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İlke Kararları ve Adalet1 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin 55. 
Kuruluş Yıl Dönümü olan 25 Nisan 2017’de yaptığı konuşmada olağanüstü  nedenler 
karşısında ortaya çıkan “bazı hukuki” sorunlar, çoğalan iş yükü karşısında çözümlerin 
ne olabileceği ve bireysel başvurular hakkında önemli istatistikler verdi.  

Anayasa Mahkemesinin yapılan bireysel başvuruları sonuçlandırma oranı 2013 
yılında yüzde 50, 2014 yılında yüzde 53, 2015 yılında ise yüzde 77’ye yükselmiş. 
Gelen başvuruları sonuçlandırma oranı ise 2016 yılı Temmuz ayına kadar artarak 
sürmüş ve bu oran yüzde 85’e kadar çıkmış. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası 
2016 yılında karara bağlanan bireysel başvuru sayısı 2015 yılında karara bağlanan 
dosya sayısından daha fazla olmuş. Başvuru sayısında çok ciddi artışlar var. 2016 
yılında 15 Temmuza kadar yapılan başvuru sayısı 12 bin 712 iken yılsonuna kadar 
68 bin 44 başvuru daha gerçekleşmiş.  

Mahkemenin önünde 2017 yılı bakımından 101 bin 557 derdest bireysel başvuru 
bulunuyor. Bu sayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 47 ülkeden yapılan toplam 
başvuru sayısından daha çok…  

Derdest başvuruların yaklaşık yüzde 75’ini OHAL kapsamındaki başvurular 
oluşturuyor. Anayasa Mahkemesinin ağır iş yükü düşünülmesi gereken sosyal, 
toplamsal ve en ciddi hukuki sorunların başında geliyor.    

Hak arayan insanlar için hukuk ne işe yarar?  

Türkiye’de “demokrasi” ve “hukuk devleti” kavramları, açılan davalar, iddianameler, 
savunmalar ve verilen mahkeme kararları üzerinden tartışılıyor. Her tartışma, her 
adalet arayışı yeni baştan çözümü zor sorunlar üretiyor. Kimin ve hangi gücün 
“hukukun üstünlüğünü” nasıl kullandığına göre değişen bir yargısal düzende; adalet 
bekleyenlerin umudu toplumsal yarara dönüştürülebilir mi?   

Öte yandan bireysel başvuruların özü hak ihlali iddialarına dayandığına göre 
Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru sayısındaki olağanüstü artış endişe verici… 
Sadece OHAL ile açıklanamayacak kadar önemli olan bu sorunun nedenlerini çok iyi 
değerlendirmeliyiz. Çünkü “Bireysel Başvuru”, temel hak ve özgürlükleri kamu 
gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin yargı dâhil olmak 
üzere diğer tüm başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları ikincil nitelikte ve 
istisnai bir hak arama yoludur. 

İç hukukta herkesin son sığınağı olan, ancak OHAL kararnamelerini incelemeyen 
veya inceleyemeyen AYM somut temel hak ve özgürlüklerinin ihlali iddiaları 
karşısında OHAL Kararnamelerinden kaynaklanan hukuku veya hukuksuzluğu adalet 
terazisinde nasıl tartacak? Acaba bireysel başvuru hakkı ve yolu ile çözüm yolu 
üretebilir mi?  

Anayasa Mahkemesi Başkanının konuşmasından anlaşıldığına göre; ağır iş yükünü 
biraz olsun hafifletebilmek amacı da dâhil olmak üzere; “her konuda ilke kararı 
verilecek öncü dosyalar belirlenmiş” ve görüş alınmak üzere Adalet Bakanlığına 
bildirilmiş durumda. 
 
OHAL kapsamında Anayasa Mahkemesine yapılan çok sayıdaki bireysel başvurunun 
konusu “tutuklama” kararları hakkındadır. Demek ki “ilke” kararlarından birisinin 
konusu “tutuklama” olacaktır. Tutuklama tedbirlerine ilişkin başvuruların yargı 
organlarınca “makul bir süre içinde karara bağlanması” zorunludur. Lakin deyim 
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yerindeyse “hukukun tutuklu” olduğu bir OHAL düzeninde anlaşılması gereken ve 
olması gereken “makul süre” tartışılmadan sonuç üretilemez. Sulh Ceza Hâkimliği 
sisteminin gelip dayandığı pratik sonuçlara bakarsanız; bu yargı yolu “tutuklama 
kararı vermekte” etkin ve etkili bir yola dönüşmüştür. Savcılık “tutuklama isteği ile” 
kişileri Sulh Ceza Hâkimliğine gönderirse, tutuklanırsınız! Artık Sulh Ceza Hâkimliği 
“tutuklama mahkemesi” olarak anılıyorlar.  

Olağanüstü yaşam sürüyor… Hapishaneler tutuklularla doldu, taşıyor ve artık yer 
yok… Kişi güvenliği ve özgürlüğünün “tutuklu” olduğu bir hukuk düzeninde; 
tutuklamanın adına “tedbir” deniliyor! Anayasa Mahkemesinin kendisi Bireysel 
Başvurularda tutukluğun makul sürede incelenmesinde aranan makul süreyi çoktan 
aşmıştır.  

Nasıl tedbir alınırsa alınsın veya ne çözüm üretilirse üretilsin asıl olan adil yargılanma 
hakkıdır. O zaman  “iş yükünün” ağırlığı altında ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalan 
hak arama özgürlüğünü sağlamakla yükümlü olan “Yüksek Mahkeme” adaleti 
sağlayacak kararlar üretmelidir. Zor zamanda, olağanüstü hallerde bile, hukuka aykırı 
davranmanın mazereti olmaz. Anayasa Mahkemesi kapısı önünde beklemeyi 
sürdürerek umutlanalım mı? 

Yoksa düşünelim mi? Yüksek Mahkemenin “ilke” kararlarıyla OHAL hukukunu, 
“olağan hale” dönüştüren yeni bir hukuk yaratılırsa; olağanüstü hukukun 
olağanlaştırılmış hali kimin işine yarayabilir?  
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