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Bireysel Başvurunun Hukuki İşlevleri1 

Genel Olarak 

Anayasa Mahkemelerinin temel görevi, anayasayı, özellikle de anayasada güvence 
altına alınmış olan temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Bu nedenle Anayasa 
Mahkemeleri, “anayasanın bekçisi”  olarak kabul edilirler. Anayasa yargısının önemi 
her geçen gün daha da artmaktadır. Bugün artık anayasa yargıçlarına yalnızca 
anayasanın bekçisi olarak bakılmamaktadır. Anayasa mahkemesi yalnızca anayasayı 
korumakla yetinmemekte, aynı zamanda anayasal ilkeleri geliştirmekte, hak ve 
özgürlüklerin dolaysız kullanımını ve korunmasını sağlamakta ve anayasal 
uygulamaları hatta toplumu değiştirmektedirler. Bir başka deyişle, anayasal bir 
yaşamı sağlamaktadırlar. Böylelikle anayasa yargısı, ülkenin siyasal ve toplumsal 
gelişiminin çerçevesini çizmektedir.2 Günümüzde, Almanya örneğinde olduğu gibi, 
anayasa mahkemeleri anayasanın bekçisi olmanın da ötesine geçmişlerdir. 
Gerçekten Federal Alman Anayasa Mahkemesi kararlarının büyük çoğunluğu temel 
hakların yorumu, uygulanması ve korunması ile ilgilidir. Federal Alman Anayasa 
Mahkemesi’nin iş yükünün neredeyse tamamını bireysel başvurular oluşturmaktadır. 
Bunun bir sonucu olarak da Federal Alman Anayasa Mahkemesi aynı zamanda 
“temel hakların bekçisi” olarak kabul edilmektedir. 

Alman hukukunda genel kabul gören görüşe göre, bireysel başvurunun sübjektif ve 
objektif olmak üzere iki temel işlevi vardır.3 Bununla birlikte doktrinde bireysel 
başvurunun hukuki işlevlerini daha farklı şekilde sıralayanlar da bulunmaktadır. 
Örneğin Christoph Gusy, bireysel başvurunun işlevlerini üç başlık altında 
toplamaktadır:4 (i) Temel hakların kullanılmasını ve korunmasını sağlama, (ii) 
Anayasa hukukunu geliştirme, (iii) Anayasanın uygulanmasını sağlamak üzere 
vatandaşları harekete geçirme.  

Bireysel başvuru hakkı ile ilgili eserleriyle tanınan Alman hukukçu Rüdiger Zuck ise, 
bireysel başvurunun sübjektif ve objektif işlevi yanında genel eğitici bir etkisinin de 
bulunduğunu belirtmektedir.5  

Rudolf Mellinghof’a göre, bireysel başvurunun asıl işlevi, birer sübjektif hak olarak 
temel hakların korunması ve hayata geçirilmesidir. Bununla birlikte, bireysel 
başvurunun işlevi, bireysel temel hakların korunmasıyla sınırlı değildir. Bireysel 
başvurunun bir diğer işlevi de objektif anayasa hukukunun korunmasına, 
yorumlanması ve geliştirilmesine hizmet etmektir. Dolayısıyla, bireysel başvuru 
sadece sübjektif temel hakların korunmasına değil, aynı zamanda objektif anayasa 
hukukunun korunmasına da hizmet eden bir başvuru yoludur. Bireysel başvurunun 
objektif hukuk açısından sahip olduğu bu işlevin yanı sıra, bir diğer işlevi de 
yurttaşları Anayasa hukukunun etkili biçimde uygulanması yönünde harekete 
geçirmektir. Bu şekilde, yurttaşların demokratik düzenin işlerlik kazanmasına aktif 
katılımı sağlanmaktadır. Bireysel başvuru, bireylere demokratik düzenin öznesi ve 
savunucusu olarak Devletin karşısına çıkma bilinç ve imkânını vermektedir. Son 
olarak, bireysel başvurunun Devlet organları üzerinde eğitici ve önleyici bir etkisi 
vardır.6 

Türk hukuk literatüründe de bireysel başvurunun sübjektif ve objektif olmak üzere iki 
temel işlevinin bulunduğu kabul edilmektedir. Birinci işlevi, kişilerin sübjektif haklarını 
koruması, ikinci işlevi ise kararlar aracılığıyla kimi anayasal sorunlara açıklık 
getirilmesi, anayasa düzeninin korunmasına, yorumlanmasına ve geliştirilmesine 
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katkıda bulunmasıdır.7 Bununla birlikte, özellikle Alman öğretisini izleyen yazarlar, 
bireysel başvurunun işlevlerini Alman öğretisine benzer şekilde sıralamaktadırlar. 
Örneğin Fazıl Sağlam’a göre, bireysel başvuru, her şeyden önce temel hak ve 
özgürlüklerin dolaysız kullanımını sağlar; “anayasaya uygun yorum” yönteminin 
alanını genişletir; tüm hukuk düzenine yayılan etkisiyle anayasa düzeyinde yargıda 
birlik ve bütünlüğü sağlar; eğitici bir etkiye sahiptir; yurttaşlarda demokrasi bilincinin, 
“hak sahibi vatandaş olma”, hakkını sonuna kadar arama bilincinin yaygınlaşmasını 
sağlar.8 Ece Göztepe de, bireysel başvurunun işlevlerini, tıpkı Sağlam gibi, dört ana 
unsurda toplamaktadır:9 (i) Hak ve özgürlüklerin dolaysız kullanımını sağlamak ve 
korumak; (ii) Anayasaya uygun yorum ilkesinin kapsamını genişletmek; (iii) Yargıda 
birliği sağlamak; (iv) Yurttaşların demokratik bilinçlerinin gelişmesine katkıda 
bulunmak. 

Bireysel başvurunun işlevleri, yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi, farklı şekillerde 
sıralansa da, bireysel başvurunun sübjektif ve objektif olmak üzere iki temel işlevinin 
bulunduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Farklılaşmanın sebebine gelince, 
bazı yazarlar objektif işlevi alt unsurlara ayırmadan tek başlık altında incelerken, bazı 
yazarlar ise objektif işlev kapsamında ele alınabilecek unsurları ayrı ayrı 
başlıklandırarak incelemektedirler.  

Bireysel başvurunun sübjektif ve objektif işlevinden hangisinin öncelikli olduğu 
konusunda Alman öğretisinde bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu işlevlerden birine 
öncelik veren yazarlar olduğu gibi, her ikisini eşit biçimde değerlendirenler de 
bulunmaktadır. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, kararlarında bireysel 
başvurunun her iki işlevine de yer vermekte, hangisinin öncelikli olduğu konusunda 
kesin bir kanaat belirtmemekle birlikte, sübjektif işlevi ön planda tuttuğu 
görülmektedir.10 

Temel Hakların Kullanılmasını ve Korunmasını Sağlama 

Sübjektif haklar olarak temel hakların korunması ve geçerliliğinin sağlanması, 
bireysel başvurunun en temel işlevidir. Gerçekten bireysel başvuru, temel hakların 
korunmasında en etkili yoldur. Günümüzde bireysel başvuru, temel hakları etkin 
kılmanın aracı haline gelmiştir. Bireysel başvuru, yurttaşlara bireysel haklarını devlete 
karşı koruma olanağı sağlayan spesifik ve olağanüstü bir yargı yoludur.11 

Bireysel başvuru, yasaların anayasaya, idari işlemlerin yasaya uygunluğunun 
denetiminden, temyiz ve karar düzeltme yolundan farklı bir hak arama yoludur. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruya benzer bir iç hukuk 
uygulamasıdır. Bu yönü ile temel hak ve özgürlüklere yönelik kamu gücü ihlallerinin 
olay bazında belirlenmesini ve ihlal edilen hakkın onarılması için gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlar. Bu nedenle bireysel başvuru yolu, temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasında etkili bir yöntemdir. Nitekim bireysel başvuru yolunu benimseyen ve 
amacına uygun şekilde uygulayan ülkeler aleyhine Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne yapılan başvuru sayısının bireysel başvuru yolunu benimsemeyen 
ülkelere oranla oldukça düşük olması, bireysel başvurunun temel hak ve özgürlükleri 
korumada etkili bir yöntem olduğunu kanıtlamaktadır.  

Hukuksal koruma işlevi esas itibariyle bireysel hukuki korumayı içerir. Bireysel 
başvurunun temel amacı, objektif hukuk düzenini korumak değil, aksine insanların 
haklarını korumaktır.12 Nitekim bu husus, gerek Alman Anayasasındaki gerekse 1982 
Anayasasındaki birey başvuru hakkına ilişkin düzenlemede kullanılan 
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formülasyondan açıkça anlaşılmaktadır. Buna göre, temel haklarından birinin kamu 
gücü tarafından ihlal edildiğini iddia eden herkes bireysel başvuruda bulunabilir. 

Anayasa Hukukunun Gelişmesini Sağlama 

Bireysel başvurunun temel hakları koruma işlevi yanında anayasa hukukunun 
gelişmesini sağlama işlevi de vardır. Bireysel başvurunun bu işlevi temel hak 
içtihatlarıyla ilişkilidir. Bireysel başvuru, yalnızca bireylerin devlete karşı ileri 
sürebileceği savunma haklarının içeriğini belirlemekle yetinmez. Bireysel başvuru 
ayrıca, Alman Federal Anayasa Mahkemesinin de vurguladığı gibi, objektif anayasa 
hukukunu korur, anayasanın yorumlanmasına ve geliştirilmesine katkı sağlar. 

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurunun anayasa hukukunun 
korunmasına, yorumlanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunma işlevinin 
bulunduğunu vurgulamaktadır.13 Bireysel başvurunun bu işlevi, sübjektif hak 
korumasının basit bir sonucu değildir. Bireysel haklar olarak temel haklarını korumak 
isteyen ve bu amaçla yargısal yollara başvuran bir kimse, bu yolla anayasa 
hukukunun somutlaşmasına ve hukukun gelişmesine katkı sağlar. Bireysel başvuru 
aynı zamanda “objektif anayasa hukukunu koruyan spesifik bir hukuki yol” olarak 
görülebilir.14 

Bireysel başvurunun anayasa hukukunu geliştirmek dışında, temel hakların 
yorumlanmasında, uygulanmasında ve somutlaştırılmasında kamu gücünü 
kullananlara yol gösterici bir işlevi de vardır.15 Bireysel başvuru, anayasaya uygun 
yorum yönteminin uygulama alanını genişletir, “olayı aşan”, tüm hukuk düzenine 
yayılan etkisiyle yargıda birlik ve bütünlüğü sağlar, eğitici, öğretici etkisi ile yargı 
düzeninde adeta karşılıklı bir yargı içi eğitim ve öğretim işlevini yerine getirir.16 

Anayasanın Uygulanmasını Sağlamak Üzere Vatandaşları Harekete Geçirme 

Bireysel başvurunun temel hakları koruma ve anayasa hukukunu geliştirme işlevinin 
yanı sıra anayasanın uygulanması konusunda vatandaşları harekete geçirme işlevi 
de bulunmaktadır. Bireysel başvuru, özgürlükçü anayasal düzenin özünü oluşturan 
temel hakların etkili bir şekilde savunulmasını ve korunmasını sağlar. Kuşkusuz 
bireysel başvurunun bu hukuki koruyucu işlevi, diğer işlevleri ortadan kaldırmaz. 
Bireysel başvuru demokrasinin gerçekleştirilmesinde vatandaşların aktif katılımını 
teşvik eder. Bireylerin daha bilinçli olmasını sağlar. Bireyleri devlet karşısında 
demokrasinin savunucusu ve hak sahibi bir özne konumuna getirir. Kısacası bireysel 
başvuru, vatandaşların devlet yönetimine katılmasını sağlayan araçlardan biridir. 
Bireysel başvuru, birçok amacı gerçekleştiren bir yargısal yoldur. 

Bireysel başvurunun vatandaşları mobilize edici işlevi sayesinde, demokrasilerdeki 
çoğunluk yönetimi ile azınlık haklarının korunması arasındaki gerilim azalır ve bir 
denge sağlanır. 

Bireysel başvuru, anayasal sorunların tartışılmasını sağlar. Bu tartışma vatandaşların 
demokrasinin işleyişine aktif şekilde katılmasını teşvik eder. Bireysel başvuru, 
vatandaşlara, sahip olduğu hakları devlete karşı doğrudan ileri sürebilme imkânı verir 
ve insan hakları bilincini arttırır. Anayasa Mahkemesi de bireysel başvuruyu doğru bir 
şekilde uygularsa, “vatandaş mahkemesi” haline gelir. Bir anayasanın “yaşayan 
anayasa” olmasında yargısal içtihatların ve doktrinin rolü büyüktür. Bireysel başvuru 
kararları anayasayı güncelleştirir ve geliştirir. Kuşkusuz bu kararlar beraberinde 
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kamuoyunda bir tartışmaya da yol açacaktır. Başta anayasa hukukçuları olmak üzere 
konuya ilgi duyan vatandaşların kararlara yönelik eleştirileri ve katkıları, 
demokrasinin, hukuk devletinin ve insan haklarının gelişmesine ve yerleşmesine 
önemli katkılarda bulunacaktır.17 

Sonuç olarak, bireysel başvurunun üç temel işlevinin bulunduğu söylenebilir: Temel 
hakların kullanılmasını ve korunmasını sağlama, anayasa hukukunun gelişmesini 
sağlama ve anayasanın uygulanmasını sağlamak üzere vatandaşları harekete 
geçirme. 

Temennim, Türk Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlüklerin bekçisi olması, 
bireysel başvurunun işlevlerini hayata geçirmesidir. 
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