir.39 

Hırsızlık suçunda müşterek failler birden fazla 
olur ve suça konu malın değeri failler arasında 
paylaştırıldığında her birinin hissesine düşen mal, 
nisap miktarına ulaşırsa had cezası gerekir, aksi 
takdirde tazir cezası ile yetinilir.40 Hırsızlıkta nisap 

                                                                    
s.232 vd.; ZAFER Hamide, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler TCK m.1-75, İstanbul 2010, s.307. 

32  ÖZGENÇ, Ceza Genel, s.436; HAKERİ, Ceza 
Genel, 2013, s.501 vd. 

33  ÖZGENÇ, İzzet, Uygulamalı Ceza Hukuku, İstanbul 
1998, s.85. 

34  SOYASLAN, Doğan, Kriminoloji (Suç ve Ceza 
Bilimleri) Dersleri, Ankara 1996, s.132. 

35  HAKERİ, Ceza Genel, 2011, s.475. Kanaatimizce; 
“bir tek suçun oluşmasından” bir tek fiil olduğu an-
lamı çıkartılmamalıdır. 

36  DEMİRBAŞ, Ceza Genel, s.474. 
37  Aynı yöndeki düzenleme TCK m.37/1 “ Suçun 

kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren 
kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.” 

38 BARKAN, Ö. Lütfi, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı 
İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali 
Esasları-I Kanunlar, İstanbul 1943, s.120. Kanuni 
Kanunnamesi m.42’ye göre şerikler diyet gibi ceri-
meyi de tek ödeyeceklerdir. 

39 SERAHSİ, Ebubekir Muhammed b. Ahmed (1009-
1090), el-Mebsût, Beyrut 1986, XXVI/152-153. 

40  MERGINANİ, Ebü’l-Hasen Ali b. EbîBekr 
(593/1197): el-HidâyeŞerhuBidâyeti’l-Mübtedî, İs-
tanbul 1986, IV/225-226, KADDUMİ, Faris 
Abdurrahman, Haddu’s-SerikaBeyne’l-İ’mâlve’t-Ta’til 
ve Eseruhuale’l-Müctemai’l-İslâmi, Kahire, 1977, 
s.146, BARDAKOĞLU, “Hırsızlık” DİA, XVII/388.  
“Eğer uğrulasalar bir kavm bir nisabı cümlesinin ke-
seler –nisab üç dirhemdir işidün!- yani beş ya on ki-
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miktarı mal, iştirak halinde çalınırsa had cezası 
tazire dönüşeceğinden hafifletici sebep sayılabilir. 

Osmanlı 1858 CK m.217’ye göre ise hırsızlık 
suçunu içlerinden en az birinin silahlı olduğu iki 
veya daha fazla kişinin birlikte işlemesi durumun-
da 15 yıldan az olmamak üzere kürek cezası 
verilmesini öngörülmüştür. Osmanlı’da II. Bayezid 
devrinde iştirak halinde hırsızlık suçuna para41 ve 
kalebentlik cezasının verildiğine dair örnekler 
vardır.42 

1858 CK m.45, 6 Cemaziyelevvel 1329/22 
Mayıs 1327 (1911) tarihinde değiştirilmiş ve işti-
rakle ilgili ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. Bu 
düzenleme ışığında Osmanlı Ceza Hukuku’nda 
iştirakle ilgili şu özet bilgi verilebilir: 

Müstakil fail: Suçun icra hareketini tek başı-
na yapan, 

Müşterek fail (hemfiil), suçun icra hareketini 
birlikte gerçekleştiren veya birden fazla fiilden 
oluşan suçun her bir fiilini gerçekleştiren birden 
fazla fail (bunlar da müstakil fail gibi cezalandırılır 
dolayısıyla asli iştirak türü budur). 

Fer’i failler ise: 

Tahrik eden: menfaat vadi, nüfuz suiistimali 
ile suç işlemeye tahrik edenler, 
                                                                    

şi bir nisabı uğrulasalar cümlesinin elin keseler Ma-
lik katında. Bizim katımızda her birine nisap kadarı 
değmeyince kat’ eylemeyeler. Nisap bizim katımız-
da on dirhem, Malik ve Şafi katında üç dirhemdir.” 
NESEFİ Ebu Hafs Ömer b. Muhammed: Nazmü’l-
Hilâfiyyât Tercümesi (Türkçe’ye Çev: İbrahim b. 
Mustafa b. Alişir el Melifdevi), Haz: Azmi Bilgin, An-
kara 1996, s.234.  

41  “Beş hırsız bana tama edip yapmışlar dedi, töhmet 
üzerlerine sabit olup iki yüz akçe cerime verdiler... 
895/1490” Kayseri Şer’iyye Sicili, No:1, Hüküm: 
308, akt. MENEKŞE, Ömer: XVII. ve XVIII. Yüzyılda 
Osmanlı Devletinde Hırsızlık Suçu ve Cezası, 
MÜSBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 
1998, s.140. 

42  “Samsun Kadısına ve Samsun Kalesi Dizdarına 
hüküm ki: Bundan akdem İstanbul subaşısı olan 
Mehmed nam hain ve iblis karin zir-i destinde olan 
yankesici ve sarik-i nekbati ile mütetabi ve ibadulla-
hı sirka ve gasp ettikleri nukud ve eşyayı 
beynlerindeiktisam etmeyi kendüye sanat edinmek-
le Mahmut Paşa mahallesinde vaki Kara Mecid nam 
kimesnenin menzilinde sepet sandığı içinde muhrez 
olan akçesinden 1.618 kuruş iki nefer sarika avret-
ler marifetiyle sirka ve sakin olduğu hanesinin taş 
odasında nısfiyyet üzere bölüştükleri ve sârikatân-ı 
mezburetânbi-tav’iha itiraf etmeleriyle meblağ-ı 
merkumun subaşısımezbur ve sarika-i mezburelere 
aldıkları her birinden tahsil ve sahibine teslim ettiri-
lip lakin bu makule fesad ve şenaetleri mürtekip 
olup ibadullaha hiyanet ü ihaneti her vecihle 
müteayyenolmağlasalah hali zahir oluncaya değin 
Samsun Kalesinde hapis ve kalebent olunmak için 
irsal olunmağla ...ferman-ı şerifim sadır olmağın ıt-
lak olunmamak babında ferman-ı âlîşanım sadır 
olmuştur. Fi evahiri L 1113.” Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi, 113 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm: 84.  

Yol gösteren: suçun işleneceğini bilerek yol 
gösterenler, 

Araç tedarik eden: Suç işleneceğini bilerek 
suç işlenmesinde kullanılacak aracı temin edenler, 

Yardım eden: Suçun hazırlanması, kolaylaş-
tırılması veya tamamlanması için faile yardım 
edenlerdir. 

Terör veya mafya örgütüne bilerek yataklık 
edenler ile suç eşyasını bilerek saklayanlar da 
fer’i fail sayılırlar. Fer’i faillere asli faile verilen 
cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirile-
rek verilir.43 

 

B. Suça İştiraki Yasaklayan Nas’lar 

1. “Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşma-
yın.” Maide, 5/2. Bu ayet, suça iştiraki yasaklayan 
en genel ayettir.44 

2. “Allah size Kitab (Kur’an)da: “Allah’ın ayet-
lerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini 
işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri 
müddetçe, o kâfirlerle oturmayın. Aksi halde siz 
de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirdi.” Nisa, 
4/140.45 Benzer hüküm En’am, 6/68’de de yer 
almaktadır. 

3. “Sakın kafirlere arka çıkma!” Kasas, 28/86. 
ayeti de yardım etme şeklindeki iştiraki yasakla-
maktadır.46 

                                                 
43  Madde metni için bkz. Düstur, II. Tertip, C:3, s.440-

441. 
44  ERTURHAN, Sabri, İslâm Ceza Hukukunda Suça 

İştirak, SÜSBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kon-
ya, 1999, s.77. Çünkü ayette günah olarak çevirdi-
ğimiz “ism” kelimesi Kur’an’da “insanların birbirlerini 
öldürmeleri, birbirlerini yurtlarından çıkarmaları, bir-
birlerinin aleyhinde yardımlaşmaları (Bakara, 2/85), 
- Haram kılınan leş, kan, domuz eti gibi yiyeceklerden 

zorunluluk hali olmadan yemek (Bakara, 2/173);  
- İşitip şahit olduktan sonra ölen kimsenin vasiyetini 

değiştirmek (Bakara, 2/181);  
- Başkalarının mallarını haksız yere yemek ve bu 

gayeyle bunları hakimlere aktarmak, rüşvet verip 
almak (Bakara, 2/188),  

- Faiz alıp vermek (Bakara, 2/276);  
- Şahitliği gizlemek (Bakara, 2/283);  
- Bir eşin yerine başka bir eş almak istendiğinde bi-

rinciye verilen maldan herhangi bir şeyi geri al-
mak (Nisa, 4/20), 

- Allah’a herhangi bir şekilde ortak koşmak (Nisa, 
4/48);  

- İşlediği suçu başkalarına yüklemek ve iftira atmak 
(Nisa, 4/112);  

gibi fiiller “ism” kavramının içinde anılmaktadır. 
45  Yani Allah’ın ayetleriyle küfür ve alay edilirken 

yanlarında oturduğunuz takdirde siz onların, o kâfir 
alaycıların aynısınız. O zaman siz de onlar gibi kâfir 
olursunuz. YAZIR, M Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, 
Tarih Yok. Ayette icrai davranışla işlenen bir suça 
ihmali davranışla iştirak edilebileceğine delalet vardır. 

46  ERTURHAN, İştirak, s.77. 
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4. “Allah, yalnızca, inanc[ınız]dan dolayı size 
karşı savaşan ve sizi anayurdunuzdan süren 
veya [başkalarının] sizi sürmesine yardım edenle-
re dostlukla yaklaşmanızı yasaklar; ve [içinizden] 
onlara dostluk gösterenlere gelince, gerçek zalim-
ler işte onlardır!” Mümtahıne, 60/9. Ayet, yardım 
şeklinde de olsa suça olan katkının sorumluluk 
gerektireceğine dolaylı olarak işaret etmektedir. 

5. “Kıyamet Günü’nde kendi günahlarının yü-
künü bütünüyle, yoldan çıkardıkları bilgisiz kimse-
lerin yükünü de kısmen üzerlerine almış olurlar. 
Bir bilseniz, bu yüklendikleri ne kötü bir yüktür!” 
Nahl, 16/25. 

6. “Onlar, mutlaka kendi yükleri ile birlikte 
başka yükleri de taşımak zorunda kalacaklardır.” 
Ankebut, 29/13. 

Son iki ayet, insanları suç işlemeye azmettir-
me ve teşvik gibi durumlarda işlenen suçtan do-
layı azmettiren ve teşvik edenlerin de sorumlu 
tutulacaklarına işarettir. 

7. “Bir Müslümanın öldürülmesine bir harfle bile 
olsa iştirak edenin alnına kıyamet günü “Allah’ın 
rahmetinden mahrumdur” diye yazılacaktır.”47 

 

C- İştirak Konusunda Sistemler 

1. Eşitlik sistemi 

Suça katkısı ne olursa olsun bütün faillere eşit 
cezanın verilmesini gerektiren sisteme eşitlik 
sistemi denir48. Bu anlayış suçu beraber işleyen-
lerin kader birliği ettiğini, dolayısıyla suça iştirak 
edenin onun fiilini bütün sonuçlarıyla kendine mal 
etmiş sayar.49 İslam hukukunda Malikilere göre 
iştirak iradesi (temalü’)50 mevcutsa, fail-şerik 
ayrımı yapılmadan hepsine aynı ceza uygulanır.51 
Temalü’, kast birliği ve işbölümünü, faillerin olay 
yerinde fail/faillerden bir kısmının yetersiz kalma-
sı durumunda devreye girmek üzere hazır bu-
lunmasını gerektirir. Faillerin hepsinin icra hare-
ketini yapması şart değildir. Gözcüyü de asli 
cezadan sorumlu tutmak mümkündür. Malikilerin 
bu yaklaşımı modern hukuktaki eşitlik sistemine 

                                                 
47  BİLMEN Ö. Nasuhi (1971): Hukuk-ı İslâmiyye ve 

Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul 1975, III/46, 
No:216. 

48  DÖNMEZER-ERMAN, II, s.454; DEMİRBAŞ, Ceza 
Genel, s.465. 

49  ARTUK-GÖKCEN-YENİDÜNYA, Ceza Genel, s.623. 
50  Temalü’ suç ortaklarının önceden anlaşarak ve 

suçun işlenmesi sırasında bu iradelerini devam etti-
rerek birlikte suç işlemeleri halidir. Tevafuk ise suç 
ortakları arasında önceden bir anlaşma olmadan 
ani bir gelişme ile (veya tesadüfen) her birinin diğe-
rinden bağımsız olarak aynı suçun icra hareketini 
yapması halidir. Burada kural olarak her fail kendi 
fiilinden sorumludur. FAHİRİ, GaysMahmud, el-
İştirakü’l-Cinai fi’l-Fıkhi’l-İslâmi, Bingazi, 1993, 
s.149-152; AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, XXIII/443. 

51  ERTURHAN, İştirak, s.170. 

benzemektedir.52 Hanefiler hırabe suçunda faille-
rin işbölümü esasına göre hareket ettiklerini, 
dolayısıyla olay yerinde bulunanlardan biri insan 
öldürse diğerleri gözcülük yapsa hepsine had 
olarak ölüm cezası verilir.53 

 
2. İkilik sistemi 
İkilik sistemi; iştirak edenlerin sorumluluğunu 

suçun işlenmesindeki etkinliklerine göre belirle-
mektedir. Suçun oluşumundaki asli failler suçun 
esas sorumlusu olarak görülür. Bunun sonucu 
olarak da iştirak edenler asli ve fer’i olarak ayrıla-
rak, asli faillere verilecek olan ceza, şeriklere 
verilecek olan cezadan daha fazla olmaktadır.54 
Hz. Peygamber: “Katili öldürün, tutanı (yardım 
edeni) siz de tutun (hapsedin).” buyurmuştur.55 
Bu hadis, iştirakte ikilik sistemine işaret sayılmış, 
suçun icra hareketini bizzat yapmayıp fiili irtikap 
edene onun kastını ve niyetini bilerek mağduru 
tutmak suretiyle yardım edenin cezasının hapis 
olması gerektiği vurgulanmıştır.56 

Osmanlı ceza hukukunda ise, Kanuni Kanun-
namesinin 12. maddesine göre suça katılanlar 
katkıları oranında cezalandırılmalıdır.57 “Ve eğer 

                                                 
52  ERTURHAN, İştirak, s.125. 
53  SERAHSİ, IX/198, KASANİ, VII/91. 
54  KESKİN, Serap: “Suç Ortaklığı”, Ceza Hukuku 

Günleri - 70.Yılında Türk Ceza Kanunu, İstanbul 
1998, s.227–233 

55  MUTTAKİ, Alauddîn Ali, Kenzu’l-Ummâl fî Süneni’l-
Akvâlve’l-Ef’âl, Beyrut 1985, Hadis No:39839; İBN 
FERHUN Burhâneddîn Ebü’l-Vefâ İbrâhîm İbnü’l-
İmâm Şemseddîn Ebî Abdillah Muhammed 
(799/1397): Tabsıratü’l-Hukkâm fî Usûli’l-Akdiyeti ve 
Menâhici’l-Ahkâm,Beyrut 1995, II/216, KETTANİ M. 
Abdülhay, et-Terâtîbu’l-İdâriye, (Çev. A. Özel), İs-
tanbul 1991, II/55. 
Hadisin “Bir kimse diğerini tutar da bir başkası o tu-
tulan adamı öldürürse katil ölüm, tutan ölünceye 
kadar hapis ile cezalandırılır.” şeklindeki rivayeti de 
vardır. Hz. Ali, hapsi müebbet hapis olarak uygula-
mıştır. İBN KAYYIM el-Cevziye Ebu Abdullah 
Şemseddin (751/1350), et-Turuku’l-Hukmiyye, Kahi-
re 1977, s.71, MUTTAKİ, Kenzü’l-Ummal, Hadis 
No:39838, UDEH Abdülkadir, et-Teşrîu’l-Cinâiyyi’l-
İslâmiMukaranenbi’l-Kanuni’l-Vad’i, Beyrut, Ty., 
II/129, No:156. Ebu Ubeyd de aynı görüştedir. 
KETTANİ, II/55. 
Hadisteki “vasbiru’s-sâbira” ifadesi ölünceye kadar 
hapsedin anlamındadır. HUSARİ, Ahmet, es-
Siyasetü’l-Cezaiyyefi’l-Fıkhi’l-Ukubati’l-İslâmi’l-
Mukaran, Beyrut, 1993, I/390.  
Yardım edenin müddetsiz hüküm şeklinde hapsedi-
leceğini söyleyen Şevkani’nin görüşü, hadisin zahi-
rine zıt olması ve suç-ceza dengesi açısından eleş-
tirilmiş ve hapsin müebbet olacağı söylenmiştir. 
ZEYDAN, Abdülkerim, el-Kısas ve’d-Diyatfi’ş-
Şeriati’l-İslâmiyye, Beyrut, 1998, s.41-42. 

56  Bir kişiyi katledene iştirak etmeyip yardım edene 
şiddetli tazir ve salahı zahir oluncaya kadar hapis 
cezası verilir. BİLMEN, III/319. 

57  Bkz. HEYD Uriel, Studies in Old Ottoman Criminal 
Law, Oxford, 1973, s.59. 
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avret veya kız kapmak için hırsız ile varsalar ol 
varan hırsızlara kadı tazir edip hallerine göre 
kınayalar.” 58 

 

D- İştirakin Şartları 

1. İştirak iradesi 

Birlikte suç işleme kararı (iştirak iradesi: 
temalü’) olmadan aynı konu üzerinde aynı suçu 
aynı anda işleyenler (tevafuk), yan yana müstakil 
fail olarak sorumlu tutulurlar.59 Tevâfuk, suç or-
takları arasında önceden bir anlaşma bulunmayıp 
âni gelişme sonucu her birinin diğerinden bağım-
sız olarak aynı suça yönelmesi halidir. Fakihler, 
bu durumda kural olarak her failin kendi fiilinden 
sorumlu olacağını söyler.60 Tamamlanmış netice-
den atipik nedensel fiilin faili olan ve önceden suç 
işleme kararı olmasa bile iştirak iradesi olan fail 
sorumlu tutulur.61 

Temâlü yoluyla iştirak ise suç ortaklarının ön-
ceden anlaşarak ve suç esnasında da bu irade-
lerini devam ettirerek suçu işlemeleri halidir. 
İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre bu du-
rumda suç teşkil eden eylemin icrasına katılan 
her bir ortak, örneğin kasten öldürme suçunda, 
işlediği fiilin ölümün gerçekleşmesine etkisi ne 
olursa olsun bu sonucu kastetmiş ve kasten 
öldürme suçunu işlemiş sayılır. Özellikle Malikiler 
bu konuda mübaşeret ve kast kavramını hayli 
geniş tutarlar.62 Hanefîler ise tevafukta olduğu 
gibi bu durumda da her faili kendi işlediği fiilden 
sorumlu tutmaktan, faillerin kastını tespitte de 
iştirak iradesini değil objektif bir ölçüt olarak 
kullanılan suç aletinin öldürücü olup olmamasını 
esas almaktan yanadır. Suç ortaklarının önceden 
anlaşarak ve aralarında iş bölümü yaparak bir 
kısmının suçun işlenmesinde asli görev almaları 
diğerlerinin de ikinci derecede ve yardımcı fiilleri 
işlemesi halinde iki farklı suç ortağı (iştirakte 
sorumluluk statüsü) vardır; birincisi mübaşir fail 
olarak adlandırılırken diğeri mütesebbib fail/şerik 
adını alır. Bir suçta mübaşeret ve tesebbübün 
birlikte bulunması durumunda suçun karşılığı 
olan asıl ceza ile kural olarak mübaşir fail ceza-
landırılır. Sebep olan ortağa ise ta’zîr cezası 
verilir. Hadlerde daha açık biçimde korunan bu 
ayırımı Hanefîlerin insan öldürme ve yaralama 
suçlarında da aynı netlikte devam ettirdiği, diğer 
mezheplerin ve özellikle Mâlikîlerin cinayetlerde 

                                                 
58  Metin için bkz. HEYD, Criminal Law, s.59. 
59  FAHİRİ, s.149-152, ÖZGENÇ, Ceza Genel, s.452; 

HAKERİ, Ceza Genel, s.509 
60  AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, XXIII/442. 
61  HAKERİ, Ceza Genel, 2011, s.414. 
62  Malikilere göre temalü’ varsa failler ölene elle vura-

rak da iştirak etseler, yine de kendilerine kısas uy-
gulanır. İştirak iradesi yoksa (tesadüf) herkes kendi 
fiilinden sorumlu tutulur. Ölümde etkili sebebe itibar 
edilir, onun failine kısas, diğerlerine tazir cezası ve-
rilir. ERTURHAN, İştirak, s.139. 

Hanefîlerin tesebbüb saydığı bazı yardımcı fiilleri 
mübaşeret kavramına dahil ettiği görülür. Hırabe 
suçunu işleyenlerden bilfiil eylemde bulunmayan-
lara da had uygulanacağı görüşü ise 
mübâşereten iştirakin genişletilmesinden çok 
teşebbüs halinin bile kamu düzenini ve güvenli-
ğini ihlâl suçu oluşturması sebebiyledir.63 

Bu başlık altında ele alınması gereken bir 
diğer husus; iştirak halinde işlenen suçun kas-
ten işlenebilen bir suç olması gereğidir. Türk 
Ceza Hukuku bağlamında; kasten işlenen suça 
taksirle, taksirli suça kasıtla iştirak olmaz. Ortak-
ların ayrı kusurluluk çeşitleriyle hareket etmeleri 
halinde iştirak kuralları uygulanmaz.64 Ancak 
faillerden biri doğrudan, diğeri olası kastla hare-
ket ediyorsa iştirak kuralları uygulanır. İslam 
ceza hukukunda ise, örneğin iki kişi bir kimseyi 
taksirli hareketleri sonucu veya biri kasten diğeri 
taksirli hareket ile yaralasa, faillerin hiç birine 
kısas cezası verilmez, diyetten kusur oranına 
göre sorumlu tutulurlar.65 

İştirak iradesi yoksa faillerin fiiline bakılır; eğer 
her bir fiil tek başına neticeyi meydana getirmeye 
elverişli ise bu fiilin faillerine de kısas gerekir; 
elverişli değilse elverişli olmayan fiilin failine kısas 
cezası verilmez.66Ahmed b. Hanbel’den bir riva-
yete göre kısas düşer, diyet sorumluluğu kalır. 
İbnZübeyr ve İbnSirin’e göre, faillerden birine 
kısas cezası uygulanır, diğerleri hisseleri oranın-
da diyetten sorumlu tutulurlar.67 

                                                 
63  AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, XXIII/442. 
64  DÖNMEZER-ERMAN, II/485. “Suç ortaklarının 

suçun işlenişine ilişkin kastlarının doğrudan veya 
olası kast gibi farklılık göstermesinin, müşterek fail 
olarak sorumlulukları üzerinde bir etkisi yoktur.” 
Bkz. TCK m.37 gerekçesi. 

65  BİLMEN, III/108. 
66  BİLMEN, III/117.  
67  “Mustafa... dava edip bundan akdem mezbur benim 

Musa nam karındaşımı mezbur Hızır taşla vurup 
katletmişti, hala mucibin talep ederim deyicek 
mezbur Hızır’dan sual olundukta ben ve (arkadaşla-
rım İbrahim, Ali, Hasan ve Musa) birlikte öküz gü-
derken öküzler maktül Musa’nın tarlasına girip 
mezbur Musa öküzleri tarladan çıkarırken kavga ey-
ledik. Cümlemiz Musa’ya taş attık, bilmem hangimi-
zin taşı dokundu. O taşlar darbından bir nice gün 
yatıp badehü fevt oldu diye cevap verdiğinde, bun-
dan akdem “benim taşım dokundu ol darptan öldü” 
deyü ikrar etmişsin... denildikte, filvaki bu minval 
üzere ben müstakillen ikrar edip sicil olunmuştu, la-
kin ehl-i karye heman “sen böyle ikrar eyle, biz seni 
halas ederiz, cerime lazım olursa cerimen dahi veri-
riz” dediler ben dahi ol sebepten müstakil benim ta-
şımdan öldü deyü ikrar etmiş idim deyü cevap ver-
di.” Ankara’nın İki Numaralı Şer’iye Sicili (Haz: Halit 
ONGAN), Ankara 1974, s.86-87, No:1116. 
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2. İcra hareketlerinin başlamış olması 
İştirak bağımsız bir suç değildir, varlığını asli 

failin bir suçu gerçekleştirmiş olmasından alır.68 
“Azmettiren veya yardım eden olarak sorumluluk 
için, suçun tamamlanmış veya en azından teşeb-
büs aşamasına varmış olması gerekir. Bu sonuç, 
bağlılık kuralının niceliksel etkisinden çıkarılmak-
tadır.”69 

Suç yerinde bulunmak suretiyle icrai davra-
nışlı bir suça ihmali hareketle iştirak edilebilir. 
Hırabe suçu işlenirken olay yerinde bulunan kim-
se huzuru ile mağdurun savunma imkanını orta-
dan kaldıracağı, gerekirse icra hareketlerine 
katılacağı ve alınacak malı paylaşacakları için 
insan öldürmese veya yaralamasa, yahut mal 
almasa bile -fiile engel olmak hususunda hukuki 
yükümlülüğü bulunmasa da- iştirak iradesi varsa 
fiil üzerinde hakimiyet kurmalarından dolayı müş-
terek fail sayılır.70 

 

3. Müşterek faillerin hepsinin ceza ehliyeti 
olmalı 

Müşterek failler arasında ceza ehliyeti olma-
yan biri (akıl hastası, küçük vb.) veya maktulün 
usulünden biri bulunursa kısas cezası tüm failler 
hakkında düşer.71 Ebu Hanife, İmam Muhammed 

                                                 
68  Amerikan hukukunda azmettirme veya manevi 

yardım bakımından bağlılık kuralı aranmaz. Azmet-
tiren, teşvik veya tahrik eden, faili cesaretlendiren, 
asli fail icra hareketlerine başlamasa bile cezalandı-
rılır. HAKERİ, Ceza Genel, 2013, s.512.  
Azmettirilen, azmettirenin talebini reddederse bu 
durumda fail cezalandırılmayacak; azmettiren ise 
azmettirmeden dolayı sorumlu olacaktır. Yani az-
mettirmeye ilişkin özel bir suç tipi düzenlenmiştir. 
Asli fail talep edilen suça teşebbüs eder yada ilgili 
suçu gerçekleştirirse bu durumda azmettiren de iş-
lenen ya da teşebbüs aşamasında kalan bu suçtan 
sorumlu tutulacaktır. Burada azmettirilen suçun ce-
zası azmettirme suçunun cezasına tercih edilmek-
tedir. Asli failin hareketi teşebbüs aşamasına geç-
meden önce asli failin yakalanması durumunda asli 
fail ve azmettiren suikast hazırlığından (örnekteki 
suç öldürme olduğu için) sorumlu tutulacaklardır. 
Burada suikast hazırlığı azmettirenin azmettirme fii-
liyle kaynaşmaktadır.  
Yine modern hukuklarda intihar suç değildir, ancak 
intihara yönlendirme bağımsız bir suç olarak düzen-
lenmiştir. 

69  Bkz. TCK m.40 gerekçesi. 
70  KURTUBİ Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-

Ensârî (671/1273): el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’an, 
Beyrut, 1988, VII/101, HAKERİ, Ceza Genel, 2013, 
s.521 vd. 

71  KASANİ Alaeddin Ebubekir b. Mes’ud (587/1191), 
Bedâiu’s-Sanâi fi Tertibi’ş-Şerai’, Mısır, 1327, 
VII/235, AKŞİT M. Cevat, İslâm Ceza Hukuku ve 
İnsanî Esasları, İstanbul 1976, s.122. “Ata oğlunu 
depelemekte dahi deli ile oğlan ile ayruk akil kişi te-
pelemekte ortak olsalar ol akil ortağa kısastır Şafii 
katında, bizim (Hanefiler) katımızda hiçbirine kısas 
yoktur...” NESEFİ, s.210. 

ve Züfer’e göre, isnat yeteneği olmayan küçük, 
akıl hastası veya sağır-dilsiz biri ile hırsızlık yap-
tığını itiraf edene had cezası verilmez. Ebu Yu-
suf’a göre şeriklerden malı yerinden çıkaran (fiili 
irtikap eden) isnat yeteneği olan ise kendisine 
had cezası verilir, fiili irtikap eden isnat yeteneği 
olmayan ise suç ortaklarından hiç birine had 
cezası verilmez.72 

 

E- İştirak Türleri 

İslam ceza hukukunda suça iştirakte aslen 
dört farklı iştirak türü (iştirakte sorumluluk statü-
sü) belirlenmiştir. Bunlar “mübaşir fail”: doğru-
dan fail yani suçun icra hareketlerini bizzat ya-
pan, delalet eden” yani dolaylı fail, “yardım eden 
fail” yani yardım eden, “ve “teşvik eden” yani 
azmettirendir. Mübaşir fail, suçu bizzat “kendisi 
işleyen” kişidir. “Yardımcı fail suçun işlenmesini 
“bizzat” ve “doğrudan doğruya” kolaylaştıran ve 
bu hususta gerekli tedbirleri alan kimsedir”. Dela-
let eden ise “dolaylı veya bilvasıta” suçun işlen-
mesine hizmet eden kimsedir. Müşevvik ise teş-
vik edici sözleri ile suçun işlenmesini tavsiye 
eden şahıstır”.73 Bu iştirak türlerine ek olarak 
bizim “yardım eden fail” başlığı altında değerlen-
dirdiğimiz “yol gösteren” de vardır: Dolaylı ve 
bilvasıta suçun işlenmesine hizmet eden, mesela 
kasten bir eve girmeyi hırsıza öğreten, bir hırsızı 
güvenilir bir kişi diye diğerinin hizmetine kasten 
sevk eden kişi. 

İslâm-Osmanlı ceza hukukunda, doğrudan-
dolaylı iştirak (mübâşereten - tesebbüben) ayrı-
mında, doğrudan iştirak tipik fiili işleyen fail için, 
dolaylı iştirak ise suça ikincil derecede bir katkıda 
bulunan şerik/şerikler için kullanılır. Sonuç olarak 
modern hukukta kullanılan “aslî faillik” tabirini 
“mübaşereten iştirak”, fer’î ortaklık yani kanaati-
mizce şeriklik kavramını da “tesebbüben iştirak” 
karşılar74. 

Biz suç ortaklığını faillik ve şeriklik olarak, fail-
liği doğrudan (müstakil), müşterek ve dolaylı faillik 
olarak, şerikliği ise yardım etme ve azmettirme 
olarak ikiye ayırarak inceleyeceğiz. 

                                                 
72  ÜSRUŞENİ, Muhammed b. Mahmud b. Hüseyin 

(ö.1234):Ahkamu’s-Sığar (Çev: İ. Canan) İstanbul 
1984, s.147. 

73  ZÖHRAB, Kirkor, Hukuk-i Ceza, Hukuk Fakültesin-
de Takrir Olunan Derslerden Tertip Olunmuştur, 
Ahmet Saki, Bek Matbaası, İstanbul 1325 (miladi 
1906), s237 

74  AMİR ABDÜLAZİZ, Şerhu’l-Ahkâmi’l-Âmmeti li’l-
Cerîme fi Kanuni’l-Cinaiyyi’l-Lîbî, Menşurat Camiatu 
Karyunus, İkinci Baskı, Bingazi 1987, s.244; EBU 
SAİTMUHAMMED ŞETÂ, “Mebâdiu’l-İştirak fi’l-
Cerîme fi’l-Memleketi’s-Suudiyye ve Medâ İmkâni’t-
Ta’vîdi’l-Medeni Emenen Kadâihe’l-İslâmi”, el-
Emnü’l-âmm, sayı: 97, Kahire 1982, 74’den nakle-
den: SONGUR, s.124 
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1. Müstakil Fail (mübaşir) - Müşterek Fail 

Mübaşeret, “müstakillen illet ve sebeb-i telef 
olan fiildir.”75 Mübaşir doğrudan ve müstakil fail 
demektir. Yani kanuni tarifte belirtilen fiili (icra 
hareketini) doğrudan gerçekleştiren (suça ilişkin 
maddi ve manevi faillik vasıflarını bünyesinde 
toplayan)76 bir başka deyişle fiili irtikap eden 
kişidir.77 Kasten insan öldürme suçu bakımında 
ölüm neticesini tek başına meydana getirmeye 
uygun icra hareketine mübaşeret, bu hareketin 
failine de mübaşir,78 yani kanuni tanıma uygun 
haksızlığı yalnız başına gerçekleştiren kişiye 
doğrudan veya müstakil fail denir.79 İştirak açı-
sından mübaşeret ise suçun maddî unsurunun 
icrasına katılmayı80 yani müşterek failliği ifade 
eder. 

Müşterek suç işleme kararına bağlı olarak su-
çun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçek-
leştirenlerden her biri fail olarak sorumlu tutulur. 
Müşterek faillikte birlikte suç işleme kararı ve 
suçun icrasına yönelik işbölümü esasına dayalı 
ortak katılım sonucunda suçun işlenmesi üzerin-
de kurulan müşterek hakimiyeti gerekli kılmakta-
dır.81 Müşterek faillikle ilgili Hz. Peygamber’den 
bir uygulama nakledilmemiştir. Hz. Ömer’in 
San’alı faillere ölüm cezası verilmesini emretmesi 
iştirakin hukuki dayanağının merkezini oluştur-
maktadır.82 

Hz. Ömer devrinde kocası uzun süre eve 
gelmeyen bir kadın, bu kocasından olma Asil adlı 
üvey oğlu ile yaşamakta iken dostlar edinir. Bun-
lar bir araya gelip kendilerini ele vermelerinden 
korktukları bu çocuğu öldürmeye karar verirler. 
Kadınla birlikte toplam yedi kişi çocuğu birlikte 
öldürüp cesedi bir kuyuya atarlar. Sonra failler 
suçlarını itiraf ederler. Olayın tahkikatını yapan 
Ya’la b. Ümeyye durumu Hz. Ömer’e yazar. Hz. 
Ömer: “Allah’a yemin olsun ki: bütün San’a halkı 
birlikte suç işleme kararı ile bu çocuğu öldürmüş 
olsa, hepsine ölüm cezası83 verirdim.” demiştir.84 

                                                 
75  ALİ HAYDAR Hoca Emin Efendizade (1334/1915): 

Dürerü’l-Hukkâm Şerh-i Mecelleti’l-Ahkâm, İstanbul 
1319, I/195. Mübaşeret suçun maddi unsurunu (icra 
hareketini) gerçekleştiren fiildir. Bu fiilin failine mü-
başir/doğrudan fail denir. ERTURHAN, İştirak, 
s.100. 

76  ÖZGENÇ, İzzet, Suça İştirakin Hukuki Esası ve 
Dolaylı Faillik, İstanbul 1997, s.197. 

77  AKGÜNDÜZ, “İştirak” DİA, XXIII/442. 
78  AKŞİT, s.124, AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, 

XXIII/442. 
79  ÖZGENÇ, Ceza Genel, s.439. 
80  AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, XXIII/442. 
81  ÖZGENÇ, Ceza Genel, s.439. 
82  ERTURHAN, İştirak, s.98. 
83  Sadi Çelebi’ye göre bir kişiye karşılık bir topluluğa 

ölüm cezası verilmesi kısas değil taziren katldir. 
SADİ ÇELEBİ, Sadullah b. İsa (ö.1538), Haşiyetü 
Şerhi’l-İnaye ale’l-Hidaye (Fethu’l-Kadir kenarında) 
Mısır, 1970, X/243. 

Birden fazla kişi iştirak iradesiyle icra hareke-
tini birlikte yapar, yani ölüm neticesini meydana 
getirmeye elverişli hareketin icrasına katılırsa, 
müşterek faillerin hepsi kısas cezasına çarptırı-
lır.85 Mağdura aynı anda öldürücü darbe indiren 
birden fazla fail kısas, biri öldürücü darbeyi indir-
dikten sonra diğerinin indirmesi durumunda birin-
cisi kısas, ikincisi ise tazir-i şedid ve habs-i medid 
ile cezalandırılır.86 

Osmanlı uygulamasını gösteren fetva ise şöy-
ledir: “Zeyd, Amr ve Bekir, alet-i cariha ile bigayri 
hakkın Beşir’i katleyleseler verese talebiyle cüm-
lesi katlolunur mu? Cevap: Olunur 100 (kişi) ise 
de.”87 Bu fetva müşterek faillik şeklindeki suç 
ortaklığına ilişkindir. 

Bir başka fetvada insan öldürmeye iştirakte 
faillerin hepsinin kısasla cezalandırılabilmesi için 
fiillerinin tek başına ölüm neticesini meydana 
getirmeye elverişli olması şartı aranmıştır: “Eşkı-
yadan Zeyd, Amr ve Bekir, amden alet-i cariha ile 
Beşir’i darp ve cerhedipherbirinin cerhi zuhuk-ı 
ruha salih (öldürmeye elverişli) olup ol cerhten 
müteessiren Beşir fevt olsa mezburlara ne lazım 
olur? Cevap: Kısas olunurlar.”88 

Osmanlı uygulamasında evini basarak öldü-
rücü aletlerle bir kişiyi öldürenlerden 20 tanesi 
kısasen ölüm cezasına çarptırılmıştır. “Ali Efen-
di’nin ikindi vakti alenen evini basıp... ahz ve 
enva-ı hakaret ve alet-i carihe ile darp ve cerh 
ederek... bazı kimesneler ile ittifaklarıyla akşam 
vakti birlikte katl eylediklerin... işaret etmekle 
kısasen yirmisini dahi mahallinde mecma-ı nas 
olan yerlerde katl olunmaları babında ferman... 
1084/1673.”89 

“Onsekiz nefer kimesne, kat’ı tarik kastıyla çı-
kıp yolculardan Zeyd’in üzerine alet-i harb ile 
hücum edip içlerinden üçü tüfenk atıp Zeyd’i 
vurup cerh ve katleyleselermezburlara ne lazım 

                                                                    
84  Bu olay Buhari, Diyat, 21’de muhtasar olarak yer 

alır, Malik, Muvatta’, Ukul, 13, CANAN, Hadis An-
siklopedisi, XIII/531. 

85  Müşterek faillerin kısas cezası ile cezalandırılması, 
kamu yararı (maslahat) ilkesi ile açıklanmıştır. Asli 
faillere kısas cezası verilmezse masum bir insanın 
kanı heder olacak ve ölüm cezasından kurtulmak is-
teyenler bir adam öldürmek istediklerinde bunu işti-
rak halinde işleyeceklerdir. EBU ZEHRA, İslâm Hu-
kuk Metodolojisi Fıkıh Usulü (Çev: A. Şener) Anka-
ra 1981, s.242, AYDIN, M. Akif, Türk Hukuk Tarihi, 
s.41, KARAMAN Hayrettin, İslâm Hukukunda 
İçtihad, Ty., s.153. 

86  ÖMER HİLMİ, Mi’yar-ı Adalet m.46, ÜÇOK Çoşkun, 
Osmanlı Kanunnamelerinde İslam Ceza Hukukuna 
Aykırı Hükümler-II, AÜHFM, 1947, s.371. 

87  EBUSSUUD, No:746.  
88  ABDURRAHİM EFENDİ MENTEŞZADE 

(1128/1716), Fetava-yı Abdurrahim, İstanbul 1243 / 
1827, I/326. 

89  Akt. ULUÇAY M. Çağatay, XVII. Asırda Saruhan’da 
Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 1944, s.400-
404. 
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olur? Cevap: Katiller katlolunur, muavenet ve 
muzaheret edenler tazir-i şedid ve salahları zahir 
olunca(ya kadar) habsolunur.”90 

Hanefilere göre yaralamada iştirak hali varsa 
müşterek faillere kısas cezası verilmez. Çünkü 
kısas kasten işlenen suça misliyle ceza vermek 
anlamına gelir. Birden fazla failin organı yaraladık-
ları bir kişinin organına eşit sayılamayacağı ve 
suç-ceza dengesini bozacağı için müşterek faillere 
kısas cezası verilemez.91 Yine felçli bir ele karşılık 
sağlam el kısas edilemez. Yani yaralamaya işti-
rak, kısas cezasını suç ortaklarından düşüren bir 
haldir. Ancak suç ve ceza siyaseti açısından kas-
ten öldürmede müşterek faillerin hepsine kısas 
uygulanması, yaralama suçu bakımından da ge-
çerli olmalıdır. Dolayısıyla diğer mezheplerin bu 
konudaki görüşleri daha isabetlidir.92 

Bir kimseyi iki kişi yaralasa, aynı anda yarala-
dılarsa ikisi de kısas olunur. Farklı zamanlarda 
yaralamışlarsa önce yaralayana kısas, sonrakine 
şiddetli tazir ve habs-i medid gerekir.93 

Hırsızlıkta Hanefîler başta olmak üzere fakih-
lerin önemli bir kısmı, suçun malın korunduğu 
alana (hırz) girme ve malı alıp dışarı çıkarma 
şeklindeki iki temel eylemine katılmayı ve her bir 
ortak hakkında malın belli değerde (nisab) olması 
şeklindeki şartın gerçekleşmiş olmasını had ce-
zasını gerektiren mübaşeret, bunun dışındaki 
durumları ise ayrıntıda birçok görüş farklılığı 
bulunsa da genelde ta’zîri gerektiren tesebbüben 
iştirak sayma eğilimindedir. Bunun sebebi hadle-
rin şüpheyle düşmesi ve ceza hukukunda şüphe-
den sanığı yararlandırma ilkesidir. 

Çok failli bir suç olan zina bakımından, İslam 
ceza hukukunda faillerin dışında birinin müşterek 
fail olması düşünülemez;94 iştirakin diğer türleri 
düşünülebilir. Örneğin mağdurun kollarından 
tutarak yardım şeklinde suça katkısı olana had 
cezası verilmez, hapis cezası verilir.95 

 

2. Dolaylı Fail (amir-i mücbir, mükrih) 

Dolaylı fail suçun işlenmesinde bir başkasını 
araç olarak kullanan kişidir96 (TCK m.37/2). Arka-
daki kişi fiilin icrası safhasında üstün konumday-
sa, yani vakıaları başından sonuna kadar kontro-

                                                 
90  ABDURRAHİM, Fetava, I/127-128. 
91  KASANİ, VII/299. 
92  DAĞCI Şamil, İslâm Ceza Hukukunda Şahıslara 

Karşı Müessir Fiiller, Ankara 1996, s.115-117. 
93  ÖMER HİLMİ, Mi’yar-ı Adalet, m.46. 
94  Sadece failin bedeni bir davranışıyla gerçekleştirile-

bilen suç tiplerine modern hukukta bizzat işlenebi-
len suçlar denir. Bu tür suçlara müşterek faillik veya 
dolaylı faillik mümkün değildir. Suç tipinde öngörü-
len fiili gerçekleştirmeyen kişi sadece şerik olabilir. 
KOCA-ÜZÜLMEZ, s.432. 

95  KARİ Ali, Mirkatü’l-Mefatih, Ty. VII/41. 
96  KOCA-ÜZÜLMEZ, s.433. 

lünde tutuyorsa dolaylı faildir.97 Ön plandaki araç 
olarak kullanılan cebir ve tehdit altında, hata 
içinde ya da kusur yeteneği olmayan (çocuk, akıl 
hastası) olabilir.98 

Osmanlı ceza hukukunda; azmettiren, dolaylı 
fail, suça tahrik ve teşvik edenler amir-i mücbir ve 
amir-i gayri mücbir ayrımına göre cezalandırıl-
maktaydılar. Doktrindeki bir görüşü göre; amir-i 
mücbir günümüzdeki dolaylı fail kurumuna; suça 
tahrik ve teşvik edenler ise amir-i gayri mücbir’e 
karşılık gelmektedir. 1858 Osmanlı Ceza Kanunu 
m.184’e göre: amir-i mücbir (dolaylı fail) katil 
sayılır ve idam edilir. Amir-i gayri mücbir (suça 
tahrik veya teşvik eden) ise muvakkat kürek ile 
cezalandırılırdı. 

“Bir fiilin hükmü failine muzaf kılınır ve mücbir 
olmadıkça amirine muzaf kılınmaz.”99 Ancak 
küçüklere (kim olursa olsun), efendinin kölesine 
ve amirin memura emri tazmin sorumluluğunu 
emredene intikal ettirir;100 ancak 1858 Osmanlı 
CK m.42’de belirtildiği gibi, tazim ve ihtiramdan 
kaynaklanan haller ceza hukuku anlamında cebir 
sayılmaz. 

Bir kimse kendisine verilen zehri içerek ölse, 
bunu veren kişi şiddetli tazir cezasına çarptırılsa 
da kısas ve diyet sorumluluğu yüklenemez.101 
Çünkü ölenin iradi hareketi zehri verenin fiili ile 
netice arasındaki nedensellik bağını kesmiştir. 
Ancak ölen bunun zehir olduğunu bilmeden iç-
mişse zehri veren dolaylı fail sayılır ve sorumlu 
tutulması gerekir. 

Birini tehdit ederek başkasını öldürmesini, aksi 
takdirde tehdit edilenin öldürüleceğinin söylenmesi 
halinde tehdit edilen bu fiili işlerse tehdit eden 
dolaylı fail sıfatı ile bu suçtan sorumlu tutulur.102 

                                                 
97  KOCA-ÜZÜLMEZ, s.433. 
98  ÖZGENÇ, Ceza Genel, s.463-464, KOCA-

ÜZÜLMEZ, s.433-441. Bir kimse küçük bir çocuğa 
şarap içirse çocuğa ceza verilmez, içirene de had 
değil, tazir cezası verilir. ÜSRUŞENİ, I/132, 
ÇİVİZADE Şeyhülislâm Muhyiddin Muhammed b. 
İlyas (ö.954/1547): “Risale Müteallikabi’t-Teazir” 
Tahkik: Abdullah ÖZER, İslâm Hukuk Literatüründe 
Tazir Risaleleri ve Şeyhülislâm Muhyiddin Muham-
med b. İlyas Çivizade’nin Risale Müteallikabi’t-
Teazir Adlı Risalesi, MÜSBE Yayımlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi, İstanbul 2000, s.57. 

99  Mecelle, m.89. 
100  AYDIN, M. Akif, İslam ve Osmanlı Hukuku Araştır-

maları, İstanbul 1996, s.136. 
101  ÖZER, s.60, BİLMEN, III/67. “Zeyd’in zevcesi Hind 

ile Amr ittifak edip, Zeyd-i mezbura zehir içirip helak 
ettiklerini tav’an ikrar eyleseler, mezburlara ne lazım 
olur? Cevab: Elleriyle içirdiler ise diyet lazımdır. 
Zeyd kendi içti ise (faillere) tazir-i şedid ve habs-i 
medid lazımdır.” Ebussuud Efendi Fetvaları, akt. 
DÜZDAĞ Ertuğrul, Ebussuud Efendi Fetvâları Işı-
ğında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul 1983, s.154. 

102  “Çermik Kazası sabık müdürü Mehmet Ejder nam 
şahıs kethüdası Mustafa ile Osman Şeydo ve Ber-
ber Halil ve Ömer nam şahısları cebir ve ikrah ile 
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Fakihlerin ikraha maruz kalarak suç işleyen 
kimseye (mükreh) ilişkin görüşleri iştirak konusu-
na bakışlarını da yansıtır. Dıştan bakıldığında 
ikrahta zorlayan mütesebbib, zorlanan ise müba-
şir görünümünde ise de suçun teşekkülünde kasıt 
ve gerçek iradî etki esas alındığında durum deği-
şir. Bunun için de tam ikrahta adam öldürmeden 
doğan hukukî sorumluluğun zorlayan ve zorlanan 
arasındaki dağılımı doktrinde tartışmalıdır. Fakih-
lerin çoğunluğu, böyle bir durumda iki tarafı da 
aslî fail olarak görüp ikisine de kısasın gerektiği, 
İmâmiyye ile Hanefîlerden Züfer kısasın zorlana-
na, Ebu Hanife, Muhammed eş-Şeybânî ve bir 
rivayette İmam Şafiî zorlayana gerekeceği görü-
şündedir. Ebu Yusuf a göre ise suç iki taraf açı-
sından da tam oluşmadığı için kısas uygulanmaz, 
zorlayanın diyet ödemesi gerekir. Cumhur’un 
zorlananı da mübaşir sayması, insan hayatının 
değerinin birbirine denkliği dolayısıyla cinayetlere 
mahsus bir hassasiyet görünümündedir. Zina 
suçuna ait özel durum hariç ikrah sonucu işlenen 
had suçlarında zorlanan mübaşir, zorlayan ise 
mütesebbib olduğu için kural olarak iki tarafa da 
had uygulanmaz, kusur ve tesebbübün ağırlığına 
göre diğer alt cezalar verilir. Fakihlerden devlet 
başkanının emrini ikrah sayanlar veya âmirinin 
emrini uygulayarak suç işleyen iyi niyetli memur-
ları cezadan muaf tutup emredeni sorumlu tutan-
lar da suçun oluşmasında iradeyi ve suç işleme 
kastını ölçü almaktadır.103 

Cebir ve tehdit altındakinin yapması hiçbir şe-
kilde caiz olmayan fiiller vardır, örneğin başkasını 
öldürme veya yaralama gibi. Direndiği zaman 
kendi canını yitirme tehlikesi bulunsa bile zorla-
nanın bu tür fiilleri işlemesi hukuka uygun hale 
gelmez, sorumluluğu bütünüyle kaldırmaz. Çünkü 
kişilerin dokunulmazlıkları eşit olup bir kimse 
kendisinden zararı başkasına aynı şekilde zarar 
vererek defedemez. Cebir ve tehdit altındakinin 
bu sebeple insan öldürmesinin hem zorlayan hem 
de zorlanan açısından ağır bir ahlaki sorumluluk 
gerektirdiği açıktır. Böyle bir olay ilk bakışta zor-
lanana nispetle mübâşereten, zorlayana nispetle 
de tesebbüben insan öldürme görünümünde 
olmakla birlikte suçun oluşmasındaki kast ve 
gerçek iradî etki esas alındığında durum değişir. 
Bunun için de insan öldürmeden doğan hukukî 
sorumluluğun zorlayan ve zorlanan arasındaki 
dağılımı İslam hukukçuları arasında tartışmalıdır. 

                                                                    
...amden katlettirdiğini huzur-ı şer’de hin-i 
terafularındatav’an ikrar ve itiraf ve katilun-ı hazirun 
dahi merkum Ejderin emir ve icbarına mebni 
havflarından naşi maktulun-ı mezburunutüfenk ve 
kılınç ile amdenkatl eylediklerini bi’t-tav’ takrir eyle-
miş olmalarıyla ... katletmedikleri takdirde kendileri 
katlolunulacağı malum olup ...verese-i maktuleyn 
Ejderi affetmeyip kısas ettirmeye talip olduklarından 
merkum Ejder hakkında emri kısasın icrasına 
hükm-i şer’i lahık olmuş... icra-yı kısas babında la-
zım gelen...” 392 Numaralı Harput Şer’iyye Sicili, 
Belge No: 103. 

103  AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, XXIII/442. 

Fakihlerin çoğunluğu, böyle bir durumda iki tarafı 
da aslî fail olarak görüp ikisine de kısasın gerek-
tiği görüşündedir. Hanefîlerden Züfer kısasın 
zorlanana, Ebû Hanîfe, Muhammed eş-Şeybânî 
ve bir rivayette İmam Şâfii zorlayana gerekeceği 
görüşündedir. Ebu Yusuf’a göre ise suç iki taraf 
açısından da tam oluşmadığı için kısas gerek-
mez, zorlayanın diyet ödemesi gerekir.104 

Bunların dışında evli kadınları aldatarak baş-
kası ile evlendirenlere de hapis cezası verilir.105 

 
3- Yardım Eden 
a) Genel Olarak 
Sebep, neticenin meydana gelmesinde etkili 

olan, ancak tek başına neticeyi meydana getir-
meye uygun olmayan harekettir. Mütesebbip, 
suçun icra hareketi dışındaki bir fiille suçun işle-
nişini kolaylaştıran, yardım eden demektir. Kas-
ten öldürmede mübaşeret kısası, sebebiyet diyet 
sorumluluğu gerektirir. Fakat yardım edenin so-
mut katkısı olmadan bu suç işlenemeyecek idiyse 
yardım edene de fiili irtikap eden asli failin cezası 
verilebilir. Nitekim Hz. Ebubekir, şahitlikten rücu 
eden kısas şahitlerini siyaseten katle (ölüm ceza-
sına) mahkum etmiştir.106 

Osmanlıda klasik dönemde bir yahudiyi öldür-
düğünü ikrar eden Müslüman fail kısas (Şer’ ile 
siyaset) cezasına çarptırılmış, elinde maktulün 
elbiseleri bulunan bir kişi ise müebbet hapse 
mahkum edilmiştir.107 17.yy. sonlarına doğru 
kısas suçlarında mütesebbiplerin mübaşirler gibi 
cezalandırılmasını öngören Maliki görüşü tercih 
edilmiştir.108 

1858 CK m.175’e göre öldürmeye yardım 
edene muvakkat kürek cezası öngörülmüştür. 

Yardım etme halinde yani maktulün elini, ko-
lunu tutmak gibi aslında ölüm neticesini meydana 
getirmeye elverişli olmayan hareketle katilin işini 
kolaylaştıran (yardım eden), müebbet hapisle 
cezalandırılır.109 Öldürülenin elini kolunu tutarak 

                                                 
104  BARDAKOĞLU, Ali, “İkrah”, DİA, C:XXII, s.37. 
105  ÖZER, s.57. 
106  DEDE CÖNGİ, Minkarizade İbrahim Kemaleddin 

(ö.973/1565): Siyasetname Tercümesi, (Çev: M. 
Arif Efendi) in: AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı Ka-
nunnameleri ve Şer’i Tahlilleri, C:IV, İstanbul 1992, 
s.134. Yalan tanıklık sonucu idam cezası veren 
hakimin eylemi görevin ifası şeklinde bir hukuka 
uygunluk sebebidir. Yalan tanığın fiili ise 
tesebbüben insan öldürme sayılır. SERAHSİ, 
XI/76, KASANİ, VII/239.  

107  BOA 5 Numaralı Mühimme Defteri Hüküm No: 1714. 
108  ÖMER HİLMİ, Mi’yar-ı Adalet, m.22, CİN Halil - 

AKGÜNDÜZ Ahmet, Türk-İslâm Hukuk Tarihi, İs-
tanbul 1990, I/209. 

109  ÖMER HİLMİ, Mi’yar-ı Adalet, m.26’ya göre 
şedidentazir cezası verilir. Hapsin müddetsiz hü-
küm, müebbet veya bir sene hapis olacağı yönün-
deki görüşler için bkz. ALİ B. MUHAMMED SUL-
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katile yardımcı olan kimse katilin niyetini bildiği 
halde bunu yapmışsa fakihlerin çoğunluğuna 
göre mütesebbib (yardım eden) sayılır, müstakil 
veya müşterek faile kısas, yardım edene ise tazir 
(Zahiriye ve İmamiyye mezhepleri ile Hanbelilerin 
kuvvetli görüşüne göre müebbet hapis) cezası 
verilir.110 Hanbelilere göre maktulün ellerini tutan 
kimse, failin öldürme kastından habersiz olarak 
tutmuşsa kendisine ceza verilmez.111 Malikiler 
yakın ve uzak sebep teorisi geliştirmişler, öldürü-
leni tutmayı yakın sebep olarak değerlendirip 
tutanın da icra hareketini yapan gibi kısas edil-
mesi gerektiğini söylemişlerdir.112 

 

b) Yol gösterme 

Malikilerle Hanbeliler katile yol gösteren, mak-
tulün yerini bildiren ya da suçun işlenmesinde 
vazgeçilmez önemde bir rol üstlenen, meselâ 
maktule yardıma gelenlere engel olan kimseye de 
bu davranışını bilinçli olarak yapması kaydıyla 
kısas uygulanması gerektiğini söylerler. Asli faile 
maktulün yerini gösterme vb.113 surette kılavuzluk 
eden ve böylece onun öldürülmesine yardım 
edene tazir cezası verilir.114 

Hırsızlık suçunun icra hareketini yapmadığı 
halde suçun işlenmesine katkısı olan kişi, mesela 
kasten bir eve girişi hırsıza öğreten ve bir hırsızı 
güvenilir bir adam diye diğerinin hizmetine kasten 
sevk eden, suça delalet eden kişi olarak şe-
rik/yardım eden sayılır.115 

 

                                                                    
TAN EL-HEREVİ (1014/1606), Mirkatü’l-Mefatih 
Şerhu Mişkati’l-Mesabih, Beyrut, 1994, VII/41.  

110  AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, XXIII/443. 
111  İBN KUDAME Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed 

(620/1223): el-Muğni, Kahire, Ty., X/478, BEHUTİ 
Mansur b. Yunus (1051/1641), Keşşâfu’l-Kına’ an 
Metni’l-İkna, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1982, V/510; 
ERTURHAN, İştirak, s.203. 

112  Uzak sebep örneği olarak kazılmış olan kuyuya 
birini atarak öldürme suçunda kuyunun kazılması 
uzak sebeptir. Çünkü kuyu kazılması ölüm neticesi 
bakımından yeterli sebep değildir. Ancak yine ölüm 
neticesi bakımından rolü mevcuttur. ERTURHAN, 
İştirak, s.104. 
Uzak sebebi diğer hukukçular şart olarak değerlen-
dirirler. Kuyu kazma örneğinde kuyu insan öldürmek 
için kazılmaz. Ancak öldürme işini kolaylaştırmak 
için kazılmış ve bu kuyuya biri atılarak öldürülmüşse 
kazanın da ceza sorumluluğu doğar. REMLİ, Mu-
hammed b. Ahmed (ö.1596): Nihayetü’l-Muhtac ila 
Şerhi’l-Minhac, Beyrut, 1984, VII/253. 

113  Bir kimse diğerini öldürmek isteyip de başka bir 
kimse onun yerini haber verirse öldürme fiili fail-i 
mübaşire (fiil üzerinde hakimiyet kuran ve suçun ic-
ra hareketlerini yapana) izafe edilir, terettüp edecek 
ceza asli faile verilir, yardım edene (asli ceza) ge-
rekmez. ATIF BEY, Mecelle’nin Külli Kaideleri, (Ya-
yına haz: Abdullah Demir) İstanbul 2008, s.94. 

114  BİLMEN, III/68. 
115  ZÖHRAB, s.237. 

c) Yardım ve yataklık etme (Suçun işlen-
mesini kolaylaştırma) 

Tesebbüb yoluyla iştirakin belki de en yaygın 
şekli suçun işlenmesini kolaylaştırıcı davranışta 
bulunmak ise de hangi fiilin iştirak ve tesebbüb 
sayılacağı hem suç ve olayın mahiyetine hem de 
mezheplere göre farklılık arz eder.116 

Faillerden birinin eylemi yardım etme niteli-
ğinde ise ona kısas değil tazir cezası verilir: 
“Hind, zevci Zeyd’in boğazından tutup yatırıp 
Bekir ve Beşir dahi amden alet-i cariha ile Zeyd’i 
darp ve katleylese… Bekir ve Beşir kısas olunup, 
Hindtazir-i şedid ve salahı zahir olunca(ya kadar) 
habsolunur.”117 

Hanefilere göre silah taşıma, gözcülük yap-
ma, yardım ve yataklık etme gibi hırabe faillerine 
yardım edenler de asli failler gibi cezalandırılır.118 
Hz. Ömer, yüksek bir mevkide hırabe failleri lehi-
ne gözcülük yapan kişiye hırabe failleri ile aynı 
cezayı vermiştir.119 Hırabe suçunu irtikap husu-
sunda mübaşirler ile mütesebbipler aynı cezaya 
çarptırılırlar.120 Hırabe suçunu işleyenlerden bilfiil 
eylemde bulunmayanlara had cezası uygulana-
cağı görüşü, mübaşereten iştirakin genişletilme-
sinden çok, teşebbüs halinin bile kamu düzenini 
ve güvenliğini ihlal etmesi sebebiyledir.121 

Malikilere göre failler arasında bir ittifak (işti-
rak iradesi) bulunursa faillerin statüsü ve icra 
ettikleri fiilin mahiyetine bakılmadan hepsine had 
cezası uygulanır. Bu sebeple eşkıyadan sadece 
birisi insan öldürse, diğer elemanlar öldürme işine 
katılmasalar bile olay yerinde hazır bulunmaları, 
onların da had cezası olarak idam edilmeleri için 
yeterlidir. İttifakın ölçütü, orada hazır bulunanlar-
dan yardım istendiğinde mutlaka yardım edecek 
durumda olmalarıdır.122 

Şafiilere göre, hırabe suçunda sadece mübaşir 
faillere (fiili irtikap edenlere yani insan öldüren veya 
mal gasp edenlere) had cezası, olay yerinde bulu-
nup eşkıyanın kalabalığını artıran ve onların hey-
betli görünmesine sebep olan ya da keşif görevi 
üstlenme gibi hırabe suçunun işlenmesini kolaylaş-
tıranlara ise, hapis, sürgün vb. tazir cezası verilir.123 

                                                 
116  AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, XXIII/442. 
117  ABDURRAHİM, Fetava, I/329. 
118  MAVERDİ Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed 

(458/1058): el-Ahkâmu’s-Sultaniyye, Beyrut, 1990, 
s.127, BİLMEN, III/289, EBU ZEHRA, el-Ukube, 
Kahire, Ty., No:101, FENDOĞLU H. Tahsin, Türk 
Hukuk Tarihi, İstanbul 2000, s.454. 

119  İBN TEYMİYE Takıyyuddin Ahmed (ö.1327), es-
Siyasetü’ş-Şer’iyye fi Islâhı’r-Râîve’r-Raiyye, Bey-
rut, 1993, s.98. 

120  BİLMEN, III/289. Yol kesici çetesi üyeleri işledikleri 
suçtan ötürü hep birlikte sorumlu tutulurlar. ÜÇOK, 
I/145. 

121  AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, XXIII/443. 
122  ERTURHAN, İştirak, s.163. 
123  ŞİRBİNİ Muhammed b. Ahmed el-Hatîb (977/1570), 

Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma’rifetiMeânîElfâzi’l-Minhâc, 
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Hanbeliler de hırabenin örgütlü suç olduğunu 
kabul ile failin konumu dikkate alınmadan suça 
katılan herkese (gözcülük yapana da, insan öldü-
ren ve mal alan gibi) had cezası verilmesi gerekti-
ğini söylerler.124 Aynı şekilde yardım ve yataklık 
edenlerin de suç ortağı oldukları, hırabe suçunun 
faillerini saklayan kişilerin onları çıkarması veya 
yerlerini söylemesi için hapsen tazyike tabi tutula-
cakları, yine de suçluyu çıkarmaz veya yerini 
söylemezse dayakla tazyik edilecekleri söylenir.125 

Osmanlı uygulamasında eşkıyalık suçunun ic-
ra hareketlerini yapanların ölüm, onlara yoldaşlık 
edenlerin hapis cezasına çarptırıldığını gösteren 
belgeler vardır. “Cafer demekle maruf kimesne 
(iki) zimmileri katlettiklerini itiraf eylediklerinde 
mezbur Ali katli inkar edip lakin katiller ile musa-
hip olduğunu itiraf edip ve evvelden ehl-i fesad 
kimesne olduğun bî-garaz kimesneler haber 
verip... mezburları örf-i maruf ile görüp itiraf eden-
lerin haklarından gelinip... yoldaşları var ise ele 
getirilip ahvallerin hak üzere görüp kendilerin 
hapsedip... 27 Rebiulevvel976”126 

Hırabede insan öldürme, mal yağmalama vb. 
fiilleri bizzat icra edenlerin ölüm, onlara yardım 
edenlerin ise kalebentlik vb. tazir cezalarına çarp-
tırıldığını görürüz. “İçel Beyine: Larende yolların-
da durup alâniyyenmüslümanların davarların ve 
malların ve esbaplarıngaret eyledikleri ecilden... 
itaat-i şer’i şerif etmeyip cenge ve kavgaya şuru’ 
eylediklerinde ol mahalde adamlarımızdan bir 
neferi katl olunup ve iki-üç nefer mecruh olup ve 
onlardan dahi bir nefer katl olunup ve yedi neferi 
ele getirilip hasımlarıyla maan mahkemeye gön-
derildikte birkaçının töhmeti sabit ve zahir olup 
haklarından gelindi ve birkaçı Larende Kalesi’nde 
hapsolundu... 19 Rebiulahir976”127 

Örgüt adına gasp yapanların da muharip sayı-
lacağına dair görüş şöyledir: “Zaleme tarafından 
gasp ve garet-i emval-i nâsa memur olan a’van 
yani inde gaybeti’z-zaleme mübaşir-i gasp ve 
gâret olan zahîrlerinin amel-i mübaşeretleri 
a’vanın da “güya bizler emr-i zalemeye imtisal 
yahut ikablarındanhavf-ı helake binaen gasp ve 
garete mecburuz” deyü suret-i itizarda serd ü 
beyan ile meşgul oldukları özürleri şâyân-ı kabul 
olmamakla...”128 
                                                                    

Mısır 1958, IV/182, NEVEVİ Ebu Zekeriya 
Muhyiddin b. Şeref (676/1277): el-Mecmu’ Şerhu’l-
Mühezzeb, Kahire 1995, XXII/235, BARDAKOĞLU, 
“Eşkıya”, DİA, XI/464, BİLMEN, III/289, 
ERTURHAN, İştirak, s.161-162. 

124  İBN KUDAME, X/313-314, BEHUTİ Mansur b. 
Yunus (1051/1641), Keşşâfu’l-Kına’ an Metni’l-İkna, 
Dâru’l-Fikr, Beyrut 1982, VI/151, İBN TEYMİYE, es-
Siyasetü’ş-Şer’iyye, s.98. BİLMEN, III/289, 
ERTURHAN, İştirak, s.164-165. 

125  Bu dayağın tazir cezası olduğu da söylenmiştir. İBN 
TEYMİYE, es-Siyasetü’ş-Şer’iyye, 112, 115. 

126  BOA 7 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm: 2118. 
127  BOA 7 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm: 2245 
128  DEDE CÖNGİ, s.162. 

Hırabe suçu failine yedi, yanında bulunup fiile 
iştirak etmeyen arkadaşına ise iki sene pranga ile 
ağır hizmetlerde çalıştırma cezası verilmiştir. 
“Menemenli Yani fakat (yalnızca) birlikte bulunup 
sabıkası olmadığından mersumun hapis tarihin-
den itibaren yedine tezkere itasıyla iki sene ve 
mersum Yani kutta-i tarik hükmünde olup bu 
makulelerin 7 sene müddetle vaz’ı pranga olun-
ması kanuniyetine emr u ferman ma’delet-unvan 
sıfat-ı padişahi şeref taalluk eden usul iktizasın-
dan olmak hasebiyle mersumun dahi hapis tari-
hinden itibaren cünha-i vakıa ve müddet-i 
muayyenesinimübeyyin kezalik yedine tezkere 
itasıyla yedi sene prangabent ile hidemat-ı 
süfliyede bil-istihdam mersumanın tekmil-i müd-
detlerinde tahliye-i sebillerine ibtidarolunması… 
20 Ş 1262.”129 

1851 CK I. Fasıl m.9’a göre kutta-i tarik itlaf-ı 
nefs etmişse (insan öldürmüşse) şer’i cezasının 
verilmesi, sadece yağma yapmışsa 7 sene kürek 
cezası öngörülmüştür. 

1858 CK m.63’e göre: Hırabe suçunu işlemek 
üzere kurulmuş olan bir örgüte bilerek ve isteye-
rek silah veya cephane tedarik eyleyen, yiyecek 
ve içecek gönderen, haberleşmesini sağlayan, 
yatacak, gizlenecek ve toplanacak yer gösteren-
ler muvakkat kürek cezası ile cezalandırılacaktır. 

 

d) Azmettirme (teşvik, tahrik) 

Azmettirme; “bir kimsenin başka bir kimseyi 
suç işleme kararı aldırarak suça sevk etmesi 
suretiyle suç yoluna sokup, suça itmesi, normal 
şartlar altında suç işlemeyecek kişiyi manevi 
olarak etkileyerek suç işlettirmesidir”130, teşvik ise 
zaten suç işleme düşüncesi olan kimseyi cesaret-
lendirmedir. Günümüz Türk Ceza Hukuku’nda 
yapılan suça azmettirme ve suç işlemeye teşvik 
ayrımı, İslam hukukçuları tarafından yapılmamış 
olup, bu iki iştirak türü arasında fark görmemiş-
lerdir131.Örneğin insan öldürmeye azmettiren fail 
değil şeriktir.132 İslam ceza hukukunda özendirici 
ve ikna edici sözlerle suçun işlenmesini tavsiye 
eden ve nüfuz kullanan kişi azmettiren olarak 
kabul edilmektedir.133 

İslam fıkıh âlimleri iştirakte sorumlulukları be-
lirleyen bu statülerden “mübaşareten” yani asli 
                                                 
129  A. MKT. MVL. No:2/100. 
130  ÖZKAN, s.197.  
131  FAHİRİ, GaysMahmud, el-İştirakü’l-Cinai fi’l-Fıkhi’l-

İslâmi, Bingazi 1993, s.219-220.; SONGUR, Haluk, 
İslam Ceza Hukukunda Suça İştirak Teorisi -
Mukayeseli Bir İnceleme-, Isparta 2008, s.140 

132  EBU ZEHRA, el-Cerime, No:402. “Bir fiilin hükmü, 
falinemuzaf kılınır ve mücbir olmadıkça amirine 
muzaf kılınmaz.” Mecelle, m.89. 

133  ZÖHRAB, Kirkor, Hukuk-i Ceza, Hukuk Fakültesin-
de Takrir Olunan Derslerden Tertip Olunmuştur, 
Ahmet Saki, Bek Matbaası, İstanbul 1325 (miladi 
1906), s.237. 
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failliği, suçu doğrudan işleyen olmaları sebebiyle 
daha fazla incelemişlerdir. Çünkü İslâm fıkhında 
ana kural; “belirlenmiş cezalar, suçu dolaylı ola-
rak (tesebbüben) işleyene değil, doğrudan 
(mübaşereten) işleyene verilmesidir” 134-135. Bu 
ana kurala göre asli failin fiiline doğrudan katıl-
mayan azmettirene, asli failin cezasının verilmesi 
mümkün değildir.136 Buna göre azmettiren de, asli 
failden daha az ceza alacaktır. Örneğin “Zeyd, 
Amr’ı hizmetkarlarına katlettirse, hizmetkarlarına 
kısas, Zeyd nice yıllar zindanda yatar.” fetvası137 
suça azmettirme veya teşvikin asli fail gibi ceza-
landırılmayacağını belirtmektedir. Yalnız burada 
bir parantez açmakta yarar vardır. Örneğin katle 
azmettirme (insan öldürmeye azmettirme), kasten 
ağır yaralamaya azmettirme gibi hallerde bu ana 
kural somut olaya göre değişiklik gösterebilir ve 
azmettiren ve yardım edenler de asli fail gibi 
cezalandırılabilir138. 

Böylelikle azmettirmenin “tesebbüben iştirak” 
olduğu ve ta’zir cezasını gerektirdiği söylenebi-
lir139. İslâm ceza hukukunda genellikle azmettir-
me için genel hükümler konulması yerine her suç 
tipi için azmettirmeye yönelik özel hükümler ko-
nulması yolu seçilmiştir. 

Fıkıh âlimlerine göre suça iştirakte azmettirme 
için “emretmek” terimi kullanılırdı. Bundan amaç 
ise emir ve talimat kelimelerinin karşı tarafı bağ-
layıcı bir irade beyanını içermesidir140. Azmettir-
mede esas kural; her kim öldürme fiilini emretse 
veya onu teşvik etse bu kişi şiddetle ta’zir edilme-
lidir141. Ayrıca öldürme fiiline karşılık gelen ceza-
da “kısas142“tır. Bununla birlikte kısas için ön 

                                                 
134  SONGUR, s.124-125 
135  Mecelle’ye göre mecburiyet söz konusu olmadıkça, 

bir fiilin yapılması emreden değil, o fiili gerçekleşti-
ren kişi, fiilinden dolayı sorumlu olacaktır. Bkz. Me-
celle m.89 “Bir fiilin hükmü fâiline muzâf kılınır ve 
mücbir olmadıkça âmirine muzâf kılınmaz.”  

136  SONGUR, s.124-125 
137  “ZeydAmr’a “seni öldürürüm” deyuhizmetkarlar 

gönderip Amr’ı alet-i cariha ile katlettirse 
Şer’anZeyd’e ve hizmetkarlarına ne lazım olur? Ce-
vap: Hizmetkarlar kısas olunur, Zeyd nice yıllar zin-
danda yatar kalır.” Bkz. DÜZDAĞ, Ertuğrul, 
Ebussuud Efendi Fetvâları Işığında 16. Asır Türk 
Hayatı, İstanbul 1983, n.745 

138  EBU ZEHRA, İslam Hukukunda Suç ve Ceza (e’l-
Ukûbe fî Fıkhı’l –İslâm), İstanbul 1994, C.2, s.444 
Çev: İbrahim TÜFEKÇİ 

139  ÖZKAN, s.36 
140  EBU ZEHRA, s.445 
141  ÖMER HİLMİ EFENDİ, Mi’yâr-ı Adalet, Bosnavi 

Hacı Muharrem Efendi Matbaası, İstanbul 
(1883)1301,s.9’dan nakleden: ERGİN Sami, İslam 
Hukukunda Ta’zir Suçlar, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sakarya 2007, s.21 

142  Kısas cezası hakkında daha geniş bilgi ve idam 
cezaları ile karşılaştırmalı incelemesi için bkz. 
ERTURHAN, Sabri, İslam Ceza Hukuku Etrafındaki 
Tartışmalar, İstanbul 2008, s.223 vd. 

şartlar var olup başvurulacak son yoldur. İslam 
hukukunda fail ve şeriklerin pişman olup, mağdur 
yakınlarına “diyet”143 ödemeleri durumunda kısas-
tan kurtulabilmeleri mümkün olabilmektedir. 

Biri diğerine “falancaya git ve ona ey zinacı 
de!” deyip de o kişi bunu yapsa gönderilip bu 
sözü söyleyene had, gönderip azmettirene tazir 
cezası verilir.144 Nakleden sözü kendi ifadesi gibi 
değil de aracı gibi naklederse bu durumda nakle-
dene had cezası verilemez.145 

“Bir şahıs bir şahsa sögse, dahi bir şahıs 
sögene “doğru dedin” dese, doğru söyledin diyen 
kişiye hadd-i kazif uralar Züfer kavlinde, bizim 
ulema (diğer Hanefi imamları) kavlinde had 
urmayalar.”146 

Faili azmettirme (öldürme kararı yokken bu 
kararı vermesini sağlama) ve teşvik (suç işleme 
niyeti olan bir kimseye suç işleme kararı verdirt-
me ve suç işleme kararını takviye) gibi manevi 
iştirak halinde manevi şerik/azmettiren suç ma-
hallinde ise Malik’e göre kısas, değilse tazir ce-
zası verilir.147 Asli fail, herhalde kısastan sorum-
ludur.148 Hz. Ömer’in öldürülmesinde katil Ebu 
Lü’lüü azmettiren katilin babası Hürmüzan, 
kısasen öldürülmüştür.149 

                                                 
143  Diyetin hukuki niteliği (ceza veya tazminat oluşu) 

hakkında geniş bilgi ve değerlendirme için bkz. 
ESEN, Hüseyin, İslam Hukukunda Mali Cezalar, 
İzmir 2006, s.40 vd. 

144  HATİB, Şeyhzade bin Yusuf, el-Fetava’l-Ğıyasiyye, 
Bulak, Tarih ve yer bilgisi Yok, s.99 

145  KASANİ, VII/44 
146  NESEFİ, Nazmu’l-Hilafiyyat, s.100. 
147  Katle teşvik eden, mübaşereten katil olmadığı için 

hakkında kısas lazım gelmez; belki şiddetli tazire 
müstahak olur. BİLMEN, III/71, BAYRAKTAR, 
s.60. 

148  Azmettirme ve fiili irtikap etme şeklinde iştirak 
türlerini içeren Osmanlı dönemine ait bir belge il-
ginçtir: “Maktul-i merkum Mustafa Hatun-ı mezbure 
Kaya bana meyledip ben de alaka edip teferrüş-i 
hez’ ettim diyerek şurada burada havadis eylediğin-
den bizi ve ırzımızı ile beyne’l-emsal hacalet ve re-
zalet altında kaldığımızdan ardan ari ve namustan 
beri olmak için gece saat sekiz raddelerinde maktul-
i merkum Mustafa harman üzerinde yatıp uyurken 
oğlum İsmail ve karındaşım oğlu Abdullah’ı maiye-
time alıp üçümüz birlik varıp Mustafa’nın koluna bir 
değnek darp ettim uykudan uyardım ve ettiği 
fezahat ve kabahati kendisine ifham ettim badehu 
İsmail ve Abdullah ikisi birlikte tüfenk endaht birle iki 
kurşun isabetiyle ondan müteessiren sekiz saat 
sonra fevt olduğunu ... itiraf ve ikrar eylediklerinde 
merkumun varisleri kısastan affettiklerinden sonra 
bedel-i diyet olmak üzere on bin kuruşa sulh olup 
...bedel-i sulh katillerden kamilen ahz (varislerine) 
teslim...” 392 Numaralı Harput Şer’iyye Sicili, Belge 
No: 108. 

149  KAL’ACİ, Muhammed Ravvâs, Mevsûatü Fıkhi 
Ömer b. Hattâb, Beyrut, 1989, s.257-258, ÇETİN, 
Osman, “Hürmüzan-ı Farisi” DİA, XVIII/418, 
ERTURHAN, İştirak, s.172. 
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Bir suçun işlenmesi yönünde teşvik ve tahrik-
te bulunan kimse, bu davranışın suçun işlenme-
sine etkili olması halinde suça tesebbüb yoluyla 
iştirak etmiş sayılır. Fakihler suça teşvikin dinen 
günah olduğunu belirtmekle birlikte suçun iş-
lenmesi durumunda bundan birinci derecede faili 
sorumlu tutarlar; teşvik ve tahrik edene ise tazir 
grubunda yer alan daha hafif bir ceza verilebile-
ceğini söylerler. Çünkü suçun oluşmasında ve 
cezanın hak edilmesinde failin temyiz gücü ve 
iradî davranışı esastır. Ayrıca mâsiyeti konu 
alan bir teşvik ve emre muhatap olan kimsenin 
buna uymama yükümlülüğü vardır. Ancak suça 
yönlendirilenin temyiz gücünün bulunmaması ve 
yönlendirenin elinde suç aleti konumunda olma-
sı hali farklıdır. Hatta Malikiler suçtan azmettire-
ni, meselâ oğlu üzerindeki otoritesini kullanarak 
ona suç işlemesini emreden ve suç işleten ba-
bayı sorumlu tutarlar.150 

1851 CK I. Fasıl m.14’e göre insan öldürmeye 
azmettiren erkeğe 1-5, yardım edene ise 1-3 
sene kürek ve pranga cezası verilir. Aynı Faslın 
15. maddesine göre yardım eden kadın ise kadın 
hapishanesinde ıslah-ı nefs edinceye kadar 
(müddetsiz hüküm) hapsedilmesi gerekir. 

1858 CK m.45’e göre: “Bir cürmün müşterek 
failleri kanunun sarahati olmayan mevadda o 
cürmün fail-i müstakilli gibi mücazat olunur.” Aynı 
kanunun 175. maddesine göre kasten öldürmede 
yardım edenin cezasının muvakkat kürek olduğu 
belirtilmiştir. Yine aynı kanunun 184. maddesine 
göre amir-i mücbir (dolaylı fail) katil sayılır ve 
idam edilir. Amir-i gayri mücbir (suça tahrik veya 
teşvik eden) ise muvakkat kürek ile cezalandırılır. 

Riddeye azmettirmenin ridde suçunu oluştu-
racağı bir fetvada şöyle zikredilmiştir: “Zeyd, 
zevci Hind’i üç talakla boşadıkta, hülle etmeyip, 
naip olan Amr, Zeyd’e: “Kafir ol, yine Müslüman 
ol!” deyip Zeyd dahi –el-ıyazü billah- kafir olup 
yine Müslüman olduktan sonra Amr, Hind’iZeyd’e 
nikah eylese, ettiği nikah sahih olur mu? Cevap: 
Naip, Zeyd’den evvel kafirdir, ikisinin dahi katli 
mubah-ı sahih olmak mümkündür.”151 Bunların 
dışında fuhşiyata tahrik ve aracılık yaparak para 
kazanma suçları için tazir cezası verilir.152 

Yine modern ceza hukukundakine benzer şe-
kilde bir kimse, bir çocuğa, bir deliye veya bunak 
olan bir kimseye başka bir kimseyi öldürme emri 
vermiş ve cinayet gerçekleşmiş ise; çocuk, deli 
veya bunağın cezai ehliyeti bulunmadığı kabul 
edildiği için öldürme fiilinin tüm sorumluluğu az-
mettirendedir153. Bir deli kılıçla birisini öldürmüştü, 

                                                 
150  AKGÜNDÜZ, “İştirak”, DİA, XXIII/442. 
151  EBUSSUUD, No:132. 
152  RAZİ Fahreddîn Muhammed b. Ömer, Mefâtîhu’l-

Ğayb(Tefsir-i Kebir), Beyrut, T.y., XVI/488. 
153  EBU ZEHRA, s.445; aksi yönde; ESEN, Hüseyin, 

İslam’da Suç ve Ceza (İslam Hukukunda Cezai So-
rumluluk), İzmir 2006, s.112: Malikilere göre çocu-

bu olay Hz.Ali’ye intikal ettiğinde, Hz.Ali “onun 
kastı da, hatası da aynıdır” diyerek diyetinin 
âkilesi tarafından ödenmesine hükmetmiştir154. 
Dolaylı faillik müessesesine benzeyen bu İslam 
ceza hukuku hükmü başkasının suçta araç olarak 
kullanılması halinde suça azmettireni asli fail gibi 
cezalandırmışlardır. Hanefiler ise; ceza ehliyetini 
olmayanların öldürme suçunda aracı olarak kul-
lanan kişiye kısas uygulanmayacağını ancak 
azmettirenin diyet ödemesi gerektiğini söylemiş-
lerdir. Bununla birlikte suçu ika edenin çocuk 
olması halinde, diyetin bir kısmının çocuğun mal-
varlığından da alınabileceği görüşündedirler. 
Hanbelîler ve Malikiler ise; kısas yani ölüm ceza-
sının uygulanacağı kişinin suçta aracı kullanan 
azmettirenin olması gerektiği görüşündedirler. 
Çünkü asıl sorumlu gibi gözüken çocuk, deli, 
bunak, katilin yani azmettirenin elinde cinayet 
aracı gibidir155. Dolaylı faillik müessesesine çok 
benzemesine karşın faillik şeriklik ayrımının ya-
pılmaması ve azmettirenin cezalandırılması her 
olayda farklı değerlendirildiği için İslam ceza 
hukukunda mutlak azmettirme kurallarının olduğu 
söylenemez. 

İslam ceza hukukunda azmettirmeye ilişkin 
son olarak, suça teşvik de olarak nitelendirilen 
suça azmettirmenin İslâm’da başlı başına bir 
günah olmasından dolayı cezalandırılması gerek-
tiği söylenmektedir156. 

 

SONUÇ 

Suçların işlenmesini kolaylaştırmak veya diğer 
maksatlarla suç işlemek üzere anlaşmış birden 
fazla kişinin (kanunen veya nitelikleri gereği tek 
kişi tarafından işlenebilen suçların, doğrudan 
veya dolaylı olarak birden fazla kişinin) nedensel-
lik değeri taşıyan hareketi neticeyi meydana ge-
tirmişse, suç ortaklığından (iştirakten) söz etmek 
gerekir. 

İslâm-Osmanlı ceza hukukunda, doğrudan-
dolaylı iştirak (mübâşereten - tesebbüben) ayrı-
mında, doğrudan iştirak tipik fiili işleyen fail için, 
dolaylı iştirak ise suça ikincil derecede bir katkıda 
bulunan şerik/şerikler için kullanılır. Sonuç olarak 
modern hukukta kullanılan “aslî faillik” tabirini 
“mübaşereten iştirak”, fer’î ortaklık yani kanaati-
mizce şeriklik kavramını da “tesebbüben iştirak” 
karşılamaktadır. 

İslam ceza hukukunda suça iştirakte aslen 
dört farklı iştirak türü (iştirakte sorumluluk statü-

                                                                    
ğun âkilesinin diyet ödemekle yükümlüdür ve yaşı-
na göre sorumluluğu söz konusu olacaktır.  

154  ESEN, İslam’da Suç ve Ceza, s.125 
155  EBU ZEHRA, s.446 
156  UDEH, Abdulkadir, et-Teşrîu’l-Cinâî’l-İslâmî 

Mukârinen bi’l-Kânûni’l-Vadî, I-II, Daru İhyau’t-
Turasi’l-Arabi, Dördüncü Baskı, Beyrut 1985 (1405), 
s.367’den nakleden: SONGUR, s.139 
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sü) belirlenmiştir. Bunlar “mübaşir fail”: doğru-
dan fail yani suçun icra hareketlerini bizzat ya-
pan, delalet eden” yani dolaylı fail, “yardım eden 
fail” yani yardım eden, “ve “teşvik eden” yani 
azmettirendir. 

Osmanlı ceza hukukunda; azmettiren, dolaylı 
fail, suça tahrik ve teşvik edenler amir-i mücbir 
ve amir-i gayri mücbir ayrımına göre cezalandı-
rılmaktaydılar. Amir-i mücbir günümüzdeki dolay-
lı fail kurumuna; suça tahrik ve teşvik edenler ise 
amir-i gayri mücbir’e karşılık gelmektedir. Fıkıh 
âlimlerine göre suça iştirakte azmettirme için 
“emretmek” terimi kullanılmıştır. Bundan amaç 
ise emir ve talimat kelimelerinin karşı tarafı bağ-
layıcı bir irade beyanını içermesinden dolayıdır. 
Azmettirmede esas kural; her kim öldürme fiilini 
emretse veya onu teşvik etse bu kişi şiddetle 
ta’zir edilmelidir. 

İştirak halinde işlenen suçun kasten işlenebi-
len bir suç olması gereklidir. Türk Ceza Hukuku 
bağlamında; kasten işlenen suça taksirle, taksirli 
suça kasıtla iştirak olmaz. İslam ceza hukukunda 
ise, örneğin iki kişi bir kimseyi taksirli hareketleri 
sonucu veya biri kasten diğeri taksirli hareket ile 
yaralasa, faillerin hiç birine kısas cezası verilmez, 
diyetten kusur oranına göre sorumlu tutulurlar. 

İslâm alimleri suçluların cezalandırılmasında 
özellikle de had cezasını gerektiren suçlarda fail 
kavramını dar yorumlanması görüşündedirler157 
böylelikle İslam-Osmanlı ceza hukukunda eşitlik 
sisteminin esas alınmadığı faile göre cezalan-
dırma ve ikilik sistemlerinin benimsendiği söyle-
nebilir. Bunun sonucu olarak günümüz modern 
ceza hukukunda olduğu gibi faillik ve şeriklik 
iştirakte sorumluluk statüleri farklı şekillerde 
karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı ceza hukukunda 
da faillerin suça olan katkılarına göre cezalandı-
rılması benimsendiğinden ceza sorumluluğunun 
şahsiliği ilkesinin nazara alındığı genel manada 
söylenebilir. 

İslam-Osmanlı ceza hukukunda doğrudan do-
laylı faillik iştirak türü kavram olarak kabul edilmiş 
olmasa da, her bir somut olaydaki durum değer-
lendirilmek suretiyle bilinçli yapılmayan hareket-
lerden dolayı cezai sorumluluk, asli faili yönlendi-
rene yüklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157  SONGUR, s.215 
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SİYASAL BAŞVURU 
Political Application 

 

Ar. Gör. Dr. Namık Kemal TOPÇU • 

 

ÖZET 

Kişinin, siyasal gücün kullanılmasına katılma-
sını sağlayan haklara katılma hakları denir. Siyasi 
(katılma) haklar, hür hükümetlerde vatandaşların 
hükümet faaliyet ve imtiyazlarına iştirakini temin 
eden haklardır. Dilekçe hakkı da 1982 Anayasa-
sı’nın “siyasal haklar ve ödevler” başlığı altında 
düzenlenen katılma haklarından biridir. Dilekçe 
hakkı, demokratik ve kişi hak ve özgürlüklerini 
güvence altına alan ülkeler için olmazsa olmaz 
haklardan olup, bireylerin kendileriyle veya kamu 
ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında talepte bulu-
nabilmesini ve bilgi edinebilmesini sağlar. Bu 
çalışmada, Anayasa’nın 74. maddesinde düzen-
lenmiş olan siyasal başvuru hakkının tarihsel 
gelişimi, pozitif hukukta düzenlenişi, unsurları ve 
hukuki sonuçları ele alınacaktır. 

Anahtar Kavramlar: 

Dilekçe Hakkı, Siyasal Başvuru, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu. 

 

ABSTRACT 

The right providing a person’s participation in 
the political use of force is called the right to 
participate. Political (participation) rights provide 
the participation of citizens in government 
activities and privileges in free governments. 
Right to petition is one of these rights, held under 
the “the political rights and duties” heading of the 
1982 Constitution. Right to petition is one of the 
most essential rights in countries providing 
democratic and individual rights and freedoms 
enabling individuals to make request and obtain 
information about the requests and complaints 
concerning themselves or the public. In this 
study; the historical development, the 
arrangement in the positive law, the elements 
and the legal consequences of the political 
application right held in the Article 74 of the 
Constitution will be discussed. 

Keywords: Right to Petition, Political 
Application. 
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GİRİŞ 

Kişinin, siyasal gücün kullanılmasına katılma-
sını sağlayan haklara katılma hakları denir1. Si-
yasi (katılma) haklar, hür hükümetlerde vatandaş-
ların hükümet faaliyet ve imtiyazlarına iştirakini 
temin eden haklardır2. Dilekçe hakkı da 1982 
Anayasası’nın siyasal haklar ve ödevler başlığı 
altında düzenlenen katılma haklarından biridir. 

Dilekçe hakkı, demokratik ve kişi hak ve öz-
gürlüklerini güvence altına alan ülkeler için ol-
mazsa olmaz haklardan olup, bireylerin kendile-
riyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hak-
kında talepte bulunabilmesini ve bilgi edinebilme-
sini sağlar. 

Dilekçe hakkı, idare edilenlerin bir davranışı 
olarak tarihin her devrinde görülmüştür. Siyasi bir 
nizam (devlet) içinde yaşayan insanlar, bu niza-
mın idareciler kadrosuna ve çoğunlukla Devlet 
başkanına çeşitli şekillerde başvurmuşlardır. 
İdare edilenler, kurulu nizamdan memnun olmak-
la beraber daha ayrıca bir takım hizmetler istedik-
leri zaman, bunu dilek şeklinde idare edenlere 
bildirmeyi gayet tabii bulmuşlardır. İdare edenle-
rin sundukları hizmet iyi işlemediği, hususen, bu 
durum idare edilenlerin aleyhine netice doğurdu-
ğu zaman da müracaatlarını şikâyet namı altında 
onlara bildirmişlerdir. Siyasi bir nizam içinde ya-
şayan ferdin bu nizamla ilgili dilek ve şikâyetleri, 
onun yaradılışında vardır. Bedenin ve düşünen 
aklın hissettiği ihtiyaçlar, fertte, çevresi ile alakalı 
bir takım arzu ve şikâyetler husule getirmiştir. Bu 
neticeden kaçınmak mümkün değildir. Bu durum, 
tarihin ilk çağlarında olduğu gibi, bugün de vardır. 
Çünkü bu şekilde bir davranış, insanın yaratılışı 
ile sıkı sıkıya alakalıdır. Bu hal ne kadar tabii ise 
hissedilen şikâyetleri ve düşünülen dilekleri karşı-
sındakine bildirmek de o derece tabiidir. Bu da 
insanın “sosyal bir varlık” olması neticesidir3. 

1982 Anayasası, yabancı-yurttaş ayrımı gö-
zetmeksizin (istisnaen sadece vatandaşlara) 

                                                 
1  GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref, Yönetim Hukuku, Turhan 

Kitabevi, Ankara 2005, s.24.  
2  BAŞGİL, Ali Fuat, Vatandaşların Büyük Millet Mec-

lisine Müracaat Hakkı, s. 551. 
3  ARMAĞAN, Servet, Dilekçe Hakkı ve 1961 Anaya-

sası, İÜHF Fakülteler Matbaası, İstanbul 1972, s.1.  
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herkese, her dereceden resmi makamlara ve 
özellikle TBMM’ye geniş bir müracaat ve şikâyet 
hakkı tanımaktadır. Yalnız özel kişilerden değil, 
devlet memur ve mümessilleri tarafından da bir 
haksızlığa ve kanundışı muameleye uğrayan 
herkes, işin ait olduğu mercilere yani mahkemele-
re veya diğer idare ve hükümet makamlarına 
müracaat edebileceği gibi, Devlette en yüksek 
karar ve denetleme yetkilerinin merkezi olması 
nedeniyle, TBMM’ye de bir dilekçe ile müracaat 
edebilir ve meclis, müracaat sahibine, işin netice-
si hakkında yazılı bir cevap vermeye mecburdur. 
Bu hak, medeni dünya milletlerince kabul edilmiş 
ve çağdaş anayasa hukukunun temellerinden 
birini teşkil etmiştir4. 

1982 anayasasının 74. maddesi iki farklı 
başvuruyu içerisinde barındırmaktadır: idari 
başvuru ve siyasal başvuru. İnceleme konumuz 
olan siyasal başvuru hakkı, iki özelliği olan bir 
haktır. Bir açıdan birey, dilekçe ile kendi ya da 
toplumun yararını korumaya çalışırken, devlet 
de kendisine sunulan dilekçeleri kabul, inceleme 
ve sonucu dilekçiye bildirme yükümü altında 
bulunmaktadır5. 

Siyasal başvuru, günümüzde, yurttaşların ve 
bazı koşullarda yabancıların yasama organına 
yaptıkları bir başvurudur; dilek ya da şikâyet 
biçiminde olmaktadır. Bunlardan dilek biçiminde 
olanı, yarı temsili hükümet sisteminin gerçekleşti-
rilmesini sağlayan bir usuldür6. Siyasal başvuru, 
şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek 
ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik 
katılımı sağlayan siyasal haklardandır7. 

Hukuk devletinde kişilerin hak ve özgürlükleri-
nin gerçek anlamda güvence altında olabilmesi 
için, haklarının çiğnendiğini düşündükleri zaman 
bu ihlali telafi etmenin yollarının da açık bulunma-
sı gerekir8. Siyasal başvuru, sadece hukuk devle-
tinin değil aynı zamanda demokrasinin de gereği-
dir. Çünkü bu yol, siyasal katılma ile doğrudan 
doğruya ilgilidir, kişilerin parlamentoyu etkilemele-
rine ve hatta denetlemelerine imkân verir9. Vatan-
daşların ve bazı koşullarda yabancıların kendileri 
veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetlerini sadece 
yetkili makamlara değil TBMM’ye de yapabilmele-
ri, demokratikliğin bir başka boyutudur10. 

Aşağıda, Anayasa’nın 74. maddesinde düzen-
lenmiş olan siyasal başvuru hakkının tarihsel 

                                                 
4  BAŞGİL, s. 537. 
5  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 21.10.2006).  
6  TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, 

İstanbul 1997, s.225. 
7  2004/12 Sayılı Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının 

Kullanılması hakkındaki Başbakanlık Genelgesi. 
8  ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, Siyasal 

Kitabevi, Ankara 1997, s.80. 
9  ERDOĞAN, s.82. 
10  ÖZAY, İlhan, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınevi, 

İstanbul 1996, s.66.  

gelişimi, pozitif hukukta düzenlenişi, unsurları ve 
hukuki sonuçları ele alınacaktır. 

 

I- BAŞVURU KAVRAMI 

Toplum içinde yaşayan insanlar, çeşitli gerek-
sinimlerini karşılamak için ya diğer özel hukuk 
öznelerine ya da en modern, en çağdaş toplum-
sal ve siyasal örgütlenme olan devlete (devletin 
yasama, yargı ve yürütme organları içinde yer 
alan kamusal makamlara) başvurmak durumun-
dadırlar11. 

Başvuru kavramı sözlük anlamı itibariyle bir 
işin yapılması, bir beklentinin gerçekleşmesi için 
yetkili kişi ya da makamlara istek, dilek ya da 
şikâyetlerin bildirilmesidir. Hukuk açısından ise, 
bir hukuk öznesinin diğer hukuk öznesine dilek, 
talep, arz, rica, itiraz veya şikâyetlerini iletmesine 
başvuru denilmektedir. Bu tanımın kapsamına 
hem özel hukuk başvuruları hem de kamu huku-
ku başvuruları girmektedir. Özel hukuk başvurula-
rı; bir özel hukuk öznesinin, diğer özel hukuk 
öznesine ilettiği dilek, talep, rica, itiraz veya şikâ-
yetler; kamu hukuku başvuruları ise, herhangi bir 
hukuk öznesinin bir dilek veya şikâyetini kamusal 
makamlara iletmesidir12. 

Özel hukuk öznelerinin, diğer özel hukuk öz-
nelerine karşı yapmış oldukları başvurular, idare 
hukukunun kapsamı dışında kalır. Buna karşılık; 
gerçek veya tüzel kişilerin (özel hukuk veya kamu 
hukuku tüzel kişilerinin), belirli bir kamusal istek, 
itiraz, şikâyet gibi nedenlerle devletin yasama, 
yürütme ve yargı organları içinde yer alan ma-
kamlara yaptıkları başvurular da kamusal başvu-
ruları oluşturmaktadır13. 

 

A- Başvuru Kavramının Sınıflandırılması• 

Hukuk devletinde başvuruları özel hukuk baş-
vuruları ve kamu hukuku başvuruları olarak ikiye 
ayırabiliriz. Özel hukuk başvuruları; bir özel hukuk 
öznesinin, diğer özel hukuk öznesine ilettiği dilek, 
talep, rica, itiraz veya şikâyetleridir. Kamu huku-
kunu ilgilendiren başvuru, herhangi bir hukuk 
öznesinin bir dilek veya şikâyetini kamusal ma-
kamlara iletmesidir. 

Kamu hukuku başvurularını da maddi açıdan, 
organik açıdan ve doğurdukları hukuki sonuçlar 
açısından üç başlık altında sınıflandırabiliriz: 

Maddi açıdan sınıflandırmada, başvurular, 
içerikleri açısından sınıflandırılır. Kamusal başvu-
runun konusu, devletin yüklendiği işlevlerden 
hangisini ilgilendiriyorsa, maddi açıdan nitelendi-

                                                 
11  YILDIRIM, Ramazan, İdari Başvurular, Mimoza 

Yayınları, Konya 2006, s.3. 
12  YILDIRIM, s.9.  
13  YILDIRIM, s.3. 
•  YILDIRIM, s.9-19. 
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rilmesi de o devlet işlevine göre belirlenir. Bu 
sınıflandırmada, bir taraftan dava hakkının kulla-
nılıp kullanılmadığı diğer taraftan da başvuru 
sonucunda izlenen usuller ve varılan sonuçlar 
göz önünde bulundurulur. Bu açıdan kamusal 
başvuruları idari başvurular ve yargısal başvuru-
lar olarak ikiye ayırabiliriz. 

Yargısal başvurular; hukuk öznelerinin, kendi-
lerini ilgilendiren veya kendilerinin taraf olduğu 
herhangi bir uyuşmazlığın çözümü veya suçların 
kovuşturulması için, yargısal yetkiyle donatılmış 
kamusal makamlara talep, şikâyet, itiraz veya 
ihbarda bulunmasıdır. Yargısal başvurular ilk 
derece ya da üst derece yargı yerlerine yapılabi-
lir. Uyuşmazlıklar kural olarak devletin yargı or-
ganlarınca çözülür ancak mevzuatımızda istisnai 
olarak bazı durumlarda bu uyuşmazlıkları çöze-
cek makamlar idarenin içinde bulunabilirler. Ör-
neğin 4077 sayılı yasanın 22. maddesine göre 
tüketiciler ile satıcılar arasından çıkacak uyuş-
mazlıkların giderilmesi için öncelikle idari bir ma-
kam olan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine 
gidilmelidir. Yasa koyucuyu bu yola sevk eden 
nedenler; hakemlik yapan idarenin uyuşmazlık 
konusunu herhangi bir mahkemeden daha iyi 
bilmesi, hakemlikte uygulanan usulün dostça 
olması ve mahkemelerde yapılan masrafa ve 
zamana kıyasla oldukça ekonomik ve çabuk 
olmasıdır. Ancak bu durumda dahi idari makam-
lar işlemlerini yaparken her ne kadar yargısal 
usule benzer bir işlem usulü izleseler de yapılan 
işlemler idari nitelikte kalır. 

İdari başvurular ise; yargısal nitelikte olma-
yan her türlü başvuru, hangi makama yapılırsa 
yapılsın idari başvuru sayılır. Bir kamusal başvu-
runun maddi açıdan idari başvuru olabilmesi 
için; devletin yargılama işlevine girmeyen bir 
talep, şikâyet veya temenniyi içermesi gerekir. 
Bu açıdan bakıldığında ceza yargılaması litera-
türündeki önödeme başvurusu, medeni yargıla-
madaki isim değiştirme başvurusu, bireyin dilek-
çe hakkına dayanarak TBMM’ye yaptığı herhan-
gi bir başvuru idari başvuru sayılır. 

Siyasal başvurular ve idari başvuruları doğur-
dukları sonuçlar birbirine benzese dahi izlenen 
usul ve uygulanan yaptırım açısından oldukça 
farklıdır. Maddi tasnif, siyasal başvuruları açıkla-
yamadığı ve idari başvuruların içerisinde tasnif 
ettiği için yetersiz bulunmaktadır. 

Organik açıdan sınıflandırmada, başvurular, 
yapıldıkları organa göre tasnif edilmektedirler. Bu 
açıdan kamusal başvurular idari, siyasal ve yar-
gısal başvurular olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Organik açıdan idari başvuru, herhangi bir 
idare makamına veya ajanına yapılacak başvuru-
lardır. Bir başvurunun organik açıdan idari olabil-
mesi için; başvurunun idareye yapılması, bireyle-
rin menfaatleriyle ilgili olması ve başvuru konusu-
nun kamu hukukuyla ilgili olması gerekir. 

Siyasal başvuru; vatandaşların kendileriyle ya 
da kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, 
yasama organına yaptıkları başvurulardır. Siyasal 
başvurular bir kamusal hak olup dilekçe hakkının 
bir parçasıdır. 

Yargısal başvuru; hukuk öznelerinin, kendile-
rini ilgilendiren veya kendilerinin taraf olduğu 
herhangi bir uyuşmazlığın çözümü veya suçların 
kovuşturulması için, yargısal yetkiyle donatılmış 
ve devletin yargı organı içinde yer alan bir kamu-
sal makama, talep, şikâyet, itiraz veya ihbarda 
bulunmasıdır. 

Doğurdukları hukuki sonuç açısından sınıf-
landırmada temel alınan kıstas; yapılan başvuru-
nun, başvurunun yapıldığı makama herhangi bir 
yükümlülük getirip getirmemesi; başvuruyu yapan 
kişiye bu konuda bir talep hakkı sağlayıp sağla-
mamasıdır. 

Kimi başvurular hukuki bir sonuç doğurmazlar 
ve dolayısıyla da devlete, idari ve siyasi makam-
lara herhangi bir yükümlülük getirmediği gibi 
bireylere de bir talep hakkı vermezler. Bu tür 
başvurular hukuki sonuç doğurmayan başvuru-
lardır. Örneğin parlamentoyu herhangi bir yüküm-
lülük altına sokmaya siyasi başvurular, hukuki 
açıdan sonuç doğurmayan başvurulardır. 

Hukuki açıdan sonuç doğuran başvurular ise; 
sübjektif bir hakka, özel hukuka veya yasaların 
koruduğu menfaate dayanan başvurulardır. Ör-
neğin iptal davası açma hakkı veren menfaatlerin 
ihlalinden kaynaklanan iptal davası için yargısal 
başvuru, hukuki açıdan sonuç doğuran başvuru-
lardandır. 

 

B- Başvuru Hakları ve Anayasal Temelleri 

Bireylerin sahip oldukları haklar anayasalar 
tarafından güvence altına alınır. 1982 Anayasası 
da muhtelif maddelerde kişilerin sahip oldukları 
temel hak ve hürriyetleri düzenlemiş ve bunları 
güvence altına almıştır. Ancak kişi hak ve hürri-
yetlerinin korunması için bu hakların anayasal 
metinlerde düzenlenmesi tek başına yeterli değil-
dir. Bu hakların devlet ya da diğer kişiler tarafın-
dan maruz kaldığı ihlallere karşı, bireye yargısal, 
idari ve siyasal başvuru haklarının da tanınması 
ve bu hakların kullanımının güvence altına alın-
ması gerekir. Başvuru hakları da bireyin sahip 
olduğu yaşama hakkı, konut dokunulmazlığı 
hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi temel hak ve 
hürriyetlerdendir ve onlar gibi anayasal metinler-
de güvence altına alınması gerekir. 

Bireylerin sahip oldukları haklar bazen diğer 
bireyler tarafından –ya sadece birey olma statüle-
ri nedeniyle ya da devletin organlarını somutlaştı-
ran kişi olmaları statüleri nedeniyle- ihlal edilir. 
Böyle bir durumda hakkı veya menfaati ihlal edil-
miş kişiler, Anayasamızın güvence altına aldığı 
başvuru haklarını ve hak arama özgürlüğünü 
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kullanarak haklarını geri alabilir veya menfaatleri-
ni koruyabilirler14. 

1982 Anayasası, başvuru haklarını 36., 40., 
ve 74. maddelerinde düzenlemiştir. 

1982 Anayasası’nın “Temel Hak ve Hürriyetle-
rin Korunması” başlıklı 40. maddesi15 temel hak 
ve hürriyetlerin korunması alanında genel bir 
hükümdür. Madde metninde, anayasa ile tanın-
mış hak ve hürriyetleri ihlal edilmiş herkese ya-
bancı-yurttaş ayrımı yapılmadan “yetkili makama” 
başvurma hakkı tanınmıştır. Buradaki başvuru ile 
kastedilen, “idari, siyasal ve yargısal” başvuru-
lardır16. Temel hak ve hürriyetlerin sigortası niteli-
ğindeki bu hüküm kişilerin sahip oldukları haklar 
açısından önemli bir güvencedir. Örneğin; haksız 
yere işten atılan bir işçiye mahkemeye başvura-
rak işe iade ve tazminat hakkının tanınmaması, 
belediyenin yol yapım çalışmaları nedeniyle ürün-
leri zarar gören çiftçinin zararının tazmini için 
idareye başvuru hakkının olmaması, yaşadığı 
yerde veya ülkenin herhangi bir yerinde faaliyet 
gösteren bir nükleer santralin, bölgendeki insan 
ve çevre sağlığını tehdit eden faaliyetleriyle ilgili 
gerekli önlemlerin alınmasını ve bu santralin 
kapatılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını 
talep edememesi, kişinin anayasada sayılan ve 
güvence altına alınan haklara sahip olmasını 
anlamsız kılar. 

1982 Anayasası’nın “Hak arama hürriyeti” 
başlıklı 36. maddesi17 40. maddeye oranla daha 
özel niteliktedir. 40. madde tüm başvuru yollarını 
düzenlemişken 36.madde sadece yargısal baş-
vuruyu anayasal güvence altına almıştır. Yargı-
sal başvuru hakkı da yabancı-vatandaş ayrımı 
yapılmadan herkese tanınmış olup; kişilerin 
meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle 
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 
iddia ve savunma hakkına sahip olması ve baş-
vurduğu mahkemenin, görev ve yetkisi içindeki 
davaya bakmaktan kaçınamayacağı güvence 
altına alınmıştır. Böylece örneğin; haksız yere 
işten atılan bir işçi, görevli ve yetkili yargı mercii-
ne işe iadesi için başvurabilecek ve görevli ve 

                                                 
14  YILDIRIM, s.19. 
15  Madde 40 – “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyet-

leri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilme-
den başvurma imkânının sağlanmasını isteme hak-
kına sahiptir.Devlet işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi 
kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürele-
rini belirtmek zorundadır.Kişinin, resmî görevliler ta-
rafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar 
da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin 
sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.” 

16  YILDIRIM, s.19; TANÖR, Bülent - YÜZBAŞIOĞLU, 
Necmi, 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hu-
kuku, YKY, İstanbul 2001, s.186 vd.  

17  Madde 36. – “Herkes, meşru vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde dava-
cı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yar-
gılanma hakkına sahiptir.Hiçbir mahkeme, görev ve 
yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” 

yetkili mahkeme, işçini davasına bakmaktan 
kaçınamayacaktır. 

Son olarak; inceleme konumuz olan 1982 
Anayasası’nın “Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu 
Denetçisine Başvurma Hakkı” başlıklı 74. mad-
desinde18 “idari başvuru” ve “siyasal başvuru” 
hakkı güvence altına alınmıştır. İdari başvuru 
yolu, kişinin idari makamlara dilek, şikâyet ve 
itirazını iletmesini; siyasal başvuru yolu ise, siya-
sal karar organı olarak meclislere yapılan ve dilek 
ve şikâyetleri içeren başvuruları ifade eder19. 

 

II-SİYASAL BAŞVURU KAVRAMI 

Bu başlık altında siyasal başvurunun tanımı, 
kimlerin siyasal başvuru yapma hakkına sahip 
olduğu, siyasal başvurunun hangi makama yapı-
labileceği, siyasal başvurunun konusunu ve siya-
sal başvurularda başvuru sahibinin, başvuruda 
bulunabilmek için herhangi bir menfaatinin olma-
sının gerekip gerekmediği anlatılacaktır. 

 

A-Siyasal Başvurunun Unsurları 

1-Siyasal Başvurunun Tanımı 

İnsanlar, devleti, güvenliğini sağlaması ve 
aralarındaki ilişkileri düzenlemesi için oluşturmuş-
lardır. Devlet, insanlar arasındaki düzeni koyduğu 
kurallar ile sağlar. İşte siyasal başvuru, insanla-
rın, devletin oluşturduğu bu düzen içerisindeki 

                                                 
18  Madde 74 - Vatandaşlar ve karşılıklılık esası göze-

tilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar, 
kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri 
hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmek-
sizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 
(Mülga fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./8. md.)  
(Ek fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./8. md.) Herkes, bil-
gi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına 
sahiptir. 
(Ek fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./8. md.) Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan 
Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili 
şikâyetleri inceler. 
(Ek fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./8. md.) Kamu 
Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam-
sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada 
salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok 
oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dör-
düncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. 
(Ek fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./8. md.) Bu madde-
de sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denet-
çiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, ince-
leme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu 
Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, se-
çimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar ka-
nunla düzenlenir.  

19  TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU, s.186 vd.  
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memnuniyetsizliklerini ve bu düzenle ilgili olarak 
gerçekleşmesini istedikleri dilediklerini devlete 
yöneltmeleridir. Bu yolla yöneticilerin dikkatini 
belli konulara çekme ve yöneticileri denetleme 
amaçlanmaktadır. 

Anayasal tanımıyla siyasal başvuru; “vatan-
daşların ve mütekabiliyet şartıyla Türkiye’de ika-
met eden yabancıların, kendileriyle ya da kamu 
ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yasama 
organına yaptıkları başvurular” şeklinde de ifade 
edilebilir. Bu hak, 1982 Anayasası’nın 40. ve 74. 
maddelerinde, kamusal bir hak olarak tanınmıştır. 

Bu hak yönetilenlerin davranış biçimi olarak, 
tarihin her döneminde varlığını korumuş, kimi bu 
hakkı kurulu düzenin uygulamalarından duyduğu 
hoşnutsuzluğu ifade etme aracı, kimisi de düzen-
den hoşnut kalmakla birlikte yapılmasını istediği 
bir takım hizmet ve işlemlerin yerine getirilmesi 
hususundaki görüşlerini dilek ya da şikâyet biçi-
minde yönetenlere bildirme yolu olarak görmüş 
ve bu durum günümüze kadar süregelmiştir. Bu 
nedenle siyasal başvuru hakkı doğuştan var olan 
doğal bir hak olarak tanımlanmaktadır20. 

 

2-Siyasal Başvuru Yapma Hakkı Olan Kişiler 
Genel olarak, Anayasa’da belirtilen siyasi hak-

lar ve ödevler, sadece vatandaşlara tanınmıştır. 
Örneğin 1982 Anayasası’nın 70. maddesinde21 
düzenlenen “Kamu hizmetlerine girme hakkı” 
sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır. Anaya-
sa’da belirtilen siyasi haklardan ve ödevlerden 
istifade için bazen Türk vatandaşlığının yanında 
yaş, cinsiyet gibi koşullar da aranmıştır. Örneğin 
1982 Anayasası’nın “Vatan Hizmeti” başlıklı 72. 
maddesi, askerlik hizmetinin her Türk vatandaşı-
nın hakkı ve ödevi olduğunu ve bu hizmetin Silah-
lı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde 
yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağının 
kanunla düzenleneceğini belirtmiştir. Bu konudaki 
21.06.1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanu-
nu’nun birinci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti 
tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince 
askerlik yapmağa mecburdur” ikinci maddesinde 
de “Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütü-
ğünde yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına 
girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başla-
yarak 41 yaşına girdiği sene ocak ayının birinci 
gününde bitmek üzere en çok yirmi bir sene sü-
rer” demiştir. Bu düzenlemelerle askerlik hizmeti 
için Türk vatandaşlığının yanında hem cinsiyet 
hem de belli bir yaş şartı konmuştur. 

Ancak kamu hakları ve özellikle de mutlak 
olanları, böyle değildir. Bunlardan yaş, cinsiyet, 
                                                 
20  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 23.10.2006).  
21  Hizmete girme hakkı 

Madde 70 - Her Türk, kamu hizmetlerine girme 
hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerek-
tirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez. 

ehliyet gibi şart ve farklar gözetilmeksizin, bir 
milleti oluşturan bütün fertler faydalanabilirler. 

1982 Anayasası’nın 74. maddesi, siyasal 
başvuru hakkından, “vatandaşların ve mütekabili-
yet şartıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların” 
faydalanabileceğini belirtmiştir. Anayasa madde-
sinde de belirtildiği üzere bu haktan başta tüm 
Türk vatandaşları yararlanabilecektir. Bu konuda 
vatandaşlar arasında herhangi bir din, mezhep, 
dil, ırk, yaş, cinsiyet şartı aranmamıştır. 

Bununla birlikte mümeyyiz olmayan küçükler 
adına ancak yasal temsilcilerinin bu başvuruyu 
yapabilecekleri, mümeyyiz olan küçüklerin ise 
doğrudan bu başvuru yolunu kullanabilecekleri 
kanaatindeyiz22. 

Tüzel kişiler bakımından ne Anayasa’da ne de 
3017 sayılı kanunda bir düzenlemeye yer veril-
miştir. Her ne kadar ilgili düzenlemelerde “vatan-
daş” kelimesinin kullanılması nedeniyle bu başvu-
ru hakkından sadece gerçek kişilerin yararlanabi-
leceği sonucu çıkarılabilirse de bu hakkın varlık 
nedeni dikkate alındığında tüzel kişilerin de bu 
başvuruyu yapabilecekleri kabul edilmelidir. Nite-
kim uygulamada da tüzel kişiler tarafından yapı-
lan başvuruların kabul edildiği görülmektedir23. 

4709 sayılı kanun ile değiştirilmeden önce, ül-
kemizde, dilekçe hakkı, sadece Türk vatandaşla-
rına tanınmıştı. Bu hak, 2001 tarih ve 4709 sayılı 
yasa değişikliğiyle “karşılıklılık esası gözetilmek 
kaydıyla” Türkiye’ de ikamet eden yabancılara da 
tanınmıştır. Madde metninden de anlaşılacağı 
üzere yabancıların siyasal başvuru hakkından 
faydalanabilmesi için iki şart gerekmektedir. Bu 
şartlardan birincisi yabancının tabiiyetinin bulun-
duğu ülkenin, Türk vatandaşları için siyasal baş-
vuru hakkını tanımasıdır. Ancak bu takdirde o 
ülkenin vatandaşı, ülkemizde siyasal başvuru 
yoluna başvurabilir. Bu konudaki ikinci şart ise, 
siyasal başvuru hakkından faydalanmak isteyen 
yabancının Türkiye’de ikamet etmesidir. Bu anı-
lan iki şartın bir arada bulunması gerekir. Şartlar-
dan birinin bulunmaması hakkın kullanımını en-
gelleyici niteliktedir. 

 

3-Siyasal Başvurunun Yapılacağı Makam 

Anayasamızın 74. maddesinde de belirtildiği 
üzere siyasal başvuru, ülkemizde sadece 
TBMM’ye yapılır. Yapılan başvurular TBMM di-
lekçe komisyonu tarafından değerlendirilir. TBMM 
Dilekçe Komisyonu, Mecliste grubu bulunan siya-
si partilerin meclisteki çoğunluğuna göre oluşur. 

                                                 
22  AYDIN, Mesut, 1982 Anayasası’nda Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ne Bireysel Başvuru Hakkı ve Uygu-
laması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C.8, S.1-2, Haziran-Aralık, 2004, s. 300 

23  AYDIN, s. 299 
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4-Siyasal Başvurunun Konusu 

Siyasal başvurunun konusu vatandaşların ya 
da bazı koşullarda yabancıların, kendileri ya da 
kamu ile ilgili dilek ve şikâyetlerini TBMM’ye ilet-
mesidir. Şikâyet niteliğindeki başvurular, bir kişinin 
ya da kamunun çıkarlarının zedelenmesi ya da 
hukuk düzenindeki aksaklığın ortaya konması ile 
ilgili olduğu için, bu başvuruların konusu da ister 
istemez bunlarla sınırlıdır. Buna karşılık dilek nite-
liğindeki başvurular, bir ya da birden çok kişinin 
kendilerini ya da kamuyu ilgilendiren konularda 
alınması gereken önlemleri ya da istekleri dile 
getirmesi ve siyasi içerikli olmaları nedeniyle, sınır-
lanamayan ancak düzenlenebilen niteliktedirler24. 

“Şikâyet umumi manada, gadre uğrayan ve 
ızdırap çeken bir insanın içinin acısını, sözle veya 
yazı ile başkasına duyurmasıdır. Bu kelimenin 
hukukta manası biraz daralmakta ve kanun dışı 
bir muameleye uğrayan bir kimsenin resmi bir 
makama sızlanma şeklindeki müracaatını ifade 
etmektedir. Fakat bu sızlanma, oturup haline 
yanma şeklinde bir şey olmayıp, salahiyetli ma-
kamın harekete gelmesini ve gadrin def’ini isteme 
manasını tazammun ettiği için şikâyet, mazmun 
itibariyle bir nevi taleptir ve bu bakımdan o da 
hakkı ihkak vasıtalarından biridir”25. Ancak TBMM 
Dilekçe Komisyonu aracılığıyla iletilen şikâyet 
hakkında talebin iletildiği makamın, yapılan şikâ-
yet hususunda harekete geçme yükümlülüğü 
bulunmamakta olup sadece bir ay içerisinde 
konuyla ilgili olarak TBMM Dilekçe Komisyonuna 
bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Örneğin; 
bazı televizyon kanallarında yayınlanan program-
ların Türk aile yapısını, çocukların ve gençlerin 
psikolojik gelişimini olumsuz etkilediği ve ilgili 
idare makamları tarafından bu programların yayı-
nının engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin 
alınmadığına ilişkin gerekenin yapılması husu-
sunda TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan baş-
vuru şikâyet niteliğindedir26. 

“Rica ve atıfet dileme şeklindeki müracaata 
gelince; bu, ne bir şikâyettir ne de makamı cevap 
verme mecburiyetinde bırakan bir taleptir; sadece 
bir kimsenin gerek kendi şahsına gerek başkası-
na ait, gadri mucip bir hal ve vaziyet üzerine 
salahiyetli bir makamın dikkatini çekmek ve onun 
bu vaziyetle alakalanmasını temenni etmek ve 
yalvarmaktır. Bir talep ve iddia tazammun etme-
yip sırf bir rica ve istirham mahiyetinde olduğu 
için bu nevi müracaata, atıfet yollu müracaat 
denir ve bu nevi müracaatın yazı ile ifadesi şekli-
ne de ‘arzıhal’ denir”27. Örneğin; yaşlılar için 
gündüz bakımevleri açılması istemine ilişkin 
TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuru 

                                                 
24  TEZİÇ, s.225. 
25  BAŞGİL, s. 540. 
26  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/kaynaklar/kararlar/karar14.pdf (Erş. t. 24.10.2006). 
27  BAŞGİL, s. 541. 

dilek niteliğindedir28. Şikâyet gibi dilek niteliğinde 
yapılan başvurularda da idare, belli bir biçimde 
davranma yükümlülüğü altına girmemekte sade-
ce Dilekçe Komisyonunun istediği bilgileri 30 gün 
içinde Komisyona gönderme yükümlülüğü altına 
girmektedir. TBMM Dilekçe Komisyonu da kendi-
sine gelen dilek ve şikâyetlere karşı 60 gün içinde 
yanıt vermek zorundadır. 

 

5-Siyasal Başvurularda Menfaat 

Siyasal başvurularda menfaat unsuru ne Ana-
yasa’da ne de ‘3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kul-
lanılmasıyla İlgili Kanun’da açıkça belirtilmiştir. 
Ancak bu husus, yapılan başvuruların belli bir 
menfaati içermek zorunda olmayacağı anlamına 
gelmez. Çünkü menfaat, hak kavramının içinde 
yer alır haklar, bireylere belli bir konudaki menfa-
atleri neticesinde tanınmıştır. 

Siyasal başvuru, ya başvuruda bulunanın ki-
şisel bir menfaati ile ilgili ya da içinde yaşadığı 
toplumun genelinin ya da içinde bulunduğu orga-
nizasyonun menfaatiyle ilgili olması gerekir. Bu 
durumda yapılan başvuru ya kişisel menfaati ya 
da kamu yararını ilgilendirmelidir. Diğer bir deyiş-
le; siyasal başvuruda, başvuruda bulunanın iletti-
ği dilek veya şikâyetin, kendisiyle ya da kamuyla 
ilgili olması gerekir. Bu konuda Anayasa’nın 74. 
maddesi “kendisiyle ya da kamu ile ilgili” ibaresiyle 
üstü kapalı olarak siyasal başvurularda menfaat 
unsurunu belirtmektedir. Siyasal başvuruda belli 
bir menfaatin aranması hem yersiz ve gereksiz 
olarak başvuruda bulunanın abes bir davranış 
içerisine girmesini hem de başvuru makamının 
gereksiz yere meşguliyetini önleyecektir. Örneğin 
kendisinin bir belediye çalışanı olmamasına rağ-
men belediye işçilerine günde iki öğün yemek 
verilmesi talebi ile TBMM’ye başvuranın, bu ko-
nuyla ilgili herhangi bir menfaati bulunmamaktadır. 

 

B- Siyasal Başvurunun Tarihçesi 

İlk kullanılışı hakkında herhangi bir bilgi ol-
mamakla birlikte, bu hakkın yönetilenlerle yöne-
tenler arasındaki ilişkinin mazisi kadar eski oldu-
ğu tahmin edilmektedir29. 

Tarihsel gelişim sürecinde İslam tarihi açısın-
dan; Hz. Muhammed zamanından önce, birçok 
bedevi kabilelerinde gerçek anlamda bir “idare” 
yoktu; kentlerde bile, yalnızca basit idare sistem-
leri mevcuttu. İdari yetkilileri ilk defa tanıtan (baş-
latan) Hz. Muhammed oldu. Vilayetlere valiler, 
hekimler ve vergi toplayıcılar atanmış ve her biri 
peygambere karşı sorumlu kılınmıştı. Peygambe-
rin ölümünden sonra ikinci halife Hz. Ömer büyük 

                                                 
28  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/kaynaklar/kararlar/karar17.pdf (Erş. t. 24.10.2006). 
29  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 24.10.2006). 
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reformcu kişiliğiyle idari bir sistem kurmuş ve idari 
denetimleri başlatmıştı. Bütün vatandaşların önce 
kendisine (Hz.Ömer’e) ve daha sonra özel olarak 
geliştirilmiş şikâyet inceleme idaresine başvurma, 
şikâyette bulunma hakkı vardı. Dahası Mekke’de 
yıllık hac sırasında bütün önde gelen yöneticile-
rin, halktan gelen şikâyetler itibariyle, kendilerini 
halka açık bir toplantıda savunmaları emredilmiş-
ti. Halifeler dönemini Emeviler ve Abbasiler ha-
nedanlığı takip etti. Keza Abbasiler devrinde de 
şikâyet inceleme birimleri oluşturuldu30. Abbasi 
hükümdarları zamanında, bu dini görevlerin yeri-
ne getirilmesi için “Divan-ül Mezalim” adıyla özel 
bir meclis kurulmuştur. Halkın ümeradan, devlet 
erkânından, tahsildarlardan ve nüfuzlu şahıslar-
dan şikâyetini dinleyen bu divan usulü, bütün 
İslâm devletlerine geçmiştir31. 

Bu hakkın, yazılı olarak ilk olarak İngiltere’nin 
1215 tarihli Magna Carta’sında yer aldığı genel 
kabul görmektedir32. Ancak 15 Haziran 1215 
tarihli Magna Carta’da bu hak sadece İngiliz ba-
ronlarına tanınmış olup diğer fertlere tanınmamış-
tır. Buna göre kral karşısında baronların belirli 
hallerde krala karşı müracaat hakları bulunmak-
tadır33. Yine 1689 tarihli Bill of Rights, kişilerin 
krala dilekçe verme hakları düzenlenmiş ve bu 
hakkın kullanan kişilerin kovuşturmaya uğrama-
yacağı garantisi verilmiştir34. 

İngiltere’de 1215 tarihli Magna Carta ile başla-
yan dilekçe hakkının, Amerika’da ilk uygulaması-
na 1765’te rastlanır. Bu tarihte İngiltere’nin bir 
kolonisi durumunda olan Amerika’da halk, İngilte-
re’nin 1765’te koyduğu “Danya Yasası”na karşı 
dilekçe yoluna başvurmuştur35. 1787 Anayasa-
sı’nda 1791 yılında hak ve özgürlükler alanında 
ilkeler getirilmiştir. Bu ilkelerden biri de; kongrenin 
dilekçe verme özgürlüğünü kısıtlayacak yasalar 
yapamayacak olmasıdır36. Yine, 2 Mayıs 1948 
Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi’nin 
24. maddesinde, dilekçe hakkı düzenlenmiştir. 
Madde metni, idari, siyasi ve yargısal başvuruları 
kapsamaktadır. Siyasal başvuru hakkı açısından 
bakarsak madde, siyasal başvuru hakkını herkese 
                                                 
30  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 24.10.2006). 
31  ARMAĞAN, s.26-28. 
32  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 24.10.2006) 
33  “Eğer biz ya da başyargıcımız veya memurlarımız 

ya da emrimizdeki herhangi bir kimse, herhangi bir 
durumda, herhangi birine karşı suç işler, güvenlik 
ve barış kararlarından herhangi birini ihlal ederse ve 
eğer bu hareket adı geçen 25 barondan sadece 
dördü tarafından öğrenilirse, bunlar bize gelerek 
veya yurtdışında isek başyargıcımıza giderek, işle-
nen suçu bildirecekler ve bu haksızlığı hiçbir gecik-
me olmaksızın gidermemizi talep edeceklerdir”. 

34  GÖZE, Ayferi, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, 
Beta Yayınevi, İstanbul 2000, s.441. 

35  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 
/tarihce.htm (Erş. t. 24.10.2006). 

36  GÖZE, s.509. 

tanımış ve yurttaş-yabancı ayrımı gözetmemiş, 
kişinin kendisiyle ilgili ya da toplumu ilgilendiren 
konularda herhangi bir yetkili makama dilekçe 
verebileceğini düzenlenmiştir. Maddede dilekçenin 
içeriğinin saygılı olması gerektiğini vurgulamakta 
ve yetkili makamların bu dilekçeyle ilgili derhal bir 
karar alması gerektiği düzenlenmektedir37. 

Almanya’da dilekçe hakkının kullanılması 19. 
yy’ın ilk yarısında başlamıştır. Dilekçe hakkı 1949 
Almanya Anayasası’nda da düzenlenmiştir. 1949 
Alman Anayasası, temel hak ve özgürlükleri, 
“herkesin hakları” ve “Almanların hakları” olmak 
üzere ikili bir sınıflandırmaya tabi tutmaktadır. Bu 
haklardan dilekçe hakkı, Alman Anayasası’nın, 
herkesin hakkı olarak belirlediği haklardandır ve 
Anayasanın 17. maddesinde düzenlenmiştir. 

Her şekliyle müracaatı, birey için bir kamu 
hakkı olarak medeni dünyaya, Fransızlar yaymış-
tır. Büyük ihtilali takip eden 1791 meclisinde ilk 
Fransız anayasasının görüşmeleri sırasında, 
üzerinde ciddi tartışmalar yaşanan konulardan 
biri de müracaat hakkı olmuştur. Meclis üyelerin-
den bazılarının bu hakkı, bir takım ehliyet şartla-
rıyla sınırlamak ve belirli kimselere tanımak iste-
mesi üzerine söz alan meclis üyesi Robespierre 
şöyle konuşmuştur: ‘Kamu otoritesine müracaat 
ve şikâyet etmek, toplum içinde yaşayan her 
bireyin reddi geri alınması mümkün olmayan bir 
hakkıdır. Sizler meclis halinde toplanmazdan 
evvel bile Fransızlar bu hakkı haizdirler. En zalim 
hükümdarlar bile, tebaam dedikleri halka, bu 
hakkı açıkça inkâra cesaret edememişlerdir’. 
1791’de açılan bu müzakere, her şekliyle müra-
caat hakkının ilk defa olarak yazılı bir esas teşki-
lât kanununda yer almasıyla neticelenmiş ve bu 
usul Fransa kanalıyla bütün Avrupa’ya yayılmış-
tır. Bundan sonra gerek Fransa’da ve gerek 19. 
ve 20. asırlar dünyasının her medeni devletlerde 
yapılan anayasalarda vatandaşlara, resmi otorite-
lere ve özellikle millet meclislerine müracaat ve 
şikâyet bir hak olarak tanınmış ve bu hakkın 
kullanış şekil ve şartları düzenlenmiştir38. 

Osmanlı döneminde “dilekçe” deyimi yerine 
“arz-ı hal” ve “istidaname” deyimleri kullanılmak-
taydı. Merkezde “Divan-ül Mezalim”in yerini alan 
“Divan-ı Hümayün” adı altında bir divan kurul-
muştur39. Kanun-i Esasiden (1876) önce Osman-
lılarda, merkezde, halkın dilek ve şikâyetlerini 
sunabileceği, zulme uğrayan, hakkını alamayan 
herkesin başvurma ve sığınma hakkının olduğu 
Divan-ı Hümayunun kapıları, prensip olarak her-
kese, her türlü müracaata açıktı. Burada padişa-
hın kendisi ve icraatları da rahatlıkla şikâyete 

                                                 
37  Madde 24:Dilekçe Hakkı 

Her kişi, genel ya da özel çıkarlara ilişkin çıkarları 
için, herhangi bir yetkili makama saygılı içerikte di-
lekçe vermek, ve bu dilekçesine ilişkin olarak derhal 
bir karar elde etmek hakkına sahiptir. 

38  BAŞGİL, s. 546-547. 
39  ARMAĞAN, s.29-30. 
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konu olabilirdi. Divan’da; önce iç ve dış olağan 
siyasi işler görüşülüp karara bağlanır, bu işler 
bitirildikten sonra başvuruların görüşülmesine 
geçilirdi. Divana başvuru konusunda herhangi bir 
sınırlama söz konusu olmayıp, ülkenin her nere-
sinde olursa olsun, devletin herhangi bir faaliye-
tinden dolayı hakkı ihlal edilenler, valilerden, 
askeri görevlilerden, kadılardan, vakıf yöneticile-
rinden zulüm ve haksızlık görenler, mahalli kadı-
larca haklarında yanlış hüküm verilenler, dil, din, 
ırk, sınıf farkı gözetilmeksizin doğrudan divana 
başvurabilirlerdi. Merkezde tutulan Şer’iye Sicil 
Defterlerine geçirilen dilek ve şikâyetler arasında, 
vergilerin hafifletilmesi, haksızlıkların cezalandırıl-
ması büyük yer tuttuğu görülmekte dolayısıyla 
Dilekçe Komisyonunun bu problemlerin tahlil edil-
diği toplumsal laboratuar hüviyetine haiz niteliğiyle 
iktidara ışık tuttuğu kolayca anlaşılmaktadır40. 

Divan-ı Hümayun-un; yürütme ve idari alanda 
padişah adına kullandığı sayısız görev ve yetkileri 
bulunmakta olup, bunlardan biride kendisi atamış 
olsun ya da olmasın her rütbe ve derecedeki 
kamu görevlisini denetlemek, bu konudaki şikâ-
yetleri dinlemektir. Ayrıca, Divanın ülkedeki tüm 
yargı örgütünü denetleme yetkisi bulunmakta, bu 
yetkisini bazen halktan gelen şikâyetler üzerine, 
bazen de kendiliğinden gönderdiği müfettişler 
aracılığıyla doğrudan kullanmaktadır41. 

İstanbul ve çevresinde zulümden yakınanlar 
yazılı ya da sözlü olarak divana doğrudan başvu-
rabilirler, Taşradakiler ise, bu konuda hazırladık-
ları bir dilekçeyi mahkeme siciline kaydettirdikten 
sonra kendilerine en yakın kadıya verirler, kadı 
dilekçeyi divan-ı hümayuna gönderir ve oradan 
gelecek karara göre gerekeni yapardı. Görüldüğü 
gibi Divana başvuruda kesin bir yol öngörülme-
mişti. İsteyen yazılı, isteyen de sözlü olarak diva-
na gelerek yakınmada bulunabilirdi. Türkçe bil-
meyen tebaaya divanda bulunan tercümanlar 
yardımcı olurdu42. Divan kalemlerinde tercüme 
edilen bu başvurular suretiyle Türk olmayanlara 
da dilek ve şikâyetlerini Divan’a sunmalarına 
imkân verilmiştir43. 

Yıldırım Beyazıd’ın her sabah yüksekçe bir 
mahalde halkın şikâyet ve davalarını dinleyip 
adaletin tevziine çalıştığı rivayet edilmektedir44. 

Padişahın yayınladığı adaletnamenin muhata-
bı, şikâyetlerin geldiği bölgenin yetkilisi beylerbeyi 
veya sancakbeyidir. “Almayasız”, “etmeyesiz”, 
“ettirmeyesiz” emirlerinin muhatabı da onlardır. 
Yetkili kişi bu metinleri halka okumak, duyurmak, 
isteyenlere birer nüsha vermek ve en önemlisi 
                                                 
40  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 24.10.2006). 
41  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 24.10.2006). 
42  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 24.10.2006). 
43  ARMAĞAN, s. 30-33. 
44  ARMAĞAN, s. 29. 

haksızlıkları önlemek, şikâyetleri azaltmakla yü-
kümlüdür. Adaletnamelerin artış gösterdiği veya bir 
gelenek halini aldığı yıllara bakıldığında hem adalet 
dairesinin hem de adalet kulesinin sembolik anlam-
larıyla birlikte fonksiyonlarını da kaybettiği zamanla-
ra rastladıkları görülecektir. Şeriatın ve örfi hukuk 
kurallarının çiğnendiği, suiistimallerin arttığı, şikâ-
yetlerin ayyuka çıktığı dönemlerde adaletnameler, 
gerilimi azaltıcı ve kısmen zulmü önleyici potansi-
yel arazlar olarak karşımıza çıkıyor45. 

18.yy.’ın sonlarına doğru Divan-ı Hümayün’ün 
toplantılarının önemini kaybetmesi üzerine bu 
divanın gördüğü işler “İkindi Divanı”na intikal 
etmiştir. İkindi Divanı, sadrazamın sarayında 
toplanırdı. Paşa Kapısı adı verilen bu teşkilata 1. 
Abdulhamit’ten sonra Bab-ı Ali denilmiş ve böyle-
ce Bab-ı Ali teşkilatı kurulmuştur. Bu tarihten 
sonra Bab-ı Ali’de benzer toplantılar yapılmış, 
daha sonra ise Nezaretler (Bakanlıklar) kurulmuş 
ve dilekçeler normal olarak buralara verilmeye 
başlanmıştır46. 

Osmanlı, kuruluş devrinden beri tebaasında 
yaşayan halkın sorunlarını yönetenlere iletme 
imkânı tanımış ve tebaaya hakkını araması için 
en tepeye “Divan-ı Hümayün”e başvurma imkânı 
sağlamıştır. Osmanlı, ne talebin illaki dilekçeyle 
olması şartını aramış ne de dilekçenin Türkçe 
olması şartını. Osmanlı, bu hakkı verirken tebaayı 
bürokrasiyle uğraştırmamış; dilekçe hakkının 
esası ile ilgilenmiştir. Yine, Osmanlı’da dilekçe 
hakkını kullanan kişinin illaki Türk olması gerek-
memekte hangi ırktan olursa olsun tebaanın 
şikâyeti dinlenmektedir. 

1876 Anayasası ülkemizde dilekçe hakkını 
düzenleyen ilk anayasadır. Dilekçe hakkının 
düzenlendiği 14. maddeye47 göre; dilekçe hakkı 
sadece vatandaşlara tanınmıştır. Vatandaşların 
toplu dilekçe verme hakkı yasaklanmamış olup 
dilekçelerin yazılı olması şartı aranmıştır. Dilekçe-
lerin konusu şahsi hak ve menfaatlerle ilgili olabi-
leceği gibi kanun ve nizama aykırı kamu menfaat-
leri ile de ilgili olabilir. Dilekçe, yetkili mercilere 
verilebileceği gibi mebusan ve ayan meclislerine 
de verilebilir. Madde metnindeki “müddei” tabiri-
nin, usul hukuku anlamında “davacı” sıfatını değil 
“şikâyet konularını takdim eden kimse”yi ifade 
ettiği kabul edilmektedir48. Son olarak madde 
metninde vatandaşların yalnızca şikâyetlerinden 
söz edilmekte olup dilekleriyle ilgili bir ayrıntı 
bulunmamaktadır. 

                                                 
45  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 24.10.2006) 
46  ARMAĞAN, s.30-33. 
47  “Tebaai Osmaniyeden bir veya bir kaç kişinin gerek 

şahıslarına ve gerek umuma müteallik olan kavanin 
ve nizamata muhalif gördükleri bir maddeden dolayı 
işin merciine arzuhal verdikleri gibi Meclisi Umumi-
ye dahi müddei sıfatile imzalı arzuhal vermeğe ve 
memurinin ef’alinden iştikâye selâhiyetleri vardır”.  

48  ARMAĞAN, s.34-35. 
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Yine 1876 Anayasası’nın 52.maddesine49 gö-
re Meclis, şahsa ait müracaatlardan ancak adli 
veya idari makamlarca verilmiş son kararlara 
karşı itiraz yollu yahut da bu makamlardan şikâ-
yet yollu olanlarını kabul eder. O nedenle, mec-
lisçe bir şikâyet dilekçesinin incelenebilmesi için, 
bunun ilk önce ait olduğu mercilerden geçmiş ve 
son kararın verilmiş olması şarttır50. 

1876 Anayasası döneminde, Meclis-i 
Mebusan ve Meclis-i Ayan İçtüzüğünde dilekçe 
ile ilgili hükümler bulunmaktaydı. Bu içtüzüklerde 
Anayasa’da düzenlenen dilekçe hakkının görü-
şülme usullerini düzenlemişti. Bu içtüzükler gere-
ğince; iki meclise de dilekçe verilebilirdi. Meclise 
verilen bir dilekçe, Dilekçe Komisyonu’na gelir, 
orada dilekçe okunur, Komisyon dilekçeyi ya ait 
olduğu bakana gönderir veya Meclis Genel Kuru-
luna arz eder ya da iptal ederdi51. 

1921 Anayasası’nda dilekçe hakkıyla ilgili bir 
hüküm bulunmamaktadır. Ancak bu Anayasa, 
1876 tarihli Kanun-i Esasi-i’yi yürürlükten kaldır-
madığından bu dönemde 1876 Anayasası da 
yürürlükteydi. Bu dönemde 1876 anayasasının 
14. ve 52. maddelerine dayanılarak mecliste 
“İstid’a Encümeni” kurulmuş ve bu encümen 
Meclise gelen dilekçeleri incelemiştir. 

1924 Anayasası’nın 82. maddesi dilekçe hak-
kını “ihbar ve şikâyet hakkı” biçiminde düzenle-
miştir. Vatandaşlar kendileriyle ya da kamuyla 
ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında tek başlarına ya 
da topluca yetkili makamlara ve TBMM’ye yazıyla 
başvurma hakkına sahiptir. 82. madde, vatandaş-
ların kendileriyle ilgili müracaatlarının sonucunun 
kendilerine tebliğ edileceğini belirtmiştir. Bu ana-
yasa döneminde 1927 tarihli TBMM Dahili Ni-
zamnamesi; 82. madde kapsamında yapılan 
ihbar ve şikâyetin görüşüleceği “Arzuhal Encü-
meni”ne (m.22) ve çalışma usullerine (m.50–59) 
yer vermiştir. Bu Anayasa yürürlükteyken söz 
konusu başvurular üzerine TBMM Dilekçe Ko-
misyonu, hiyerarşik bir üst amir gibi dilekçeleri 
inceliyor ve idareden aldığı cevap üzerine olay 
hakkında karar vererek öznel işlem yapıyordu. 
Bunun nedeni 1924 Anayasası’nın Meclis Hükü-
meti sistemini benimsemesiydi52. 

1961 Anayasası, dilekçe hakkını bireylerin 
temel hak ve hürriyeti saymış ve bireylerin sahip 
oldukları siyasi haklar ve ödevler kısmında, 62. 
maddede, düzenlemiştir53. 1961 Anayasası di-
                                                 
49  Bir kimse şahsına müteallik dâvasından dolayı 

Meclisi Umuminin iki Heyetinden birine arzuhal ver-
diği halde eğer evvelâ ait olduğu memurini Devlete 
veyahut o memurların tabi bulundukları mercie mü-
racaat etmediği tebeyyün ederse arzuhali red olunur. 

50  HIZ, Yüksel–YILMAZ, Zekeriya, Bilgi Edinme ve 
Dilekçe Hakkı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004, s.19. 

51  HIZ–YILMAZ, s.19. 
52  YILDIRIM, s.16. 
53  Madde 62: “Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile 

ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına ya 

lekçe hakkını sadece vatandaşlara tanımıştır. 
Dilekçelerin yazılı olarak yapılmasını öngören 
62. madde dilekçenin konusunu; vatandaşların 
kendileriyle ya da kamu ile ilgili dilek ve şikâyet-
lerin oluşturacağını düzenlemiştir. Önceki ana-
yasaların aksine 1961 Anayasası dilekçe hakkı-
nın kapsamına “dilek”leri de dâhil etmiştir. 62. 
madde, Alman Anayasası’nın 17. maddesi örnek 
alınarak hazırlanmıştır. Toplu olarak başvuruya 
izin verilmiş ve vatandaşların, kendileriyle ilgili 
başvurmalarının sonucunun, dilekçe sahiplerine 
yazılı olarak bildirileceği düzenlenmiştir. 1961 
Anayasasının getirdiği diğer bir yenilik dilekçele-
rin TBMM’de görüşülmesi konusundadır. Bu 
zamana kadar içtüzüklerle düzenlenen dilekçe-
nin TBMM’de görüşülmesi de dilekçe hakkının 
sadece TBMM’yi ilgilendiren uygulamasını dü-
zenleyen 140 sayılı kanununun çıkarılmasıyla 
müstakil bir kanunla tespit edilmiştir. Bu kanunla 
vatandaşların TBMM’ye dilekçeyle başvurabilme-
leri yasal olarak düzenlenmiştir54. 140 sayılı 
kanuna göre TBMM’ye yapılan siyasal başvuru-
lar yedisi Cumhuriyet Senatosundan, on sekizi 
Millet Meclisi üyelerinden seçilen TBMM Karma 
Komisyonu tarafından incelenerek karara bağla-
nıyordu. 140 sayılı kanunun 5. maddesinden 
anlaşıldığına göre, siyasal başvuru yolu ancak 
her türlü idari ve yargısal başvurma imkânının 
bulunmaması halleriyle, özel af talebi hallerinde 
mümkün ve etkili olabilecek bir yoldur. TBMM 
Karma Dilekçe Komisyonu kararı “hukukun ma-
hiyeti itibariyle ilgili şahsın mevcut mevzuat kar-
şısındaki durumunun, idaresi tarafından yeniden 
incelenmesi sonucunu doğurduğu için hukuken 
etkili bir yol olmadığı söylenebilir. Ancak, 140 
sayılı kanunun 12. maddesine göre, bu karar 
üzerine Bakanın yaptığı işlem yasama meclisle-
rinde görüşülürken Bakanın siyasi sorumluluğu 
söz konusu olabilir55. 

 

C- Siyasal Başvurunun Pozitif Hukukta 
Düzenlenişi 

1- Anayasal Düzenleme 

Başvuru hakları (idari, siyasal ve yargısal), 
genel olarak 1982 Anayasası’nın 40. maddesinde 
düzenlenmiştir. İnceleme konumuz olan siyasal 
başvuru hakkı, 1982 Anayasasının 74. madde-
sinde56 özel olarak ayrıca düzenlenmiş olup va-

                                                                    
da topluca yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Mil-
let Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. 
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu dilekçe sa-
hiplerine yazılı olarak bildirilir”.  

54  HIZ–YILMAZ, s.21. 
55  GİRİTLİ, İsmet - BİLGEN, Pertev, İdari Kaza Ders 

Notları, Filiz Kitabevi, İstanbul 1966, s.81. 
56  Madde 74. (1) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası 

gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yaban-
cılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyet-
leri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.  
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tandaşların ve mütekabiliyet esasına uymak kay-
dıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendi-
leriyle ya da kamu ile ilgili dilek ve şikâyetlerini 
TBMM’ye yazılı olarak iletmelerini ifade etmekte-
dir57. 

1961 Anayasası’nın 62. maddesi siyasal baş-
vurunun toplu olarak dilekçe ile yapılabileceğini 
düzenlemiştir, ancak 1982 anayasasının 74. mad-
desi bu konuda herhangi bir düzenleme ihtiva 
etmemektedir. Anayasada açıkça yasaklanmayan 
bir hak kanunlarca ve diğer düzenleyici işlemlerle 
sınırlanamayacağına göre günümüzde siyasal 
başvuru yoluna toplu dilekçe ile başvurmanın 
serbest olduğunu söylememiz mümkündür. 

Bu konudaki esas sorun memurlarla ilgilidir. 
Anayasanın 74.maddesinde memurlar için siyasal 
başvuru yolunun yasak olduğu hususunda bir 
ibare bulunmamaktadır. Aynı şekilde 3071 Dilek-
çe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda da 
memurlar için herhangi bir yasak getirilmemiştir. 
Anayasamız 128. maddesinde memurlar ile ilgili 
genel bir düzenleme yapmış ve Memurların ve 
diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, 
görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık 
ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla 
düzenleneceğini belirtmiştir. Yine Anayasanın 
muhtelif maddelerinde (m.33, m.68) memurlar 
için bazı faaliyetler sınırlanmış ya da yasaklan-
mıştır ancak bu maddelerde de siyasal başvuru 
yolu ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunma-
maktadır. Siyasal başvuru yolu bireyin, bir konu-
daki dilek ve şikâyetini TBMM’ye iletmesidir. Bu 
hak, vatandaş-yabancı (bazı koşullara sahip) 
ayırımı yapılmaksızın herkese tanınmıştır ve 
memurlar da bu hakka sahip olanlardandır. Dola-
yısıyla memurların siyasal başvuru hakkına sahip 
oldukları hususunda herhangi bir şüphe yoktur. 

Memurlarla ilgili sorun memurların TBMM’ye 
toplu siyasal başvuru yapıp yapamayacaklarına 
ilişkindir. DMK’nın 26. maddesi memurların toplu 
eylem ve hareketlerde bulunma yasağı düzen-
lenmiş ve “DMK’nın 21. maddesi58 ile hükme 

                                                                    
(2) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecik-
meksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.  
(7) Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, 
Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, ça-
lışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile 
Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikle-
ri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar 
kanunla düzenlenir. 

57  TEZİÇ, s.225 
58  Bu konuda Devlet Memurları Kanununun 21. mad-

desi memurların müracaat, şikâyet ve dava açma 
hakkını düzenlemiş olup Devlet memurlarının ku-
rumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı mü-
racaat; amirleri veya kurumları tarafından kendileri-
ne uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şi-
kâyet ve dava açma hakkına sahip oldukları belir-
tilmiştir. Madde müracaat ve şikâyetlerin söz veya 
yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile 
şikâyet edilen amirler atlanarak yapılacağını da dü-

bağlanan hakkın kullanılmasında, birden fazla 
Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile 
müracaatları ve şikâyetleri yasaktır”, şeklinde bir 
ifadeye yer vermiştir. DMK’nın 21. maddesinde 
belirtilen idari başvuru yoludur. Eğer bir hak ana-
yasada sınırlanmamışsa, o hakkın kanunlarla 
veya diğer düzenlemelerle sınırlanması anayasa-
ya aykırılık teşkil eder. Topluca siyasal başvuru, 
ne Anayasanın 74. maddesinde ne de 3071 sayılı 
kanunda yasaklanmıştır. Dolayısıyla sadece 
memurlar değil siyasal başvuru hakkına sahip 
olan herkes TBMM’ye toplu olarak dilekçe ile 
başvurabilecektir. Bu nedenle DMK’ nın 26. mad-
desi idari başvuru yolu açısından uygulanabilir ise 
de memurların topluca siyasal başvuru yoluna 
gitmesi hususunda herhangi bir engel bulunma-
maktadır. Aksi yöndeki düşünce, Anayasa’nın 74. 
maddesine aykırılık teşkil edecektir. 

1982 Anayasası ile 1961 Anayasası arasında 
siyasal başvurunun düzenlenişi hususunda bir 
takım farklar vardır: 

Bu farklardan ilki, Türk vatandaşı olmayanlara 
siyasal başvuru hakkının tanınması ile ilgilidir. 
1961 Anayasasında siyasal başvuru hakkı, sade-
ce vatandaşlara tanınmış, yabancıların bu hakkı 
kullanmaları anayasada düzenlenmemiştir. 1982 
anayasasının 74. maddesi de 2001 yılında yapı-
lan değişiklikten önce yabancılara siyasal başvu-
ru hakkını tanımıyordu. Ancak 2001 yılında 4709 
sayılı yasayla “karşılıklılık” esası gözetilmek 
kaydıyla “Türkiye’de ikamet eden yabancılara” da 
siyasal başvuru hakkı verilmiştir. Anayasamızdaki 
bu değişiklikle, diğer devlet anayasalarındaki 
“herkes” veya “fertler” ifadeleriyle bir paralellik 
kurulmaya çalışılmıştır. 

Bu farklarda ikincisi toplu başvuru konusun-
dadır. 1961 Anayasası’nda vatandaşlara topluca 
siyasal başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve bu 
konuda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 
1982 Anayasası ise topluca başvuruyu düzenle-
memiş ancak madde metninde topluca başvuru-
nun yasak olduğuna dair bir ifadeye de yer veril-
memiştir. Diğer bir deyişle; 1982 Anayasası toplu 
başvuru hakkını sınırlamamıştır. 

Üçüncüsü, 1961 Anayasası dilekçe hakkının 
kullanma biçiminin ne şekilde düzenleneceğini 
belirtmemiştir59. Ancak; 1982 Anayasası, bu 
hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenleneceğini 
madde metninde belirtmiştir60. 

Son olarak 1961 Anayasası da 1982 Anaya-
sası da dilekçe sahiplerinin, kendileriyle ilgili 
başvuruşlarının sonucunun, kendilerine yazı ile 

                                                                    
zenleyerek müracaat ve şikâyetlerin ne şekilde ya-
pılacağını da belirtmiştir. 

59  1961 Anayasası döneminde 26 Aralık 1962 tarih ve 
140 sayılı yasa ile dilekçe hakkı yasa düzenlenmiştir. 

60  01 Kasım 1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı-
nın Kullanılmasına Dair Kanun ile dilekçe hakkı dü-
zenlenmiştir. 
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bildirileceği düzenlenmiştir ancak bu hususta belli 
bir zaman sınırı öngörmemiştir. 1982 Anayasa-
sı’nın 74. maddesinde ise, 2001 yılında 4709 
sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu madde 
metnine bu başvuruların sonucunun “gecikmeksi-
zin” bildirileceği ifadesi eklenmiştir. Maddeye 
eklenen “gecikmeksizin” ifadesiyle dilekçelerin 
sürüncemede kalmaması ve mümkün olan en 
kısa sürede yanıtlanması amaçlanmıştır. 

 

2- Yasal Düzenleme 

1984 yılında kabul edilen 3071 sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun kabulün-
den önce bu hak “Türk vatandaşlarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine Dilekçe İle Başvurmaları 
ve Dilekçelerinin İncelenmesi İle Karara Bağlan-
masının Düzenlenmesine Dair 140 sayılı Kanun-
la” düzenlenmişti. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanunun kabulüyle 140 sayılı 
kanun ilga edilmiş ve 3071 sayılı yasada, dilekçe 
hakkının tanımı, amacı, kapsamı, şekil şartları, 
dilekçenin incelenebilmesi için taşıması gereken 
nitelikler belirtilmiştir. 3071 sayılı yasada, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların dilek-
çe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlan-
ması esas ve usullerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde gösterileceği esası da yer 
almıştır. 

 

3- İçtüzük ve Diğer Düzenlemeler 

Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usul-
leri TBMM İçtüzüğünün 115 inci ile 120 nci mad-
deleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddeler 
içtüzüğe, 16 Mayıs 1996 tarih ve 424 sayılı 
TBMM kararı ile eklenmiştir. Bu maddeler eklen-
meden önce dilekçe komisyonunun çalışma esas 
ve usulleri yürürlükten kaldırılmış olan 140 sayılı 
yasanın ilgili maddeleri uyarınca yürütülüyordu. 
3071 sayılı yasanın (Geçici 1) maddesi bu husu-
su düzenlemiştir. Buna göre; “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler 
yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaşları-
nın Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile 
Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile 
Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair 
Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve 
usullerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur”. İçtüzükteki maddelerde; “komis-
yona başvuru, dilekçenin Komisyon Başkanlık 
Divanınca görüşülebilmesi şartları, Başkanlık 
Divanı kararlarına itiraz, dilekçelerin Komisyon 
Genel Kuruluna sevk edilmesi, Komisyon Genel 
Kurulu kararlarının bastırılıp dağıtılması, Komis-
yon Genel Kurulu kararlarına itiraz, dilekçeler 
hakkındaki kesin kararların sonucuyla ilgili olarak 
Bakanların 119 uncu madde gereğince kesinle-
şen kararlar hakkında yaptıkları işlemler ve bun-
larla ilgili olarak Komisyon Genel Kurulu’nca 
yapılacaklar” ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Bu husustaki diğer bir düzenleme “Dilekçe ve 
Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına İlişkin Baş-
bakanlık Genelgesi”dir. 24 Ocak 2004 tarih ve 
25356 sayılı Resmi Gazete’de bilgi edinme hakkı 
ve dilekçe hakkı kullanılması hususunda Anayasa 
ve Kanun hükümlerinin uygulanmasında gerekli 
hassasiyetin gösterilmediği, dilekçeyle yapılan 
başvurulara idarî makamlar tarafından bazen 
cevap verilmediği veya yasal süresinden sonra 
cevap verildiği, dolayısıyla dilekçe hakkının etkin 
şekilde kullanımının gerçekleşmediği yolunda 
şikâyetler bulunması nedeniyle, dilekçe hakkının 
mevzuatımızda yer alan esas ve usullere uygun 
olarak etkin kullanılmasını teminen, bakanlıkların 
merkez ve taşra teşkilatları, valilik, kaymakamlık 
ve mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarının hizmet alanlarında uyması için “Dilekçe 
ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına İlişkin 
Başbakanlık Genelgesi” yayınlanmış ve dilekçe 
hakkının kullanılması ve idari işlemlerin tesisi 
bakımından, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca 
uyulması öngörülen usul ve esaslar ifade edilmiş-
tir. Ayrıca genelgede; dilekçe hakkı ve bilgi edin-
me haklarıyla ilgili düzenlemelerin, “Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal 
Programda yer alan insan hakları alanında yasal 
ve idare düzenlemelerin yapılması ve uygulama-
ların iyileştirilmesi taahhütleri açısından büyük 
önem ve öncelik taşımakta” olduğu vurgulanmak-
tadır61. 

 

D- Siyasal Başvurunun Diğer Ülke Anaya-
salarında ve Uluslararası Sözleşmelerde Dü-
zenlenişi 

Siyasal başvuru hakkı KKTC Anayasası’nın 
Siyasal Haklar ve Ödevler başlıklı dördüncü bö-
lümünde 76/2 maddesinde düzenlenmiştir. Mad-
de metnine göre siyasal başvuru hakkı sadece 
yurttaşlara tanınmıştır. Topluca başvuru yasak-
lanmamış olup; siyasal başvuru hakkının kullan-
ma biçiminin yasayla düzenleneceğini belirtmiştir. 

Dilekçe hakkı 1949 Almanya Anayasası’nda 
da düzenlenmiştir. 1949 Alman Anayasası, temel 
hak ve özgürlükleri, “herkesin hakları” ve “Alman-
ların hakları” olmak üzere ikili bir sınıflandırmaya 
tabi tutmaktadır. Bu haklardan dilekçe hakkı, 
Alman Anayasası’nın, herkesin hakkı olarak belir-
lediği haklardandır ve Anayasanın 17. maddesin-
de düzenlenmiştir. 

13-14 Ekim 2000’de Fransa’nın Biarritz ken-
tinde gerçekleşen AB zirvesinde devlet ve hükü-
met başkanlarının bilgisine sunulup kabul gören 
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, 7-8 Aralıktaki 
“Nice Zirvesi”nde onaylanmış olup, 44. maddede 
“dilekçe ile başvurma hakkı” düzenlenmiş, birliğin 
bütün vatandaşları veya bir üye devlette ikamet 
eden veya kanuni adresi bu devlette bulunan 

                                                 
61  http://www.trt.net.tr/bilgi_edinme/genelge.htm (Erş. 

t. 29.10.2006).  
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bütün gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin, Avrupa 
Parlamentosu’na dilekçe ile siyasal başvuru hak-
kına sahip olduğu belirtilmiştir62. 

Siyasal başvuru, Avrupa Birliği Anayasası’nın 
104. maddesinde düzenlenmiştir. 104. maddeye 
göre bu haktan yararlanacak kişiler: “Herhangi bir 
Birlik vatandaşı ve Üye Devletlerden birinde ika-
met eden ya da kayıtlı işyeri Üye Devletlerden 
birinde bulunan bütün gerçek ya da tüzel kişiler-
dir” ve Avrupa Parlamentosu’na dilekçe verme 
hakkına sahiptirler63. 

2 Mayıs 1948 Amerikan İnsan Hakları ve 
Ödevleri Bildirisi’nin 24. maddesinde, dilekçe 
hakkı düzenlenmiştir. Madde metni, idari, siyasi 
ve yargısal başvuruları kapsamaktadır. Siyasal 
başvuru hakkı açısından bakarsak; madde, siya-
sal başvuru hakkını herkese tanımış ve yurttaş-
yabancı ayrımı gözetmemiş; kişinin kendisiyle 
ilgili ya da toplumu ilgilendiren konularda herhan-
gi bir yetkili makama dilekçe verebileceğini dü-
zenlenmiştir. Maddede dilekçenin içeriğinin saygı-
lı olması gerektiğini vurgulamakta ve yetkili ma-
kamların bu dilekçeyle ilgili derhal bir karar alma-
sı gerektiği düzenlenmektedir64. 

 

E- Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 
Kapsamında Siyasal Başvuru ve Bilgi Edinme 
Hakkı 

Temel hak ve hürriyetlerin korunması isteme 
alanında genel bir hüküm 1982 Anayasası’nın 
“Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması” başlıklı 
40. maddesinde yer almaktadır. Madde metninde, 
herkese, sahip oldukları anayasal hakların ihlali 
durumunda yabancı-yurttaş ayrımı yapılmadan 
“yetkili makama” başvurma hakkı tanınmıştır. Bu 
maddede belirtilen başvurular “idari başvuru”, 
“siyasal başvuru” ve “yargısal başvuru”dur. Ayrıca 
Anayasanın 74. maddesi de özel olarak idari 
başvuruyu ve siyasal başvuruyu düzenlemiştir. 

Bilgi edinme hakkı, bu maddelerdeki idari 
başvuruların kapsamında yer almaktadır. Bilgi 
edinme hak ve özgürlüğü, esas itibariyle idarenin 
işlemleri, tutum ve davranışları hakkında, kişilerin 
bilgilenmesi ihtiyacından doğmuş olup, batı de-
mokrasilerinde altmışlı yıllara kadar geçmişi bu-
                                                 
62  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 

/tarihce.htm (Erş. t. 27.10.2006).  
63  Madde 104 

Dilekçe hakkı 
Herhangi bir Birlik vatandaşı ve Üye Devletlerden 
birinde ikamet eden ya da kayıtlı işyeri Üye Devlet-
lerden birinde bulunan bütün gerçek ya da tüzel ki-
şiler, Avrupa Parlamentosu’na dilekçe verme hakkı-
na sahiptir 

64  Madde 24:Dilekçe Hakkı 
Her kişi, genel ya da özel çıkarlara ilişkin çıkarları 
için, herhangi bir yetkili makama saygılı içerikte di-
lekçe vermek ve bu dilekçesine ilişkin olarak derhal 
bir karar elde etmek hakkına sahiptir. 

lunmaktadır65. Bilgi edinme hak ve özgürlüğü, 
idarenin tek yanlı iradesi ile hukuk düzeninde 
yapacağı değişiklikler hakkında ilgili bireylerin, 
işlemin niteliği ve sonuçları hakkında bilgi alabil-
mesini sağlayan hak ve özgürlüktür. Bu hak ve 
özgürlük, yönetimde açıklığı sağlayan, idari usul 
yasalarının bir bakıma eksikliklerini tamamlayan, 
bireyleri tebaa durumundan çıkarıp sunulan kamu 
hizmetlerinden yararlanan statüsüne yükselten, 
gün ışığında yönetim ya da yönetimde demokra-
sinin en önemli unsurlarından birisidir66. Siyasal 
başvuru da vatandaşların ve karşılıklılık şartıyla 
Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle 
ya da kamu ile ilgili kamu ile ilgili dilek ve şikâyet-
leri hakkında TBMM’ye başvurmalarıdır. Bu bağ-
lamda hem bilgi edinme hakkı, hem de siyasal 
başvuru hakkı, bireyin, anayasada yer alan temel 
hak ve hürriyetlerinin korunmasını isteme ve bu 
alandaki taleplerini bildirebilme ve kendileri ve 
kamu ile ilgili konularda bilgi sahibi olma vasıtala-
rıdır. Bu başvuru yolları bireyin temel hak ve 
hürriyetlerinin koruması açısından önemli bir yere 
sahip olup bireyler, sahip oldukları hakların ihlali 
neticesinde bu başvuru yollarına başvurarak 
korunma sağlayabilecek, yönetenlere dilek ve 
şikâyetlerini bildirebileceklerdir. 

 

F-Siyasal Başvuru Hakkının Anayasal Sı-
nırları 

Sınırlama, belli bir hakkın anayasa tarafından 
öngörülen ya da anayasada bulunan norm alanı-
na yasa yoluyla veya yasaya dayanılarak dışarı-
dan yapılan ve bu alan içinde kişiye sağlanan 
imkânları daraltan bir müdahaledir. Buna karşılık, 
o hakkı daha güçlü duruma getiren, ona daha 
etkin bir içerik kazandıran ya da anayasal sınırla-
rını somutlaştırmaktan ibaret kalan düzenlemeler 
sınırlama değildir67. 

Siyasal başvuru hakkının düzenlendiği 1982 
Anayasası’nın 74.maddesi, siyasal başvuru hak-
kının kullanılması hususunda herhangi bir sınır-
lama getirmemiştir. Anayasa’nın 13. maddesi; 
temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmak-
sızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde 
belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlandırılabileceğini düzenlemiş ve bir temel 
hak ve hürriyet olan siyasal başvuru hakkının 
düzenlendiği 40. ve 74. maddelerde herhangi bir 
sınırlama konulmamıştır. Ancak bu durum siyasal 
başvuru hakkının sınırsız bir şekilde kullanılabile-
ceği anlamına gelmez. 

                                                 
65  YILDIRIM, Ramazan, “İdare Hukuku Açısından Bilgi 

Edinme Hak ve Özgürlüğü” Başbakanlık İdari Usul 
Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Anka-
ra 1998, s.227. 

66  YILDIRIM, s.56. 
67  SAĞLAM, Fazıl, Temel Hakların Sınırlanması ve 

Özü, A.Ü. S.B.F. Basın ve Yayın Yüksek Okulu Ba-
sımevi, Ankara 1982, s.23. 
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Hak ve özgürlüklerin ilk sınırı, kendi bünye-
sinde ve cevherinde bulunmaktadır68. Dürüstlük 
ilkesi olarak anılan bu ilkeye göre herkes hakları-
nı kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dü-
rüstlük ilkesine uygun hareket etmek mecburiye-
tindedir. Aksine hareket eden kişi hakkını kötüye 
kullanmış sayılır. Hukuk düzeni bu tip kötüye 
kullanmaları korunmaz69. Her hak, veriliş amacı-
na uygun ve olarak veriliş amacıyla sınırlı olarak 
kullanılmalıdır. 

Bu konudaki diğer bir sınırlama 1982 Anaya-
sası’nın “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kulla-
nılamaması” başlıklı 14. maddesinde yer almak-
tadır. Madde, Anayasa’da yer alan hak ve hürri-
yetlerden hiçbirinin, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan hakları-
na dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti orta-
dan kaldırmayı amaçlanan faaliyetler biçiminde 
kullanılamayacağını düzenlemiştir. 

Son olarak 14. maddenin ikinci fıkrası; Ana-
yasa hükümlerinden hiçbirinin, Devlete veya 
kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürri-
yetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilen-
den daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaç-
layan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak 
şekilde yorumlanamayacağını belirtmiştir. 

 

G-Siyasal Başvuru Sahibinin Sorumluluğu 

1- Cezai Sorumluluk 

Bireylere siyasal başvuru hakkı tanınması ve 
bu hakkın kullanılmasının Anayasa’da özel olarak 
sınırlanmamış olması, hakkın sınırsız bir şekilde 
kullanılacağı anlamına gelmez. Örneğin dilekçe 
sahibinin siyasal başvuru hakkını kullanırken 
dilekçesinde hakaret etmiş olması halinde işlediği 
fiil, siyasal başvuru hakkı kapsamında değerlen-
dirilemez. 

Ancak bu dilekçeler, cezai açıdan değerlendi-
rilirken 5237 sayılı TCK’nın 128. maddesi70 göz 
önünde bulundurulmalıdır. Maddenin gerekçesi, 
hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan 
herkesin, toplum barışını bozucu nitelik taşıması 
dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenme-
sini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına 
sahip olduğunu, bir suçun işlendiğini öğrenen 
bireyin, bununla ilgili olarak yetkili makamlar 
nezdinde ihbar veya şikâyette bulunma hakkının 

                                                 
68  YILDIRIM, s.24. 
69  AYAN, Mehmet, Medeni Hukuk, Mimoza Yayınları, 

Konya 1997, s.163. 
70  İddia ve savunma dokunulmazlığı md. 128- Yargı 

mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan ya-
zılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kap-
samında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya 
da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması hâlin-
de, ceza verilmez. Ancak, bunun için, isnat ve de-
ğerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara da-
yanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.  

bulunduğunu belirtmiştir. Bu nedenle anılan di-
lekçelerin cezai kovuşturma yapılmadan önce bu 
esaslarla incelenmesi gerekir. Eğer dilekçe met-
ninde yer alan beyanlar TCK m.128’in (iddia ve 
savunmanın) kapsamını aşmışsa o zaman birey 
bu hukuka uygunluk nedeninden faydalanamaz. 
Nitekim maddenin gerekçesinde bir talebin resmi 
bir makama iletilmesinin dilekçe hakkının kulla-
nılması bağlamında hukuka uygun bir davranış 
olduğu ancak bireylerin dilekçe hakkına sahip 
olmasının, dilekçenin içeriğindeki ifadeler açısın-
dan başlı başına bir hukuka uygunluk sebebi 
olarak mütalâa edilemeyeceğini belirtmiştir71. 

Orijinini Latince “petitum” (talep) kavramı oluş-
turan ve 1982 Anayasasının 74. maddesinde 
güvence altına alınan dilekçe hakkı, bir sübjektif 
kamusal haktır. Sübjektif haktır; çünkü bu hak, 
toplu veya münferiden, ancak bireyler tarafından 
kullanılabilir. Kamusal bir haktır; çünkü bu hakkın 
kullanılmasıyla kişiler taleplerini resmi makamlara 
iletmek olanağını elde etmektedirler. Bir talebin 
resmi bir makama iletilmesi, bir hukuka uygunluk 
sebebi niteliğindedir. Suç teşkil eden bir fiilin 
işlendiğini öğrenen bireyin, bununla ilgili olarak 
yetkili makamlar nezdinde ihbar veya şikâyette 
bulunma hakkı vardır (ihbar veya şikâyet hakkı). 
Bu itibarla, belli bir suç vakıasıyla ilgili olarak 
ihbar veya şikâyette bulunmak, bir hakkın icra-
sından ibarettir. Gerçekleşmiş bir olayla ilgili 
olarak bu olayın oluşumuna neden olan kişiler de 
gösterilmek suretiyle ihbar veya şikâyette bulu-
nulması durumunda, hakaret veya iftira suçunun 
oluştuğundan söz edilemez. Çünkü, burada ger-
çekleşmiş somut olayla ilgili olarak ihbar veya 
şikâyette bulunmak şeklinde bir hakkın icrası söz 
konusudur. İhbar veya şikâyet hakkının anayasal 
dayanağını Anayasanın “Hak arama hürriyeti”ni 
düzenleyen 36 ve “Dilekçe hakkı”nı düzenleyen 
74. maddeleri oluşturmaktadır72. Sonuç olarak; bir 
talebin resmi bir makama iletilmesi, bir hukuka 
uygunluk sebebi niteliğindedir ve siyasal başvuru 
hakkı da TCK’nın 128. maddenin kapsamında 
değerlendirilmelidir73. Belediyenin hizmetlerinin 
yetersiz olduğunu düşünen ve bu husustaki şikâ-
yetini siyasal başvuru yoluyla TBMM’ye ileten kişi 
ile arabası çalınan bir kişinin, şüphelendiği kişiyi 
şikâyet etmesi arasında TCK 128 bağlamında bir 
fark yoktur. Şikâyetin farklı makamlara yapılması 
iddia ve savunma dokunulmazlığının uygulanma-
sına engel değildir. 

                                                 
71  TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 

664, s.538 vd. 
72  ÖZGENÇ, İzzet – ŞAHİN, Cumhur, İddia ve Sa-

vunma Hakkı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Haziran-Aralık 2001 Cilt:V, Sayı:1- 2 BASKI HAZİ-
RAN 2003, s.90-92. 

73  YILDIRIM, s.24, ARMAĞAN, s.133. 
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2- Hukuki Sorumluluk 

Dilekçe sahibinin hukuki sorumluluğu tam-
dır74. Başvuru haklarının kullanılması nedeniyle 
ortaya çıkan hukuki sorumluluk, daha çok kişi 
haklarının ihlal edilmesiyle ortaya çıkar. Başvuru 
haklarının kötüye kullanılması başvurulan ma-
kamdaki kamu görevlisine ya da üçüncü kişilere 
maddi ya da manevi zararlar verebilir75. Kişi, 
yaptığı siyasal başvuru neticesinde bir başka 
şahsın ya da kurumun maddi ya da manevi zara-
ra uğramasına neden olmuşsa bunu tazmin et-
mek zorundadır. Yine yapılacak siyasal başvuru 
neticesinde zarara uğraması kuvvetle muhtemel 
olan kişi de kaçınma davası açarak bu eylemin 
gerçekleşmesinin engellenmesi hususunda mah-
keme kararı elde edebilir. Yine zarara uğrayan 
taraf tespit davası açarak yapılan başvurunun kişi 
haklarını ihlal ettiğini mahkeme kanalıyla tespit 
ettirebilir. Bu konuda Borçlar kanununun ve Me-
deni Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. 
Ancak burada zarara sebep olan durumun, kişinin 
siyasal hakkının kullanmasının olmadığı, bu hak-
kını yasanın belirlediği sınırı aşarak kusurlu bir 
şekilde bir başkasının zarara uğramasına sebep 
olacak derecede kullanması olduğu unutulmama-
lıdır. 

 

Ğ- Siyasal Başvuru Hakkının Engellenmesi 

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi 
ile ilgili olarak yürürlükten kaldırılmış olan 765 
sayılı TCK’da özel bir hüküm bulunmamaktaydı. 
765 sayılı TCK’da siyasi hakların kullanılması suç 
olarak düzenleyen genel bir madde bulunmak-
taydı. Siyasi hürriyet aleyhinde cürümler başlıklı 
174. maddesi76 siyasi hakların kullanılmasının 
engellenmesini genel bir maddede düzenleyerek 
hangi siyasi faaliyetlerin engellenmesinin suç 
teşkil edeceğini tek tek belirlememiştir. Ancak 
siyasal başvuru hakkı 1982 Anayasasında “siyasi 
haklar ve ödevler” başlığı altında düzenlenmiş ve 
siyasal başvuru hakkının bir siyasi hak olduğu 
kabul edilmiştir. Bu nedenle 765 sayılı yasanın 
yürürlükte olduğu dönemde bireyin siyasal başvu-
ru hakkının engellenmesi, 174. maddenin tatbikini 
gerektirirdi. 

5237 sayılı TCK’nın “Siyasi Hakların Kullanıl-
masının Engellenmesi Suçu”nu düzenleyen 114. 
maddesinde ise genel anlamıyla değil içeriği 
belirtilerek hangi siyasi hakkın kullanılmasının 
suç teşkil edeceği belirtilmiştir. Buna göre yeni 
TCK’da, bir siyasî partiye üye olmaya veya ol-
mamaya, siyasî partinin faaliyetlerine katılmaya 

                                                 
74  YILDIRIM, s.26, ARMAĞAN, s.133 
75  YILDIRIM, s.27  
76  Madde 174 - Her kim şiddet veya tehdit göstererek 

veya nümayiş veya gürültü yaparak birini tamamen 
veya kısmen siyasi haklarını kullanmaktan men 
ederse ... cezası ile cezalandırılır.  

veya katılmamaya, siyasî partiden veya siyasî 
parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya, seçim 
yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmama-
ya veya seçildiği görevden ayrılmaya zorlanması 
suç olarak kabul edilmiştir77. 

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi 
suçu, ilk defa 5237 sayılı kanunla ayrı bir başlık 
altında düzenlenmiştir. “Dilekçe Hakkının Kulla-
nılmasının Engellenmesi” başlıklı 5237 sayılı 
kanunun 121 inci maddesi; “Kişinin belli bir hakkı 
kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği 
dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul 
edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar 
hapis cezasına hükmolunur” şeklindedir. Bu dü-
zenleme ile dilekçe hakkının kullanılmasının 
engellenmesi yaptırım altına alınmıştır. TBMM’ye 
iletilmek üzere bu hususta yetkili bir makama 
yapılan siyasal başvurunun haklı bir neden ol-
maksızın TBMM’ye gönderilmemesinin reddedil-
mesi veya TBMM’ye yapılan başvurunun TBMM 
Dilekçe Komisyonu tarafından hukuki bir neden 
olmaksızın kabul edilmemesi filleri, bu suçu oluş-
turacaktır. 

Maddedeki suçun oluşabilmesi bakımından 
yasal koşulları taşıyan bir dilekçenin söz konusu 
olması gerekmektedir. Dilekçe, kişinin belli bir 
hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına 
yazılı olarak yaptığı başvuruyu ifade etmektedir. 
Dilekçenin unsurları 3071 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; “Türkiye 
Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara 
verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe 
sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikamet-
gâh adresinin bulunması gerekir”. Eğer dilekçe 
sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikamet-
gâh adresi bulunmuyorsa yasal koşulları taşıyan 
bir dilekçenin varlığı söz konusu olmayacaktır78. 
3071 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin c fıkrasın-
da da bu koşulları taşımayan dilekçenin incelen-
meyeceği ifade edilmiştir. Bunun bir sonucu ola-
rak da bu niteliklere sahip olmayan bir başvuru-
nun kabul edilmemesi halinde TCK m.121’de 
düzenlenmiş olan suç oluşmayacaktır. 

Madde gerekçesinde dilekçenin kabul edil-
memesinin hukuki bir temele dayanması halinde 
suçun oluşmayacağı ifade edilmiştir. Bu bakım-
dan 3071 sayılı kanunun 6 ncı maddesi kapsa-
mında bulunan dilekçelerin kabul edilmemesi 
durumunda da bu suç oluşmayacaktır. Zira 3071 
sayılı Kanun’un “İncelenemeyecek dilekçeler” 
başlıklı 6 ncı maddesinde; “Türkiye Büyük Millet 
Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya 
gönderilen dilekçelerden; 

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, 

                                                 
77  GÖKCEN, Ahmet, Hürriyete Karşı Suçlar, 

http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/117.doc 
(Erş. t. 29.10.2006). 

78  GÖKCEN, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/ 
117.doc (Erş. t. 29.10.2006). 
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b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla 
ilgili olanlar, 

c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan 
herhangi birini taşımayanlar, incelenemezler” 
denilmektedir. 

 

H- Siyasal Başvuruların Diğer Başvurularla 
Karşılaştırılması 

1- Şekil Açısından Karşılaştırma 

Siyasal başvurular, dilekçe ile ve yazılı ola-
rak yapılmalı ve Türkçe yazılmalıdır79. Sözlü 
olarak yapılan siyasal başvurular kabul edilmez 
(3071 sy. Kanun m.3). Ayrıca, dilekçelerde, 
dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya 
ikametgâh adresinin bulunması gerekir (3071 
sy. Kanun m.4). 

İdari başvuruların yapılması kural olarak, si-
yasal başvurulardaki gibi, herhangi bir şekil şartı-
na tabi değildir. Yazılı yapılabilecekleri gibi sözle 
veya davranışla yapılabilir. Ancak bazı idari baş-
vuruların dilekçeyle yapılması ve bu dilekçelerin 
belirli şartlara tabi olması; yasa, tüzük, yönetmelik 
ve diğer adsız düzenleyici işlemlerle istenebilir80. 
Örneğin 3071 sayılı Dilekçe Kanunu’nun 3. mad-
desinde belirtilen yetkili makamlara yapılacak 
dilek ve şikâyetlerle ilgili idari başvuruların yazılı 
olması ve Türkçe yazılması gerekir. 

Yargısal başvuru yolunda, siyasal başvuru 
yapabilmek için gereken şekil şartlarından daha 
fazla şekil şartı, koşul ve sınırlama bulunmakta-
dır. Yargısal başvuruların hukuksal sonuçlar 
doğurabilmesi için dava açma süreleri, biçimleri, 
davacı ve davalıda bulunması gereken koşullara, 
dilekçede bulunması gereken koşullara uyulması 
gerekir. Örneğin davalının cevap dilekçesinde 
davacının iddialarına hiç cevap verilmemiş olması 
o iddiaları ikrar niteliğindedir. 

 

2- Başvuru Sahipleri Açısından Karşılaş-
tırma 

Siyasal başvuru hakkı sadece Türk vatan-
daşlarının değil Türkiye’de ikamet eden yaban-
cının ülkesinde Türk vatandaşlarına da aynı 
hakkın tanınmış olması kaydıyla, yabancıların 
da hakkıdır. 

İdari başvuru yoluna kural olarak herkes baş-
vurabilir. Bu hususta vatandaş-yabancı, gerçek-
tüzel kişi ayrımı yapılmaz. Ancak bazı idari baş-
vuruları sadece Türk vatandaşları yapabilmekte-
dir. Örneğin 657 sayılı DMK’ nın 48. maddesine 
göre devlet memuru olabilmek için ancak Türk 

                                                 
79  TBMM dilekçe komisyonuna, https://edilekce.tbmm. 

gov.tr/KomisyonSec.aspx adresi üzerinden internet 
üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.  

80  YILDIRIM, s.52 

vatandaşları başvurabilir81. Yine 3071 Sayılı 
Dilekçe kanununda yer alan idari başvuru yolun-
dan yabancıların faydalanabilmeleri için Türki-
ye’de ikamet etmeleri ve mütekabiliyet şartı 
aranmaktadır (3071 sy. Kanun m.3). 

Son olarak yargısal başvuru yoluna da herkes 
başvurabilir. Bu konuda 1982 Anayasası’nın 36. 
maddesi herhangi bir kısıtlama getirmemiştir. 
Ancak bu, yabancılardan, dava açarken davalının 
haklarına halel gelmemesi için tedbir mahiyetinde 
teminat istenmesine mani değildir. Buradaki 
amaç yabancının dava açma hakkının kısıtlan-
ması değil; davacının davayı kaybetme ihtimaline 
karşı, karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılanma-
sının garanti altına alınmasıdır82. 

 

3- Başvurulan Makamlar Açısından Karşı-
laştırma 

Siyasal başvuru yolu, ülkemizde sadece 
TBMM’ye yapılmaktadır. İdari başvuru yolu ise; 
yürütmeye ve organına ve onun doğal uzantısı 
olan idareye yapılabileceği gibi, bunun dışında 
devletin diğer yasama ve yargı organları içinde 
yer alan ve idari işleve sahip olan kamusal ma-
kamlara da yapılabilir83. Yargısal başvurular ise, 
anayasa ile yargılama yetkisi verilen makamlara 
yani mahkemelere yapılır. 

 

4- Süre Açısından Karşılaştırma 

Siyasal başvuruda bulunmak için yasalarda 
herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır, 
her zaman yapılabilir. 

İdari başvuru yolunda süre konusunu yapılan 
başvurunun niteliğine göre incelemek gerekir. 
Etkisiz idari başvurular84 için herhangi bir süre 
kısıtlaması söz konusu değildir; bu tür başvurular 
her zaman yapılabilir. İlk defa yapılacak etkili idari 
başvurular85 da kural olarak bir süre kısıtlamasına 

                                                 
81  YILDIRIM, s.53 
82  20.5.1982 tarih ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel 

Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun  
Madde 32 - Türk mahkemesinde dava açan, dava-
ya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı ger-
çek ve tüzelkişiler, yargılama ve takip giderleriyle 
karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere 
mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zo-
rundadırlar. Mahkeme, dava veya takibin niteliğine 
ve duruma göre davacıyı, davaya katılanı veya ta-
kip isteğinde bulunanı karşılıklılık esasına göre te-
minat göstermek- ten muaf tutabilir.  

83  YILDIRIM, s.53 
84  Etkisiz idari başvurular: idareyi, işlem veya eylem 

yapmaya zorlama gücü olmayan başvurulardır. Bu 
konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YILDIRIM, s.63 vd. 

85  Etkili idari başvurular: Başvurunun içerdiği talep, 
dilek veya şikâyet, yasalar tarafından güvence altı-
na alınmışsa, ortada etkili bir idari başvuru var de-
mektir. Örneğin imar Kanunu idareye, şartlarını ye-
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tabi değildir. Ancak başvurunun konusu için özel 
kanununda herhangi bir süre öngörülmüşse, 
başvuru, yasada belirtilen süre içerisinde yapıl-
malıdır. Örneğin DMK m.40’a göre memurluk 
başvuruları kural olarak 18 yaşını doldurduktan 
sonra yapılabilir. Son olarak; “herhangi bir idari 
işlem veya eylemden menfaati ya da hakkı olum-
suz etkilenen kişilerin yapacakları itiraz içerikli 
idari başvurular” (örneğin idarenin kamulaştırma 
kararının iptali için 30 gün içerisinde idare mah-
kemesine dava açılmalıdır), “tam yargı davası 
açmak için alınması gereken ön karar konulu idari 
başvurular” (örneğin belediyenin yaptığı doğalgaz 
çalışmaları esnasında, gaz kaçağı nedeniyle 
çıkan yangın neticesinde evi yıkılan birey, olayı 
öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve her halükarda 
beş yıl içinde zararının tazmini için belediyeye 
başvurmalı ve ön karar almalıdır) ve “kamu gö-
revlilerinin görevleri gereği yaptıkları idari başvu-
rular” belli bir süre içerisinde yapılmak zorunda-
dır, aksi halde yapılamazlar86. 

Son olarak yargısal başvurular da kural olarak 
belli bir sürede yapılmalıdır. Örneğin haksız fiil 
neticesinde maddi veya manevi tazminat isten-
mesine ilişkin dava hakkı, haksız fiilden zarar 
gören tarafın, zararı ve zarar gören tarafı öğren-
mesinden itibaren bir yıl ve herhalde zarara se-
bep olan fiilin meydana gelmesinden itibaren on 
yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar (Borçlar 
Kanunu m.61/1). Ancak bazı yargısal başvurular 
için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Örneğin 
şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen 
çiftler her zaman dava açma hakkına sahiptir. 

 

III- SİYASAL BAŞVURUNUN TBMM TARA-
FINDAN İNCELENMESİ 

A- Siyasal Başvuru Talebinde Bulunması 
Gereken Şartlar 

Yapılacak bir siyasi başvurunun öncelikle 
yazılı olarak ve dilekçeyle yapılması gerekir. Bu 
husus 1982 Anayasası’nın 74. maddesinde, 
3071 sayılı Dilekçe Kanunu’nun 1. maddesinde, 
2004/12 Sayılı Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının 
Kullanılması hakkındaki Başbakanlık genelgesi-
nin 1. maddesinin (a) bendinde belirtilmiştir. 
Siyasal başvuru dilekçesinde bulunması gere-
ken diğer şartlara gelince; Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verilen veya gönderilen dilekçelerde, 
dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya 
ikametgâh adresinin bulunması gerekir (3071 
sy. k m.4). 

                                                                    
rine getiren herkese, inşaat ruhsatı verme yükümlü-
lüğü, bireylere de şartlarını yerine getirmek koşuluy-
la ilgili idareden inşaat ruhsatı isteme ve alma hakkı 
vermiştir. Bireylerin, inşaat ruhsatı isteme talebini 
içeren idari başvuruları, etkili bir idari başvurudur. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YILDIRIM, s.67 vd.  

86  YILDIRIM, s.53. 

B- Siyasal Başvurunun Dilekçe Komisyonu 
Tarafından İncelemesi 

Türk vatandaşlarının ve karşılıklılık esası gö-
zetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yaban-
cıların kendileriyle veya kamu ile ilgili olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gön-
derdikleri dilek ve şikâyetler, meclis dilekçe ko-
misyonu tarafından incelenir (İç Tüzük m.115). 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilek-
çelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve 
karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandı-
rılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gön-
derilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır 
(3071 sy. k m.8). 

 

C- Siyasal Başvuruların Başkanlık Diva-
nınca İncelenmesi ve İncelenmeyecek Siyasal 
Başvurular 

Dilekçe komisyonu başkanlık divanı; dilekçe 
komisyonunun, başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtibinden oluşur. Başkanlık Divanının görevi, 
komisyona gelen dilekçeleri inceleyerek 3071 
sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen şartları 
taşımayan dilekçelerin görüşülmeyeceğini karara 
bağlamaktır. Bu bağlamda Başkanlık Divanı: 

1. Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, 

2. Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini 
gerektiren87, 

3. Yargı mercilerinin görevine giren konularla 
ilgili olan veya haklarında bu merciler tarafından 
verilmiş bir karar bulunan, 

4. Yetkili idarî makamlarca verilen kesin ce-
vap suretini ihtiva etmeyen, 

5. Kanunun dilekçede bulunmasını zorunlu 
gördüğü şartlardan herhangi birini taşımayan, 
dilekçelerin görüşülemeyeceğini karara bağlar. 

Komisyon Başkanlık Divanı, bu kararlarını 
bastırır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
dağıtır. Dağıtım tarihinden itibaren on beş gün 
içinde itiraz olunmayan Başkanlık Divanı kararları 
kesinleşir ve durum dilekçe sahiplerine yazılı 
olarak bildirilir. 

                                                 
87  Örneğin “Sürücü belgesine sahip olma koşullarının 

Avrupa Birliği normlarına uyarlanarak, tek gözü 
görmeyenlerin (B) sınıfı sürücü belgesine sahip ol-
malarını mümkün kılacak yasal düzenleme yapıl-
ması, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan itirafçı te-
rör suçluları olarak yeni bir pişmanlık yasası çıka-
rılması, Trafik kazalarından doğan tazminat sorum-
luluğunun aracın sahibine değil, aracı kullanana ait 
olması talebiyle komisyona gelen dilekçeler hakkın-
da komisyon, yeni bir kanunu veya bir kanun deği-
şikliğini gerektirmesi nedeniyle görüşülemeyeceği 
kararı vermiştir. 
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/dilekce_kanun 
_gerektiren (Erş. t. 23.10.2006) 
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Komisyon Başkanlık Divanı; görüşülemeye-
ceğini karara bağladığı dilekçelerden, kanun 
olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar gör-
düklerinin birer örneğini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa bilgi olarak 
gönderir (3071 sy. k m. 6, İç Tüzük m.116). 

İhbar niteliği taşıyan bazı isimsiz şikâyet di-
lekçelerinin incelenip incelenmemesi konusunda 
“toplumsal yarar” göz önünde bulundurulmak 
kaydıyla, dilekçede olay, yer ve kişinin belirtilmiş 
olması yeterli kabul edilmeli ve verilen dilekçe 
ihbar usullerine göre işleme konulmalıdır. Bu 
husus, 2004/12 Sayılı Dilekçe ve Bilgi Edinme 
Hakkının Kullanılması hakkındaki Başbakanlık 
genelgesinin 1. maddesinin (a) bendinde de belir-
tilmiştir. Genelgeye göre “Ad, soyad ve adres 
bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu 
içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine 
giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmaya-
caktır. Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle bir-
likte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette 
bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte 
bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu 
hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem yapı-
labilir. Anayasa Mahkemesinin ihbar konusunda 
verdiği 05.12.1968 tarih ve E.1967/49, K.1968/60 
sayılı kararında da, “İhbar, kanuni delillerin varlığı 
ile desteklenmedikçe bir suçlamada hiçbir zaman 
ağırlık noktası etki unsuru olamaz. İhbar doğru 
ise bir olayı bir eylemi duyurmuş olur; ancak olay 
veya eylemle sanık arasındaki ilişki kurmaya tek 
başına yeterli değildir... İhbarı yapanın kimliğinin 
belli olup olmaması birinci derecede önem taşı-
maz. İmzasız veya düzme kimlikli bir ihbar üzeri-
ne Cumhuriyet Savcısı işi ilginç görürse araştır-
maya geçebilir ve belki gerçekten yer almış bir 
olayı ortaya çıkartır... “ diyerek ihbarda kimliğin 
önemli olmadığını vurgulamıştır. Buna göre, ihbar 
ve şikâyet dilekçelerinde “olay, yer ve kişi”nin 
somut olarak belirtilmesi, ihbar ve şikâyetin işle-
me konulması için yeterlidir88. Burada komisyon, 
ilgili dilekçeyi, ihbar olarak nitelendiriyorsa, olayı 
değerlendirmesi amacıyla görevli Cumhuriyet 
Savcısına göndermelidir89. 

                                                 
88  TEPE, Kemal, Bilgi Edinme-Dilekçe Hakkı, s.2, 

http://www.makalem.com/Search/ArticleDetails.asp 
?nARTICLE_id=4340 (Erş. t. 30.10.2006) 

89  Bu konuda meclis dilekçe komisyonunun basın 
bülteninde yapılan açıklama; 
“Komisyona yapılan başvuruların bir kısmında, va-
tandaşlarımız çevresindeki bazı önemli yolsuzlukları 
veya suçları ihbar niteliğinde dilekçeler göndermek-
tedirler. Kimi zaman bu kişiler değişik mülahazalarla 
isimlerini ve adreslerini vermemek suretiyle bu baş-
vuruları yapmaktadır. 
Bugün uygulamada Cumhuriyet Savcıları CMUK 
151 ve 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görev-
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesi çerçevesinde isimsiz ihbarları, ihbar edilen 
olayın ciddiyeti ölçüsünde ele alıp işleme koymak-
tadırlar. 

D- Dilekçelerin Komisyon Genel Kurulunca 
İncelenmesi 

Komisyon genel kurulu, Komisyon Başkanlık 
Divanının 116 ncı maddenin dışında gördüğü, 
(incelenebilecek) dilekçeler ile aynı madde gere-
ğince karara bağladığı dilekçelerden süresi içinde 
itiraza uğrayanları inceler. 

Komisyon Başkanlık Divanı tarafından komis-
yon genel kuruluna sevk edilen bu dilekçeleri, 
komisyon genel kurulu, öncelikle 116 ncı madde 
hükmü gereğince inceleyerek karar konusu olup 
olamayacakları hususunu kararlaştırır. Daha 
sonra dilekçelerin incelenmesine geçer ve dilek-
çeler hakkında karar verir (İç Tüzük m.117). 

 

E- Siyasal Başvuru Dilekçelerinin İncelen-
mesinde Süre 

Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen di-
lekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve 
karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandı-
rılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gön-
derilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır 
(3071 sy. k. m.8). 

Dilekçelerin TBMM tarafından 60 gün içerisin-
de cevaplandırılması ve idari makamların 
TBMM’nin istediği bilgileri 30 gün içerisinde gön-
derme zorunluluğuna, 2004/12 Sayılı Dilekçe ve 
Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması hakkındaki 

                                                                    
Aynı şekilde her ne kadar 3071 sayılı Dilekçe Hak-
kının Kullanılmasına Dair Kanunun 4 üncü madde-
sinde, Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine veya yetkili makamlara verdikleri veya 
gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı -
soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin 
bulunması gerektiği belirtilmiştir. TBMM İçtüzüğü-
nün 116 ncı maddesinde, bu tür (isim vesaire bu-
lunmayan) dilekçelerin işleme konulmama müeyyi-
desiyle karşılaşacağı belirtilmiş, kanuna aykırılığın 
yaptırımı ortaya konmuşsa da, Kamu Görevlilerinin 
uygulamalarından şikâyete yönelik başvurularda 
‘Toplumsal Yarar’ göz önünde bulundurulmak kay-
dıyla ihbar niteliğinde şikâyette bulunanın isminin 
belirli olup olmamasına birinci dereceden önem at-
fetmemek, dilekçede olay, yer ve kişinin belirtilmiş 
olmasını yeterli kabul etmenin ülke gerçekleriyle 
bağdaşır bir uygulama olacağı aşikardır. Böyle bir 
uygulamanın aynı zamanda Memurların ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Korunduğu izlenimine yol aça-
bilecek yanlış düşünceyi bertaraf edeceği, dolayı-
sıyla, demokratik sisteme ve hukuk devletine olan 
güveni koruyacağı ortadadır. 
Bu konunun diğer yönüyle de düşünülmesi de ge-
rekmektedir. İhbar furyasının başlayabileceği, mes-
netsiz iftira niteliğinde başvuruların çoğalacağı da 
hesaplanmalıdır.  
Takdiri komisyona tanımak kaydıyla önemli görülen 
bazı başvuruların işleme konabilmesinin faydalı 
olacağı düşünülmektedir.” http://www.tbmm.gov.tr/ 
komisyon/dilekcekomisyonu/basin_13_03_2003.htm 
(Erş. t. 23.10.2006) 
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Başbakanlık genelgesinin 1. maddesinin (a) ben-
dinde de dikkat çekilmiştir90. 

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 
Dair Kanunda 02.01.2003 tarih ve 4778 sayılı 
yasayla yapılan değişiklikten önce91; vatandaşla-
rın gönderdiği dilekçelere cevap verme süresi 
belirlenmediği gibi, cevap verme zorunluluğu da 
yoktu. Son yapılan yasal düzenlemeyle dilekçele-
re cevap verme süresi sınırlandırılmış olup, süre-
sinde verilmeyen cevaplar nedeniyle ilgili kamu 
görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma 
imkânı vardır92. Ancak bu hakkın önemi ve ağırlı-
ğına paralel olarak kanaatimizce 3071 sayılı yasa 
ile özel ceza müeyyidesine yer vermek daha 
isabetli olacaktır. Son olarak bu hususta 
TBMM’nin talebi doğrultusunda süresi içinde 
cevap vermeyen kamu görevlilerinin idari93 ve 
hukuki94 sorumlulukları da bulunmaktadır. 

                                                 
90  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen dilekçele-

rin dilekçe ... komisyonunda incelenerek 60 gün için-
de karara bağlanacağı göz önüne alınarak, TBMM 
Dilekçe Komisyonu tarafından gönderilen dilekçelerin 
de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç otuz 
gün içerisinde cevaplandırılmasına dikkat edilecektir. 

91  Madde 28 - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 
Madde 8 - Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderi-
len dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi 
ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandı-
rılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen 
dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme 
ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir. 

92  5237 sayılı Türk ceza kanununun 257. Maddesinin 
2. Fıkrasına göre; Kanunda ayrıca suç olarak ta-
nımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yap-
makta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin 
mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan 
ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu gö-
revlisi... cezalandırılır.  

93  657 sayılı DMK’ nın 125. Maddesinin Kınama baş-
lıklı B fıkrasının a bendine göre – Verilen emir ve 
görevlerin tam ve zamanında yapılmasında ... ku-
surlu davranmak,  
657 sayılı DMK’ nın 125. Maddesinin Aylıktan kes-
me başlıklı C fıkrasının a bendine göre – Kasıtlı ola-
rak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında 
yapmamak...  
657 sayılı DMK’ nın 125. Maddesinin Kademe İlerle-
mesinin durdurulması başlıklı D fıkrasının n bendine 
göre – Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak 

94  TBMM tarafından istenilen bilgileri, başkasına zarar 
vermek amacıyla kasten ve kötüniyetle bildirmeye-
rek, başvuranın zarara uğramasına yol açan devlet 
memuruna, zarara uğrayan başvuran, doğrudan, 
tazminat davası açılabilir. Doğrudan memura dava 
açılabilmesinin sebebi kamu görevlisinin kişisel ku-
surundan kaynaklanmaktadır. Normalde Anayasa 
m. 129/5 gereği Memurlar ve diğer kamu görevlile-
rinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan 
doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek 
kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uy-
gun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.  

F- Komisyon Genel Kurulu Kararlarının 
Bastırılması ve Dağıtılması 

Komisyon Başkanlık Divanı, Komisyon Genel 
Kurulunca alınan kararları bastırır, bütün millet-
vekillerine ve bakanlara dağıtır (İç Tüzük m. 118). 

G-Komisyon Genel Kurul Kararlarına İtiraz 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin her üyesi Ko-
misyon Genel Kurulunun kararına, kararın dağı-
tım gününden itibaren otuz gün içinde gerekçeli 
bir yazıyla itiraz edebilir. Aksi halde, dilekçe hak-
kındaki karar kesinleşir. 

Komisyon Genel Kurulu, itiraz edilen dilekçe-
ler için, itiraz tarihinden itibaren otuz gün içinde 
bir rapor düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanlığına sunar. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin alacağı karar kesindir. 

Bu madde hükümleri gereğince kesinleşen 
kararlar, dilekçe sahiplerine ve ilgili bakanlıklara 
bildirilir (İç tüzük m.119). 

 

Ğ- Dilekçeler Hakkındaki Kesin Kararların 
Sonucu 

İçtüzüğün 120. maddesi uyarınca, dilekçe 
komisyonu genel kurulu, dilekçelerle ilgili düzen-
leyeceği bir raporun TBMM genel kurulunda gö-
rüşülmesini isteyebilmektedir. Ancak bu yolun 
işletilmesine, uygulamada tanık olunmamıştır95. 
Madde metnine göre; “Bakanlar 119 uncu madde 
gereğince kesinleşen kararlar hakkında yaptıkları 
işlemi, aynı maddenin son fıkrası uyarınca kendi-
lerine yapılan bildiri tarihinden itibaren otuz gün 
içinde, Komisyon Başkanlığına yazıyla bildirirler. 
Komisyon Genel Kurulu, bunlardan gerekli gör-
düklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü-
şülmesini isteyebilir. Bu takdirde, komisyon kendi 
görüşünü belirten bir rapor hazırlayarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Komis-
yonun bu istekte bulunması halinde 119 uncu 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri 
uygulanır. 

İlgili bakanlık birinci fıkra uyarınca yapması 
gereken bildiriyi yapmadığı takdirde de, aynı fıkra 
hükümleri uygulanır” (İç Tüzük m. 120). 

 

H- Siyasal Başvurularda Dilekçenin Gön-
derildiği Makamda Hata Edilmesi 

Siyasal başvuru dilekçesinin TBMM’ye değil 
de ilgili olmayan bir idari makama verilmesi du-
rumunda, dilekçe, bu makam tarafından 
TBMM’ye gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de 
bilgi verilir (3071 sy. k. m.5). 

                                                 
95  İBA, Şeref-BOZKURT, Rauf, 100 Soruda Parlamen-

to/Türk Parlamento Hukukuna Giriş, Nobel Yayın 
Dağıtım, Ankara 2004, s.223. 
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IV- SİYASAL BAŞVURUNUN HUKUKİ SO-
NUÇLARI 

Dilekçe hakkının bir parçası olan siyasal baş-
vurular, bireyler için kesin sonuç doğurmazlar ve 
idareye, başvuruda belirtilen dilek veya şikâyetle 
ilgili bir eylem yapma zorunluluğu yüklemezler. 
Bu tip başvurular sadece TBMM Dilekçe Komis-
yonu tarafından ilgili makamlara iletilir. Bu tür 
dilek ve şikâyetlerin sayısının çok olması, belirli 
ölçüde bir rahatsızlığın ve huzursuzluğun ifadesi 
olarak ortaya çıkar ve yöneticileri uyarıcı bir etki 
yapar96. Yürütme organı üzerinde etkili bir dene-
tim yapabilecek bir parlamentoya yapılan siyasal 
başvuru, yürütmenin denetlenmesi ve uyarılması 
olanağını verir97. 

Dilekçe üzerine verilen kararların kendiliğinden 
yürürlük gücü (icrailiği) yoktur. İdarenin bu kararla-
ra uymaması ancak yürütmenin yasama organı 
karşısında siyasal sorumluluğuna yol açabilir. 
Danıştay 5. Dairesi 14.04.1964 tarihli bir kararında 
“... Dilekçe Karma Komisyonu kararının mahkeme 
kararı olmadığına ve bu bakımdan infaz mecburi-
yeti bulunmadığına” karar vermiştir98. 

Dilekçe biçiminde yasama organına yapılan 
başvuruda, yurttaşlar, kamu ile ilgili gördükleri 
hususların yasama organınca dikkate alınmasını 
ve yasama organının belli konularda yasal düzen-
leme yapmak için harekete geçmesini sağlayabi-
lirler. Bu yolla yasama organına etki yapılarak, 
belli bir konunun en azından kamuoyuna duyu-
rulması ve giderek de gündemde tutulması sağ-
lanabilir99. 

TBMM dilekçe komisyonunun verdiği kararlar 
incelendiğinde, komisyonun dilek ve şikâyetlerle 
ilgili olarak gerekli değişikliklerin ya da düzenle-
melerin yapılması hususundaki kararının temen-
niden öteye gitmediği görülmektedir100. TBMM 

                                                 
96  ÖZÇELİK, Selçuk, Anayasa Hukuku Dersleri, C:2, 

İstanbul 1983, s. 313; YILMAZ, Dilşat, İdari İşlem-
lerde Başvuru Yollarının Gösterilmesi, Gazi Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), s.65. 

97  ULER, Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararlarının 
Sonuçları, AÜHF Yayınları, Ankara 1970, s.107. 

98  ULER, s.107 
99  TEZİÇ, s.226 
100  “Gökhan GÜNAYDIN isimli bir vatandaşın Genetiği 

Değiştirilmiş Organizmalar kapsamındaki ürünlerle 
ilgili verdiği bir dilekçe neticesinde verilen 12 nolu 
kararda Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin tüketimi ve 
bunlara ilişkin üretim olanaklarının geliştirilmesi hu-
suslarında ülkelerin genelinde farklılıklar olduğu 
gözlenmiş ve mevzuat yönüyle de uygulama birliği-
ne rastlanamadığı anlaşılmıştır. Ülkemizde de bu 
konuda yasal düzenleme eksikliği olduğu ve buna 
bağlı olarak önemli bir hukuki boşluk doğduğu göz-
lenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Mecli-
since kabul edilerek yürürlüğe konulan “Cartagena 
Biyogüvenlik Protokolü” ne uygulamada etkinlik ka-
zandırarak söz konusu hukuki boşluğu gidermek 
amacıyla, Tarım ve Köyisleri Bakanlığı koordinatör-

                                                                    
lüğünde yürütülmekte olan “Ulusal Biyogüvenlik 
Kanun Taslağı” çalışmalarının, biran önce sonuç-
landırılması gerekmektedir. Söz konusu yasa tasla-
ğı çalışmalarının Avrupa müktesebatına uyum sü-
recine paralel düzenlemelerle olgunlaştırılarak Tür-
kiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesi temen-
nisi dışında, başvurunun yasal düzenleme konusu 
olan kısmı hakkında 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM içtüzüğünün 
116 ncı maddesi uyarınca, Komisyonumuzca başka 
bir işlem yapılamayacağına karar verildi”, 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 
/kaynaklar/kararlar/karar12.pdf (Erş. t. 04.11.2006) 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu 
Genel Kurulunda Konut Edindirme Yardımlarının 
hak sahiplerine ödenmesine ilişkin Mehmet Kasıkçı 
ve M. Uğur Gökçe’ye ait dilekçelerin görüşmeleri 
tamamlanmıştır. Bu görüşmeler sonucunda Komis-
yonda, 
— Hak sahiplerinin mağduriyetlerini önlemek ama-
cıyla başlatılan mevzuat çalışmaların biran önce 
sonuçlandırılması, 
— Konut edindirme hak sahipliği tespit çalışmaları-
nın hızlandırılması, 
Yönünde fikir oluşmuştur. 
İlgili dilekçeler hakkında 3071 sayılı Dilekçe Hakkı-
nın Kullanılmasına Dair Kanun ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 116 ncı maddesi uyarın-
ca Komisyonumuzca 
başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi”, 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 
/genel_kurul_kararlari.htm (Erş. t. 04.11.2006) 
“Komisyonumuz, toplantı gündeminin 2 nci sırasın-
da yer alan çarsı ve mahalle bekçilerinin sorunları-
na ilişkin yukarıda yapmış olduğu tespit ve değer-
lendirmeler sonucunda: 
Çarsı ve mahalle bekçilerinin hizmet sınıfının, ka-
nunlarda verilen görevleri ve yürüttükleri hizmete 
uygun olarak değiştirilmesine ve benzer nitelikte 
hizmet yürüttükleri-polis gibi- meslek mensuplarına 
tanınan özlük haklarının, gece bekçilerine de ta-
nınmasına; Emekli çarsı ve mahalle bekçilerinin, 
benzer nitelikte görev yapan emekli emniyet teşkilâ-
tı mensuplarına tanındığı gibi kanun koyucunun bu 
meslek mensuplarının silah taşımaları konusunda 
öngördüğü amaca uygun olarak, taşıdıkları silahtan 
harç alınmamasına yönelik gerekli yasal düzenle-
melerin bir an önce çıkarılması tavsiye edilip, bu 
aşamada, yasal düzenleme gerektiren bu konular 
hakkında, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılma-
sına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğünün 116 ncı ve 
117 inci maddeleri uyarınca Komisyonumuzca baş-
ka bir işlem yapılamayacağına, Çarsı ve mahalle 
bekçilerinin görev ve sorumluluklarının belirtildiği 
722 sayılı Kanununa aykırı olarak, kendilerine tevdi 
edilen görevlerden başka islerde çalıştırılmamasına 
yönelik, yetkili idari makamlarca gerekli çalışmaların 
yapılmasına, TBMM İçtüzüğünün 117 inci ve deva-
mı maddeleri uyarınca, karar verildi” 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 
/kaynaklar/kararlar/karar11.pdf (Erş. t. 04.11.2006) 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu 
Genel Kurulunda 1999 Tarihinde yapılan Devlet 
Memuriyeti sınavında başarılı olduklarından bahis-
le, bugüne kadar herhangi bir kamu kurum ve kuru-
lusuna yerleştirilmediklerini, Mayıs 2004 yılında ya-
pılacak olan Devlet Memuriyeti sınavı ile kazandık-
ları hakkın kaybolacağını ifade ederek, DMS sına-
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Dilekçe Komisyonuna, önlerine gelen dilekçeler 
hakkında aldıkları kararlarla ilgili olarak ne idari 
makamlara emir verme yetkisi tanınmış ne de 
müşahhas ferdi ve maddi tasarruflarda bulunma 
yetkisi verilmiştir. Aynı husus belli durumlar dı-
şında yasama organı için de geçerlidir. Belli du-
rumlar dışında yasama organının da müşahhas 
ferdi ve maddi tasarruflarda bulunmasına imkân 
yoktur. Bu durumda dilekçe hakkında kesinleşmiş 
bir teşrii kararın infaz edilmesini sağlamak için 
TBMM üyelerinin elinde bulunan imkânlar soru, 
gensoru, genel görüşme ve inceleme, araştırma-
dan ibarettir101. 

 

V- SONUÇ 

Siyasal başvuruyu, vatandaşların ve müteka-
biliyet şartıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıla-
rın, kendileriyle ya da kamu ile ilgili dilek ve şikâ-
yetleri hakkında, yasama organına yaptıkları 
başvurulardır. 

Yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkinin 
başlangıcı kadar eski bir geçmişi olduğu kabul 
edilen siyasal başvuru hakkı, farklı usullerde olsa 
da tarihin hemen her döneminde halkın dilek ve 
şikâyetlerini yöneticilere ulaştıran bir yol olmuştur. 

Dilekçe hakkının bir parçası olan siyasal baş-
vuru yolu, ülkemizde, vatandaşlara ve mütekabili-
yet şartıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılara 
tanınmıştır. Bu kişiler kendileriyle ya da kamu ile 
ilgili dilek ve şikâyetlerini TBMM’ye dilekçe ile 
yazılı olarak iletebilirler. Bu hakkın veriliş mantı-
ğında yönetenler ile yönetilenler arasında bir bağ 
kurma, yönetilenlerin taleplerini direk olarak yöne-
tenlere ulaştırmasını sağlama ve yönetenlerin 
karar alırken, halkın dilek ve şikâyetlerini de göz 
önünde bulundurması amaçlanmaktadır. 

Siyasal başvurunun konusu vatandaşların ya 
da bazı koşullarda yabancıların, kendileri ya da 
kamu ile ilgili dilek ve şikâyetlerini TBMM’ye ilet-
mesidir. Şikâyet, bireylerin kendileriyle ya da 
kamuyla ilgili bir konuda duydukları memnuniyet-
                                                                    

vının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin 
Ülkühan AKTAS ve Sami YAKAR’a ait dilekçelerin 
görüşmeleri tamamlanmıştır. Bu görüşmeler sonu-
cunda Komisyonda, 
Yapılmış bulunan bir sınava ilânihaye bir tarih sınırı 
konamayacağı, sonsuza kadar geçerli saymanın da 
kamu hizmetinin gerekleriyle bağdaşmayacağı, bu-
nu bir yerde kesmek gerektiği yönünde bir fikir 
oluşmuştur. İlgili dilekçeler hakkında 3071 sayılı Di-
lekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Türki-
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 116 ncı mad-
desi uyarınca Komisyonumuzca başka bir işlem ya-
pılamayacağına karar verildi.” 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekcekomisyonu 
/kaynaklar/kararlar/karar5.pdf (Erş. t. 04.11.2006). 

101  1961 Anayasasının Dilekçe Hakkı başlıklı 62. mad-
desinin gerekçesi, İZGİ, Ömer- GÖREN, Zafer, Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası Şerhi ve Uygulaması, 
İÜHF Yayınları, İstanbul 1969, s.148. 

sizliği dile getirmeleri; dilek ise bireylerin, kendile-
rini ya da kamuyu ilgilendiren konularda alınması 
gereken önlemleri ya da istekleri dile getirmesi 
olarak tanımlanabilir. 

Kişinin siyasal başvuru hakkına sahip olması, 
onun bu hakkı sınırsız bir şekilde kullanacağı 
anlamına gelmez. Siyasal başvuru yolunu, amacı 
aşan bir biçimde kullanan kişinin, hukuki ve cezai 
sorumluluğu bulunmakla birlikte; kişilerin sahip 
olduğu siyasal başvuru hakkının kullanılmasının 
engellemesi, 5237 sayılı TCK’da suç olarak dü-
zenlenmiştir. 

Siyasal başvurular, TBMM Dilekçe Komisyonu 
tarafında görüşülür ve karara bağlanır. Bir siyasal 
başvuru dilekçesinin ne şekilde inceleneceği 
içtüzüğün 115–120. maddelerinde ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. 

Siyasal başvuru yoluna müracaat, hem konu 
hem de şekil açısından bazı şartlara bağlanmış-
tır. Yapılan başvuru, bu şartları taşımaması ha-
linde, komisyon tarafından görüşülmeyecektir. 
Örneğin; yargı mercilerinin görevine giren konu-
larla ilgili olan veya haklarında bu merciler tara-
fından verilmiş bir karar bulunan konular, yetkili 
idarî makamlarca verilen ve kesin cevap suretini 
ihtiva etmeyen konular, ad soyad, adres, imza 
içermeyen dilekçeler görüşülemeyecektir. 

Siyasal başvuru yolu, yönetenleri, dilekçe ko-
nusuyla ilgili olarak herhangi bir yükümlülük altına 
sokmamaktadır. Dilekçede belirtilen dilek ve 
şikâyet karşısında idare, işlem yapıp yapmamak-
ta serbesttir. Aynı şekilde siyasal başvuru yoluna 
giden kişi de dilek ve şikâyetiyle ilgili işlem yapıl-
masını isteme hususunda herhangi bir talep hak-
kına sahip değildir. Diğer bir deyişle kişi, yaptığı 
siyasal başvuru neticesinde ilgili idarenin herhan-
gi bir eylemde bulunmaması durumunda, bunu 
idarenin susması sayıp yargı yerlerine başvura-
maz. Bu hususta TBMM’nin ve komisyon tarafın-
dan bilgi istenen idarenin tek bir yasal yükümlülü-
ğü vardır o da belli bir süre içerisinde cevap ver-
me yükümlülüğü. TBMM Dilekçe Komisyonu, 
yapılan bir siyasal başvuruya 60 gün içerisinde 
cevap vermek zorundadır. Komisyonun bilgi iste-
diği ilgili idari makam ise, Komisyon tarafından 
istenilen bilgiyi 30 gün içerisinde göndermek 
zorundadır. Son yapılan yasal düzenlemeyle 
dilekçelere cevap verme süresi sınırlandırılmış 
olup, süresinde verilmeyen cevaplar nedeniyle 
ilgili kamu görevlileri hakkında artık suç duyuru-
sunda bulunma imkânı getirilmiştir. 5237 sayılı 
kanun bu konuyu özel olarak düzenlememiştir. 
Ancak bu hakkın önemi ve ağırlığına paralel 
olarak kanaatimce 3071 sayılı yasa ile özel ceza 
müeyyidesine yer vermek daha isabetli olacaktır. 

Siyasal başvuru yolu ile yönetilenlerin yöneti-
cilere seslerini duyurması, onları denetlemesi ve 
onlardan şikâyet ve dilekleri doğrultusunda işlem 
yapılmasını istemesi amaçlanmaktadır. Amaç bu 
olunca siyasal başvuru hakkının yer aldığı mev-
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zuatın da amaca uygun bir şekilde düzenlenmiş 
olması gerekmektedir. Ancak mevcut yasal dü-
zenlemelere bakıldığında durumun pek de öyle 
söylenemez. Şöyle ki; 

TBMM Dilekçe Komisyonunun verdiği kararlar 
incelendiğinde, komisyonun yaptığı işin, vatan-
daşların ve bazı koşullarda yabancıların belli bir 
konudaki dilek ve şikâyetlerini, ilgili yürütme or-
ganına iletmekten ibaret olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Diğer bir deyişle komisyon, incelemesi için 
önüne gelen siyasal başvurular hakkında ilgili 
makamların dikkatini çekmekten ve temennide 
bulunmaktan öteye karar verememektedir. Ko-
misyon önüne gelen dilekçeler hakkında ilgili 
bakanlıklardan ve konunun uzmanlarından bilgi 
almakta ve konuyu görüştükten sonra, konunun 
muhatabı olan makamlara, yapılan şikâyet ve 
edilen istirham hususunda sadece temennide 
bulunmaktadır. Diğer bir deyişle TBMM Dilekçe 
komisyonu sorunları çözmekten çok durum tespiti 
yapmaktadır. Konunun iletildiği makamın bu ko-
nuda belli bir eylemde bulunma yükümlülüğünün 
bulunmaması ve dilekçe sahibine, idari makam-
lardan belli bir şekilde davranılmasını talep etme 
hakkının verilmemesi, söz konusu hakkı hukuki 
açıdan etkisiz ve işlevsiz kılmıştır. Oysaki bireye 
siyasal başvuru hakkı verilmesinin amacı; bireyin 
yönetime doğrudan katılabilmesini, verilen bu 
dilekçeler neticesinde yasama organının yürüt-
meyi denetlemesini, herhangi bir konuda bir dilek 
veya şikâyeti olan bireyin bu şikâyetine çözüm 
getirilmesini sağlamaktır. Bu nedenle dilekçe 
komisyonunun etkin bir şekilde görev yapabilmesi 
için, komisyona, hükümetin salt siyasal nitelikteki 
tasarrufları ve yargı mercilerinin görev alanlarına 
giren veya yargının incelemesinde bulunan konu-
lar dışında, idari mercilere talimat verme yetkisi 
verilmelidir. 

Yasal mevzuatımızda “Komisyon Başkanlık 
Divanı, sadece görüşülemeyeceğini karara bağ-
ladığı dilekçelerden, kanun olarak düzenlenmele-
rinde toplumsal yarar gördüklerinin birer örneğini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve 
Başbakanlığa bilgi olarak gönderir” hükmü yer 
almaktadır. (3071 sy. k. m. 6, İç Tüzük m.116). 
Komisyona yapılan başvuruların büyük bir çoğun-
luğu kanun değişikliğini gerektirmekte olup 3071 
sayılı kanunun 6. maddesi gereğince komisyonun 
incelemesi dışında tutulmaktadır. Etkin bir dilekçe 
komisyonu için ve dilekçe hakkının işlerlik ka-
zanması için, komisyona, yapılması gereken 
yasal değişiklikler için TBMM’ye doğrudan yasa 
teklifi sunma hakkı tanınmalıdır. 

Komisyona intikal eden şikâyet ve dilek niteli-
ğindeki başvurular genel olarak şahsi nitelikte 
olmakla birlikte, bazen bir meslek grubunu, bir 
bölgeyi ya da toplumun çoğunluğunu ilgilendiren 
konular da komisyonun önüne gelebilmektedir. 
Örneğin belli bir bölgede faaliyet gösteren nükleer 
termik santralinin bölgeye yaptığı olumsuz etkiyi 
araştırmak için komisyonun yerinde inceleme 

yetkisi ve izlenimlerini rapor olarak sunma yetkisi 
bulunmamaktadır. Mevzuat gereği yasama görevi 
olmayan, yasa teklifinde bulunamayan, herhangi 
bir idari makama emir verme yetkisi bulunmayan 
dilekçe komisyonunun görevini daha aktif yerine 
getirebilmesi ve vatandaş adına, onun problemle-
rine sahiplenip bu sorunların takipçisi olabilmesi 
için komisyona, konunun gerekliliğinin ve önemi-
nin takdiri komisyonca yapılmak kaydıyla başvuru 
konularını yerinde inceleyebilme imkânının veril-
mesi ve daha sonra da bunlarla ilgili rapor ve 
karar hazırlayabilmesi kanaatimizce komisyonu 
gerçek hüviyetine kavuşturacak bir değişiklik 
olacaktır. Kaldı ki yine denetim komisyonu olan 
İnsan Hakları ve KİT komisyonları bu yetkilere 
sahiptir. 

Meclis dilekçe komisyonuna her yasama dö-
nem yaklaşık 2500 ila 11000 arasında dilekçe 
gelmektedir. Meclis dilekçe komisyonunda görevli 
milletvekili sayısı ise sadece 13’tür. Bu kadar az 
sayıdaki milletvekilinin bu yoğunluktaki bir dilekçe 
trafiğinin içinden olması gerektiği şekilde çıkması 
mümkün görünmemektedir. Diğer bir deyişle bu 
durum, dilekçelerin etkili bir şekilde incelenmesini 
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle TBMM Dilekçe 
komisyonunda görev alan milletvekili sayısı arttı-
rılmalı ve komisyona, mevcut iş yükü göz önüne, 
alınarak yeteri kadar uzman personel tahsis edil-
melidir. 

Komisyonda görev alacak milletvekillerinin, 
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin mecliste 
sahip oldukları çoğunluğa göre seçilmesi oldukça 
yanlıştır. Çünkü istisnai haller dışında mecliste en 
fazla çoğunluğa sahip parti aynı zamanda yürüt-
me organını oluşturmaktadır. İdare, yürütme 
organına bağlı olduğuna göre mevcut düzenleme, 
aynı partiye mensup milletvekillerinin birbirini 
denetlemesi üzerine kurulmuştur. Oysaki bir 
denetleme komisyonu olan dilekçe komisyonunun 
bağımsız ve tarafsız bir şekilde faaliyet göster-
mesi için, komisyondaki çoğunluğun muhalefette 
bulunan partilerden seçilen milletvekillerinden 
oluşması gerekmektedir. 

Ancak tüm bu olumsuz unsurlara rağmen va-
tandaşların ve bazı koşullarda yabancıların siya-
sal başvuru hakkına sahip olması, demokratik bir 
hukuk devletinin varlığı için gereklidir. Zira ancak 
demokratik bir hukuk devletinde yaşayan insan-
lar, dilek ve şikâyetleri ile ilgili taleplerini en üst 
yönetim makamına iletebilir, yönetenlerinin kendi 
talepleri doğrultusunda karar almasını sağlayabilir 
ve dolaylı yoldan da olsa bu şekilde yönetime 
katılabilirler. 
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ÖZET 

Alman ceza hukukunda çete ve suç örgütü 
kavramları birbirinden farklıdır. Alman Ceza Ka-
nunu’nda suç örgütü, Türk Ceza Kanunu’nda 
olduğu gibi, tek başına cezalandırılan (ACK § 129) 
ve her türlü suçun işlenebileceği bir örgütlenme 
türüdür. Buna karşılık Türk Ceza Kanunu’nda bir 
karşılığı bulunmayan çete ise suç örgütünden 
farklı olarak tek başına cezalandırılmayan ve 
sadece belli suçlar için öngörülen bir cezayı ağır-
laştırıcı nitelikli hal unsurudur (aggrative reason). 
Bu çalışmada Alman Ceza Hukuku’nda cezayı 
ağırlaştırıcı bir nitelikli hal olarak düzenlenen çete 
kavramı açıklanarak suç örgütü kavramıyla ara-
sındaki farkı ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Alman Ceza Kanunu, çe-
te, suç örgütü, suça iştirak, hiyerarşi 

 

ABSTRACT 

In the German Criminal Law, the concepts of 
gang and criminal organisation are different. As in 
the Turkish Penal Code, a criminal organisation is 
a kind of organisation within which every sort of 
crime can be commited and be punished solely in 
the German Penal Code (GPC § 129). On the 
contrary a gang which does not have an 
equivalent in the Turkish Penal Code is an 
aggrative reason for some specific crimes and 
cannot be punished solely like a criminal 
organisation. In this study the concept of gang as 
an aggrative reason will be explained and its 
difference from a criminal organisation will be 
presented. 

Key Words: German Penal Code, gang, 
criminal organisation, participation to an offence, 
hierarchy. 
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I- GİRİŞ 

„Suç örgütü” kavramı maddi ceza hukuku 
açısından son dönemde gerek Türkiye’de gerek-
se Almanya’da yoğun tartışmalara konu edilmiştir 
ve bu tartışmalar güncelliğini halen korumaktadır. 
Tartışmaların yoğunlaşmasında, Türkiye’de yürü-
tülen Ergenekon davası ile Almanya’da yürütülen 
Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) davası-
nın önemli ölçüde etkili olduğu söylenebilir. Her 
iki ülkenin ceza hukuku nazarı dikkate alındığında 
„suç örgütü” kavramı ekseriyetle yukarıda verilen 
yargılama örneklerinde olduğu gibi sistemli yapı-
lanmalar çerçevesinde işlenen organize suçlarda 
kendini gösterdiği için bu kavram ekseninde şekil-
lenen hukuksal düzenlemeler bir takım paralellik-
ler göstermektedir. Bu paralellikleri bir suç örgü-
tün kurulması, örgüte katılma ve örgüt faaliyeti 
kapsamında olmamakla birlikte icra edilen fiillerle 
örgüte destek olunması gibi eylemler çerçevesin-
de TCK m. 220 ile Alman Ceza Kanunu (ACK) § 
129’da görmek mümkündür1. Her iki hüküm de 
esasında ortak bir suç politikasına hizmet etmek-
tedir. Zira ACK m. 129’da düzenlenen “suç örgütü 
suçu, kendisiyle doğrudan bağlantılı olarak ceza-
landırılabilirliğin öne çekilmesi ve iştirak kurumları 
bağlamında ceza sorumluluğunun daha geniş bir 
tabana yayılması eğilimleri açısından da son 
derece elverişli bir araç halini almıştır. Buna kar-
şın anılan suçun unsuru niteliğindeki “suç örgütü” 
kavramı yukarıda işaret edilen olumsuzluğu den-
gelemektedir. 

Bununla birlikte her ne kadar iki ülke arasında 
normatif düzeyde “suç örgütü” kavramı ile ilgili 
paralelliğin söz konusu olduğu ifade edilse de 
bilhassa ACK’dan kaynaklanan ve iki ülke ceza 
hukuku sistemleri bakımından esaslı farklılık 
anlamına gelen özel bir durumun da göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Şöyle ki; TCK’da 
suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütlenmeler 
bakımından sadece teknik anlamda “suç örgü-
tü” veya aynı anlama gelecek şekilde “suç işle-
mek amacıyla kurulan örgüt” düzenlenmektedir 
(TCK m. 220). Bunun dışında herhangi bir temel 
örgütlenme şekli öngörülmemiştir. Buna karşın 
ACK § 129’a göre kurulmuş olan ve TCK m. 220 
ile prensip itibariyle büyük ölçüde paralellik göste-
ren “suç örgütü” dışında bir başka örgütlenme 
şekli olan “çete”ye yer verilmiştir. Bu çerçevede 
gerek temel gerekse yan ceza kanunlarında yer 
alan birçok suç tipi bakımından “suçun çete 
faaliyeti kapsamında işlenmesi” durumu cezayı 
ağırlaştırıcı bir nitelikli hal olarak öngörülmüştür. 

                                                 
1  Burada “suç örgütü” için ACK §129 referans alınmış 

olmasına rağmen ACK’da ayrıca terör amacıyla ku-
rulan suç örgütlerinin §129a’da düzenlendiğini vur-
gulamak gerekmektedir. Ancak çalışmanın temel 
ekseni “suç örgütü” kavramından ziyade “ çete” kav-
ramı üzerinde şekillendirileceği için karşılaştırma 
kolaylığı da göz önünde bulundurularak “suç örgü-
tü” kavramı bakımından ACK § 129 hükmü referans 
alınacaktır.  
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Buradan da anlaşılacağı üzere Alman ceza huku-
kunda suç işlemek için kurulan örgütlenmeler 
teknik anlamda “suç örgütü” ve “ çete” olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada Türk ceza hu-
kuku sistemi esas alındığında farklı bir suç örgüt-
lenmesi olan “çete”nin kavramsal çerçevesi ve 
sınırları üzerinde durularak yine Alman ceza 
hukuku kapsamında “çete” ve “suç örgütü” 
kurumları arasındaki temel farklılıklar ortaya ko-
nulmaya çalışılacaktır. 

 

II- CEZAYI AĞIRLAŞTIRICI NİTELİK HAL 
UNSURU OLARAK „ÇETE” 

a) Genel Çerçeve 

Günümüzde modern toplumun gelişim çizgisi 
göz önünde bulundurulduğunda oluşturulan suç 
politikalarının en önemli mücadele odaklarından 
biri hiç şüphe yok ki organize suçluluktur. Organi-
ze suçlulukla mücadelenin odağında ise suç 
işlemek için kurulan örgütlenmeler yer almaktadır. 
Zira birden çok kişi belirsiz sayıda suç işlemek 
maksadıyla bir araya geliyorsa, böyle bir durum-
da işlenecek suçla korunan hukuksal değerin ihlal 
edilmesi bakımından tehlike potansiyelinin arttığı 
kabul edilebilir. Böylelikle işlenilmesi planlanan 
suçun amaçlandığı şekilde tamamlanması ihtimali 
de aynı oranda artmaktadır. Buna bağlı olarak 
ortaya çıkan suç işleme kolaylığı; kişilerde, ger-
çekleştirilen hukuksal değer ihlalinin yinelenmesi 
noktasında bir özendiriciliğe sebebiyet vermekte-
dir2. Bu sosyal gerçeklikten hareket eden Alman 
kanun koyucu suç işlemek amacıyla oluşturulan 
örgütlenmeler konusunda ACK’da ayrıntılı bir 
yaklaşım ortaya koymuştur. Bu yaklaşımın sonu-
cu olarak da suç işlemek amacıyla oluşturulan 
örgütlenmeleri ikili bir ayrım çerçevesinde düzen-
lenmiştir. Bu ayrım yukarıda da ifade edildiği 
üzere “suç örgütü” ve “çete” ayrımıdır. 

Ayrıntılarına çalışmanın devamında girileceği 
üzere, Alman kanun koyucu bir suçun çete faali-
yeti kapsamında işlenmesi bahsine yaklaşırken, 
„grup dinamiği”3 içerisinde işlenecek suçların artış 
gösterme tehlikesini4 göz önünde bulundurmuş-
tur. Bununla birlikte bu tip örgütlenmelerde iş 
                                                 
2  BGHSt 46, 321 (336); 47, 214 (216 vd); 50, 160 

(167). Aynı yönde bkz. Erb NStZ 2001, 561; 
Lackner/Kühl, § 244 Prg. 6. Eleştirel bakış açısı için 
bkz. Wessels/Hillenkamp, Prg. 271a vd.; 
Sch/Sch/Ese/Boschr, § 244 Prg. 24. Ayrıca krş. 
SSW/Kudlich, § 244, Prg. 29. Federal Yüksek Mah-
keme’nin konuya ilişkin bir değerlendirmesi için bkz. 
Kudlich/Christensen JuS 2002, 144. „Çete” kavramı 
için bkz. Dessecker NStZ 2009, 184. 

3  BGH NStZ 2007, 33 (34); krş. Schild, GA 1982, 55 
(76 vd); Rengier, § 4 Prg. 90; Wessels/Hillenkamp 
(dipnot. 1) Prg. 270; Zopfs, GA 1995, 320 (327) .  

4  BGHSt 23, 239 (240); Fischer, § 244 Prg. 33; 
NK/Kindhäuser, § 244 Prg, 34; Volk JR 1979, 428. 
Karşı görüş için bkz Altenhain ZStW 113, 2001, 
128. 

dağılımı ile birlikte suç işlemek konusunda tabiri 
caizse bir „ihtisaslaşma”nın da mümkün olması 
gerçeği karşısında suçun çete faaliyeti kapsa-
mında işlenmesi ceza kanunlarında bazı suçlar 
için cezayı ağırlaştırıcı nitelikli hal olarak düzen-
lemiştir. Bu durumun ACK’daki en önemli örnek-
leri ACK § 244/1-b.2’de düzenlenen çete faaliyeti 
kapsamında işlenen hırsızlık suçu ile yine ACK § 
260’da düzenlenen çete faaliyeti kapsamında 
işlenen suç konusu mal üzerinde tasarruf suçu-
dur. Bu suçlar gerek uygulamada gerekse hukuk 
öğrenimi esnasında sıkça karşılaşılan suçlar 
olma özelliği göstermektedir. Bu suçlarların ya-
nında ayrıca ACK § 146/ II (parada sahtecilik), 
232/ III Nr. 3 (insan kaçakçılığı), 276/II (yanlış 
resmi belge tanzimi), 284/ III Nr. 2 (bahis oyunla-
rı), 184b III’de (pornografi) düzenlenen suçların 
da, suçun çete faaliyeti kapsamında işlenmesi 
verilecek ceza açısından ağırlaştırıcı bir nitelikli 
hal olarak düzenlenmiştir. 

Söz konusu nitelikli hal sadece temel ceza 
kanunu olarak ACK’da yer alan suçlar açısından 
değil yan ceza kanunlarında yer alan bazı suçlar 
için de öngörülmüştür. Bu tip suçlara örnek olarak 
Uyuşturucu Madde Kanunu (BtMG) § 30 I Nr. 1 
(özellikle çete faaliyeti kapsamında uyuşturucu 
maddelerin ticaretine ilişkin her türlü işlem5) veya 
Vergi Kanunu (AO) § 372 (çete faaliyeti kapsa-
mında vergi kaçakçılığı) verilebilir. Bununla birlik-
te Alman kanun koyucu, bazı durumlarda suçun 
çete faaliyeti kapsamında işlenmesi unsurunu 
başka bir takım özel nitelikli hallerle (örneğin suç 
işlemeyi meslek haline getirmek) bir araya getir-
mekte ve tabiri caizse özel bir takım kombinasyon-
lar oluşturmaktadır. Bu duruma örnek olarak da 
ACK § 244a, 260a, § 263/V gösterilebilir. 

Alman ceza hukuku uygulaması açısından bu 
düzenleme metodolojisine bakıldığında şu husus 
açık bir şekilde görülmektedir: Çete tipi bir örgüt-
lenmenin cezayı ağırlaştırıcı bir nitelikli hal olarak 
düzenlemesi, soruşturma makamlarının tüm suç 
aktörlerine yönelik ceza muhakemesindeki soruş-
turma tedbirlerine başvurmak ve bu sayede de 
özellikle organize suçlulukla etkin mücadelenin 
mümkün kılınması noktasında da bir fonksiyona 
üstlenmiştir6. 

Buraya kadar yapılan açıklamalar ACK açı-
sından çete tipi bir örgütlenmenin niçin özel ola-
rak düzenlendiğini ortaya koymak bakımından 
temel bir bakış açısı sunmaktadır. Ancak niçin 
ACK’da teknik anlamda “suç örgütü”ne ilişkin 
ayrıntılı düzenlemelere yer verilmişken ve esas 
itibariyle aynı suç politikası amaçlarına yönelme 

                                                 
5  = Aktions- und Organisationsgefahr. Federal Yük-

sek Mahkemesi „çete” kavramını hem temel hem de 
yan ceza kanunları açısından ortak bir şekilde ta-
nımlamaktadır. Uyuşturucu madde suçları çerçeve-
sinde çete kavramına ilişkin değerlendirmeler için 
bkz. BGH StV 2001, 407. 

6  Krş. SSW/Kudlich (dipnot. 1) § 244, Prg. 54. 



ALMAN CEZA HUKUKUNDA CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN BİR NİTELİKLİ HAL OLARAK 
“SUÇUN ÇETE FAALİYETİ KAPSAMINDA İŞLENMESİ” 

   2013–2 75

söz konusuyken ayrıca “çete” tipi bir örgütlen-
meye ilişkin düzenlemelere gidildiği sorusuna da 
bir yanıt getirilmesi gerekmektedir. Kanaatimizce 
bu yanıt için öncelikle “çete” kavramının belirle-
yici özellikleri üzerinde durulmalı ve yine ACK 
anlamında “suç örgütü” kavramı ile arasındaki 
temel farklar ortaya konulmalıdır. 

 

b) „Çete” Kavramı 

ACK’da “çete” kavramı geniş ölçüde ACK § 
244/I- b.2 ve 260 kapsamında ortaya konulup 
geliştirilmiştir. Öyle ki, özellikle çete faaliyeti kap-
samında işlenen hırsızlık suçu, ACK’da Değişiklik 
Öngören 6. Reform Kanunu’yla yeniden düzen-
lenmesinden bu yana birçok noktasıyla tartışıl-
mıştır. Bu tartışmalar Alman Federal Yüksek 
Mahkeme içtihatlarına da yansımış ve uzun süre 
“çete” kavramına ilişkin standart bir yaklaşım 
sergilenememiştir7. Neredeyse konuyu değerlen-
diren her Daire, kendince farklı bir takım koşullar 
aramış veya bazı koşulları kendince yorumlamış-
tır. Çalışma konusunun kapsam ve amacı göz 
önünde bulundurulduğunda bu tartışmalara ve 
yorum farklılıklarına burada ayrıntısıyla girilmeye-
cektir. Ancak yine de çete tipi örgütlenmelere 
ilişkin kavramsal genel çerçevenin çizilebilmesi 
adına bazı önemli hareket noktalarına işaret 
edilmesi elzemdir. Bu hareket noktaları arasında 
en önemlilerden biri olarak Federal Yüksek Mah-
keme Büyük Dairesi’nin verdiği bir karar gösteri-
lebilir. Zira bu kararla birlikte çete tipi örgütlenme-
ler için süregelen kavramsal tartışmaların önüne 
geçilmiş ve bu bağlamda „çete” kavramı yeniden 
elden geçirilerek şu şekilde tanımlanmıştır8: 

Çete, birlikte hareket etmek bakımından ciddi 
bir iradeye sahip olan en az üç kişinin süreklilik 
arz edecek şekilde ve sayısı önceden belirlen-
memiş suçları işlemek amacıyla oluşturdukları bir 
örgütlenme şeklidir. 

Federal Yüksek Mahkeme Büyük Dairesi’nin 
yapmış olduğu bu tanımda ilk dikkati çeken hu-
sus, çete tipi örgütlenmeler bakımından asgari 
üye sayısıdır. Zira Federal Yüksek Mahkemenin 
Daireleri arasında kısmen de olsa uygulama alanı 
bulan ve „Bonny & Clyde Yaklaşımı”9 olarak da 
bilinen bakış açısında köklü bir değişikliğe gide-
rek bir çetenin oluşabilmesi için gerekli asgari üye 
sayısı ikiden üçe yükseltmiştir. Bu bağlamda suç 
işlemek amacıyla, maddi ceza hukuku açısından 
sıfatları ne olursa olsun (fail veya şerik) iki kişilik 

                                                 
7  BGHSt 2, 239; BGHSt 38,26; BGH NStZ 1998, 255.  
8  BGHSt 46, 321 (325); BGHSt 50, 160; BGH StV 

2004, 532; BGH NJW 2006, 176; BGH StV 2007, 
241 (Kudlich’in değerlendirmesiyle birlikte).  

9  Bu yakaşımın metafor olarak kullandığı „Bonny 
&Cylde”, 1900’lü yılların ilk çeyreğinde Amerika’da 
çok sayıda suçu birlikte işleyen iki kişidir. Yaklaşı-
mın Federal Yüksek Mahkemeye yansıması için 
bkz. BGHSt 23, 239. 

bir örgütlenme teknik anlamda çete tipi bir örgüt-
lenme olarak kabul edilmeyecektir10. Bu durumun 
zorunlu sonucu da, söz konusu kişiler açısından 
ceza hukuku sorumluluğunun genel hükümler 
bağlamında iştirak ilişkisi açısından belirlenmesi, 
çeteden kaynaklanan cezayı ağırlaştırıcı nitelikli 
halin uygulanamaması olacaktır. Federal Yüksek 
Mahkemenin bu tercihi özellikle çete ile çete 
kapsamına girmeyen basit birlikte faillik durumla-
rının birbirinden kolaylıkla ayrılmasını sağlamıştır. 

Tanımdan hareketle üzerinde durulması gere-
ken ikinci önemli husus ise örgütlenme şeklinin 
niteliğidir. Zira çete tipi bir örgütlenmenin kabulü 
için suç teşkil eden eylemlerin işlenebilmesi adına 
geleceğe yönelik bir devamlılığı yansıtacak 
iradenin varlığı söz konusu olmalıdır. Bu irade; 
sadece belli bir suçu işlemeye yönelik değil, ön-
ceden kestirilemeyen veya sayısı belirlenemeyen 
suçları işlemeye yönelik olmalıdır. Bu bağlamda 
hakimin bir çetenin varlığını ortaya koyabilmek 
adına, hangi sıfatla olursa olsun suça iştirak eden 
kişilerin yukarıda işaret edilen sübjektif iradelerini 
objektif nitelikli kriterleri nazarı dikkate alarak 
değerlendirmesi zorunludur. Bu anlamda Federal 
Mahkeme içtihatlarında başvurulan organizasyo-
na yönelik kriterlere11 örnek olarak; amaca uygun 
görev dağılımları12, suçun işlendiği yerin güvenli-
ğinin sağlanması ve kontrolü13, suç gelirlerinin 
veya suçtan kaynaklanan menfaatin kaydedildiği 
ortak bilanço/ muhasebe ve hesap14 ile suçta 
kullanılacak aracın ortak bir şekilde kiralanması 
veya temini15 gösterilebilir. 

Yapılan bu değerlendirme ve kavramsal çö-
zümlemeye geniş bir perspektiften bakıldığında 
ortaya konulan temel hareket noktalarının, “çete” 
kavramı ile “ suç örgütü” kavramı arasındaki 
farkı net bir şekilde ortaya koymaya elverişli ol-
madığı anlaşılmaktadır. Zira burada sayılan hu-
suslar aynı zamanda “suç örgütü” kavramı 
açısından da ortak nitelikli hususlardır. Dolayısıy-
la çete tipi bir örgütlenmenin nasıl olacağı soru-
suna sadece kavramsal bir analizle ulaşabilmek 
mümkün görünmemektedir. Başka bir ifadeyle 
“çete” kavramının ne olduğunu değerlendirmek 
kadar ne olmadığının ortaya konulması da son 
derece önemlidir. Bu nedenle çete kavramına 
ilişkin çizilen çerçevenin içini “suç örgütü” kav-
ramıyla karşılaştırarak doldurmak amaca uygun 
bir yöntem olacaktır. 

                                                 
10  Federal Yüksek Mahkeme’nin iki kişiden oluşan bir 

grubu, çete saymamasına rağmen bağlantıda oldu-
ğu başka bir çetenin unsuru kabul etmesi hatalı bu-
lunmuştur. Krş. BGH wistra 2010, 247. 

11  Dessecker NStZ 2009, 184 (189).  
12  BGH NStZ 2002, 375. 
13  BGH NStZ 2004, 398. 
14  BGH 19.11.1997 – 2 StR 359/97 (BtMG § 30 Nr.1 

BtMG). 
15  BGH StV 1999, 435; NStZ 2007, 339. 
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c) Çete - Suç Örgütü Ayırımı 

Federal Yüksek Mahkeme Büyük Dairesi’nin 
yapmış olduğu tanımda işaret ettiği hususların 
gerçekleştiğinin kanıtlanması, tek başına bir çete 
tipi örgütlenmenin söz konusu olduğunu ortaya 
koyamaz. Nitekim yukarıda aynı koşulların ACK § 
129 anlamında “suç örgütü” kavramı için de 
aranan koşullar olduğu ifade edilmişti. O halde 
Alman ceza hukuku sistematiği içerisinde “çete” 
ile “suç örgütü” kavramlarının birbirinden ayrıl-
ması için yapılması gereken şey, suç örgütünü 
çeteden farklı kılan “niteliksel” özelliklerin açığa 
çıkarılmasıdır. Bu bağlamda gerek öğreti gerekse 
Federal Yüksek Mahkeme içtihatlarında üzerinde 
hemfikir olunan iki temel kriter üzerinde durulma-
lıdır. Bunlar örgütlenme iradesi ve örgütlenme 
içi hiyerarşi disiplinidir. 

Örgütlenme iradesi açısından “suç örgü-
tü”ne bakıldığında, bu tarz bir örgütlenme şeklin-
de örgüt üyelerini bir arada tutan şey, suç işleme 
iradesinin yanı sıra her bir üyenin kendisini sada-
katle bağlı gördüğü bir ortak grup iradesidir. Bu 
irade kaynağını örneğin politik, ideolojik, dinsel, 
ırksal/mezhepsel bir motivasyonlardan alabilir. 
Başka bir anlatımla teknik bir suç örgütünde, 
örgüt üyeleri örgüt menfaatini kişisel menfaatleri-
nin önünde tutarlar ve örgüt iradesini bireysel 
iradeye nazaran öncelikli olarak esas almaktadır-
lar16. Buna karşın çete tipi örgütlenmelere bakıl-
dığında ise üyelerin sadece daha kolay ve etkili 
suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri, bu 
birlikteliğin herhangi bir politik, ideolojik, dinsel, 
ırksal/mezhepsel vb. bir motivasyona dayanma-
dığı görülmektedir17. Dolayısıyla suç örgütü ola-
rak kabul edilecek bir örgütlenme biçiminin kanıt-
lanması çete tipi bir örgütlenmeye oranla daha 
zordur. Bu durum zaten Federal Yüksek Mahke-
me kararlarına bakıldığında da rahatlıkla anlaşı-
labilmektedir. Zira “suç örgütü” niteliği şüpheden 
arındırılmış bir şekilde ortaya konulamayan (ki 
genellikle bu konuda yargılama makamları ciddi 
sıkıntı çekmektedir) durumlarda derhal ilgili örgüt-
lenmenin çete tipi bir örgütlenme olduğu sonucu-
na ulaşılmaktadır. 

Çete ile suç örgütü arasındaki ayrımı ortaya 
koymak adına üzerinde durulacak bir diğer önem-
li hareket noktası ise örgütlenme içi hiyerarşi 
disiplinidir. Suç örgütü tipi örgütlenme şekillerin-
de, askeri disipline benzeyen18 sıkı bir astlık – 
üstlük ilişkisinin mevcut olması zorunlu görülmek-
tedir. Bu bağlamda teknik anlamda bir suç örgü-
tünde görev dağılımları ve tanımları genellikle çok 
daha disiplinli ve katı bir şekilde yapılmaktadır. 
Ancak çete tipi örgütlenmede, örgüt için hiyerarşi 

                                                 
16  Bkz. BGH NStZ 2008, 146, 148; NStZ-RR 

2008, 305. Dessecker, NStZ 2009, 184, 188. 
17  BGH 11.09.2003 – 1 StR 146/03, NStZ 2004, 398; 

SSW/Kudlich, § 244, Prg. 32. 
18  Dessecker, NStZ 2009, 184, 187. 

düzeni belirleyici bir özellik değildir19. Buradan, 
çete tipi bir örgütlenmede hiyerarşik düzene rast-
lanılmayacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Burada 
belirleyici olan bu koşulun zorunluluğudur. Teknik 
anlamda suç örgütünde hiyerarşik düzen aran-
ması zorunlu bir koşuldur. 

Hiyerarşik bir düzen içerisinde hareket etme-
yen bir kişiler topluluğu teknik olarak ACK § 129 
anlamında bir suç örgütü olarak nitelendirilemez. 
Ancak çete tipi bir örgütlenmede; örgüt içi hiyerar-
şi olsun ya da olmasın belirleyici olan şey, o çete 
üyelerinin ortak ve belirsiz sayıda suç işleme 
iradesine sahip olmalarıdır. Bu nedenledir ki yuka-
rıda ifade edildiği üzere örgüt içi hiyerarşi disiplini-
nin açık bir şekilde ispat edilememesi durumunda 
yargılama konusu suçun çete faaliyeti kapsamın-
da işlendiği sonucuna ulaşılabilmektedir. 

Son olarak çete ile suç örgütü arasındaki “ni-
teliksel” farklılık kriterleri yanında bir de “yasa 
yapma tekniğinden” kaynaklanan farklılık kriteri 
üzerinde durmak gerekmektedir. ACK’da teknik 
anlamda suç örgütünün herhangi bir suç işlen-
memiş dahi olsa tek başına kurulmuş olması veya 
bu örgütün finansal ya da farklı bir şekilde destek-
lenmesi müstakil bir suç olarak ACK § 129’da 
düzenlenmiştir. Bunun yanında ilgili düzenlemeye 
bakıldığında her türlü suçun örgüt faaliyeti kap-
samında işlenebilmesinin mümkün olduğu görül-
mektedir. Buna karşın bir suçun çete faaliyeti 
kapsamında işlenmesine, maddi ceza hukuku 
anlamında ancak ilgili suç tipinde açıkça belirtilmiş 
olması halinde bir sonuç bağlanmaktadır. Başka 
bir anlatımla, bir suçun çete faaliyeti kapsamında 
işlenmesi tek başına bir suç olarak değil cezayı 
ağırlaştırıcı bir nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. 
Dolayısıyla bu ağırlaştırıcı nedenin uygulanabil-
mesi için ilgili suç tipinde çete faaliyeti kapsamın-
da suçun işlenmiş olmasının ayrıca ve açıkça 
belirtilmiş olması gerekmektedir. Böyle bir düzen-
lenmenin yapılmadığı suçlar teknik anlamda bir 
çete tarafından işlense dahi suçun çete faaliyeti 
kapsamında işlenmiş olması dolayısıyla bir ceza 
artırımına gidilmeyecektir. Bu durumda birden 
fazla kişi tarafından işlenen bir suç olarak, suçu 
işleyen kişilerin pozisyonuna göre (fail veya şerik) 
ACK 25 vd. çerçevesinde suçun basit hali bakı-
mından (başka bir nitelikli hal söz konusu değilse) 
iştirak hükümleri devreye girecektir. 

 

d) Çeteden Kaynaklanan Nitelikli Halin Uy-
gulanabilme Koşulu Olarak Çete Üyesi Olmak 

Çete tipi bir örgütlenmenin varlık koşulları ve 
benzer nitelikli bir örgütlenme olan “suç örgü-
tü”nden farklarının ortaya koyulması, anılan 
nitelikli halin uygulanabilmesi için yeterli değildir. 
Zira somut olay bakımından çete tipi bir örgüt-
lenmenin varlığı ispat edildikten sonra, çete faali-
                                                 
19  Krş., BGHSt 42, 255; BGHSt 47, 214; BGH StV 

2003, 78. 
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yeti kapsamında suçu işleyen veya suçun işlen-
mesine herhangi bir şekilde iştirak eden kişinin de 
o çetenin üyesi olması gerekmektedir. Dolayısıyla 
yargılama makamları açısından ikinci bir ispat 
yükümlülüğü de suçu işleyen ya da işlenmesine 
iştirak eden kişinin çete üyesi olup olmadığına 
ilişkindir. Bu ilişkisi sübjektif nitelikli olduğu için 
kişinin çete içerisindeki rolü, çeteyle ve çetenin 
diğer üyeleriyle olan ilişkisi göz önünde bulundu-
rularak değerlendirilmektedir. Bu açıdan; kişinin o 
çete ile ilgili olarak önceden konulmuş kurallara 
riayet edip etmediği, çetenin devamlılığı adına 
inisiyatif yüklenip yüklenmediği (örneğin çeteye 
yeni üye kazandırmak gibi), görev paylaşımlarına 
girip girmediği, çete faaliyeti kapsamında işlenen 
diğer suçlara fail veya şerik olarak katılıp katıl-
madığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur20. 
Buradan da anlaşılmaktadır ki, bu nitelikli halin 
uygulanabilmesi için sadece çeteyi “kuran” kişi 
olmak gerekmemektedir. 

 

e) Çete Üyesi Olmamakla Birlikte Çete Faa-
liyetlerine Katkıda Bulunan Kişiye Nitelikli 
Halin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu 

Çete faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan 
dolayı cezayı ağırlaştırıcı nitelikli halin uygulana-
bilmesi için çete üyesi olma koşulunun arandığı 
yukarıda ifade edilmişti. Burada temel sorun 
olarak, çete üyesi olmamakla birlikte çete oldu-
ğundan haberdar olduğu bir örgütlenmenin işledi-
ği suça fail veya şerik olarak katılan kişiye karşı 
bu nitelikli halin uygulanıp uygulanamayacağı 
Alman ceza hukukunda tartışmalıdır. Bu tartış-
manın çözümü, çete üyesi olmayan ama çete 
adına suç işleyen kişiye ACK § 28/2’in uygulanıp 
uygulanmayacağına bağlıdır. Anılan maddeye 
göre; kanunda özel bir kişisel unsurun cezayı 
arttırması, azaltması ya da ortadan kaldırması 
belirtilmişse, bu unsur sadece o unsura sahip 
olan kişi için geçerlidir. Bu bağlamda çete üyeliği-
nin ACK § 28/2 anlamında “özel bir kişisel unsur” 
olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. 

ACK § 224/1-b.2 hükmü çerçevesinde “bir 
çete üyesi olarak” ifadesinden gerek objektif 
gerekse sübjektif bir değerlendirme yapılması 
gerektiği yorum yoluyla ifade edilmesine karşın, 
çete faaliyeti kapsamında işlenen suçlarda kişisel 
konumun önem arz ettiğine dair açık bir düzen-
lemenin olmaması21, ortaya bir meşruiyet sorunu 
çıkarmaktadır. Şöyle ki, daha önce de ifade edil-
diği gibi çete faaliyeti kapsamında bir suçun iş-
lenmesi koruma altına alınan hukuksal değerlerin 
zarara uğratılması tehlikesini arttırmaktadır. Bu 
bağlamda öğretide kimi yazarlar; çete üyesi ol-
mamakla birlikte icra ettiği davranışla çeteye 
hizmet ettiğini bilen bir kişinin, ACK tarafından 

                                                 
20  BGH wistra 2010, 347; NStZ 2011, 590. 
21  Somut olay üzerinde yaşanan ayırt etme güçlüğü ile 

ilgilki bkz. Wessels/Beulke, Prg. 558 

ağırlaştırıcı bir nitelikli hal ile mücadele edilmek 
istenen çete faaliyetlerin objektif tehlikeliliği orta-
ya çıkardığı ve bu suretle çeteyle sıkı bir bağlılık 
ilişkisi içerisine girdiği için inceleme konusu nite-
likli halin uygulanabileceğini savunmaktadır22. 
Eski tarihli Federal Yüksek Mahkemesi kararla-
rında da bu görüşü görmek mümkündür23. 

Buna karşın gerek öğretideki hakim görüş ge-
rekse Federal Yüksek Mahkemesi’nin istikrar 
kazanmış görüşüne göre ise, inceleme konusu 
ağırlaştırıcı nedenin uygulanabilmesi için ilgili 
kişinin çete üyesi olması gerekmektedir ve ACK § 
28/2 hükmü uygulanmalıdır. Yani çete unsuru 
ACK § 28/2’de belirtilen “özel kişisel unsur” olarak 
kabul edilmektedir. Eğer bu kişi bir çete üyesi 
değilse o takdirde hangi suç işlenmişse o suçun 
basit haline ancak azmettiren ya da yardım eden 
olarak iştirak edebilir24. Şüphesiz ki bu görüş, ilgili 
kişinin eyleminin başka bir nitelikli hale vücut 
vermediği haller için geçerlidir. Bu durumda söz 
konusu nitelikli hal uygulama alanı bulacaktır. 

Buna örnek olarak bir çete üyesi olmamakla 
birlikte çete faaliyetlerine dışarıdan katkıda bulu-
nan özel yetenekli ve bağımsız kişilerin durumu 
gösterilebilir25. Buna göre; örneğin kendi geliştir-
diği yöntemle kilit sistemlerini çok kısa sürede 
çözen bir kişi çete üyesi olmadığı halde bir çete-
nin işleyeceği hırsızlık suçu için hırsızlık yapıla-
cak konutun kapısını açmıştır. Bu durumda objek-
tif olarak suçun bir çete faaliyeti kapsamında 
işlendiğini bilmesine rağmen kendisi bir çete 
üyesi olmadığı ve bir seferliğe mahsus ya da 
istisnaen suçun işlenmesine katkıda bulunduğu26 
için işlenen hırsızlık suçu bakımından inceleme 
konusu nitelikli hal bu kişiye uygulanamayacaktır. 

 

f) Çete Faaliyeti Kapsamında İşlenen Suç 
Bakımından Somut Olayın Özellik Gösterdiği 
Haller 

Her somut olay çete faaliyeti kapsamında iş-
lenen suçlar bakımından bir takım özellikli durum-
lar içerebilir. Bu özellikli durumlar, işlenen suçun 

                                                 
22  Rengier (dipnot. 3) § 4 Prg. 106; 

Sch/Sch/Eser/Bosch (dipnot. 1) § 244 Prg. 28. Ka-
naatimizce bu yaklaşım sistematik açıdan eleştirile-
bilir. Zira burada sözkonusu olan sadece çeteleri 
üyeleri tarafından işlenebilecek bir nitelikli hal oldu-
ğu için nasıl ki çete üyesi olmayan kişiler bu nitelikli 
hal bakımından fail olarak kabul edilmiyor ise, aynı 
şekilde çete üyesi olmayan kişilere de azmettiren 
veya yardım eden sıfatıyla bu nitelikli halin uygu-
lanmaması gerekir.  

23  BGHSt 6, 260 (261); 8, 205 (208).  
24  BGHSt 46, 120 (128); BGH NStZ 2007, 526; 

Fischer (dipnot. 2) § 244 Prg. 44; Schünemann JA 
1980, 393 (396); Schild GA 1982, 55 (83); 
SSW/Kudlich (dipnot. 1) § 244 Prg. 37. 

25  BGH v. 04.10.2011 – 3 StR 286/11, BeckRS 2011, 
25176. 

26  BGH StV 1997, 594; BGHSt 42, 255. 
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çete faaliyeti kapsamında ele alınıp alınmayaca-
ğını ya da çete üyelerinin ceza sorumlulukları 
belirlenirken aynı şekilde değerlendirilip değer-
lendirilmeyeceğini belirler. Dolayısıyla bir suçun 
çete faaliyeti kapsamında işlenip işlenmediğine 
ilişkin teknik değerlendirmenin yanı sıra somut 
olayın koşullarının da göz önünde bulundurulması 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda yapılacak 
somut olay değerlendirmesinde şu iki temel husu-
sun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

• Bir suçun çete faaliyeti kapsamında işlen-
mesi halinin cezayı ağırlaştırıcı bir nitelikli hal 
olarak değerlendirilebilmesi için, işlenen suçun 
çetenin ortak suç işleme iradesine uygun olmalı-
dır27. O halde bir çeteye üye olmakla birlikte çe-
tenin ortak suç işleme iradesine aykırı olarak suç 
işleyen kişilerin gerçekleştirdikleri bu eylemler 
“çete faaliyeti kapsamında” işlenmiş sayılmaya-
caktır. Örnek vermek gerekirse; hırsızlık suçunu 
işlemek için kurulmuş bir çetenin iki üyesi, diğer 
çete üyelerine haber vermeksizin ve kişisel irade-
leriyle bir takım suçlar işleyebilirler. Bu durumda 
işledikleri suçlarda çete faaliyeti kapsamında 
suçun işlenmesi cezayı ağırlaştırıcı bir nitelikli hal 
olarak düzenlense bile, failler suçu çetenin suç 
işleme iradesi dışında işledikleri için söz konusu 
nitelikli hal bu kişilere uygulanmaz28. 

• Özellikle uygulamada kendini gösteren bir 
başka özellikli durum ise çete faaliyeti kapsamın-
da işlenen suçlarda tüm çete üyelerinin fail olarak 
kabul edilmesi ve ceza sorumluluklarının da bu 
kabul üzerinden şekillenmesidir. Öğretide ve 
Federal Yüksek Mahkemede de eleştirilen bu 
yaklaşımın önüne geçmek için suçun işlenmesine 
katılmış olan tüm çete üyelerinin somut olaydaki 
katkılarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmek-
tedir29. Bu bağlamda suç teşkil eden eylemi doğ-
rudan doğruya gerçekleştiren çete üyeleri o su-
çun faili, suç teşkil eden eylemi gerçekleştirme-
mekle birlikte suçun işlenmesine iştirak eden çete 
üyeleri ise suça katkılarının boyutuna göre birlikte 
fail, azmettiren veya yardım eden olarak değer-
lendirilmelidir. Bu konuda göz ardı edilmemesi 
gereken bir husus da, ACK açısından kural olarak 
çete faaliyeti kapsamında işlenebilen bir suçun 
birden fazla kişi tarafından işlenilmesinin zorunlu 
olmamasıdır. Ancak bazı çete suçlarında Alman 
kanun koyucu suçun ancak birden fazla çete 
üyesi tarafından işlenebileceğini açıkça unsur 
olarak düzenlemiştir. Buna en açık örnek ACK § 
244’de düzenlenen çete faaliyeti kapsamında 
işlenen hırsızlık suçunudur. Zira anılan suç tipin-
de Alman kanun koyucu suçun “ diğer bir çete 

                                                 
27  Bu konuda bkz. BGH StraFo 2006, 340; BGH NStZ-

RR 2010, 170; BGH NStZ 2000, 30, Rengier (dip-
not. 3), § 4 Prg. 104 vb. 

28  BGH NStZ-RR 2010, 170; BGH NStZ 2003, 32 (33); 
Altenhain, Jura 2001, 840 vd. 

29  Fischer (dipnot 2) § 244 Prg. 43; BGH 12.04.2011 - 
3 StR 53/11.  

üyesinin iştirakiyle” işlenebileceğini açık bir 
şekilde ifade etmiştir. Buna karşın ACK m. 
146/2’ye göre çete faaliyeti kapsamında işlenen 
parada sahtecilik için lafzi olarak böyle bir zorun-
luluk aranmamaktadır. Dolayısıyla tek bir çete 
üyesi dahi çetenin suç işleme iradesine uygun 
olarak tek başına parada sahtecilik suçunu ger-
çekleştirdiğinde, bu nitelikli halin o suçu işleyen 
çete üyesine uygulanması mümkün olacaktır. 
Ancak bu uygulama, soruşturma ve kovuşturma 
makamların somut olayda bir çetenin var olup 
olmadığı araştırmasını yapmaktan imtina etmeleri 
için bir gerekçe olamaz. 

 

III- SONUÇ 

Bu çalışma ile öncelikle Alman ceza hukuku 
açısından çete kavramı irdelenerek çete ile suç 
örgütü kavramlarının birbirinden farklı olduğu 
ortaya konulmuştur. Öyle ki; ACK’ya bakıldığında 
suç örgütü, TCK’da olduğu gibi, müstakilen ceza-
landırılan (ACK m. 129) ve her türlü suçun işle-
nebileceği bir örgütlenme türüdür. Buna karşılık 
TCK’da benzeri bir karşılığı bulunmayan çete ise 
teknik açıdan suç örgütünden farklı olarak 
müstakilen cezalandırılmayan ve sadece belli 
suçlar için öngörülen bir cezayı ağırlaştırıcı nite-
likli hal unsurudur. Bununla birlikte özellikle uygu-
lamada çete ve suç örgütünü içeriksel olarak çok 
küçük nüansların ayırdığını da ifade etmek ge-
rekmektedir. Esasında Alman ceza hukuku açı-
sından çete tipi örgütlenmelerin belli suçlar için 
ayrıca düzenlenmiş olması, teknik anlamda suç 
örgütünün somut olayda ispat edilmesindeki 
güçlüğe karşı bu tür örgütlenmeleri cezasız bı-
rakmamak için getirilen bir alternatif olarak kabul 
edilebilir. Bu açıdan Türk ceza hukukunda böyle 
bir alternatif örgütlenme şeklinin düzenlenmemiş 
olması nedeniyle, suç örgütü yoğunluğuna ulaş-
mamış olan örgütlenmeler için bile Alman huku-
kuna nazaran çok da kolay bir şekilde “suçun bir 
suç örgütü faaliyeti kapsamında işlendiği” kanaa-
tine varılarak TCK m. 220 hükmünün uygulanma-
sı kaçınılmaz olmaktadır. Bu da özellikle ceza 
adaleti açısından ardı arkası kesilmeyen tartış-
maların devam etmesine neden olmaktadır. Ka-
naatimizce özellikle örgütlü suçluluğun yoğun 
bir şekilde gerçekleştiği Türkiye’de de Alman 
ceza hukukunda olduğu gibi çete – suç örgütü 
ayrımına gidilip belli bazı suçlar için “suçun 
çete faaliyeti kapsamında işlenmesi” cezayı 
ağırlaştırıcı bir nitelikli hal olarak düzenlenebi-
lir. Böylece hem suç politikası açısından ör-
gütlü suçlarla daha etkin bir mücadele imkânı 
ortaya çıkabilir hem de ceza adaleti bakımın-
dan yaşanması muhtemel meşruiyet sorunla-
rının önüne geçilmiş olur. 
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HUKUK DEVLETİ İLKESİ IŞIĞINDA 
HÜKÜMET TASARRUFLARI TEORİSİ 

VE YARGISAL DENETİMİ 1 
In The Light of The Principle of Rule of Law, 

Theory of Act of State and Its Judicial Review 

 

Ar. Gör. Ömer Faruk EROL 2 

 

ÖZET 

Devlet, temel amaç ve görevlerini üç temel 
organ üzerinden yerine getirmeye çalışır: Yasa-
ma, yürütme ve yargı. Yürütme iki taraflı özelliğe 
sahiptir: Hükümet ve İdare. Hükümet fonksiyonu 
siyasal karar alma sürecine ilişkin iken, idare 
fonksiyonu kamu hizmetinin görülmesine ilişkin-
dir. Hükümet fonksiyonuna ilişkin faaliyetler hü-
kümet tasarrufu olarak kabul edilmektedir. 

Çalışmamızda, hükümet tasarruflarının yargı-
sal denetimi ve hukuk devleti ilkesi ilişkisi ince-
lenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla yargısal dene-
time ilişkin takdir yetkisi ve yerindelik denetimi 
kavramları kısaca açıklanmıştır. Esas olarak 
hükümet tasarruflarının niteliği ve yargısal dene-
timi incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hükümet Tasarrufları, 
Hukuk Devleti, Yargısal Denetim. 

 

ABSTRACT 

The Government intends to perform its main 
objectives and tasks by means of three basic 
organs. Executive, Legislative and Judicial 
organs. Executive organ has a dual 
characteristic. Governance and Administration. 
The function of Governance is related with the 
procedure of political decisions whereas the 
Administrative function is related with executing 
public services. Actions regarding the function of 
Governance, are called as Act of State. 

In this article, the relaton between judicial 
review of act of state and the principals of the rule 
of law is tried to be explained. Therefore, the 
consepts of “Discretionary power” and 
“Expediency auditing” (contrôle d’opportunité) are 

                                                 
1  Bu çalışmanın özeti bildiri olarak “I. International 

Scientific Conference of Young Researchers”, 
Qafqaz University, Azerbaycan, 26-27/04/2013’te 
sunulmuştur.  

2  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare 
Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 
erolomerfaruk@gmail.com 

shortly explained. Fundementally, the 
characteristics and judicial review of these acts 
are tried to be explained briefly. 

Keywords: Act of State, Rule of Law, Judicial 
Review. 
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GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 5’te 
Devletin temel amaç ve görevleri düzenlenmiştir. 
Buna göre Türk milletinin bağımsızlığını ve bütün-
lüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve 
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırla-
yan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldır-
maya, insanın maddî ve manevî varlığının geliş-
mesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak 
Devletin temel amaç ve görevleridir. 

Devlet, temel amaç ve görevlerini üç temel or-
gan üzerinden yerine getirmeye çalışır: Yasama, 
Yürütme ve Yargı. Anayasamızın ikinci bölümün-
de Yürütme başlığı altında yürütmenin kimlerden 
oluştuğu, görev ve yetkilerinin neler olduğu, yü-
rütmeye hakim olan ilkelerin neler olduğu düzen-
lenmiştir. Yürütme başlığının altında yer alan 
başlıklar şu şekildedir: I. Cumhurbaşkanı, II. Ba-
kanlar Kurulu, III. Olağanüstü Yönetim Usulleri, IV. 
İdare. Yürütme başlığının altında idarenin Cum-
hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan ayrı bir şekil-
de düzenlenmiş olması idare teşkilâtının ve idare 
fonksiyonunun farklı nitelik arzetmesinden kay-
naklanmaktadır. Olağanüstü Yönetim Usulleri 
başlığı ise dönemin şartlarının anayasaya yansı-
ması olarak kabul edilebilir. Sonuç olarak Yürütme 
iki taraflı özelliğe sahiptir: Hükümet ve İdare. Hü-
kümet fonksiyonu siyasal karar alma sürecine 
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ilişkin bir nitelik arzederken, idare fonksiyonu ise 
kamu hizmetinin görülmesine ilişkindir. Bir başka 
anlatımla, yürütmenin iki sıfatı, iki cephesi, iki 
siması vardır: İdare ve Hükümet. Bu iki fonksiyon 
arasındaki ayrım hukukî bakımdan değil, gaye ve 
maksat yönünden yapılan bir ayrımdır. Milletin 
yüksek, fevkalâde menfaatlerini koruma maksadı 
hükümet fonksiyonunun, halkın günlük alelâde 
ihtiyaçlarını karşılama maksadı ise idare fonksiyo-
nunun kapsamına girer.3 

Çok basit bir tanımlama ile yürütmenin hükü-
met fonksiyonuna ilişkin işlemleri hükümet tasar-
rufu olarak kabul edilebilir. Yürütmenin bir takım 
işlemlerinin siyasal içerikli olması nedeniyle yargı 
yerleri tarafından denetlenilmesinden imtina edil-
mesi nedeniyle bu nitelikteki tasarruflar hükümet 
tasarrufu olarak kabul edilmektedir. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki bu tasarruflar, yargı yerleri 
tarafından denetlenmesinden imtina edilmesi 
nedeniyle hükümet tasarrufu değil, niteliği itibariy-
le hükümet tasarrufudur. Bir başka anlatımla, bu 
siyasal içerikli tasarruflar, yargı yerleri tarafından 
denetlenilse bile, hükümet tasarrufu niteliğindedir. 
Çalışmamızda hükümet tasarrufları kavramı ile 
nitelik itibariyle bir tanımlama yapılıyor olacaktır. 

Çalışmamızda öncelikle hukuk devleti ilkesi 
ve hukuk devleti ilkesinin gereği olarak idarenin 
yargısal denetimi, bu denetimin kapsamı, konusu 
ele alınacaktır. Sonrasında hükümet fonksiyonu 
ve hükümet tasarrufu kavramları ele alınarak, bu 
tasarrufların yargısal denetimi ve hukuk devleti 
ilkesi ile olan ilişkisi incelenecektir. 

 

1. Hukuk Devleti İlkesi 

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’nın 2. madde-
sinde belirtildiği üzere demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk devletidir. Doktrinde hukuk devleti ilkesi-
nin bir çok tanımı yapılmış, unsurları – gereklilikleri 
belirtilmiş olmasına rağmen, anayasada açıkça 
hukuk devleti ilkesinin tanımı bulunmamaktadır. 

Anayasa Mahkemesi ise, hukuk devleti ilkesi-
ni kararlarında şu şekilde tanımlamıştır: 

“Hukuk devleti, insan haklarına saygı göste-
ren, bu hakları koruyucu adaletli bir hukuk düzeni 
kurup sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, her 
etkinliğinde hukuka ve Anayasa’ya uyan, işlem ve 
eylemleri bağımsız yargı denetimine tâbi olan 
devlettir. Böyle bir düzenin kurulması, yasama, 
yürütme ve yargı alanına giren tüm işlem ve ey-
lemlerin hukuk kuralları içinde kalması, temel hak 
ve özgürlüklerin anayasal güvenceye bağlanma-
sıyla olanaklıdır.”4 

                                                 
3  Ragıp Sarıca, Türk Devlet Şûrası İçtihatlarına 

Göre Hükümet Tasarrufları, Kenan Matbaası, İs-
tanbul, 1943, s. 460. 

4  Anayasa Mahkemesi Kararı, 22.12.1998 tarih ve E. 
1998/48, K. 1998/85; R.G. 31.03.2000 tarih ve 
24006 sayı. 

“Hukuk devleti, her eylem ve işlemi hukuka 
uygun, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve 
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda 
adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek 
sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlar-
dan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına 
egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kural-
larıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık 
olan, yasaların üstünde yasakoyucunun da bo-
zamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa 
bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz 
kalacağını bilen devlettir.”5 

Hukuk devleti ilkesi, teknik olarak devletin iş-
leyişi, kurum ve kuruluşlarıyla hukuka uygun 
davranması, eylem ve işlemlerin yargı denetimine 
tâbi olması ve hukukun tüm devlet organlarına 
egemen kılınmasına ilişkin bir ilkedir. 

Hukuk devleti kavramı için Kara Avrupası ül-
kelerinde “hukuk devleti” (Etat de Droit), Anglo-
Amerikan ülkelerinde “hukukun egemenliği” veya 
“hukukun üstünlüğü”6 (rule of law) denilir. 

Hukuk devleti, faaliyetlerinde hukuk kuralları-
na bağlı olan ve yönetilenlere hukukî güvenceler 
sağlayan devlet olarak tanımlanabilir.7 Bir devle-
tin hukuk devleti olarak nitelendirilebilmesi için 
bazı gereklilikler mevcuttur. Bu gereklilikleri kısa-
ca şu şekilde sayabiliriz8: 

Temel hak ve özgürlükler güvence / güvenlik 
altına alınmış olmalıdır. Yasama tarafından 
yapılan kanunların Anayasaya uygunluğu ba-
ğımsız ve tarafsız bir yargı organı tarafından 
denetlenmelidir. Kuvvetler ayrılığı, kanunî idare 
(yasal yönetim), hukukî güvenlik ilkesi ve geç-
mişe etki yasağı benimsenmelidir. Devlet faali-
yetleri (idarî faaliyetler) önceden bilinebilir olma-
lıdır. İdarenin bütün eylem ve işlemleri yargı 
denetimine tâbi olmalıdır. İdarenin yargısal de-
netimi olmalıdır. Hakimler görevlerinde bağımsız 
ve teminat altında olmalıdırlar. İdarenin mali 
sorumluluğu olmalıdır. 

Hukuk devleti ilkesini tanımlayıp, gereklerini 
belirledikten sonra, konumuza ilişkin hukuk devle-
ti gerekliliği olan “idarenin bütün eylem ve işlem-
leri yargı denetimine tâbi olmalıdır” prensibi ele 
alınarak hükümet tasarrufları ile ilişkisi incelene-
cektir. 

                                                 
5  Anayasa Mahkemesi Kararı, 27.03.1986 tarih ve E. 

1985/31, K. 1986/11; R.G. 09.05.1986 tarih ve 
19102 sayı. 

6  Turgut Tan, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Anka-
ra, 2011, s. 27. 

7  Metin Günday, İdare Hukuku, 10. Baskı, İmaj 
Yayınevi, Ankara, 2011, s.39. 

8  Günday, İdare Hukuku, s. 39 vd.; Tan, İdare Hu-
kuku, s. 28 vd.; Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, İda-
re Hukuku Dersleri, 12. Baskı, Ekin Kitabevi, Bur-
sa, 2012, s. 62 vd. 
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2. İdarenin Yargısal Denetimi 
Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunma-

sı için devletin kimi zaman pozitif kimi zaman 
negatif yükümlülükleri vardır. Devletin hem birey 
– birey ilişkisinden doğabilecek ihlâllere karşı 
temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağla-
mak, hem de devlet – birey arasında gerçekleşen 
ilişkiden kaynaklanabilecek bir hak ihlâlinin ol-
mamasını sağlamak gibi bir görevi vardır. İşte bu 
sebeple devletin bireye görünen yüzü olan idare-
nin eylem ve işlemlerinin bireyin temel hak ve 
özgürlüklerine halel getirmemesi, herhangi bir 
hak ihlâlinin olmaması gerekir. Bunun için idare-
nin eylem ve işlemleri hukuka uygun olmalı, bir 
başka deyişle hukuka aykırı ve keyfî olmamalıdır. 

İdarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygun 
olmasını sağlamak için idarenin denetlenebilir 
olması gerekir. Denetimi kimin yapacağına göre 
idarenin denetlenmesini iç denetim ve dış dene-
tim olarak ikiye ayırabiliriz. 10.12.2003 tarih ve 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nu’nda iç denetim ve dış denetimin usul ve esas-
larına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır. 
Buna göre iç denetim, “kamu idaresinin çalışma-
larına değer katmak ve geliştirmek için kaynakla-
rın ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına 
göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 
rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, 
nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliye-
ti” olarak tanımlanmakta iken, dış denetim ise 
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası 
dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamında-
ki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve 
işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve 
plânlara uygunluk yönünden incelenmesi ve so-
nuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor-
lanması” şeklinde tanımlanmaktadır. Öte yandan 
idarenin karar alma mekanizmalarını etkileyen 
baskı grupları da bir tür kamuoyu denetimi ger-
çekleştirmektedir. Konumuza ilişkin olan denetim 
ise idarenin yargısal denetimidir. İdare tarafından 
faaliyette bulunulduktan sonra, idarenin eylem ve 
işleminin yargısal denetime tabi tutulmasını esas 
alarak inceleyeceğiz. 

İdarenin eylem ve işlemlerininin yargısal de-
netimi, idare ve vergi mahkemeleri, bölge idare 
mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek idare 
mahkemesi ve az da olsa adli yargı tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Anayasa’nın 125. maddesinde “İdarenin her 
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” 
denilerek hukuk devleti ilkesinin gereğine yer 
verilmiştir. İdarenin eylem ve işlemlerinin yargı 
tarafından denetlenebilir olması anasayasal bir 
kural olarak düzenlenmiştir. Fakat bu kuralın 
istisnalarına yine anayasada yer verilmiştir. Buna 
göre şu işlemler yargı denetimine tâbi değildir: 

1- Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı iş-
lemler (Anayasa md. 125/2, Anayasa md. 105/2). 

2- Yüksek Askerî Şûranın kararları. (Terfi iş-
lemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma 
hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı 
yolu açıktır.) (Anayasa md. 125/2). 

3- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışın-
daki kararları (Anayasa md. 159/10). 

Anayasada kural olarak idarenin her türlü ey-
lem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu 
belirtilmiş ve bunun istisnalarına yer verilmiştir. 
Bu istisnalar hariç olmak üzere idare tarafından 
gerçekleşen her türlü eylem ve işlem yargısal 
denetime tâbi olacaktır. Fakat bu yargısal dene-
tim hukuka uygunluk denetimidir ve bu denetimin 
nasıl olacağı Anayasa md. 125/4’te şu şekilde 
düzenlenmiştir: 

“Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka 
uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir suret-
te yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yü-
rütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 
esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtla-
yacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir 
yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” 

İdare yargısal denetime tâbi tutulurken bu de-
netim hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olmalı 
ve idarenin takdir yetkisini kaldıracak ve yerinde-
lik denetimine sebep olmayacak şekilde kararlar 
verilmelidir. Bu yargısal denetimin sınırlarını belir-
leyebilmek için hukuka uygunluk denetimi, takdir 
yetkisi ve yerindelik denetimi kavramlarını tanım-
lamak gerekir. 

 

3. Hukuka Uygunluk Denetiminin Sınırları: 
Takdir Yetkisi ve Yerindelik Denetimi 

Tüm kamu makamlarının tasarruflarının yar-
gısal denetime tâbi tutulması halinde hukuk dev-
letinin geçerlilik ve işlerlik kazandığı söylenebilir. 
Kamu makamlarının idarî işlemlerinin hukukîlik 
denetimi, idarî işlemlerin unsurları bakımından 
yapılan denetimdir. Bir başka deyişle, idarî işle-
min unsurları bakımından yapılan denetime, 
hukuka uygunluk denetimi denilmektedir. Hukuka 
aykırılık olup olmadığı inceleneceğinden idarî 
işlemin kanuna değil, hukuka uygun olup olmadı-
ğı incelenecektir. Dolayısıyla sadece pozitif dü-
zenlemeler değil, hukukun genel ilkeleri, anaya-
sada yer alan temel ilkeler, içtihatla geliştirilen 
ilkeler de hukuka uygunluk denetimi kapsamına 
alınacaktır.9 Hukuka uygunluk denetimi kapsa-
mında yer alan ilke ve düzenlemeleri “hukuka 
uygunluk bloku” adı altında toplayabiliriz.10 

                                                 
9  Ramazan Çağlayan, İdari Yargılama Hukuku, 

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 3. Baskı, Ocak 2013, s. 
156 - 157. 

10  Hukuka Uygunluk Bloku hakkında detaylı bilgi için 
bkz: Celâl Erkut, Hukuka Uygunluk Bloku: İdare 
Hukukunda Hukukun Genel Prensipleri Teorisi, 
Kavram Yayınları, 1996. 
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Hukuka uygunluk denetimi bir yandan idarî iş-
lemin unsurları bakımından denetime tâbi tutula-
cağı yönününde sınırlama içerirken bir yandan da 
bu denetimin sadece kanunî düzenlemeler açı-
sından değil, genel hukuk ilkeleri açısından yapı-
lacağı yönünde genişlik içermektedir. İşte bu 
denetimde sınır, idarenin hukuka uygun davran-
ması ve fakat kanunî düzenlemelerin önceden 
belirlediği şekilde idarenin hareket serbestisinin 
olmasıdır. Bu serbestiyi takdir yetkisi olarak nite-
lendirebiliriz. 

Dış çerçevesi mevzuat tarafından çizilmiş, içi 
doldurulmamış bir idarî usulün idare tarafından 
doldurulması hususunda idarenin belli bir kararı 
alıp almama, ihtimaller arasında seçim yapıp 
yapmama, yetkinin kullanılıp kullanılmamasını 
belirleme yetkisine takdir yetkisi denilir.11 Fakat, 
takdir yetkisini idarenin hiçbir kayıtlanmaya tâbi 
olmaksızın faaliyet gösterdiği bir alan şeklinde 
düşünmemek ve mutlak, yer ve zaman tanımaz 
şekilde kat’î bir kavram olarak kabûl etmemek 
gereklidir.12 

Yerindelik denetimi ise, hukuk kurallarına 
uygun bir işlem veya eylemin yapılıp yapılma-
masına veya ne şekilde yapılması gerektiğine 
karar vermek olarak tanımlanabilir. Yerindelik 
denetimi, takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen 
işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenme-
sinde, idarî yargı hâkiminin yetkisinin sınırıdır.13 
Öte yandan takdir yetkisinin denetlenemeyeceği 
görüşüne göre bu durumun istisnası olan iki hal 
vardır14: Açık takdir yetkisi ve ölçülülük ilkesine 
aykırılık hali. 

Takdir yetkisinin yargı makamları tarafından 
denetlenmesinde, bu denetlemenin takdir yetkisi-
nin hukuka uygunluğuna ilişkin olacağı, idareyi bir 
işlem ya da eylem yapmaya zorlamayacak şekil-
de karar verilmesi gerektiği Danıştay kararlarında 
şu şekilde belirtilmiştir: 

“Anayasanın 125. maddesinin 4. fıkrası ile 
2577 sayılı yasanın 2. maddesinde, idarî işlemler 
üzerindeki yargısal denetimin, hukuka uygunluğu-
nun saptanması ile sınırlı olduğu yürütme görevi-
nin Kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun 
olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem 
ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak 
biçimde yargı kararı verilemeyeceği kuralı bulun-
maktadır. İdarelerin birden çok seçenekten birisini 
tercihte takdir yetkisi ile donatıldıkları durumlarda, 
yargı organınca yapılacak denetimin idarenin 
tercih ettiği seçeneğin hukuka uygunluğu ile sınırlı 
olup, idareyi bu seçeneklerden birisini tercihe 

                                                 
11  Cemil Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal 

Denetimi, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 26. 
12  Yıldızhan Yayla, İdarenin Takdir Yetkisi, İÜHFM, 

Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’ya Armağan, c. 30, sy. 
1-2, 1964, s. 201.  

13  Turan Yıldırım, İdari Yargı, Beta Basım Yayım, 
İstanbul, 2008, s. 128 – 131. 

14  Gözler, Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, s. 362 vd. 

zorlayacak nitelikte olamayacağı belirtilen Anaya-
sa ve Yasa kuralları gereğidir.”15 

“Anayasanın 125.maddesinin 4. fıkrasının ilk 
cümlesinde yer aldığı ve 2577 sayılı İdarî Yargı-
lama Usulü Kanununun 2. maddesinde de açıkca 
ifade edildiği gibi idarî işlemler üzerindeki yargısal 
denetim bu işlemlerin hukuka uygunluğunun 
saptanmasıyla sınırlıdır. İdarenin takdir yetkisinin 
denetimine yargı organları yönünden getirilen ve 
idarî işlemlerin yalnızca hukuka uygunluk açısın-
dan denetlenebilecekleri biçiminde ifade edilen 
kural aynı zamanda idarenin takdir yetkisinin 
kullanılmasında uyması gereken sınırları da koy-
muş olmaktadır. Başka bir anlatımla, idarelerin 
belirli bir kamu hizmetinin etkili ve verimli bir bi-
çimde yürütülmesi, kamu yararının daha somut 
bir biçimde ortaya konulması için takdir yetkisiyle 
donatıldıkları durumda idarî yargı organlarının 
idareyi belli bir yönde işlem veya eylem tesisine 
zorunlu kılacak biçimde yargı kararı vermeleri 
Anayasa ve yasa kurallarıyla ve idare hukuku 
ilkeleriyle bağdaştırılamaz.”16 

Takdir yetkisinin denetlenebilirliği, bunun sını-
rı, idarenin takdir yetkisinin denetlenmesinde 
yerindelik denetimi yasağının varlığı halleri iç içe 
geçmiş bir durumda olduğundan net sınırları 
çizilememektedir. Dolayısıyla yasama bu duruma 
iki yolla çözüm aramaktadır. Ya yargı denetimine 
tâbi olmayan idarî işlemleri açıkça yasalarda 
belirterek ya da takdir yetkisi ve yerindelik dene-
timine ilişkin anayasal düzenleme yaparak.17 

 

4. Hukuka Uygunluk Denetiminin Konusu 

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolunun açık olduğunu ve bu yargısal de-
netlemenin sınırının nasıl olması gerektiğini belir-
ledik. Yargısal denetimin sınırları içerisinde, bu 
denetime konu olacak “idarenin her türlü ve ey-
lem ve işlemi” kavramının ne anlama geldiğini 
açıklamaya çalışacağız. 

Devletin fonksiyonlarını temel olarak yasama, 
yürütme ve yargı olarak ayırabiliriz. Yasama ve 
yargının idarî işleve ilişkin faaliyetleri ile kural 
olarak yürütmenin faaliyetleri idarî işlem olarak 
kabul edilir. Yani “idarenin her türlü eylem ve 
işlemi” kavramı ile sadece yürütme organından 
sadır olan eylem ve işlemler değil, aynı zamanda 
yasama ve yargının idarî işleve ilişkin işlemleri 
anlatılmak istenmektedir. Fakat konumuz gereği 
olarak, yasama ve yargının idarî işleve ilişkin 
                                                 
15  Danıştay 8. Dairesi Kararı, 15.11.1999 tarih ve E. 

1998/1881, K. 1999/6161. 
16  Danıştay 5. Dairesi Kararı, 16.04.1997 tarih ve E. 

1995/850, K. 1997/861. 
17  Anayasal düzenlemeye ilişkin 07/05/2010 tarih ve 

5982 sayılı kanunla yapılan değişiklik: “Yargı yetki-
si, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 
denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik de-
netimi şeklinde kullanılamaz.” (Anayasa md. 125/4). 
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faaliyetlerine değinmeden, sadece yürütme orga-
nı tarafından yapılan eylem ve işlemler inceleme 
konusu kapsamında tutulacaktır. 

Yürütmenin tüm eylem ve işlemlerinin idarî iş-
lem niteliğinde olup olmadığını, yürütme fonksi-
yonu ile idare fonksiyonunun birbirinden ayrılıp 
ayrılmadığını, yürütmenin tüm işlemlerine karşı 
yargı yolunun açık olup olmadığını, anayasal 
olarak getirilen yasama kısıntılarını ve yargı tara-
fından denetlenilmekten imtina edilen siyasî nite-
likteki işlemleri dikkate alarak incelemeye çalışa-
cağız. 

 

5. Hükümet Fonksiyonu ve İdarî Fonksiyon 

Yürütme fonksiyonu, devletin yasama ve yargı 
fonksiyonu dışında kalan faaliyetleridir. Yürütme 
fonksiyonu ise “idarî fonksiyon” ve “hükümet 
fonksiyonu” olarak ikiye ayrılır. Dolayısıyla idarî 
fonksiyon idare hukukunun alanına girerken, 
hükümet fonksiyonu anayasa hukukunun alanına 
girer.18 Bir başka anlatımla, yürütmenin iki sıfatı, 
iki cephesi, iki siması vardır: İdare ve Hükümet. 
Bu iki fonksiyon arasındaki ayrım hukukî bakım-
dan değil, gaye ve maksat yönünden yapılan bir 
ayrımdır. Milletin yüksek, fevkalâde menfaatlerini 
koruma maksadı hükümet fonksiyonunun, halkın 
günlük alelâde ihtiyaçlarını karşılama maksadı ise 
idare fonksiyonunun kapsamına girer.19 

Anayasa madde 8’de Yürütme görev ve yetki-
sinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafın-
dan kullanılacağı, Cumhuriyetin Temel Organları-
nın düzenlendiği üçüncü kısım ikinci bölümde 
Yürütme başlığı altında Cumhurbaşkanı, Bakan-
lar Kurulu ve İdarenin ayrı ayrı düzenlenmesi, 
madde 104’te Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetki-
lerinde Yürütme alanına ilişkin görevlerin ayrıca 
düzenlenmiş olması, idareden ayrı bir yürütme 
işlevinin varlığını açıkça ortaya koymaktadır, 
fakat sorun bu işlevin tanımlanmasındadır.20 

Dış politika, ulusal güvenlik gibi üst siyasal iş-
lemler hükümet fonksiyonu (işlevi) içine girerken, 
kamu hizmetinin yerine getirilmesi, toplumun 
günlük ve teknik ihtiyaçlarının karşılanması idare 
fonksiyonu (işlevi) içine girer.21 Bir başka söyle-
yişle, yürütme, ulusun olağanüstü dönemde ve 
yaşamsal çıkarlarını ve amaçlarını sağlamak, 
korumak amacı güttüğü zaman hükümet etmek, 

                                                 
18  Günday, İdare Hukuku, s. 14. 
19  Ragıp Sarıca, Türk Devlet Şûrası İçtihatlarına 

Göre Hükümet Tasarrufları, Kenan Matbaası, İs-
tanbul, 1943, s. 460. 

20  Yıldırım, İdari Yargı, s. 55; Turan Yıldırım, Melikşah 
Yasin, Nur Karan, H. Eyüp Özdemir, Gül Üstün, 
Özge Okay Tekinsoy, İdare Hukuku, 3. Baskı, XII 
Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 574. 

21  İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, Kah-
raman Berk, İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 
2011, s. 146. 

kamu hizmetlerini yerine getirirken de idare et-
mek işlevini yerine getirir.22 

 

6. Hükümet Tasarrufları ve İdarî İşlemler 

Görüldüğü gibi yürütme organında, hükümet 
ve idare organsal bir ayrım değil, fonksiyonel bir 
ayrım niteliğindedir. Bu sebeple aynı organdan 
sadır bir eylem ve işlemin hangi fonksiyona ilişkin 
olduğu değerlendirilirken net bir ayrım yapılması 
kolay değildir. Bu ayrımı yapabilmek için çeşitli 
teoriler oluşturulmuştur. 

Hükümet tasarrufları (işlemleri) ile idarî işlem-
ler arasında ayrım yapabilmek için geliştirilen 
teoriler şunlardır23: Siyasî saik teorisi (siyasî 
neden kuramı), Hükümet - İdare fonksiyonu ku-
ramı, acte mixte (karma işlem) kuramı ve ampirik 
liste yöntemi. Bir görüşe göre, her ne kadar bu 
teoriler zaman içerisinde ileri sürülmüş olsa da, 
hükümet tasarruflarını diğer tasarruflardan 
ayırdedecek nazarî, hukukî, ilmî bir kıstas mevcut 
değildir.24 Bir başka görüşe göre ise, hükümet 
tasarrufları teorisi niteliği gereği siyasetin gerekle-
ri ile açıklanabilir ve hukuksal bakımdan kabûl 
edilemez.25 

Bu teorilerde ortak olarak hangi işlemin siyasî 
nitelikte hangi işlemin ise kamu hizmetine yönelik 
olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Fakat günü-
müzde bu teoriler işlevsel değildir. Ancak yargı 
organları tarafından siyasî nitelikte olması nede-
niyle denetlenmeyen işlemler - tasarruflar- hükü-
met tasarrufları olarak kabûl edilmektedir. 

Hangi işlemlerin hükümet tasarrufu, bir başka 
deyişle hükümet (yürütme) fonksiyonu içine girdi-
ği konusunda şu şekilde bir ayrım ve listeleme 
yapabiliriz: 

1- Yürütme organının yasama alanına ilişkin 
faaliyetleri ve yasama organı ile olan ilişkileri, 

2- Millî savunma, Millî Güvenlik Kurulu ve 
olağanüstü yönetim usûllerine ilişkin tedbir ve 
işlemler, 

3- Yürütme organının başka devletlerle olan 
ilişkiler çerçevesinde yaptıkları işlemler.26 

                                                 
22  Giritli, Bilgen, Akgüner, Berk, İdare Hukuku, s. 10. 
23  Detaylı bilgi için bkz: Gözler, Kaplan, İdare Hukuku 

Dersleri, s. 271 vd.; Giritli, Bilgen, Akgüner, Berk, 
İdare Hukuku, s. 146 vd.; Celâl Erkut, İptal Dava-
sının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İş-
lemin Kimliği, Doktora Tezi, Danıştay, Ankara, 
1990, s. 158.; İsmet Giritli, Türkiyede ve Yabancı 
Memleketlerde Hükümet Tasarrufları, Sulhi 
Garan Matbaası, İstanbul, 1958, s. 16 vd. 

24  Sarıca, Hükümet Tasarrufları, s. 463. 
25  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 161. 
26  Yıldırım, Yasin, Karan, Özdemir, Üstün, Okay 

Tekinsoy, İdare Hukuku, s. 576 – 577. 
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7. Hükümet Tasarrufları 

7.1. Tanım 

Doktrinde hükümet tasarruflarının tanımı farklı 
kaynaklarda şu şekilde yapılmıştır: 

“Hükümet tasarrufları, bazı idarî makamlar ta-
rafından yapılan ve adlî veya idarî bir mahkeme 
tarafından denetlenemeyen işlemler olarak tanım-
lanmaktadır.”27 

“Hükümet tasarrufları deyimi ile ya hükümetin 
ya da hükümet dışındaki bir idarî kuruluşun, yargı 
denetimi dışında kalan kimi “üst siyasal/idarî 
etkinlikleri” anlatılmak istenir. Hükümet tasarrufla-
rının, yürütmenin “idare olarak değil”, “hükümet 
olma niteliğiyle” yaptığı işlemler olduğu kabûl 
edilir.”28 

“Hükümet tasarrufu, hükümetin aldığı karar, 
yaptığı tüm işlemler anlamına gelmez. Hükümet 
tasarrufu deyimi ile hükümetin veya hükümet 
dışındaki idarî bir kuruluşun, yargı denetimi dı-
şında kalan bazı “üst siyasal yönetim” etkinlikleri 
anlatılmak istenir.”29 

“Bir yönüyle siyasal niteliği bulunan ve Hü-
kümet adını da alan Yürütmenin yaptığı işlemler-
den tümü salt “idarî” nitelikte olmayıp bunlardan 
bir kısmı “politik”tir. Bu tür işlemlerden hangileri-
nin “politik” niteliklerinin “idarî” olmaya üstün 
geldiği; zaman süreci içinde yargı yerleri tarafın-
dan belirlenmiş ve bunlara Fransızcada, Türkçe-
ye olduğu gibi çevrilen adıyla hükümet tasarrufla-
rı denilmiştir.”30 

Bu açıklamalardan yola çıkarak şu tanımı ya-
pabiliriz: İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine 
karşı yargı yolu açık olmasına karşın anayasada 
yapılan düzenlemelerle yargı yolu kapatılan iş-
lemlerin varlığının yanı sıra politik - siyasî nitelikte 
olması nedeniyle yargı yerleri tarafından denetle-
nilmekten imtina edilen işlemler de vardır. İşte bu 
işlemlere hükümet tasarrufları denilmektedir. 
Ayrıca belirtmek gerekir ki, yargı yerleri tarafın-
dan denetlenmekten imtina edilmeyen ve fakat 
siyasî nitelikte olan işlemler de hükümet tasarrufu 
olarak kabûl edilmelidir. 

 

7.2. Hükümet Tasarruflarının Ortaya Çıkma 
Nedenleri 

Yargı yerlerinin hükümet tasarruflarını denet-
lenmekten imtina etmesinin nedenlerini 4 grupta 
toplayabiliriz: Birinci neden, hükümet tasarrufları-
nı önceden konulmuş bir takım kurallara tâbi 
tutmanın imkânsız olmasıdır. Örneğin, uluslara-

                                                 
27  Gözler, Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, s. 271. 
28  Giritli, Bilgen, Akgüner, Berk, İdare Hukuku, s. 144. 
29  Tan, İdare Hukuku, s. 617. 
30  İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, 

İstanbul, 2004, s. 420. 

rası meselelerde ne yönde karar alınacağı, hangi 
devletin müttefik olarak kabûl edileceği, hangi 
devlete karşı yaptırım uygulamaya karar verile-
ceğine ilişkin önceden kural koymak ya da bu 
yönde kural koymak imkân dahilinde değildir. 
İkinci neden, mahkemelerin hükümeti diplomatik 
sahada zor durumda bırakmaktan çekinmesidir. 
Örneğin, bir devletin tanınması işleminin yargı 
yerleri tarafından denetlenebilir olması durumun-
da yargısal denetim sonunda iptal kararı verilmesi 
hükümeti diplomatik alanda zor durumda bıraka-
caktır. Üçüncü neden, yasama ile hükümet ara-
sındaki ilişkiden dolayı, mahkemelerin yasama ile 
ilişkiye girmekten ve ihtilâfa düşmekten çekinme-
sidir. Örneğin, cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü 
hal ilân edilmesi durumunda olağanüstü hal Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılabile-
cek iken (Anayasa md. 121) yargı yerleri – kendi-
ni görevli ve yetkili görüp denetlemesi ve iptal 
etmesi durumunda – yasamanın yetkisi olan bir 
konuda karar vermiş olur. Son neden de, mah-
kemelerin hükümete geniş ve tam bir serbesti 
tanımak lüzumu hissetmesidir.31 

Tarihsel süreç açısından, hükümet tasarrufla-
rının ortaya çıkış sebebine ilişkin şu tespit ise 
teorinin doğuşunu başka açıdan değerlendirmek-
tedir: “Fransız Devlet Şûrasının tamamiyetini 
koruyabilmek için hükümetlere karşı takip ettiği 
oyalama ve yatıştırma politikası”dır.32 

 

7.3. Yabancı Ülkelerde Hükümet Tasarrufları 

Fransa’da hükümet tasarrufları (Actes de 
gouvernement) Fransız Danıştayı’nın siyasî ko-
nuya ilişkin olması nedeniyle bir işlemi denetle-
mekten çekinmesi ile çıkmıştır. Anglo - Amerikan 
ülkelerinde ise bu işlemlere “devlet tasarrufu” (Act 
of State), “politik işlem” (Political Act) veya “siyasî 
sorunlar” (Political Questions) adı verilmiştir.33 
Fransa’da hükümet tasarrufları teorisi geliştiği gibi 
diğer Avrupa ülkelerinde de benzer hukukî mües-
seseler gelişmiş ve Anglo Sakson grubu devletler 
ve diğer devletler arasında bu teorinin gelişimi ve 
mevcut durumu farklılık arzetmektedir.34 

İngiltere’de hükümet tasarrufları olarak kabûl 
edebileceğimiz “act of state” ve “prerogative acts” 
kategorileri bulunmaktadır. Bu iki tasarrufun ortak 
noktası; kanunla değil, mahkeme kararlarıyla 
ihdas edilmiş olmasıdır. “Act of state” dış işlerine 

                                                 
31  Sarıca, Hükümet Tasarrufları, s. 461 vd. 
32  Mukbil Özyörük, İdari Kaza Ders Notları, Ankara, 

1957-58, s. 40, Aktaran: Eralp Özgen, İdari Tasar-
ruflardaki Sakatlıklar, AÜHFD, Cilt: XVII, 1960, sy. 
1-4, s. 286. 

33  Giritli, Bilgen, Akgüner, Berk, İdare Hukuku, s. 144; 
Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Dene-
timi, s. 75. 

34  Detaylı bilgi için bkz: Giritli, Hükümet Tasarrufları, 
s. 51 vd. 
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ilişkin tasarruflar niteliğinde iken, “prerogative 
acts” hükümdarın kendi teb’ası üzerindeki yetkile-
rini ifade etmektedir. Mahkemeler hükümet tasar-
rufu olduğu iddia edilen tasarrufun bu niteliği 
taşıyıp taşımadığını inceleyebilirler. İngiliz doktri-
ninde hükümet tasarruflarını açıklayan farklı gö-
rüşler mevcuttur. Egemenliğin tezahürü olarak 
açıklayan görüşe göre bu tasarruflar yapılırken 
devletin egemenliği kullanılmaktadır. Fakat bu 
görüş ortadan kalkmış sayılmaktadır; çünkü yar-
gı, mahkemeler de devletin egemenliğini kullanan 
bir konumdadır. İç hukuka etki etmeyen görüşe 
göre ise bu tasarruflar devletler hukukunun alanı-
na girmektedir ve dolayısıyla iç mahkemelerin 
yargılamasına tâbi değildir. Fakat bu görüş, 
“prerogative acts” tasarruflarını izah edememek-
te, dış ilişkilere ilişkin de olsa tasarrufların devle-
tin vatandaşları üzerinde etkileri bulunmaktadır. 
Son görüş ise amelî sebeplerle izah edilmektedir. 
Mahkemelerin siyasî nitelikteki meselelere bu-
laşmaktan imtina etmesi neticesinde ortaya çık-
maktadır. Günümüzde hükümet tasarruflarının 
nazarî değil, amelî sebeplerle açıklanabileceği 
kabûl edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Kara 
Avrupası ve Türk doktrini arasında bir uyuşma 
mevcuttur.35 

Japonya’da ise Meiji Anayasası, idare mah-
kemesinin yargı yetkisini daraltmakta olduğundan 
uygulamada hükümet tasarruflarının tartışma 
konusu yapılmasına gerek kalmamıştır. Fakat 
yeni anayasa ile kurulan sistemde mahkemelerin 
yetkileri bütün hukukî meseleleri ve anlaşmazlık-
ları dinlemek ve çözüme bağlamak şeklinde ge-
nişleyince hükümet tasarrufları tartışma konusu 
haline gelmiştir. Japonya’da hükümet tasarrufla-
rına ilişkin ilk uyuşmazlık, hükümetin meclisi 
sakat bir işlemle feshetmesi üzerine, meclis üye-
sinin fesih nedeniyle gelir kaybı olduğu ve bunun 
tazmin edilmesi talebiyle ortaya çıkmıştır. Dava, 
fesih işleminin sakatlığına ilişkin değil, gelir kay-
bının tazminine yönelik olmasına karşın, hükümet 
tasarrufu sayılan fesih işleminin mahkemeler 
tarafından denetlenip denetlenemeyeceği tartı-
şılmıştır. Tokyo Yüksek Mahkemesi, fesih işlemi-
nin bireyin hak ve ödevlerine dokunması nedeniy-
le bu işlemin inceleme konusu yapılabileceğine 
karar vermiştir. Mahkemenin bu kararı üzerine 
japon doktrini ikiye ayrılmış, bir grup Fransız 
hükümet tasarrufu doktrinini kabûl etmiş, diğer 
grup ise hükümet tasarruflarını mutlakiyetin kalın-
tısı olarak görüp bunu reddetmişlerdir. Bir başka 
grup ise hükümet tasarruflarını bir siyasî takdir 
meselesi olarak kabûl ederek, bunun asgarîye 
indirilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir.36 

                                                 
35  Ergun Özbudun, İngiliz Hukukunda Hükümet 

Tasarrufları, AÜHFD, Cilt: XVIII, 1961, sy. 1-4. 
36  Shin Ichi Takayanagi, Japonya’da Hukuk Devleti, 

Çev: T. Karamustafaoğlu, AÜHFD, Cilt: XXV, sy. 1-
2, 1968, s. 97–98. 

7.4. Türkiye’de Hükümet Tasarrufları 
Danıştay 1924 Anayasası döneminde hükü-

met tasarrufları anlayışını benimsemiş ve bazı 
kararlarında açıkça “hükümet tasarrufu” deyimini 
kullanmış, bazen ise “devletin yüksek siyaseti”, 
“devletin siyasî icraatı”, “siyasî tasarruflar” deyim-
lerini kullanmıştır.37 

1924 Anayasası döneminde Danıştay; bazı 
meseleleri içtihatlarıyla hükümet tasarrufu olarak 
kabûl etmiş ve daha sonra bunları ya yine kendi 
içtihadıyla vazgeçerek ya da yasal düzenleme ile 
yargısal denetime tâbi tutmuştur.38 Mukabele-i 
bilmisil kararları, iskân ve vatandaşlık işlerine 
ilişkin işlemler, yabancıların sınırdışı edilmeleri 
kararları bunlara birer örnektir. 

Danıştay tarafından hükümet tasarrufu olarak 
kabûl edilen tasarrufların tenkidine ilişkin iki farklı 
görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre, Danış-
tay’ın bu tasarrufları denetlemekten imtina ettiği 
gibi; bu tasarrufların hükümet tasarrufu sayıldığı-
na dair içtihatların tenkitinden imtina edilmelidir.39 
Diğer görüşe göre, bu içtihatlar detaylıca tenkit 
edilmelidir ve sadece yabancıların sınır dışı edil-
melerine ilişkin içtihatlar hükümet tasarrufu olarak 
kabûl edilebilir.40 

Fransız Danıştayı gibi Türk Danıştayı da za-
manla hükümet tasarruflarının sınırını daraltarak 
yargı denetiminin kapsamını genişletmiştir.41 
Örneğin Fransa’da ayrılabilir işlemler teorisinin 
uygulanmasıyla42 ve takdir yetkisi ile bu teorinin 
kaynaştırılması ve içinde eritilmesiyle43 hükümet 
tasarrufu teorisinin uygulama alanı daraltılarak ve 
fakat idareye hareket serbestîsi verilerek yargı 
denetiminin kapsamı genişletilmiştir. 

Türkiye’de ise 1961 Anayasasında yer alan 
“İdarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı 
mercilerinin denetiminin dışında bırakılamaz.” 
ibaresi ile hükümet tasarruflarının ortadan kaldı-
rıldığı ifade edilmektedir.44 1971 değişikliği ile 
düzenleme “İdarenin her türlü eylem ve işlemine 
karşı yargı yolu açıktır.” şeklini almıştır. 1982 
Anayasasında ise aynı düzenleme “İdarenin her 
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” 
şeklinde yer almıştır. Bu düzenlemeler ışığında 
hükümet tasarruflarının anayasal bir düzenleme 
olarak yer almadığı ve dolayısıyla ortadan kalktığı 
yorumu yapılabilirse de esas olarak yürütmenin 

                                                 
37  Çağlayan, İdari Yargılama Hukuku, s. 105. 
38  Hükümet tasarruflarının Danıştay tarafından içtihat-

la ortaya konulması ve bu tasarrufların azaltılması-
na ilişkin detaylı bilgi için bkz: Giritli, Hükümet Ta-
sarrufları, s. 88 vd. 

39  Sarıca, Hükümet Tasarrufları, s. 472. 
40  Giritli, Hükümet Tasarrufları, s. 117. 
41  Tan, İdare Hukuku, s. 620. 
42  Erkut, İdari İşlemin Kimliği, s. 160. 
43  Giritli, Hükümet Tasarrufları, s. 23. 
44  Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Dene-

timi, s. 76. 
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hükümet fonksiyonuna ilişkin işlemleri devam 
etmektedir ve bu işlemler birer hükümet tasarrufu 
niteliğindedirler. 

 

7.5. Hükümet Tasarruflarının Yargısal De-
netimi 

Esas mesele hukuk devleti ilkesi gereğince ida-
renin yargısal denetimini gerçekleştirmek için ida-
renin her türlü eylem ve işlemi yargısal denetime 
tâbi tutulurken, hükümet tasarruflarının yargısal 
denetime tâbi tutulup tutulmayacağı tartışmasıdır. 

Doktrinde hükümet tasarruflarının yargısal 
denetime tâbi tutulup tutulamayacağına ilişkin 
görüş ayrılıkları bulunmaktadır. 

Bir görüş; hükümet tasarrufları kategorisine 
giren işlemler vardır ve bu işlemlerin idarî işlem 
olmamaları nedeniyle yargı denetimine tâbi olma-
yacağı yönündedir.45 

Bir başka görüşe göre, 1961 Anayasasının 
yürürlüğe girmesi ile hükümet tasarrufları ortadan 
kalkmıştır.46 Hükümet tasarrufu sayılan bir duru-
mun varlığında ise dava ilk inceleme aşamasında 
reddedilmemeli, bu tasarruflarda hukuk kurallarıy-
la tayin edilmemiş alanlarda hükümetin takdirine 
bırakılan unsurlar denetlenmemeli, ama takdire 
ilişkin olmayan alanlardaki tasarrufun unsurları 
denetlenmelidir.47 

Bir diğer görüşe göre ise, 1982 Anayasası 
hükümleri 1961 Anayasasında olduğu gibi hükü-
met tasarruflarına olanak vermemektedir ve “Bu-
gün Türkiye’de hükümet tasarrufu yoktur” ve bu 
işlemlere karşı hem iptal davası hem yargı davası 
açılabilecektir. Yürütmenin hükümet işlevi içine 
giren herhangi bir işlemi yargı tarafından ön-
koşullar yönünden reddedilmeyecek, uyuşmazlı-
ğın esasına girilerek “idarenin takdir yetkisi” çer-
çevesinde çözümlenecektir.48 Aynı yöndeki bir 
başka görüşe göre ise, hükümet tasarrufu anlayı-
şını uygulamak olanaksız olduğundan bu tür 
işlemlere karşı açılan davada ön koşullar yönün-
den incelenmeksizin reddi yerine, esasa girerek 
idarenin takdir yetkisinin denetimine ilişkin ilkeler 
çerçevesinde çözüme bağlanması gerekir.49 

Hükümet fonksiyonunun idare fonksiyonundan 
ayrı olduğunu ve dolayısıyla hükümet tasarrufları 
ile idarî işlem arasında farklılık bulunduğunu önce-
ki bölümlerde incelemiştik. İdarî işlemin hukuka 
uygunluk denetimi usulünün hükümet tasarrufları-

                                                 
45  Gözler, Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, s. 272; 

Çağlayan, İdari Yargılama Hukuku, s. 106. 
46  Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Dene-

timi, s. 76. 
47  Kaya, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Dene-

timi, s. 77. 
48  Giritli, Bilgen, Akgüner, Berk, İdare Hukuku, s. 148 

- 149. 
49  Tan, İdare Hukuku, s. 621. 

nın denetlenmesi açısından uygulanıp uygulana-
mayacağı, konumuzun özünü oluşturmaktadır. 

Hükümet tasarrufu nitelik bakımından idarî iş-
lemden farklılık arz etmektedir. Bu nitelik açısın-
dan farklılık yargısal denetim açısından farklılığa 
neden olmaktadır. Hükümet tasarruflarının dene-
timi idarî işlemin denetimi gibi olamayacaktır, 
çünkü siyasî bir konuya ilişkin takdir yetkisi hü-
kümet tasarrufunun özünü oluşturmaktadır. Hü-
kümet tasarrufunun yargısal denetimini idarî 
işlemin unsurları bakımından incelersek, yetki ve 
şekil açısından hükümet tasarruflarının yargısal 
denetime tâbi tutulması isabetli olacaktır. Zira, 
yetki ve şekil yönünden bir sakatlık olması duru-
munda hükümet tasarrufunun hukuka uygunluğu 
ileri sürülemeyecek ve bu hukuka aykırılığın yargı 
denetimine tâbi olmaması hukuk devleti ilkesine 
aykırılık teşkil edecektir. Dolayısıyla, hükümet 
tasarruflarının yargısal denetiminin idarenin takdir 
yetkisi çerçevesinde ve fakat siyasî niteliği göz 
ardı edilmeksizin yapılması gerektiği kanaatinde-
yiz. Bu siyasî konuya ilişkin takdir yetkisinin kamu 
yararı ve hizmetin gerekleri açısından incelene-
meyeceğini, bu denetimin kendine has bir nitelik 
taşıması gerektiğini hükümet tasarrufunun niteliği 
gereği olduğunu söyleyebiliriz. 

 

SONUÇ 

Hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi için 
idarenin yargısal denetiminin gerçekleştirilmesi 
şarttır. İdarenin eylem ve işlemlerinin yargı tara-
fından denetlenmesi gerektiği yönünde herhangi 
bir tartışma bulunmamaktadır. Hukuk devletinin 
bir başka unsuru olan erkler ayrılığı ilkesine göre 
yasama, yürütme, yargı ayrımında, yasama ve 
yargının idarî işleve ilişkin işlemleri ile yürütmenin 
tüm işlemlerinin denetlenmesi gerektiği ilk bakışta 
söylenebilir. Fakat yürütmenin işlemlerinin tama-
mı idarî fonksiyona ilişkin değildir. Siyasî, politik 
yönü ağır basan hükümet fonksiyonuna ilişkin 
işlemler de yürütme tarafından yapılmaktadır. 

Seçimle işbaşına gelen bir siyasî partinin mu-
hakkak ki diğer siyasî partilere göre farklılık arz 
edecek siyasî kararları olacaktır. İşte bu siyasî 
içerikli kararların yargı tarafından denetlenememe-
si hukuk devleti ilkesine bir aykırılık oluşturur mu? 

Yürütme tarafından gerçekleştirilen hükümet 
tasarruflarının hiç bir şekilde denetime tâbi olma-
yacağı hallerin hukuk devletine aykırılık teşkil 
ettiği söylenebilir. Çünkü yetkisiz bir organ tara-
fından işlemin yapılması ya da şekle uyulmadan 
tasarrufun gerçekleştirilmesi halinde ilk bakışta 
saptanabilen bir hukuka aykırılık hali olacaktır, 
fakat bu tasarruf tamamen yargı denetimi kapsa-
mı dışında bırakıldığından denetlenemeyecektir. 

Hükümet tasarrufları niteliğindeki eylem ve iş-
lemlerin ise tamamen yargı denetimi kapsamına 
alınması halinde siyasî bir kararın esası incele-
necek ve mahkeme tarafından bu siyasî düşünce 
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yargılanmış olacaktır. Bu sebeple bu denetleme 
sonucunda verilecek karar yargının yürütmeye 
müdahalesi niteliğinde olacağından erkler ayrılığı 
ilkesine aykırılık teşkil edebileceği ileri sürülebilir. 

Dolayısıyla bu denetim ne hiç olmamalı ne de 
tamamen kapsamamalıdır. Bu denetimin sınırı 
siyasî bir meseleye ilişkin idare tarafından takdir 
yetkisinin kullanılması halinin varlığı olmalıdır. Bir 
başka anlatımla, yürütme tarafından siyasî nitelik-
te bir hükümet tasarrufunun yapılması halinde bu 
tasarrufun denetlenebilirliği ancak şekil ve yetki 
açısından olmalı, takdire ilişkin, “idarenin takdir 
yetkisi”ne giren durumlar için herhangi bir değer-
lendirme yapılmamalıdır. 

İdarenin idare fonksiyonuna ilişkin eylem ve 
işlemleri denetlenirken, takdir yetkisi, kamu yararı 
ve kamu hizmetinin gerekleri açısından denetle-
nilmektedir. İşte bu denetim tarzı da hükümet 
tasarruflarının niteliği gereği gerçekleştirilmemeli-
dir. Çünkü siyasî bir kararın kamu yararına veya 
hizmetin gereklerine aykırı olduğuna karar ver-
mek siyasî tercihin yargı tarafından denetlenmesi 
anlamına gelecektir ki bu durum hukuk devleti 
ilkesi ile bağdaşmayacaktır. 

Yargının hükümet tasarruflarını denetlemek-
ten imtina etmesi hukuk devletine aykırılık teşkil 
etmeyecektir. Çünkü yargı, görev ve yetkisi dâhi-
linde olmasına rağmen, siyasî niteliği gereği hü-
kümet tasarruflarını denetlememektedir. Bir baş-
ka anlatımla, yargı, siyasî nitelikteki meselelere 
müdahalenin sonuçlarından çekindiğinden kendi-
sini bunlardan uzak tutmuş ve “içinden geçilmesi 
zor olan siyasî çalılığa” girmemiştir.50 Öte yan-
dan, anayasal veya yasal düzenleme ile hükümet 
tasarruflarının belirlenmesi ve bunların yargısal 
denetime tâbi olmayacağının düzenlenmesinin, 
“idarenin her türlü eylem ve işleminin yargısal 
denetime tâbi olması” gereğine ve dolayısıyla 
hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edebileceğini 
söyleyebiliriz. Anayasal veya yasal düzenleme ile 
yargısal denetim yolu kapanmaksızın, yargının 
hükümet tasarruflarını denetlemekten kendi kara-
rıyla imtina etmesi halinin hukuk devletine aykırı 
bir durum oluşturmayacağı kanaatindeyiz. 
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