
KIBRIS’TA ANAYASA YARGISI VE BİREYSEL BAŞVURU  1

Bu çalışmada, genel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) anayasa 
yargısı ve özelde de bireysel başvuru konusunda değerlendirmelere yer verilecektir. 
Bireysel başvuru, KKTC’de 2014 yılında gerçekleştirilen referandumda reddedilen 
kapsamlı anayasa değişikliği girişiminden hareketle ele alınacaktır. Ancak çalışmanın 
varmak istediği hedeflerden biri de, anayasa yargısı ve bireysel başvuru konusunun, 
Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) perspektifini de kısaca sunulabilmesidir. Zira Kıbrıs’ta 
anayasa yargısı, ilk kez Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde ortaya çıkmış ve 1985 KKTC 
Anayasası bu alanda, 1960 KC Anayasası’ndan epeyce etkilenmiştir. Kıbrıs adası 
üzerinde anayasaya yargısının temeli 1960 KC Anayasası’yla atıldığına göre, kısa bir 
tarihçeyle bu konu öncelikle incelenecektir. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasıyla, 
uygulaması açısından çok ciddi farklılıklar vardır. 1963 yılından bu yana anayasanın 
bir parçası haline gelen zorunluluk ilkesi, Anayasa’da bulunan birçok hükmün 
yürürlükte, ancak bir bakıma “askıda” olmalarını mümkün kılmıştır. Bu nedenle, Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasanın lafzıyla bugün gelmiş olduğu boyut birbirinden ayrı ifade 
edilmelidir. Dolayısıyla hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de KKTC anayasa yargısı 
alanında genel bilgiler verilecek olup, çalışmanın sonunda da bireysel başvuru 
mekanizması, kaynaklar ölçüsünde ele alınacaktır. 

GENEL OLARAK KIBRIS’TA ANAYASA YARGISI  

Kıbrıs’ta anayasa yargısının temeli, 1960 KC Anayasası’na dayanmaktadır. Anayasa, 
iki toplumlu bir tür korporatif federalizm öngördüğünden , yüksek mahkeme de dâhil 2

olmak üzere birçok kurumda, çoğunluğunu Kıbrıslı Rumların oluşturduğu iki toplumlu 
bir yapılanma öngörmüştür.  İki toplumlu bu tür korporatif federalizmin, Kıbrıs’ta da 3

olduğu gibi, başarılı örnekleri bulunmamaktadır.  1963 yıllarında başlayan olaylar, 4

cumhuriyetin kısa ömürlü olmasına ve siyasal sistemin ve kurumlarının kilitlenmesine 
neden olmuştur.   

Anayasal Parçalanmaya Doğru: 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti   

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kısa ömürlü olmasının hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel gibi 
birçok nedeni bulunmaktadır. Ancak bunlardan en önemlisi, hukuksal daha doğrusu 
anayasal faktörlerdir. Gerçekten de KC Anayasası’nın hem yapılış/kabul ediliş 
yöntemi hem de uygulanacağı toplumla bağdaşmadığı görülmektedir. Bu nedenle 
kısa sürece Anayasa’nın değişmesi talepleri ve anayasal parçalanma kendisini 
göstermiştir. Kısaca bu süreci anayasa açısından ele almak gerekir.  

1878-1960 yılları arasında İngiliz Sömürge İdaresi altında olan Kıbrıs, o dönemde 
uygulanan Anglo-Sakson hukuk sisteminin günümüzde de etkisi altındadır. İngiliz 
Sömürge İdaresinden kalan bazı yasaların hala yürürlükte olması ve hukukçuların bir 
kısmının hukuk öğrenimlerini İngiltere’de yapmaları nedeniyle bu etki günümüzde de 
sürmektedir.  Türk hukuk sistemine aşina olanlar için, özellikle, anayasa yargısı 5

alanında bu etki bazen şaşırtıcı olabilmektedir. 

1960 KC Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden önce, 1959 tarihinde imzalan Zürih 
Anlaşmasının önemi büyüktür.  Zürih ve Londra'da imzalanan anlaşmalarda, “adanın 6

taraf devletlerden birinin egemenliğinde kalması veya bölünmesi yahut bir devlete 
katılması yerine bağımsız bir devlet olarak uluslararası camiaya katılmasını ve bu 
katılmanın koşulları”  belirlenmiştir. 16 Ağustos 1960 yılında imzalanan Garanti, İttifak 7

Anlaşması ile Kuruluş ve Anayasa Antlaşması olarak bilinen üç uluslararası anlaşma 
vesilesiyle, Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır.  1960 8
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Anayasası, 26 üyeli birleşik bir anayasa komisyonu tarafından, özellikle Zürih 
Anlaşması esas alınarak hazırlanmıştır.  KC, Yunanistan ve Türkiye’yle birlikte 9

imzalan askerî İttifak Antlaşmasıyla bahsi geçen diğer anlaşmalar, Anayasa’nın 
parçası haline getirilmiştir.   10

Anayasa, ayrıntısı ve karmaşıklığı bir yana, ada üzerindeki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı 
Türk toplumlarını, dil, din ve etnik farklılıkları üzerinden iki ayrı cemaat olarak 
tanımlamıştır.  Doğrusu bir arada yaşamanın çok da mümkün olamadığı bu 11

anayasal düzen uzun sürmemiş, Kıbrıslı Türklerin anayasal yetkilerine karşı direnç 
gösteren Kıbrıslı Rumlar, çok kısa sürede anayasa değişikliği taleplerini dile 
getirmişlerdir. Bu talepler, siyasal sistemde ciddi gerilimlerin çıkmasına neden olmuş, 
çok geçmeden bu gerilim topluma sirayet etmiştir. Şiddet olaylarının ortaya 
çıkmasıyla da, Kıbrıslı Türkler sistemden koparılmışlardır.  

Bundan sonra toplumlararası çatışmalar, 1967 yılına kadar devam edecektir. Kıbrıslı 
Türk siyasi liderliğinin hükümetten geri çekilmesi veya çekilmek zorunda bırakılması 
sonucunu doğuran olaylar neticesinde Kıbrıslı Türkler, zorlu koşullar altında, Türk 
milis kontrolünde bulunan izole bölgelere çekilmişlerdir.    12

1960 Anayasasıyla inşa edilen sistem; % 30'u Türk, % 70'i Rumlardan oluşan 
“Temsilciler Meclisi” kurulmasının yanı sıra, cumhurbaşkanının Rum, cumhurbaşkanı 
yardımcısının Türk, Bakanlar Kurulu'nun 7 Rum ve 3 Türk bakandan oluşması 
öngörülmüştür. İdare ve belediyelerde söz konusu % 70-30 oranının korunmakta 
ancak ordu, polis ve jandarma gibi güvenlik kuvvetlerinin % 60 Rum ve % 40 Türk'ten 
oluşmasını öngörmüştür.   13

Anayasanın 133. maddesine göre, bağımsız bir başkanı olan Yüksek Anayasa 
Mahkemesi’nin  diğer üyeleri, bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk yargıçtan 14

oluşmaktaydı. Yüksek Anayasa Mahkemesinin başkanı ve diğer üyeleri Kıbrıslı Rum 
Cumhurbaşkanı ve Kıbrıslı Türk Cumhurbaşkan yardımcısı tarafından müştereken 
atanmaktaydılar. Ada üzerinde iki toplumun ayrılması, önemli kurumların işlevlerini 
yerine getirememesine neden olmuştur ki, şüphesiz bunlardan en önemlisi de yargı 
organı ve anayasa yargısında uzman mahkeme olan Yüksek Anayasa Mahkemesidir.  

Şüphesiz 1960 Anayasası’nın tesis ettiği bu yapıya yönelik “kabul ediliş” yöntemine 
ilişkin eleştiriler başta gelmektedir. Bu yönde Anayasa’nın, halkın iradesine karşı 
dayatılmış olduğu ifade edilir.  Gerçekten de Kıbrıs Cumhuriyeti anayasal düzeninin 15

oluşumunda, toplumların iradelerinden daha fazla uluslararası iradelerin etkisi söz 
konusudur. Cumhuriyetin ilanı, bağımsız bir devletin oluşması ve anayasanın 
hazırlanmasında, iki toplumun ayrılması sonucunu doğuran olayların sebebi 
olabilecek bu husus önemlidir. Anayasaların toplumsal uzlaşma/sözleşme belgesi 
olduğu göz önüne alındığında, bunun, uluslararası iradelerin uzlaşısından daha fazla, 
uygulanacağı toplumdaki bireylerin uzlaşısından doğması gerektiği ifade edilebilir. Bu 
hususta Turhan, “devlet mi milletini oluşturur, yoksa millet mi devletini kurar?’ 
sorularından azade olarak adayla ilgili olan güçlerin çabalarıyla kurulan Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nden” bahsederek aslında bu soruna da işaret etmektedir.    16

Kıbrıs, içinde bulunduğu uluslararası güç odakları arasında, kendi farklılık 
unsurlarıyla birleşik bir ortak bilinç ve ulusal kimlik oluşturamamıştır. Bunun doğal 
sonucu da, kendi içerisinde doğan bir kurucu güç olgusunun, anayasa yapım 
sürecine eklemlenmemiş olmasıdır. Şüphesiz yeni bir anayasal düzenin tesisinde 
“kurucu gücün” kim tarafından kullanılacağı belli değildir, ancak, âdeta dış empoze 
ürünü olan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın her iki toplulukta yeterince karşılığının 
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bulunmadığı da açıktır. Albert, kurucu iktidar, temelde hukuksal değil, sosyolojik bir 
kavram olduğuna dikkati çeker. Anayasayı yapan kurucu iktidarlar için hukuki yapı, 
siyasi etkinlik ve toplumsal kabulden daha az önemlidir.  Uluslararası anlaşmalarla 17

oluşturulan Cumhuriyet ve Anayasası, siyasi etkinlik konusunu bir ölçüde de olsa 
irdelemiş, ancak Anayasa, toplumsal kabul noktasında eksik kalmıştır. Buradaki 
toplumsal kabul, her iki topluluğun kabulü anlamında kullanılmaktadır. Nitekim Can, 
anayasaların meşruluğundaki temel sorunlardan birinin de, anayasanın içeriğinin 
“toplum tarafından kabul edilebilirliği” sorunu olduğunu belirtilir.  Nitekim 1960 18

Anayasası, bir kurucu meclis tarafından hazırlanmış ve kabul edilmiş değildir.  O 19

dönemde, Anayasa’nın halkoylamasına sunularak meşruiyetinin ve kabul 
edilebilirliğinin desteklenmesi, en azından bir değerlendirmeye varmak açısından 
gerekliydi.  

Uygun’un, Kıbrıs’ta geçmişte de günümüzde de ortak bir “Kıbrıslılık” bilinci 
oluşmadığına dikkati çekmektedir.  Erhürman ise, “Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı 20

Türklerin, istisnalar hariç, tarihin hiçbir döneminde karma siyasi ve sosyal 
örgütlenmeler içerisinde yer almadığını”, iki toplumun, “milliyetçilik, modernleşme, 
örgütlenme ve ekonomik gelişme serüvenlerini ayrı ayrı gerçekleştirmiş” ve aynı ada 
üzerinde iki ayrı katman olarak yan yana ama büyük ölçüde birbirilerine karışmadan 
yaşamış” olduklarını belirtmiştir.   21

Sosyolojik çeşitliliğin bir ölçüde var olduğu, ancak sistemi yürütmek için gerekli olan 
birliğin ve/veya bütünlüğün bulunmaması iki toplumun kopmasının önemli bir 
nedenidir. Bu husus Anayasa’nın belirlediği federal benzeri yapıya ilişkin eleştirileri de 
gündeme getirir. Anayasayı yazanların, Osmanlı millet sisteminin etkisinden kalarak, 
çift cemaatli toprak esasına dayanmayan bir federal yapı öngörmüş olmaları  22

eleştirilmektedir. Ancak federal temeli bulunan anayasanın sürdürülebilmesinin, 
uygulandığı toplumdaki bireylerin, bu temele olan bağlılığını da gerektirdiği  açıktır. 23

Bu yönde, merkezi ya da federal yönetimin, meşruiyetini dayandıracağı ortak bir 
halka sahip olamaması da söz konusudur.    24

Dönemin koşulları da dikkati alındığında, Kıbrıs Cumhuriyetinin devamı için gerekli 
olan “federal ruhun” toplumda yeterli derecede bulunmadığı da belirtilebilir. Federal 
bir ruhun varlığı için, federe yönetim özerkliklerinin merkezi yönetimler tarafından 
daraltılıp esnetilmemesi gerekir.  Bu noktada Kıbrıs Cumhuriyeti’nde en önemli 25

sorunlardan biri ise, iki toplum arasındaki büyük nüfus farklılıklarından da 
kaynaklanan nedenlerle, “merkezi/federal yönetimin” tek bir topluluğu temsil ettiği ya 
da etmesi gerektiği yanılgısıdır.  

Nitekim merkezinde anayasal sistemin olduğu 1963 yılı olaylarını tetikleyen 
sebeplerden biri de, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlara göre sayıca azınlıkta 
olmalarıdır. Zira bu görüşe göre, sayıca daha az Kıbrıslı Türkler, Anayasa’nın 
sağladığı her türlü korumadan minnettardırlar. Kıbrıslı Rumlar ise, özellikle yetkilerin 
kullanılması konularında, dizginlerin belirleyici bir biçimde kendilerinde olması 
gerektiği iddiasındadırlar. Anayasa, veto yetkisi gibi önemli düzenlemeleri nedeniyle, 
Kıbrıslı Rumların nihai karar alabilmeleri isteği karşısında engel nitelikte 
görülmektedir.  Anayasaların, “zaman içinde toplumsal ve siyasal dönüşümlere 26

kendisini uyarlama zorunluluğu” olduğu ve anayasaların bu uyarlanmayı olanaklı 
kılacak düzenlemeler içermesi gerektiği belirtilir.  KC Anayasası ise yapısı gereği bu 27

uyarlamalara dirençli bir anayasa olmuştur.  

1961’de Kıbrıslı Türk milletvekilleri bahse konu veto yetkilerini kullanarak, önce vergi 
yasasının uzatılmasını öngören yasa tasarısını, ardından da gelir vergisi yasasını 
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reddetmişlerdir. Bu “anayasal yetkilerin”  kullanılması, Kıbrıslı Türk milletvekillerinin, 28

yani küçük bir azınlığın, çoğunluğun iradesine engel olduğu yönünde tepkilere neden 
olmuştur.  Farklılık unsurlarının birlik içinde yaşayabilmesi için benimsenen bu 29

ilkeler, Kıbrıslı Rumlar açısından “daha başından itibaren devletin olağan işleyişine 
ve gelişimine engel teşkil eden bölücü hususlar” olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. 

30 Kasım 1963'te Kıbrıslı Rum lider Makarios, bu tıkanıkları aşmak üzere, 13 temel 
değişikliği içeren bir anayasa değişiklik önerisi sunmuştur.  Anayasa değişikliklerinde 30

yer alan yedi öneri, anayasada değişikliği önerilemeyecek ve toplumları güvence 
altına almak amacıyla benimsenmiş konulara ilişkindi.  Anayasaya aykırı nitelikteki 31

bu anayasa değişiklik önerileri,  değiştirilemez hükümlerde değişiklik yapmayı 32

amaçlamaktaydı.  Devletin ikili yapısını değiştirmeyi hedefleyen bu değişiklikler, 33

Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsüne koymayı amaçladığı gerekçesiyle kabul 
görmemiştir. Garanti sözleşmesine aykırı olan bu değişiklikler, Akritas planı  34

çerçevesinde Makarios’un Enosis’i ilan ettiği gerekçesiyle de eleştirilir.    35

Görüldüğü üzere, 1960 Kıbrıs Cumhuriyetiyle kurulan siyasal sistemin ilk çöküşü 
Anayasa’nın kendisinden başlamıştır. Çeşitlilik unsuru olan toplumların iradesi, bu 
Anayasa’ya tam olarak yansımamış, garantörler veya liderler nezdinde varılan 
mutabakatlar, Kıbrıs’taki iki toplumda yeterince karşılığını bulamamıştır. Ayrıca Kıbrıs 
adasının farklı sosyal, siyasal, kültürel ve hukuk sistemlerini barındıran karma tarihsel 
geçmişi de, iki toplumu bir bütünün parçaları olabilecek noktaya taşımamıştır. Ada 
üzerindeki birçok karma hukuk sisteminin etkisi ve egemenlik değişiklikleri, “hukuk 
sistemlerinin bir bütün olarak tek bir devlet düzeni içinde oluşamamasına neden 
olmuştur.   36

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kısa sürede çözülmesine neden olan hususlar, federal bir 
sistemin başarılı olması için gerekli olan koşullar üzerinden ortaya konulabilir. Federal 
bir sistemin başarısı için, birtakım sosyal ön koşulların varlığı gereklidir. Burgess’ 
göre bu sosyal koşullar; “birlikte kimlik veya siyasi çıkar duygusunun en elverişli 
olduğu ırk, dil, din ve siyasal kurumların bulunması”dır. Diğer federal sistemlerde 
olduğu gibi, bu koşulların varlığı halinde demokrasi, cumhuriyet, özgürlükler ve 
yönetim şekli toplumda uzlaşma sağlanarak oluşturulabilir.  Demokratik bir düzende 37

bir arada yaşamak bakımından, bu şartların varlığı gereklidir. 

Federalizmin özünün, “kurumsal ya da anayasal yapı içerisinde değil, toplumun 
kendisinde”  olduğu belirtilir. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, ne siyasal ne de sosyal 38

anlamda bu ön koşullar yeterince yerleşmemiş, bir arada yaşamayı gerektiren birlikte 
kimlik duygusu ve ortak siyasi çıkar üretilememiştir. Bunun nedenlerinden biri de 
aslında federal bir yapıyı örgütlemeye çalışan, ancak Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler 
açısından ayrı ayrı siyasi çıkar duygusunu yerleştiren Anayasa’nın kendisinden de 
ileri gelmektedir. Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde hukuki altyapının yanı sıra, “iki 
toplumun karma siyasi ve sosyal örgütler oluşturmalarını teşvik etmediğini” 
belirtmektedir. İki toplumun farklı siyasi talepleri olması, karma örgütlenmeleri 
olanaksız hale getirmiştir.  Federal sistemin oluşumunu anlamak için, öncelikle 39

toplumu öğrenmek gerekir.   40

Kıbrıs Anayasası’nın parçalanması sonucunu doğuran anayasa değişiklik talepleri, 
temelde anayasa değişikliği değil, anayasal parçalanmayı ortaya çıkaran taleplerdir. 
Anayasa değişiklikleri, anayasal düzenin “kökten dönüşümü”ne yol açmaz. Anayasal 
değişiklikleri, Anayasanın amacına daha iyi ulaşabilmek için ve Anayasa’nın mevcut 
tasarımı ile aynı çizgide anayasa oluşturma hedefiyle yapılırlar.  Ancak Kıbrıslı 41

Rumların anayasa değişiklik talepleri bu türden değişiklikler değildir. Bahse konu 
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anayasa değişiklikleri, Albert’in tanımladığı türden anayasa parçalanmanın birer 
örneğidirler. Yazara göre parçalanma, “anayasanın bir veya daha fazla kurucu 
parçalarını bilinçli olarak temizlemek, mevcut anayasanın çerçevesiyle uyuşmayan, 
onunla çatışan bir amaca yöneliktir. Anayasal bir parçalanma, siyasi aktörlerce 
yapılan anayasa değişikliğinin, yapıldığı tarihte anayasayla tutarsız olmasına yönelik 
bir değişikliktir. Nitekim anayasal parçalanma, anayasanın mimarisini, kimliğini veya 
dayandığı temel değerleri başkalaştırır”.  Her ne kadar Yazar anayasal 42

parçalanmayı, anayasa değişikliği prosedürüne uyularak yapılan değişiklikler 
üzerinden ayırsa da, Kıbrıs örneğinde, en azından Kıbrıslı Türkler olmaksızın yapılan 
bu değişikliklerin önerilmesi de anayasal parçalanmanın başlangıcı niteliğindedir. Bu 
parçalanma akabinde sistemin parçalanması gelmiştir.  

Makarios tarafından önerilen anayasa değişiklikleri, iki toplumlu korporatif federalizmi 
benimseyen Anayasa’nın temelini, belirli bir toplum aleyhine olacak şekilde 
anlamsızlaştıran ve Kıbrıslı Türkleri anayasal korumanın dışına itecek niteliktendir. 
Zira değişikliklerin yapılması halinde, Kıbrıslı Rumların tüm beklentileri kendi lehlerine 
olacak şekilde çözülmüş olacaktır.  Ancak anayasanın dayandığı temel değerleri ve 43

yapısının değiştirmeyi amaçlayan bu parçalanma, Kıbrıslı Türkler açısından “azınlık” 
olgusunun altını çizecek niteliktedir. Bu süreç sonunda KC Anayasası’nda öngörülen 
haklarından yoksun bırakılan Kıbrıs Türk toplumu, Cumhuriyet yönetiminden 
dışlanmış, 1963’ten sonra iki toplumlu düzenin yerini iki ayrı yönetim almıştır.   44

Dün: 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası - Bugün: Anayasa-Dışı İşlem   

1963 yılı sonrasındaki döneme ilişkin Kıbrıs hukuk sistemiyle ilgili çalışmalar, 
genellikle Kıbrıslı Türklerin “değişik evrelerden geçen siyasal düzeni”  üzerine 45

yoğunlaşır. Ne var ki o dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, Kıbrıslı Rumların siyasal 
sistemin çıkmazıyla baş etmek üzere geliştirdikleri yöntemlerden daha az 
bahsedilmektedir. Bu nedenle, 1963 sonrası anayasal olan ile günümüzde anayasal 
düzenin bir parçası haline getirilen zorunluluk ilkesiyle bunun sonuçlarından kısaca 
bahsetmek gerekir.  

Anayasanın belirlediği esaslar çerçevesinde siyasal sistemin yürütülmesinde sorunlar 
olduğunu ileri süren Kıbrıslı Rumlar,  Türk Cemaat Meclisince, Anayasa uygun 46

olarak kanunla kurulmuş ayrı Kıbrıs Türk belediyelerinin varlığını kabul eden  29 47

Aralık 1962 tarihli Türk Belediyeler Kanunu’na karşı çıkmışlardır.  Başta Makarios 48

olmak üzere Kıbrıslı Rumlar, bu yasanın uygulanmayacağını ileri sürmüşlerdir. 
Rumların baskın olduğu merkezi yönetim, Beş belediyenin idaresini ortak “iyileştirme 
kurulları”yla kendi kontrollerinde tutmaya karar vermiştir. Nitekim Makarios, adada 
Türk yönetiminin baskın hale geleceğinin bir göstergesi olduğunu iddia ettiği “Türk 
Belediyeler Kanunu’nu” uygulamamış, yerine, “Bölge Gelişme Komitesi Kanunu’nu” 
uygulamaya koymuştur.  25 Nisan 1963'te Yüksek Anayasa Mahkemesi her iki 49

kararın da Anayasa’ya aykırı olduğuna -Mahkemenin yabancı başkanının oyuyla- 
karar vermiştir.  Ancak olayların daha da artmasına neden olacak biçimde Makarios, 50

konuyla ilgili herhangi bir kararı tanımadığını ve Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin 
(YAM) kararlarına uymayacağını açıklamıştır. Bunun sonucunda 31 Temmuz 1963’te 
Mahkeme Başkanı olan Alman hukukçu Prof. Forsthoff ve Sekreteri Dr.Heinze  istifa 51

etmiştir.   52

Anayasal parçalanma sonucunu doğuran anayasa değişlikleri başlı başına bir 
sorundur, zira Anayasası’nın değiştirilmesi için, Kıbrıslı Türk cemaatinin de nitelikli 
çoğunluğunun onayı gerekmektedir. Ancak Anayasa’yı değiştirmek isteyen Kıbrıslı 
Rumlar, adadaki fiili durum nedeniyle 182. maddedeki koşullar sağlanamadığını 
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gerekçe göstererek, dönemin Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından geliştirilen 
zorunluluk doktrinine dayanmış ve anayasada değişiklik yapmışlardır.  1960 KC 53

Anayasası, bugüne kadar on değişikliğe uğramış, özellikle önemli değişiklikler, 
Avrupa Birliği üyeliği süreci ve devamında yapılmıştır.  Bu değişikliklerin önemli bir 54

kısmının Anayasa’nın İngilizce metinlerine işlenmediği görülmektedir. Dolayısıyla 
Anayasa’nın lafzı ile fiili durum birçok açıdan farklıdır.  

Kıbrıslı Türklerin cumhuriyetten ayrılmalarından başlayarak, günümüze değin, ortak 
kurumların, Kıbrıslı Rumların idaresinde sürdürebilmesi, “zaruret hali” veya 
“zorunluluk doktrini/ilkesi”ne (doctrine of necessity) dayandırılmıştır. Kıbrıslı Rumların 
anayasal bir ilke olarak kabul ettikleri zorunluluk ilkesi, 1960 Anayasası’nın dolaylı ve 
önemli bir parçasıdır.    55

Kıbrıs Anayasası’nın Sadık Bir Parçası: Zorunluluk ilkesi  

Zorunluluk ilkesi, siyasi problemlere çözüm bulununcaya değin, Kıbrıslı Türk ve 
Kıbrıslı Rumların “birlikteliğini” öngören Anayasa'nın hükümlerinin, tek taraflı olarak 
askıya alınmasını mümkün kılan yargısal nitelikli bir ilkedir. Başka ülkelerde de 
uygulanmış olan bu zorunluluk ilkesi, bir şekilde fiilen geçersiz hale getirilen Anayasa 
hükümleri eşliğinde, yeni siyasal sisteme meşruiyet kazandırmak ve bu sistemi 
sürdürülebilir kılmak için benimsenmiştir.  Anayasa’ya aykırı olan yasalarla, 56

Anayasa’nın belirli hükümlerinin askıya alınmasını meşrulaştırmayı amaçlayan bu 
ilkenin, devletin işlevini etkili bir şekilde yerine getirecek ölçüde sınırlı uygulanacağı 
iddia edilmiştir.   57

İlkenin meşruluğu, Anayasa’nın sadece Kıbrıslı Türklerin katılımın şart olduğu 
alanlarına ilişkin hükümlerinde, “zorunlu” olarak değişiklik yapıldığı argümanıyla 
desteklenmektedir. Normal koşullara dönülünceye kadar, Anayasanın lafzına aykırı 
olmasına rağmen, devletin temel görevlerini yerine getirebilmesi ve devletin 
çöküşünün önlenmesi için Hükümetin gerekli olan istisnai tedbirleri almak zorunda 
olması da bu ilkenin kullanılmasını meşrulaştırmaya çalışan gerekçelerdir.  Ne var 58

ki, özellikle, AB üyeliği ve Annan Planı süreci itibariyle Kıbrıs Cumhuriyeti 
Anayasası’nda yapılan birçok değişiklik, içerikleri açısından bunun tartışılabilir olduğu 
göstermektedir.  

Zorunluluk doktrini, iki toplumun kopmasının ardından ortaya çıkan, “yeni siyasal 
sistemin fonksiyonunu sürdürebilmesi için, ülkenin temel idare prensibi haline 
getirilmiştir. Bunun doğal sonucu da, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası günümüzde, 
sadece “ismiyle var olmakta ”  ancak özü tamamıyla ortadan kaldırılmaktadır.  59

Temsilciler Meclisinde, Kıbrıslı Türk temsilciler olmaksızın yapılan yasalarla 
Anayasa’da değişiklik yapılmıştır.  Bu yasaların  en çok dile getirileni, Anayasa’nın 60 61

153. maddesinde düzenlenen Yüksek Anayasa Mahkemesine ilişkin 33/1964 sayılı 
Mahkemelerin Yönetimi (Muhtelif Hükümler) Yasası (Administration of Justice 
[Miscellaneous Provisions] Law)’dır. Yasa, 9 Temmuz 1964 tarihli Resmi Gazetede, 
sadece Rumca yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Temsilciler Meclisi, 33/1964 sayılı 
Mahkemelerin Yönetimi (Muhtelif Hükümler) Yasası ile yargının yapısında önemli 
değişiklikler meydana getirmiştir.  Yasada, Anayasa’da belirtilen iki yüksek 62

mahkemenin (Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Adalet Mahkemesi) görev ve 
yetkilerinin, yasayla oluşturulan yeni bir Yüksek Mahkemeye verileceği 
düzenlenmiştir.  
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Yasanın, Anayasa’da düzenlenen yüksek mahkemelere ilişkin önemli değişiklikler 
içermesi, anayasa-dışı veya anayasa üstü bir önlem olarak görülmüştür. Yasanın, 
hem esasına hem de usulüne yönelik anayasaya aykırılık iddiası, dönemin Yüksek 
Anayasa Mahkemesi önünde, 10 Kasım 1964 tarihli The Attorney-General of the 
Republic ve Mustafa Ibrahim and Others (1964), C.L.R. 195  kararında tartışılmıştır. 63

Bu karar, anayasanın parçası haline gelen zorunluluk ilkesinin ilk kez ifade edildiği 
karardır. Mahkemeye göre zorunluluk ilkesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve Kıbrıslı 
Türklerin yokluğuyla başa çıkılabilmesi için gerekli “hukuki temeli” ortaya 
koymaktadır. Kararda, Kıbrıslı Türkler olmaksızın Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasında 
değişiklik yapılması hususunda, “Anayasa'nın sadece temel olmayan maddelerinde 
değişiklik yapılmasına izin verildiği”  ifade edilmiştir. 64

Ancak Attorney-General ve Mustafa Ibrahim kararında, anayasada değişiklik 
meydana getiren yasaların temsil ve eşitlikten yoksun bir iradeyle kabul edildikleri, 
bunların anayasaya aykırı nitelikte oldukları yönünde hiçbir saptama yapılmamıştır. 
Aksine Mahkeme, 33 sayılı Yasa’nın zorunluluk ilkesinden doğduğunu ve bu ilkenin 
Kıbrıs'ın yazılı Anayasanın hükümleriyle okunması gerektiğini belirtilmiştir.    65

Karara göre ilkenin uygulanması için bazı koşulların birlikte varlığı gereklidir. Bahsi 
geçen koşullar,  

- Zorunlu ve karşı konamaz bir ihtiyaç ya da istisnai bir durumun varlığı, 

- Başka bir çözüm yolunun olmaması,  

- Başvurulan önlemin/çözüm metodunun zorunlulukla orantılı olması,  

- Başvurulan önlemin/çözüm metodunun geçici olması ve istisnai durum süresince 
sınırlı tutularak uygulanmasıdır.   66

Trimikliniotis ve Demetriou’ya göre zorunluluk ilkesi, “birbirlerini, normatif hak temelli 
bir anayasacılık pahasına sürdüren, “İstisnai Kıbrıs devletleri” olarak adlandırılan 
karmaşık ve çoklu sistemin bir parçası” dır. Skoutaris’e göre ise bu ilke, anayasa 67

yapıcılarının öngöremediği problemleri ve cumhuriyetin varlığını tehdit eden unsurları 
ortadan kaldırma amacına yönelik bir çözümdür.   68

Ancak karada iddia edildiği gibi, Temsilciler Meclisi’nin yargı organının yapısı 
değiştirirken zorunluluk ilkesinden hareket ettiğini ileri sürmenin meşru olmadığına 
işaret etmek gerekir. Stavskyt, YAM’sinin Attorney-General ve Ibrahim kararında 
zorunluluk ilkesini, önündeki meseleye yanlış uyguladığını belirtir. Ona göre 
Temsilciler Meclisi bu ilkeyi ileri süremez, en azından “devletin, yasama organının 
anayasa-dışı önlemler getirdiğini göstermesinin gerekli” olduğu belirtilir.  Temsilciler 69

Meclisi bahse konu yasaları, temsil ve eşitlik meşruiyetinden yoksun olarak kabul 
etmesi, ilkenin de meşruluğunu tartışır hale getirmektedir. Özersay, Ortak Hukuk 
kavramı olarak kabul edilen zorunluluk ilkesinin, olağanüstü durumlarda, devletin 
hukuk-dışı ya da anayasa-dışı eylemlerine meşruiyet sağlama amacını güttüğünü 
belirtmiştir.  Nitekim ilke, hükümetin gerçek eylemleri ile olağanüstü durumlarda 70

gerçekleştirdiği eylemlerin arasındaki önemli uçurumda bir köprü vazifesi 
görmektedir.   71

Yargı reformuna ilişkin Yasa, hükümetin böyle bir öneride bulunma yetkisi 
bulunmadığı halde ve yasama organında sadece Kıbrıslı Rumların bulunduğu bir 
oturumla kabul edilmiştir. 33/64 sayılı Yasa ve diğer yasalar, sadece Kıbrıslı Türkler 
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ya da sadece Kıbrıslı Rumlar tarafından başvurulan anayasa-dışı bir önlem ve 
yasamanın meşru bir işlemi olarak kabul edilemez.  Zira her iki toplumun, eşitsiz de 72

olsa üyeleri, yasama organı, hükümet ve yargı organında yer almaktadır. Kıbrıslı 
Türklerin yokluğunda başvurulan, anayasa-dışı bir önlem olan zorunluluk ilkesi, en 
azından Kıbrıs örneğinde meşru görülmemektedir.   

Anayasa hukuku literatüründe, Kıbrıs’ta gelinen noktayı ifade etmek üzere 
kullanılabilecek kavramlardan biri de “anayasasızlaştırma”dır.  Fransız literatüründe 73

ifade edilen “anayasasızlaştırma” kavramı, Kıbrıs’taki durumla tam olarak 
uyuşmamaktadır. Zira Fransız literatüründe, “anayasada bulunan bir hükmün, 
anayasa hükmü olmaktan çıkarılıp, kanun hükmü haline getir i lmesi” 
anayasasızlaştırma olarak tanımlanır.  Ne var ki Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın iki 74

toplumun birlikteliğini zorunlu kılan hükümleri, değil kanun olarak, anayasa hükmü 
olarak da uygulanmamaktadır. Dolayısıyla buradaki durumu, kavramın Fransız 
literatüründeki anlamıyla açıklamak mümkün değildir. Ancak günümüz koşulları ve 
uygulamalarına uyarlayarak, kavramı yeniden tanımlayan Gözler, “yürürlükteki 
anayasanın devletin temel organları tarafından yoğun, sistemli ve kötü niyetle ihlâl 
edilmesi suretiyle bağ layıcılığını kısmen veya tamamen yitirmesi”ni  75

anayasasızlaştırma olarak tanımlamaktadır. İlk bakışta, Makarios’un anayasa 
değişiklikleriyle başlayan süreç ve sonrasında ifade edilen zorunluluk ilkesinin 
doğurduğu sonuçların anayasasızlaştırmayı ortaya çıkardığı ileri sürülebilir. 

Bugün, zorunluluk doktrini, Kıbrıs Anayasası’nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
İlkenin anayasanın önüne geçtiği, siyasal sistemin tüm alanlarına sirayet ettiği 
görülmektedir. Bu husus, ayrı bir çalışma konusu olacak kadar derindir. Anayasalar 
siyasal sisteme yön veren belgelerdir, Kıbrıs’ta ise bütün olarak sisteme yön veren, 
anayasaya rağmen, anayasa-dışı zorunluluk ilkesidir.   

Genel Olarak 1960 Anayasası ile Zorunluluk İlkesi Sonrasında Anayasa Yargısı 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha güçlü bir anayasa yargısının ortaya 
çıktığı bilinmekte, özellikle, 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gibi, 1960 KC 
Anayasası da, bu dönemde etkilenen anayasalar olarak gösterilmektedir.  KC 76

Anayasası, Avrupa modeli merkezi bir denetim inşa etmiş, ancak günümüzde 
zorunluluk doktrinin sağladığı uçsuz bucaksız hareket alanından faydalanarak birçok 
değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerden, yukarıda değinildiği üzere özellikle, 
Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin yapısına ilişkin olanlar en tartışmalısıdır. 

1960 KC Anayasası’yla, biri Yüksek Anayasa Mahkemesi (Bölüm IX- md. 133-151) 
(The Supreme Constitutional Court) ve diğeri, Yüksek Adalet Mahkemesi (Bölüm X-
md. 152-164) (High Court of Justice) olmak üzere iki mahkeme oluşturulmuştur.  77

1960 Anayasası’nın belirtilen hükümlerinde de görüleceği üzere, bu mahkemelerin 
belirli sayıda yargıcı Türk yargıçlardan oluşmaktaydı.  Ancak 1963'ten sonra 78

yaşanan olaylar nedeniyle, bahsi geçen yargı organlarının çalışamaz duruma 
gelmiştir. O tarihte bu sorunu çözmek üzere, yukarıda tartışılan, 33/64 sayılı 
Mahkemelerin Yönetimi Yasası (Administration of Justice (Miscellaneous Provisions) 
Law (33/64) ile yeni bir Kıbrıs Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of Cyprus) 
kurulmuştur.   79

Zorunluluk ilkesinin meşrulaştırdığı 33/64 sayılı Yasanın 9. bölümünde, yeni 
kurulacak Yüksek Mahkemede görev yapacak olan ilk beş yargıcın, daha önce 
Yüksek Adalet Mahkemesi’nde görev yapan üç Kıbrıslı Rum yargıç ile yine daha 
önce Yüksek Anayasa Mahkemesinde görev yapan iki Kıbrıslı Rum yargıcından 

$8



oluşacağı belirtilmiştir. Günümüzde ise Kıbrıs Yüksek Mahkemesi’nde, bir başkan ve 
on iki yargıç bulunmaktadır.  

Mustafa İbrahim kararında, Yasa’nın 9. bölümünün Anayasa’nın 146. ve 152. 
maddelerini ihlal ettiği iddiası ileri sürülmüştür. Anayasa’nın 146. maddesinde idari 
karar, eylem ve ihmallere karşı Yüksek Anayasa Mahkemesine başvurulabileceğini 
ifade etmektedir. 152. madde ise Yüksek Anayasa Mahkemesi ve bir cemaat 
kanununda gösterilen mahkemeler tarafından kullanılanın dışında yargı yetkisinin 
Yüksek Adalet Mahkemesi’ne ait olduğu belirtilmektedir. Ancak Mahkeme, Yasa’da, 
yalnızca, yüksek mahkemelerin (Yüksek Adalet Mahkemesi ve Yüksek Anayasa 
Mahkemesi) yetkilerinin, yasayla yeni kurulan Yüksek Mahkeme tarafından 
kullanılması için yapıldığını ifade ederek anayasaya aykırılığı zorunluluk ilkesiyle 
meşrulaştırmaya çalışmıştır.  

Kıbrıs Yüksek Mahkemesi günümüzde; Devlet başkanı tarafından yapılan başvuru 
üzerine, kanun tekliflerinin anayasaya uygunluğunun ön denetimini yapma, devlet 
organları ve yetkiler konusunda ortaya çıkan yetki uyuşmazlıklarını çözme ve mevcut 
yasaları anayasaya uygunluğunu denetleme yetkilerine sahiptir. KC Anayasası’nda 
ve günümüzde de, yasaların anayasaya uygunluğunun ön denetim yoluyla 
denetlenmesi ve yasaların anayasaya aykırılıklarının sonradan denetimi olmak üzere 
denetim zamanına göre iyi ayrı denetim biçimi öngörülmektedir. Bu denetim 
zamanına göre iki ayrı denetim yolu, KKTC Anayasası’nda da benimsenmiştir.  

Ancak yine zorunluluk ilkesinin boşluğu altında, Anayasa’da yapılan sekizinci 
değişiklik, bugünkü Anayasa Mahkemesi’nin yapısında yine bir değişim öngörmüştür. 
Değişiklik, Anayasa Mahkemesi’nin, KC Anayasası 146. maddede belirtilen, idari 
eylem, işlem veya ihmallerin denetlenmesine ilişkin görevini yerine getirmek, bu 
başvuruları karara bağlamak üzere bir İdare Mahkemesi kurulmasına ilişkindir.  80

Böylelikle günümüzde, idari işlem, eylem ve ihmallerin denetiminde münhasır 
yargılama yetkisine sahip bir İdare Mahkemesi Yüksek Mahkeme bünyesinde 
oluşturulmuştur. 

Değişikliğin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi’nin, 146. maddeden kaynaklanan 
çalışma yükünü azaltılacağı ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesini sağlanacağı 
belirtilmiştir. Değişiklikte, kanunla kurulacak İdare Mahkemesinden söz edilmektedir. 
Yüksek Mahkemenin yapısı içerisinde yer alacak olan bu Mahkeme, aslında idari 
yargının görev alanına ilişkin “idari işlem, eylem ve ihmallerin” denetiminde, tek 
hâkimden oluşan oturumlarıyla ilk derece yargı yetkisine sahip olacaktır. Tek hâkimli 
kararlara karşı, beş hâkimden oluşan Yüksek Mahkeme’nin temyiz mercii olarak konu 
üzerinde kesin karar verme yetkisine haiz olduğu belirtilmiştir.  Bu yapı, KKTC 81

Anayasası’ndaki Yüksek Mahkemenin yapısıyla benzemektedir. Özellikle KKTC 
Yüksek Mahkemesi’nin, Yüksek İdare Mahkemesi (YİM) olarak görevini düzenleyen 
hükümlerinden anlaşılacağı üzere, Kıbrıs Cumhuriyeti sekizinci anayasa 
değişikliğiyle, KKTC’deki YİM’sinin yapısını benimsemiştir. Bu konu bireysel başvuru 
başlığında tekrar ele alınacaktır.   

1960 KC Anayasası’nda öngörülen bir yol olarak itiraz yolu ile denetimde (Madde 
144), “derece mahkemelerinde görülmekte olan bir dava söz konusu olduğunda, 
uyuşmazlık konularından herhangi birinin karara bağlanmasında tesiri olabilen 
herhangi bir kanunun veya kararın veya onun herhangi bir hükmünün Anayasaya 
aykırılığının” ileri sürülmesi mümkündür. Bu maddeye Anayasa Mahkemesi kararını 
verinceye değin, ilk derece Mahkemesi önündeki uyuşmazlığın çözümü için 
bekleyecektir. Avrupa modeli merkezileşmiş denetimde olduğu gibi, Anayasa 
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Mahkemesi’nin anayasaya uygunluk denetimine ilişkin kararı asıl uyuşmazlığın 
çözümü için bekletici sorun teşkil etmektedir.   

Özetleyecek olursak, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin günümüzde sahip 
olduğu yetkiler;  

1- Devlet Başkanı ve yardımcısının, Temsilciler Meclisi’nin kanunun veya kararın 
her iki toplumdan biri aleyhine ayrımcı olduğu hususunda Yüksek Mahkeme’ye 
yapacakları başvuru, (Madde 137); 2- Devlet Başkanının kanun teklifleri üzerinde Ön 
denetim (Madde 140) başvurusu; 3- Bütçe yasasının denetimi (Madde 138); 4- 
İtiraz yoluyla denetim (Madde 144); 5- Başsavcının başvurusu üzerine Devlet 
başkanının Anayasa’nın 44. Maddesinde sayılan nedenlerle görevini yerine 
getir(eme)diği hususunda karar verme/yüce divan sıfatıyla yargılama yapmak; 6-
 Anayasayı yorumlama yetkisi, (Madde 180); 7- Kamu hizmetine atanacak 
olanların, (Türk veya Rum vatandaşlardan hangisinin atanacağı) Amme Hizmeti 
komisyonunca karar verilememesi halinde, bu konudaki karar Anayasa Mahkemesi 
tarafından verilir. (Madde 125); 8-Seçim uyuşmazlıklarının denetimi, (Madde 85); 9- 
Kanunun öngördüğü hallerde ilk derece mahkemesi olarak görev yapmak; 10- 
Temyiz mahkemesi (Yargıtay olarak) olarak görev yapar; 11- Devlet organları 
arasında çıkan yetki uyuşmazlıklarının denetimini yapmaktır. (Madde 139)  

KC Anayasası’nda ifade edilen yetki uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin Yüksek 
Mahkeme yetkisi, dönemin Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin yetkisindedir. Federal 
sistemlerde yönetimlerarası yetki uyuşmazlıklarının çözümü hususunda olduğu gibi 
Mahkeme hem bu yetki hem de Temsilciler Meclisi veya herhangi bir Cemaat Meclisi 
tarafından kabul edilen yasa ve kararların anayasaya uygunluğunu denetleme 
yetkisine haizdir. (144, 149 ve 180. Maddeler uyarınca); Bütçe Yasası dahil olmak 
üzere Temsilciler Meclisinin herhangi bir yasa veya kararının topluluklar aleyhinde 
ayrımcı (veya topluluk menfaatlerine zarar verici) olduğuna karar verme yetkilerine 
haizdir. (137 ve 138. maddeler). Dolayısıyla Yüksek Anayasa Mahkemesi federal 
sistemlerde olduğu gibi yönetimlerarası her türlü yetki uyuşmazlığını çözebilmekteydi. 
Bu yetkiler günümüzde Yüksek Mahkeme tarafından yerine getirilmektedir.  

Yüksek Mahkemenin diğer yetkileri; 12- Kendi iç işleyişine ilişkin olarak Mahkeme 
Tüzüğünü yapma (Madde 135); 13- Habeas Corpus, mandamus, prohibition, quo 
warranto ve certiorari  mahiyetinde olan emirnameleri çıkarma, (Madde 155); 14- 82

Yargı Üst Kurulu olarak görev yapması (Madde 157); 15- İdari işlem, eylem ve 
ihmallerin denetimi’dir. (Madde 146).  

GENEL OLARAK KKTC’DE ANAYASA YARGISI  

1960 Anayasası’yla öngörülen Türk Cemaat Meclisi ve Temsilciler Meclisi’nin Kıbrıslı 
Türk temsilcileri, belirli tarihlerde kendi aralarında toplanmaya devam etmişler, 1967 
yılında Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi oluşturulmuştur. Bu dönemde Yönetim, 
mahkemelerin bağımsızlığını benimsemiş ve sadece Türk yargıçlardan müteşekkil 
Türk Mahkemelerini kurmuştur.  83

1974 Barış Harekâtına kadar bu yönetim devam etmiş, harekâttan sonra ise Kıbrıs 
Geçici Türk Yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi olarak değişmiştir. 1975 yılında 
Otonom Kıbrıs Türk Yönetiminin çabalarıyla, Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. 
1975’te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Anayasasıyla bir Yüksek 
Mahkeme kurulmuştur.  
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15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiş, 1975 KTFD 
Meclisi, 70 üyeden oluşan bir Kurucu Meclis oluşturmuştur. Bir başkan ve on dört 
üyeden oluşan bir Anayasa Komisyonunun hazırladığı anayasa taslağı halkoyuna 
sunulmuş ve % 70 “evet’’ oyuyla kabul edilip, 7 Mayıs 1985’ te yürürlüğe girmiştir.   84

Özellikle, yargısal denetim sisteminin işletilmesinde, giderici denetimin yanı sıra, 
öndenetim sisteminin de benimsenmesi, bu ileri seviyenin bir göstergesi 
niteliğindedir. Bu yönünün yanı sıra, KKTC anayasa yargısı büyük ölçüde Kıbrıs 
Cumhuriyeti anayasa yargısından ve bazı yönleri Türk anayasa yargısı sisteminden 
izler taşımaktadır.  

KKTC’de anayasa yargısı dar anlamda  tanımlanabilmesine karşılık, Anayasa 85

Mahkemesi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, anayasal denetimin yansıra geniş 
anlamda  anayasaya yargısının tanımına  uygun olarak önemli yetki ve görevler 86 87

üstlenmektedir.  88

Bu yönde kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, Türk anayasa 
yargısına oranla, KKTC Anayasası’nda oldukça geniş bir çerçevede karşımıza 
çıkıyor. Öncelikle denetim yollarına bakıldığında, denetimin zamanına göre hem 
sonradan (posteriori) hem de önceden denetim (priori) yolunun benimsendiği 
görülmektedir. KKTC Anayasa Mahkemesi’nin yetkileri; İptal davası yoluyla denetim, 
itiraz yolu (Havale yolu) ve kanun ve kararların Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa 
Mahkemesine ön denetim yoluyla gönderilmesine ilişkin denetim yolları dışında, 
siyasal partilerin mali denetimi, siyasal partilerin kapatılması, yüce divan sıfatıyla 
yargılama yapma, organlararası yetki uyuşmazlıklarını çözme yetkisi ve Anayasa’yı 
yorumlama yetkisine münhasıran haizdir.  

1985 Anayasası (Madde 143) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi bir 
Başkan ve yedi yargıçtan oluşur. Başkanın yokluğunda en kıdemli yargıç ona vekillik 
eder. Yüksek Mahkeme; Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan, Yargıtay ve Yüksek İdare 
Mahkemesi görevlerini yapar”.  

Yüksek Mahkeme kendi içerisindeki görev bölüşümü çerçevesinde Anayasa 
Mahkemesi, “bu Anayasa, yasa ve Mahkeme Tüzüğü kurallarında gösterilen bütün 
konularda kesin olarak karar vermek hususunda münhasır yargı yetkisine sahiptir”. 
(AY.Madde 144) Anayasa Mahkemesi, “yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, 
Cumhurbaşkanını, Başbakanı ve bakanları, görevleri ile ilgili suçlarından dolayı Yüce 
Divan sıfatıyla” yargılama yapabilmektedir. Mahkeme’nin “Yüce Divan kararlarının 
kesin”dir.  

Federal Sistem Yüksek Mahkemelerine Özgü Bir Yetki: Organlararası Yetki 
Uyuşmazlığını Çözme 

KKTC Anayasası’nın 145. maddesinde, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), organlar 
arasındaki yetki uyuşmazlığı ile ilgili görevi hükme bağlanmıştır. Maddede, devlet 
organları arasında ortaya çıkan “kuvvet veya yetki uyuşmazlık veya itirazları” 
konusunda, Anayasa Mahkemesi itiraza konu yasa, karar veya işlemin, kuvvet veya 
yetki olmaksızın kabul edildiğine karar verebileceği belirtilmektedir. AYM’sinin bu 
aykırılık kararı üzerine, ilgili yasa, karar veya işlemin, bahse konu “uyuşmazlığın 
çıkmasından veya itirazın yapılmasından veya başlangıcından başlayarak tamamen 
veya kısmen hükümsüz olduğuna ve hiçbir hukuki hükmü olmadığına” karar 
verebileceği de aynı madde de düzenlenmektedir.    89
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KKTC AYM’sinin bu yetkisi, 1960 Anayasası’nda YAM’sinin (günümüzde Yüksek 
Mahkeme) yetkileri arasında da benimsenmiştir. Aslında, “federal” sistemlere ya da 
“federal benzeri” sistemlerde dikey kuvvetler ayrılığının bekçisi olarak yüksek 
mahkemelere verilen bu yetkinin , Kıbrıs gibi iki toplumlu federal benzeri bir yapıda 90

öngörülmüş olması gayet doğaldır. Zira federal sistemlerin kurucu unsurlarından biri 
olan “güvenceli yetki paylaşımı” unsuru bu yetkiyle desteklenir. Yüksek mahkemeler, 
anayasal yetki paylaşımının garantörü olarak sistemin hakemi rolünü üstelenmekte, 
dikey kuvvetler ayrılığının güvencesi olmaktadırlar.  Yüksek mahkemelerin ilk 91

görevlerinden biri olarak yetki uyuşmazlıklarının denetimi, bugün anayasa yargısının, 
ilk olarak federal sistemlerde ortaya çıkmış olmasının da sebeplerindendir.    92

KKTC Anayasası’nın, KC Anayasası’nda yer alan bu yetkiyi aynen benimsemiş 
olmasının iki önemli sonucu vardır. Biri KKTC Anayasası’nın, 1961 veya 1982 Türk 
Anayasalarına benzerliği konusundaki düşüncenin, çok da kesin olmadığını ortaya 
koymasıdır. Bir diğeri ise, KKTC AYM’sine verilen bu yetkinin, kuvvetlerin yatay 
ayrılığı konusundaki bekçiliğin altını çiziyor olmasıdır. Nitekim AY’nın egemenliğe 
ilişkin 3. maddesinde, “Hiçbir organ, makam veya merci, kaynağını bu Anayasadan 
almayan bir yetki” kullanamayacağı da benimsendiğinden, Anayasa Mahkemesi’nin 
yatay kuvvetler ayrılığı üzerindeki denetim yetkisi ortaya konulmaktadır.  

KKTC Anayasa Mahkemesi’nin önemli olmasına rağmen uygulamada yeterli işlevi 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira AYM’sinin 145. madde kapsamında vermiş 
olduğu sadece üç kararı bulunduğu görülmektedir.   93

Anayasa Mahkemesinin Münhasır Yorum Yetkisi 

KKTC Anayasa Mahkemesi’nin norm denetimi dışındaki görevlerinden biri 149. 
Maddede yer alan, “…. Anayasanın herhangi bir kuralını yorumlamak münhasır 
yetkisine sahiptir.”. yorum yetkisidir. Söz konusu yetki, sadece AYM’si tarafından 
kullanılır ve Mahkeme’nin yorumladığı anayasa hükümlerini diğer mahkemeler de 
uygularlar. 

Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi kullanırken, Anayasanın sözü dışında, “Anayasa ile 
ilgili komite raporları ile Meclis tutanaklarından”, Anayasanın dayandığı temel görüş 
ve ilkeleri belirten bölümüyle, Anayasanın başlangıç bölümü metnine dahil 
olduğundan bu bölümler de yararlanacaktır.   

AYM’sinin bu yetkiyi hangi biçimde kullanacağı, bu yetkiye ilişkin işlemlerin nasıl 
başlatılacağı konusunda 1997 yılına kadar yürürlükte bulunan, 1962 Yüksek Anayasa 
Mahkemesi Tüzüğü’nün 15. Maddesinde düzenlemeler vardır. Bu Tüzük’te Anayasa 
Mahkemesine yorum istemi için iki yol belirtilmiştir.  Yürürlükteki 1997 Anayasa 94

Mahkemesi tüzüğünün 6. maddesinde ise; “Anayasa’nın 146, 148 veya 149. 
Maddeleri gereğince Mahkemenin görüş, karar veya yorumu için sunma ile ilgili 
işlemler yazılı bir havale ile başlatılır” şeklinde düzenlenmiştir. 

962 Yüksek Anayasa Mahkemesi Tüzüğü uyarınca bu yetkinin herhangi bir dava 
esnasında, dava taraflarının inisiyatifiyle başlatılabileceği anlaşılmaktadır. 1960 
Anayasası döneminde, KC Yüksek Anayasa Mahkemesi, Anayasa maddeleri ile ilgili 
herhangi bir yorum söz konusu olduğunda, bunu sadece dava taraflarının değil, 
herhangi bir mahkemenin de, kendisine iletebileceğine karar vermiştir.  Ancak KKTC 95

AYM’si ve YİM’si önünde tartışılan bu konuda Yüksek Mahkeme net bir karara 
varamamıştır.   96
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Ön Denetim Yolu: Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan Sunu  

1985 Anayasası 146. maddesi, Cumhurbaşkanına yayımlanmak üzere gelen bir 
kanunu veya genel nitelikli meclis kararlarını, anayasaya aykırı bulup, bu kanunu 
veya bu genel nitelikli meclis kararlarını yayımlamadan, Anayasa Mahkemesine 
iletmesi yoluyla gerçekleştirilir. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı “Anayasanın aykırılık” 
veya “Anayasa’ya uygun olup olmadığı konusunda görüş alma” iddialarıyla AYM’sine 
başvurabilir. Başvuruya konu olabilecek normlar, “yasalar” ve “Cumhuriyet Meclisinin 
kararı” olabilir. Başvuru halinde Mahkeme,   

1. Konu hakkındaki görüşünü en geç kırkbeş gün içinde karar verilmeli,  

2. Anayasa aykırılık halinde bahse konu norm/kural Cumhurbaşkanı tarafından 
yayımlanmayarak, Cumhuriyet Meclisine geri gönderilmelidir. 

Burada hemen belirtmek gerekir ki, bu şekilde geri gönderilen yasa, karar veya 
kural hakkında, Anayasa’nın 94. maddesinde düzenlenen, yasaların 
cumhurbaşkanınca yayımlanmasına ilişkin geri göndermeyle ilgili kurallar 
uygulanmaz. 

İptal Davası Yoluyla Denetim (Soyut Norm) 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 147. maddesine göre soyut norm 
denetimine tabi normlar, “bir yasanın, kararnamenin, tüzüğün, Cumhuriyet Meclisi 
İçtüzüğünün, Cumhuriyet Meclisi kararının, yönetmeliğin veya bunların herhangi bir 
kuralının Anayasanın herhangi bir kuralına aykırı veya ona uygun olmadığı …” 
biçiminde benimsenmiştir. Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilmesi, 
denetime konu olan normların Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 
doksan gün sonra düşer. 

Denetime tabi normlarda, KKTC Anayasası’nın 95. maddesinde yer alan, kararların 
ilanına ilişkin maddeden anlaşıldığı üzere, iptal davasında geçen denetime tabi 
kararlardan sadece, “milletvekilliğinin sona ermesine ilişkin kararlar, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararlar ve olağanüstü durum ve sıkıyönetim 
kararları” hakkında anayasal denetim söz konusu olabilmektedir. Bunların dışında, 
Anayasa’nın 95. Maddesinin 1. fıkrasında açıkça sayılmayan Meclis kararları da 
denetime tabi normlardandır.  97

Anayasa’nın 90. maddesine göre, tıpkı Türk anayasa yargısında öngörüldüğü gibi, 
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar yasa hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi olarak görev 
yapan Yüksek Mahkemeye” başvurulamamaktadır.  

Yine, Türkiye’de olduğu kadar çok sık çıkarılmayan yasa gücünde kararnameler de, 
anayasa yargısı denetimine konu olabilmektedirler. 1985 KKTC Anayasası’nın 112. 
maddesinde yer alan ve ekonomik alanlarla ilgili olarak çıkarılan yasa gücündeki 
kararnamelerle, Anayasanın 128. maddesinde yer alan, olağanüstü ve sıkıyönetim 
süresince Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun çıkardığı 
yasa gücündeki kararnameler, anayasa mahkemesinin denetimine tabidirler.  

İdarenin tüzük ve yönetmelik şeklindeki düzenleyici işlemlerinin anayasaya aykırılığı 
Anayasa Mahkemesi’nin görev alanına girmektedir. Anayasa Mahkemesi düzenleyici 
işlem niteliğinde olabilecek emirnamelerin denetimi konusunda da, bunların, “iptal 
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davası konusu edilemeyeceği, ancak, ismi emirname olmasına rağmen yapılan yasal 
düzenlemenin aslında ve gerçekte emirnameden başka örneğin bir tüzük olduğunun 
kesin bir şekilde anlaşılması halinde bu tür düzenlemenin emirname ismi altında 
yayımlanmasına bakılmaksızın anayasal yargı denetimine tabi tutulabileceği”  98

kararını vermiştir.  

KKTC Anayasası’nda, denetlenen normun kapsamı bakımından da Türk anayasa 
yargısında olduğu gibi farklılık söz konusu değildir. Dolayısıyla norm denetiminde, 
esas veya şekil bakımından denetim gibi ayırımlar öngörülmemektedir. Bildiği üzere, 
TC 1982 Anayasası’nda kanunların şekil denetiminde, kanunların ve 6216 sayılı 
Kanun uyarınca TBMM İçtüzüğünün şekil bakımından denetiminde, “son oylamanın 
öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı” veya anayasa değişiklilerinde de, 
“ivedilikle görüşülüp görüşülmediği ve teklif ve oylama çoğunluklarına uyulup 
uyulmadığı” hususlarında sınırlı bir denetim söz konusudur.  KKTC Anayasası’nda 99

ne denetimin kapsamı bakımından farklılık, ne de bu farklılıklar üzerinden herhangi 
bir sınırlama getirilmiştir. Hatta Anayasa değişikliklerinin denetlenmeyeceğine ilişkin 
bir hüküm de yoktur. Dolayısıyla anayasayı değiştiren kanunların da denetime konu 
olabileceği düşünülebilir.   100

Türk anayasa yargısında benimsenenden farklı olarak, KKTC’de anayasaya 
uygunluk denetime tabi normlar daha kapsamlıdır. Üstelik soyut norm denetimine 
başvurabilecekler yönünden de Türkiye’de 1961 Anayasasında benimsenen “organ 
davası” yoluyla denetimi benimsemiş , hatta bundan daha geniş bir formül 101

benimsemiştir. 1985 Anayasasının 147. maddesine göre iptal davası açabilecek 
olanlar; “Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasal partiler, siyasal 
gruplar  ve en az dokuz milletvekili veya kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren 102

alanlarda diğer kurum, kuruluş veya sendikalar” dır.  

Kurum ve kuruluşlar ve hatta sendika, cemiyet, dernek vb. gibi sivil toplum 
örgütlerinin de iptal davası açması mümkündür. Hatta Anayasa’nın bu formülünün ne 
kadar yerinde olduğu, uygulamada AYM’ne iptal davası yoluyla başvuranların 
çoğunluğunun sivil toplum örgütleri olmasından anlaşılmaktadır. Bu davalarda AYM’si 
ilk başta, kurum/kuruluşların iptal davasına konu olan kural bakımından “kendi varlık 
ve görev alanları ile ilgili olması” gerekliliğine ilişkin koşulu değerlendirmektedir.        103

İtiraz Yoluyla (Somut Norm) Denetim: Havale 

Bakılmakta olan bir dava sırasında, taraflardan birinin kendisine uygulanacak 
hükmün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmesi sonucu yapılan denetime (Havale) 
denilmektedir. 1985 KKTC Anayasası’nın 148. maddesinde düzenlenen denetim 
yolunun koşulları,  

1. İstinaf işlemleri de dâhil olmak üzere, herhangi bir mahkeme olmalı, 

2. Bu mahkeme işlemindeki bir taraf olmalı, 

3. Bu mahkeme işlemdeki uyuşmazlık konusu, yasanın veya kararın veya 
bunların herhangi bir kuralı olmalı,  

4. Bu kuralın, mahkeme işlemdeki uyuşmazlık konularından herhangi birinin 
karara bağlanmasında etkisi olmalı,   
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5. Uyuşmazlık konusu olan kuralla, aynı veya benzeri bir konuda Anayasaya 
aykırılığı konusunda daha önce karar verilmemiş olmalıdır.  

Bu denetim yoluna konu olabilecek normlar, yasa ve kararlar olarak sınırlı bir biçimde 
benimsenmiştir. Maddede belirtilen karardan, yasama ve yürütme organlarının 
kararları anlaşılmakta, bunların mahkeme kararlarını da kapsayabileceği konusunda 
sadece 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Yüksek Anayasa Mahkemesi kararları 
bulunmaktadır.  Ancak KKTC’de Sağlam’ın ifade ettiği gibi, “mahkeme kararlarının 104

da bu kapsamda değerlendirilmesi,…anayasa şikâyeti bağlamında düşünülebilecek 
bir yorum”dur ve bunun da “temel hak ve özgürlüklerin ihlâli ile sınırlı olması” 
gerekmektedir.  105

Aslında koşullar, Türk Anayasasında düzenlenen somut norm denetimine büyük 
ölçüde benzemektedir. Ancak farklı noktalar olduğu da görülmektedir. Bu farklı 
noktalar, özellikle Anayasa Mahkemesine aykırılık iddiasını (havaleyi) yönlendirecek 
olan mahkemenin, havalenin yapılması hususunda takdir yetkisi olup olmadığı 
tartışmasını gündeme getirmektedir. Zira koşullara göre mahkeme, “uyuşmazlık 
konularından herhangi birinin karara bağlanmasında etkisi olabilecek” kural ile ilgili 
olarak havale yapabilecektir. Etkenlik kriteri diyebileceğimiz bu kritere göre, doğrudan 
davada uygulanacak kural değil, “davanın asıl uyuşmazlığının çözülmesinde karara 
etkisi olabilecek kural/lar” hakkında Anayasa Mahkemesine havale yapılabilecektir. 

 106

Etkenlik kriterinde, havaleyi yapacak olan derece mahkemesinin saptama yapması 
gerekmektedir. Ne var ki mahkemelerin, somut norm denetimine sadece etkenlik 
kriterini değerlendirerek başvurmaları eleştirilir. Necatigil, mahkemelerin, Türk 
anayasaya yargısında olduğu gibi aykırılık iddiasının ciddiyetine ağırlık 
vermediklerini, bu nedenle de, AYM’sine gereksiz başvuruların yapıldığını 
belirtmektedir.   107

KKTC Anayasa Mahkemesi de, etkenlik koşulunu bizzat inceleyerek karar verebildiği 
gibi, etkenlik koşulunun mevcut olmadığı durumlarda, Anayasa’ya aykırılık 
konusunda inceleme” yapmadığı görülmektedir. Ancak bu hususta Sağlam’ın, Türk 
Anayasa Mahkemesi’nin “zamana zaman gönderen mahkemenin yerine geçerek, 
itiraza konu olan kuralın, kendi anlayışına göre davada uygulanacak bir kural olup 
olmadığını araştırma”sına ilişkin eleştirisi akla gelmektedir. Etkenlik kriterinin, Türk 
Anayasa Mahkemesi’nin “uygulanacak kural” ölçütünden daha esnek olduğunu ifade 
eden Sağlam, KKTC’de taraf iradesinin belirleyici olduğuna dikkati çekmektedir.  108

AYM’sinin etkenlik kriterini bizzat inceliyor olması, bir nebze de olsa “davanın karara 
bağlanmasında etkisi olabilecek bir kural olup olmadığını araştırdığını”  109

göstermektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, KKTC AYM’si itiraz yoluyla 
denetimde, sadece tarafları bağlayıcı kararlar verdiğinden, “uyuşmazlık konularından 
herhangi birinin karara bağlanmasında etkisi olabilen” kuralını araştırması biraz daha 
anlaşılabilir. Bu koşulun, KKTC Anayasa Mahkemesi önünde farklı açılardan 
tartışıldığı da görülmektedir.    110

Somut norm denetiminde Mahkeme’nin anayasaya aykırılık kararı, doğrudan o 
kuralın iptali sonucunu doğurmayabilir. Nitekim AY’nın 148. maddesinde “… Anayasa 
Mahkemesince aksine karar verilmedikçe yalnız söz konusu mahkeme işlemine 
uygulanmaz” denilmektedir. İlke, AYM’nin vereceği anayasaya aykırılık kararının 
yalnızca o dava için bağlayıcı olmasıdır, ancak AYM aksine de karar verebilir. 
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Sağlam, tarafları bağlayıcı kararların, “yalnızca o kuralın ilgili davada ihmal 
edilmesini” sağladığını belirtir. Yazar anayasaya aykırı bulunan kuralın, “yalnız söz 
konusu mahkeme iş lemine uygulanma”masından hareket le, genelde 
uygulanmayacağına da karar verilebilmesinin mümkün olduğu, bunun da iptal 
kararıyla eşanlamlı olduğuna değinmektedir.  111

Somut norm denetiminde diğer bir husus, Türk anayasa yargısında 10 yıl yasağı 
olarak bilinen hususla benzerlik gösteren, anayasaya aykırılığı öne sürülen “kuralla 
aynı veya benzeri bir konuda”, daha önce Anayasaya aykırılığı konusunda karar 
verilmemiş olması koşuludur. AYM’sinin, daha önce anayasaya aykırılığı öne sürülen 
kural ile “aynı veya benzer” bir kural hakkında karar vermiş olması bu başvurunun 
Anayasa Mahkemesine yapılmasını engellemekte ya da AYM’si tarafından 
reddedilmesini gerektirmektedir. “Aynı ve benzer” olma hususu, şüphesiz ki 
mahkemenin iş yükünü azaltmak amacıyla benimsenmiş bir tür filtredir ancak 10 yıl 
yasağı ile karşılaştırıldığında daha belirsiz bir filtre görevi göreceği düşünülebilir. 
Burada özellikle “benzer” bir konuda karar verme hususu, derece mahkemelerinin 
takdir yetkisini arttırmakta, daha belirsiz bir yorum alanı bırakmaktadır.  

Sağlam, 10 yıllık denetim yasağının emredici bir kural olmasına karşılık, KKTC 
Anayasası’nın itiraz yoluyla denetime ilişkin 148. maddesinde belirtilen aynı ve 
benzeri olma koşulunun, “…bir kuralının Anayasaya aykırılığı konusunda aynı veya 
benzeri bir konuda daha önce karar verilmişse, mahkeme konunun Anayasa 
Mahkemesine iletilmesinin reddine karar verebilir” ifadesinden hareketle 10 yıl yasağı 
gibi emredici bir kural olmadığına dikkati çekmektedir.     112

Mahkemelerin “aynı ve benzer” konuda AYM’sinin daha önce verdiği kararlar 
konusundaki takdir yetkileri, özellikle “benzer” kararlar konusunun ilk nazarda 
anayasa yargısının kamu yararını gerçekleştirme amacıyla çeliştiği düşünülebilir. Bu 
hususta Anayasa Mahkemesinin 30 Aralık 1999 tarih ve 8/99 sayılı kararında 
“havaleyi yapan Mahkemeye, havale konusu hakkında….. havale istemini kabul ve 
reddetme konusunda takdir hakkı” bulunduğuna oybirliğiyle karar vermiştir.  

Mahkeme bu kararında, “aynı ve benzeri” kural hakkında karar vermiş olma 
koşuluyla, AYM’sinin “sadece tarafları bağlayıcı nitelikte karar vermesi” konusundaki 
yetkilerini bağdaştırmıştır. Mahkeme, havaleyi yapan mahkemelerin, AYM’sinin, daha 
önce sadece tarafları bağlayacak şekilde aykırılık kararı verdiği durumlarda, bu 
konun tekrardan AYM’ne havale edilmesine ilişkin istemler bakımından “aynı ve 
benzeri” olma koşulunda takdir yetkileri olmayacağına karar vermiştir.     

Anayasa Mahkemesi, havale edilen anayasaya aykırılık iddiası hakkında karar 
verinceye kadar havaleyi yapan mahkeme söz konusu işlemi durduracak, yani 
kendisi için anayasaya aykırılık iddiasını bekletici sorun olarak kabul edecektir. Bu 
hususta da TC 1982 Anayasa’nın 152. maddesinde “Anayasa Mahkemesi, işin 
kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre 
içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre 
sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar 
kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır” şeklinde 
benimsenen sürenin benzerinin, KKTC Anayasası’nda benimsenmediğ i 
görülmektedir. Dolayısıyla KKTC’de mahkemeler, Anayasa Mahkemesinin kararı 
gelinceye değin asıl uyuşmazlığın çözümü için beklemek zorundadırlar. Anayasa 
Mahkemesi itiraz yoluyla denetimde, kendisine sunulan konuyu “tarafları dinledikten 
sonra inceler ve kararını verir. Alınan karar konuyu sunan mahkemeye” bildirir. 
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Görüldüğü üzere KKTC Anayasası, en azından anayasa yargısı alanında, 1961 ya da 
1982 Türkiye Cumhuriyeti anayasalarının benzeri olmaktan ziyade 1960 KC 
Anayasası’nın benzeridir. Türkiye Cumhuriyeti anayasalarına yapılan gönderme, 
özellikle temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimi bakımındandır.  

KIBRIS’TA BİREYSEL BAŞVURU YOLU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 

İkinci Dünya Savaşı’nda sonra gelişen temel hak ve özgürlükler düşüncesi, giderek 
yayılmış ve anayasa yargısının işlevi böylelikle daha da önem kazanmıştır. Bireyin 
anayasa şikâyetiyle yüksek mahkemeler, temel haklara ilişkin her konuda yasama, 
yürütme ve yasama yetkilerinin kullanılmasına rehberlik edebilir.  Anayasa 113

Mahkemelerinin, bireysel anayasal hak ihlalleri ile ilgili olarak anayasa şikâyeti 
hususunda özel yetkilere sahip olması, anayasal haklarının korunmasını 
güçlendirmek ve hakların anayasal değerlerini vurgulamak anlamına gelir.    114

Anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri, anayasa yargısının işlevini belirleyici 
ilkelerdir. Anayasa hukukuna göre bu ilkeler, insan haklarını korumak amacındadır. 
Dolayısıyla, anayasa yargısının işlevini belirleyen bu ilkeler insan haklarını koruma 
amacındaysalar, anayasa yargısının da amacı insan haklarını korumak anlamına 
gelmektedir. Anayasa yargısı, soyut anlamda insan haklarını koruyan bu ilkeleri, 
somut anlamda yaptırım güvencesiyle desteklemektedir. Anayasa mahkemeleri, 
kanunların temel hak ve özgürlükleri ihlâl eden ve anayasaya aykırı olan kısımlarını 
iptal etmek suretiyle, bu konuda somut uygulamalar yapmaktadır.  115

Venedik Komisyonu gerçek anayasa şikâyeti kurumunun varlığını desteklemekte, 
bunun nedeni ise, bu tür anayasa şikâyetinin sadece anayasal hakların kapsamlı 
korumasına yöneliş işlevinden değil, aynı zamanda, AİHM tarafından sağlanan yolun/
güvencenin ikincil bir nitelik taşımasından ve insan hakları sorunlarını iç hukukta 
çözmenin daha arzu edilebilir olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir.   116

Kısa Bir Değerlendirme: Kıbrıs Cumhuriyetinde Anayasa Şikâyeti  

Venedik Komisyonu’nun bireysel başvuru ile ilgili karşılaştırmalı Raporu’nda Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesinde düzenlenen ve KC Anayasası’na göre 
YAM’ne yapılan başvuruları, “tam/gerçek anayasa şikâyeti” olarak belirtmektedir.  117

1960 KC Anayasası’nın madde 146/2’ye göre  “Böyle bir müracaat, bir şahıs olması 118

veya bir Cemaata mensup olması dolayısıyla sahip olduğu mevcut meşru bir 
menfaatı, bu gibi karar veya muamele veya ihmal yüzünden menfi surette ve 
doğrudan doğruya müteessir olan bir şahıs tarafından yapılabilir”. Komisyon 
Raporunda, KC Anayasası’nın 146. maddesine göre yapılan ve aslında idari yargı 
alanına giren başvuruların, sadece “idari bir süreç çerçevesinde” gerçekleşeceği notu 
da eklenerek anayasa şikâyeti kapsamında görülmüştür. Komisyon raporunda, bir 
nebze de olsa zorlama bir yorum yapıldığı belirtilebilir.  

KC Anayasası’nın 146. maddesi, Anayasa’da geçen ismiyle Yüksek Anayasa 
Mahkemesi’nin, idari yargı alanında, idari işlem, eylem ve ihmallere karşı yapılan 
başvurularla ilgili yetkisini düzenlemektedir. Ancak KC Anayasası’nda yapılan 
sekizinci değişiklik, günümüzdeki ismiyle Yüksek Mahkeme’nin çalışma yükünü 
azaltmak amacıyla, ülkede ilk ve tek İdare Mahkemesi’nin kanunla kurulmasını 119

öngörmüştür. Böylece, Yüksek Mahkemenin Anayasa'nın 146. maddesinde 
öngörülen başvurulara ilişkin birincil yargı yetkisi, yeni kurulacak İdare Mahkemesi’ne 
devredilmiştir. Bu değişiklikle İdare Mahkemesi’nin, aynı zamanda vergilendirmeye 
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ilişkin konularla, uluslararası koruma usulünü gerektiren hususlarda yargılama 
yetkisine sahip olduğu da öngörülmüştür.  Günümüzde, KC Anayasası 146. madde 120

kapsamında görev yapan Kıbrıs İdare Mahkemesi, icraî veya idarî bir yetki kullanan 
herhangi bir organ, makam veya şahsın bir kararının, muamelesinin veya ihmali”nin 
Anayasaya veya herhangi bir kanuna aykırılığını denetleme hususunda karar verme 
münhasır yetkisine sahiptir. 

Dolayısıyla, Mahkeme’nin Venedik Komisyonu Raporunda belirtilen bu yetkisi, 
sanıldığının aksine bireysel başvuru yolu değil, idari yargının görev alanına ilişkin bir 
yetkidir. İdari işlemlerin denetimi yapılan değişiklikler çerçevesinde, Yüksek 
Mahkeme’nin içerisinde kurulan İdare Mahkemesine aittir. Sanıyoruz ki bu yanılgı, 
KC Anayasası’nın 146. maddesinde geçen yetkinin, Anayasa metninde hâlen 
“Yüksek Anayasa Mahkemesine” ait olduğunun belirtilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Hâlbuki günümüzde bu mahkeme yerine, yeni bir Kıbrıs Yüksek Mahkemesi’nin 
oluşturulduğu daha önce belirtilmişti.  

1985 KKTC Anayasası’nda Yüksek Mahkemenin Yüksek İdare Mahkemesi olarak 
görev ve yetkilerinin ifade edildiği ve Anayasa’nın 152. maddesinde geçen “Yüksek 
İdare Mahkemesi, yürütsel veya yönetsel bir yetki kullanan herhangi bir organ, 
makam veya kişinin bir kararının, işleminin veya ihmalinin, bu Anayasanın veya 
herhangi bir yasanın veya bunlara uygun olarak çıkarılan mevzuatın kurallarına aykırı 
olduğu veya bunların söz konusu organ veya makam veya kişiye verilen yetkiyi 
aşmak veya kötüye kullanmak suretiyle yapıldığı şikayeti ile kendisine yapılan 
başvuru hakkında, kesin karar vermek münhasır yargı yetkisine sahiptir” yetkisi, 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de 2015 yılında yapılan sekizinci değişiklikle kurulan İdare 
Mahkemesine verilmiştir. KC Anayasası’nın 146. Maddesindeki bu değişikliklerle 121

ortaya çıkan yapı, KKTC Anayasası’nda düzenlenen Yüksek Mahkemeye, en 
azından idari yargının görev alanı bakımından benzemiştir. KKTC Yüksek 
Mahkemesi olarak görev yapan Yüksek İdare Mahkemesi, KKTC Anayasası’nın 152. 
maddesinde yer alan benzer yetkisinin, KC Anayasasında yapılan sekizinci 
değişiklikle, kanunla kurulacak olan bir idare mahkemesine verilmiş olması önemlidir.  

KKTC’de Hakça Bir Öneri: 2014 tarihli Referandumda Reddedilen Bireysel 
Başvuru 

2014 tarihli anayasa değişikliği, Cumhuriyet Meclisinde bulunan dört siyasal partinin 
desteğini almış olmasına rağmen, referandumda halkın yaklaşık % 62’sinin Hayır 
oyuyla reddedilmiştir. Bu nedenle bireysel başvuru, bahse konu anayasa değişiklik 
girişimi üzerinden incelenecektir. 

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 5 Haziran 2014 tarihli 73. Birleşiminde, oybirliğiyle (48 
kabul oyu) kabul ettiği, 47/2014 sayılı “Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa” Resmi 
Gazetede yayımlanarak ilan edilmiştir. Anayasa değişikliğinin, 29 Haziran 2014 Pazar 
günü yapılacak olan Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar 
Heyeti Seçimleriyle beraber halkoylamasına sunulmasına karar verilmiştir. KKTC 
Anayasası’nın 162. maddesine göre, anayasa değişikliklerinin referanduma 
sunulması zorunludur. Ancak bu köklü değişikliklere ilişkin referandumun, yaklaşan 
mahalli seçimlerle birlikte yapılması tartışmalara neden olmuştur.  

KKTC Anayasası’nda, bugüne değin hiç bir değişiklik yapılmamış olduğu 
düşünülürse, hukuksal değeri açısından önemli değişiklikler getiren anayasa 
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değişiklik önerisinin üzerinde daha fazla uzlaşının sağlanması bakımından zamana 
ihtiyaç duyulduğu yönünde eleştiriler de bulunmaktadır. Anayasa değişikliğini önemi, 
belki de kamuoyunda yeteri kadar algılanmadığından ya da oybirliğiyle meclisten 
geçmesine rağmen, yerel seçimin gölgesinde kalmış olmasından referandumda 
kabul görmemiştir.  

Meclise sunulan Anayasa değişiklik önerisinde, Anayasa’nın 144. maddesinde 
düzenlenen “Anayasa Mahkemesinin Yetkileri” başlıklı maddeye şu hususun 
eklenmesi önerilmiştir. “Herkes, Anayasada düzenlenmiş temel hak ve 
özgürlüklerinden herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan yasa 
yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar ile 
bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından verilebilecek hükümler yasa 
ile düzenlenir.” Ancak madde Anayasa Değişiklik Önerilerinin görüşüldüğü 
Cumhuriyet Meclisinin 72. Birleşiminde,  Anayasa Değişiklik Önerisini hazırlayıp, 122

meclise sunmakla görevli Geçici ve Özel Komite’nin  verdiği öneriyle, “Her Yurttaş, 123

Anayasada düzenlenmiş temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birinin kamu gücü 
tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir. Başvuruda 
bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır….” biçiminde 
değiştirilmiştir.  

İlk bakışta Türkiye’de 2010 yılı anayasa değişiklikleriyle ile benimsenen bireysel 
başvuru yöntemine benzerlik dikkati çekebilir. Ancak her iki başvuru yolu bakımından 
önemli farklıklar vardır. Önerinin ilk hali ile meclisten geçen hali arasındaki önemli 
farklılık, bireysel başvurunun tabiatına aykırı olarak, bu yolun sadece “yurttaşlara” 
tanınmış olmasıdır. Mecliste kabul edilen değişiklik önerisine göre bireysel 
başvurunun şartları; Yurttaş olmak; Anayasada düzenlenmiş temel hak ve 
özgürlüklerinin ihlali iddiası; Hak ve özgürlüğün ihlalinin kamu gücü tarafından 
gerçekleşmesi ve Olağan kanun yollarının tüketilmiş olması”dır.  

Burada öncelikle olağan kanun yollarının tüketilmesine ilişkin koşul kısaca 
değerlendirilmelidir. KKTC Yüksek Mahkemesi bir başkan ve yedi yargıçtan 
oluşmakta, Anayasa Mahkemesi dışında Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi 
görevlerini yerine getirmektedir. Sağlam, Yüksek Mahkeme’nin eş düzeyli yapısı ve 
yargıçların görev yapacakları alanların organik olarak ayrılmamış olmasından 
kaynaklanan sebeplerle bu koşulun sorun olabileceğine değinmiştir. Yazara göre bu 
koşulun, “Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuruyu da içermesi nedeniyle 
hak arama yolu aynı düzeydeki yargısal süreç içinde uzayacağı gibi, bu açıdan 
Yüksek Mahkeme içinde gerginlikler yaşanması da söz konusu olabilecektir.  124

Yargıtay ve YİM’in yetkileri doğrudan Anayasa’da münhasır yetkiler olarak 
düzenlendiğinden, her ikisinin görevli olduğu alanlarda, yasayla adli yargının görev 
alanına yetki verilmesi mümkün değildir.   125

Ancak Yüksek Mahkemesi içerisinde bu hususun zaten belli ölçüde var olduğunu 
belirtebiliriz. Bu yönde, eş düzeyli örgütlenmesi içerisinde Yüksek Mahkeme’nin, tek 
yargıçlı YİM olarak verdiği kararlara karşı yine Yüksek Mahkemenin üç yargıçtan 
oluşan YİM’si bakmaktadır. Bu durum hem uzmanlaşma konusunda hem de eş 
düzeyli yargıçların kararlarını bozma da hali hazırda sorun teşkil edebilecek 
niteliktedir.   126

Anayasa değişiklik girişiminde önerilen bireysel başvuru mekanizmasına ilişkin bir 
diğer husus şöyle özetlenebilir: Bilindiği gibi, Türkiye’de bireysel başvuru, 
“Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan 
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Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki” hak ve özgürlüklerin ihlali üzerinden 
tanınmıştır. Ayrıca 6216 sayılı Kanun bu kapsama, Türkiye’nin taraf olduğu ek 
protokolleri de eklemiştir. Aslında bu ekleme, anayasa şikâyetinin uygulama alanını 
daraltan bir sınırlamadır. Zira ihlâli söz konusu olan bu protokoller değil, protokol 
normuna karşılık olan anayasal hak ve özgürlüklerdir.  Türkiye’deki kapsamın bu 127

biçimde belirlenmiş olmasının nedeni, bireysel başvurunun bir tür Strazburg filtresi 
olarak benimsenmesinden kaynaklanmaktadır.  128

Ancak KKTC anayasa değişiklik girişiminde referanduma sunulan kapsam, sadece 
Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlali üzerinden 
belirlenmiştir. KKTC’de anayasa değişikliğine ilişkin öneri de amaç, daha çok 
“anayasal değerlerin korunması” üzerine geliştirilmiştir.  KKTC anayasa değişiklik 129

girişiminde kapsam, AİHS’ne göndermede bulunmamış olmasından dolayı daha 
kapsayıcıdır  Özellikle AİHS’de benimsenmemiş olan ekonomik ve sosyal haklar 130

bakımından çok da yerinde bir kapsam tercihidir.     

Ancak KKTC anayasa değişikliği önerisinde, sadece, Anayasa’da tanınan hak ve 
özgürlüklerden bahsedildiğine göre, Anayasa’da benimsenmeyen, AİHS ve ek 
protokollerinde benimsenen hak ve özgürlükler konusunda bireysel başvuru yolunun 
kullanılıp kullanılamayacağı bir diğer meseledir. KKTC’de AİHS’si iç hukukun bir 
parçası haline getirilmiştir. KKTC Anayasası’nın temel hak ve özgürlükler bakımından 
AİHS ile büyük oranda uyumlu olduğu söylenebilirse de özellikle AİHS’ne Ek 
Protokollerde yer alan bazı hak ve özgürlüklerin Anayasa’da düzenlenmemiş ya da 
sadece yurttaşlar bakımından düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Örneğin Ek-4 no’lu 
Protokolde geçen, “borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı” 
düzenlenmemiştir. Protokol’ün birinci maddesine göre, “Hiç kimse, yalnızca akdî 
ilişkiden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı 
özgürlüğünden yoksun bırakılamaz” denilmektedir. KKTC’de bu konuda oldukça ciddi 
sorunlar yaşandığı bilinmekte, hatta bu hususta, 29/2013 sayılı Borç İlişkilerinden 
Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların 
Yapılandırılması Yasası bir çözüm olarak yürürlüğe girmiştir.  Bu durumda, KKTC 131

Anayasası’nda düzenlenmeyen, ancak Ek Protokolde benimsenen borçtan dolayı 
özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağına karşı, yurttaşların dahi bireysel başvuru 
yoluna başvurmaları mümkün olmayacaktır. Üstelik bu hususta KKTC’de önemli 
sosyo-ekonomik sorunlar günümüzde dahi devam etmektedir. Şüphesiz anayasa 
hukuku açısından bu sorunu, protokollerin iç hukuka aktarılmasıyla aşmak 
mümkündür. Kıbrıs’ta AİHS iç hukuka geçirilmiş, ancak Sözleşmeye Ek Protokol 
dışında başka hiç bir protokol iç hukuka geçirilmemiştir.   132

Yine aynı Ek-4 no”lu protokolde benimsenen “Serbest dolaşım özgürlüğü”, “Bir 
devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, orada serbestçe 
dolaşma ve ikametgâhını seçebilme hakkına sahiptir” biçiminde düzenlenmiştir. 
Protokolün ikinci maddesinin ikinci fıkrasında, “Herkes, kendi ülkesi de dâhil, 
herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbest” olduğu da ifade edilmiştir.  Ancak benzer 133

özgürlüğün KKTC Anayasası’nda gezi ve yerleşme özgürlüğü olarak 22. maddede 
sadece yurttaşlara tanındığı görülmektedir.  Sonuç olarak bireysel başvuru yolu 134

benimsenseydi, kendi içinde bunun gibi birçok soruna da gebe olabilecekti. Ancak bu 
sonuç, bireysel başvurunun hakça bir talep olduğunu ve KKTC’nin bu mekanizmadan 
yoksun kalmalarını haklı kılmaz.  

Referanduma sunulan metindeki 144. maddenin Meclis'e sunulan önerideki ilk 
halinde, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı “herkes” için tanınmış 
olmasına rağmen, diğer siyasi partilerin karşı çıkmasıyla Genel Kurul’da "kabul" oyu 
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almama riski karşısında bireysel başvurunun en azından “yurttaşlar” için tanınmasıyla 
metninde değişiklik yapılmıştır.  Anayasa’da örneğin, kişi dokunulmazlığı (madde 135

14), hayat ve vücut bütünlüğü hakkı (madde 15), hak arama özgürlüğü ve yasal yargı 
yolu (madde 17), özel hayatın gizliliği (madde 19), vergi ödevi (madde 75), dilekçe 
hakkı (madde 76) ve haberleşme özgürlüğü (madde 21) herkese tanınan hak ve 
özgürlüklerdir. Buna karşılık, gezi ve yerleşme özgürlüğü (madde 22), gazete, dergi 
ve broşür çıkarma hakkı (madde 27), kitap çıkarma hakkı (madde 28), basın 
araçlarının korunması (madde 29), basın dışı haberleşme araçlarından yararlanma 
hakkı ( madde 30), toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı (madde 32), cumhuriyet 
meclisine dilekçe hakkı (madde 76/2) ve dernek kurma hakkı (madde 33) gibi hak ve 
özgürlüklerin de sadece yurttaşlara tanındığı görülmektedir.  

Madde metninde yapılan “herkes”-“yurttaş” değişikliği, ironik bir biçimde bazılarının 
desteklediği veya destekler gibi göründüğü bir duruma getirilmişken, –anayasa 
değişiklik metninde, bireysel başvurunun sonradan yurttaşlara tanınmış olmasıyla- 
bazı kimseler bakımından da referandumda bir “hayır” nedeni olmuştur. Zira KKTC 
Anayasası’nda bazı hakların herkese, bazı hakların ise sadece yurttaşlara tanınması 
bu olumsuz eleştirilerin odağı olmuştur.  

Anayasa’nın 144. maddesine eklenen 4. fıkra değişikliği referandumda kabul 
edilseydi, sadece yurttaşlar insan haklarının ihlal edildiğini iddia etmeleri durumunda 
Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceklerdi. Böyle bir durumda, Anayasa’nın sadece 
yurttaşlara tanınan hakları bakımından, yurttaş olmayanların bu haklarının ihlali 
halinde Anayasa Mahkemesine başvurması mümkün olmayacaktı. Bu husus özellikle 
mülkiyet hakkı üzerinden tartışılmıştır. Mülkiyet hakkına ilişkin tartışmalar, önerinin 
herkese tanınan bireysel başvuru yolundan, yurttaşlara tanınan bireysel başvuru 
formülüne geçilmesine neden oldu. Bu itirazın temelinde, özellikle Kıbrıs Rumların 
mülkiyet hakkı ihlali konusundaki iddialarını bireysel başvuru yoluyla Anayasa 
Mahkemesi önüne götürecekleri ve bu başvuruların yoğunluğunun Anayasa 
Mahkemesi'ni iş yapamaz duruma getireceği endişesi bulunmaktaydı.   136

KKTC’de yabancıların taşınmaz mal edinebilmelerine ilişkin hususlar, 52/2008 sayılı 
Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasasında da (Madde 
9) düzenlenmiştir. Dolayısıyla KKTC’de taşınmaz mal edinmiş olan yabancıların, 
mülkiyet haklarının ihlali halinde, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yoluna 
başvurmaları mümkün olmayacaktı. Bu hususta, Türkiye’de olduğu gibi bireysel 
başvurunun kapsamının hem Anayasa hem de AİHS’ni” kapsayacak şekilde 
benimsenmesi de bir çözüm değildir. Özellikle, Kıbrıslı Rumların mülkiyet hakkına 
ilişkin olarak, 19 Aralık 2005 tarih ve 67/2005 sayılı yasayla Taşınmaz Mal 
Komisyonu kurulduğunu belirtmek gerekir. Yasa “kapsamına giren taşınır ve 
taşınmaz mallar üzerinde hak iddiasında bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu 
Yasanın 11’inci maddesiyle oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonuna, şahsen veya 
vekil vasıtasıyla” başvuruda bulunulacağını düzenlemiştir. Kıbrıslı Rumların mülkiyet 
hakkı iddialarına ilişkin olarak başvurdukları Taşınmaz Mal Komisyonu, AİHM’sini 
Demopoulos ve Diğerleri kararında etkili bir mekanizma olarak belirtilmiştir. 
Komisyona kendisine yapılan mülkiyet başvurularını, “başvuruların büyük bir 
çoğunluğunu tazminatla, bir kısmını da iade, çözümden sonra iade ve takas gibi 
yöntemlerle çözmüştür”.   137

Erhürman’a göre değişiklik girişiminde önerilen bireysel başvuru hakkının, yalnızca 
yurttaşlara tanınması bir ayrımcılık oluşturuyorsa, bu ayrımcılığın aynısı Anayasa’nın 
kendisinde de vardır. Nitekim Anayasa’nın kendisinde yer alan hak ve özgürlüklerin 
bazılarının yurttaşlara, bazılarının ise herkese tanınmış olması da aynı şekilde 
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ayrımcılık yapıldığını göstermektedir.  Anayasalarda, özellikle, siyasal katılma 138

haklarının temelini oluşturan seçme ve seçilme hakkı gibi hakların yurttaşlara 
tanınması oldukça yaygındır. Ancak dernek kurma veya toplantı ve gösteri yürüyüşü 
gibi, özü itibariyle negatif statü hakları niteliğindeki kişi haklarının sadece yurttaşlara 
tanınması temel hak ve özgürlük kataloglarında yaygın bir yöntem değildir. Bu 
durumda da, Erhürman’ın işaret ettiği Anayasa’nın kendisinden doğan herkes-yurttaş 
ayrımcılığı eleştirisi yerinde bir eleştiri haline gelmektedir.    

Bireysel başvuru önerisine ilişkin bir diğer eleştiri, Anayasa'nın 13. maddesinde yer 
alan “Bu Anayasada gösterilen hak ve özgürlükler, yabancılar için, uluslararası 
hukuka uygun olarak yasa ile kısıtlanabilir” hükmüne aykırı olduğuna ilişkindir. 
Erhürman bu eleştiriye katılmamakta ve anayasa hükümleri arasında hiyerarşi 
olmadığı, bu yorumun kabulü halinde, Anayasa’nın sadece yurttaşlara tanıdığı hak ve 
özgürlüklere ilişkin düzenlemelerin de, bu 13. maddeye aykırı olacağını belirtmek 
gerekecektir.  139

Sağlam’a göre ise 13. maddeye bağlı olarak getirilecek sınırlamaların geçerliliği için, 
o hak veya özgürlüğün “herkes”e tanınmış olması gerekmektedir. Anayasa’nın 
herkese tanıdığı hakların yabancılar açısından sınırlanması için 13. maddede yer 
alan kanunilik ilkesi ve uluslararası hukuka uygunluk ilkeleri yasa koyucuyu 
bağlamaktadır.   140

Bu hususta bir diğer nokta, bireysel başvurunun yurttaşlara tanınması nedeniyle, 
gerçek kişilere tanınan bir yol olmasıdır. Bu noktada bireysel başvuru özel hukuk 
tüzel kişileri ile kamu tüzel kişilerine tanınmamış olmaktadır.  141

Sonuç itibariyle bireysel başvuru mekanizması, referandumdaki “Hayır” oyu 
nedeniyle benimsenmemiştir. Bu yönde KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi zor bir 
anayasa olduğu göz önünde bulundurulursa, en azından, Anayasa’da yer alamayan 
ancak Avrupa İnsan Hakları sistemi içerisinde yer alan hak ve özgürlükler de 
kapsama alınacak şekilde bir formül benimsenmesi mümkün olabilir.  

Sağlam, KKTC Anayasası’nda anayasa şikayetine açıkça yer verilmemiş olmasının, 
bu yolun kullanılmasına benzer bir uygulamayı engellemeyeceğini ifade etmektedir. 

 Bu görüş, özellikle AY’nın 148. Maddesinde yer alan itiraz yolu denetimde 142

“kararlar” konusunun yorumu da akla geldiğinde kanımızca önemlidir. Sağlam’a göre 
Yüksek Mahkeme’nin sahip olduğu kapsayıcılık ve AYM’ne verilen geniş yetkiler bir 
arada düşünüldüğünde, Mahkeme, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesine 
dayanarak bu yola yakın bir uygulamayı yorum yoluyla da açabilir.  Gerçekten de 143

bu görüşe, özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının 146. maddesine ilişkin Venedik 
Komisyonu değerlendirmelerine bakılırsa, KKTC’de de idari süreçlerle ilgili bir 
başvuru yolu vardır. Ancak bu yol, mahkeme kararlarını içermediğinden ve idari 
yargının görev alanına giren konularda olduğundan bireysel başvuru olduğu 
söylenemez.  

AYM’si çoğu kararında KC Yüksek Mahkeme kararlarına yer vermektedir. Burada KC 
Anayasası döneminde, zamanın YAM’si kararıyla kendisini yargı organlarının 
kararları bakımından da yetkili kıldığını belirtmek gerekir.  Kuzey Kıbrıs’ta ise KTFD 144

dönemi Anayasa Mahkemesi önünde bu konu tartışılmıştır. Dönemin Anayasa 
Mahkemesi, D.2/81 ve AYM 18/80 sayı ve 14 Ocak 1981 tarihli kararında, “Yüksek 
İdare Mahkemesinin kararlarının Anayasaya aykırılığını iddia etmek isteyecek 
olanlara ışık tutmak bakımından bu konuda da görüş belirtmekte yarar olduğuna 
kuşku yoktur. Anayasanın 114. maddesinde yer alan “karar” sözcüğünün mahkeme 
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kararlarını da içerip içermediği hususunda Anayasa Mahkemesinde bir görüş birliğine 
varılamadığını” belirtmiştir. Necatigil bu hususta alt mahkemelerin istinaf yoluyla 
denetlenebildiğini, Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay kararlarının da kesin olması 
nedeniyle Anayasa Mahkemesinin bu kararları, 148. madde kapsamında 
denetleyebilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.  145

Ancak bizim de katıldığımız üzere bu hususta Sağlam’ın başvuru yoluna yakın bir 
uygulamayı Mahkeme’nin yorum yoluyla açabilmesi mümkün olabilir görüşüne 
katılmaktayız. Yazar, “bireysel başvurunun sağlayacağı koruma, anayasada formüle 
edilen şekliyle anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinde zaten mündemiç” 
olduğuna ve bunun “Yüksek Mahkeme’nin AYM dışındaki yargıyı da kapsayan yapısı 
içinde zaten sağlanması gereken bir koruma”  olduğuna dayanarak açıklamaktadır. 146

KKTC Anayasasının anayasa yargısı alanındaki önemli düzenlemeleri karşısında 
AYM’si kararlarının, genel olarak, yargının kendi kendini sınırlamasına örnek teşkil 
edecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Zira Mahkeme kararlarında sıklıkla 
anayasanın lafzı üzerinden katı pozitivist bir yaklaşımın hakim olduğu görülmektedir. 
Anayasa Mahkemelerinin de amacı, hukuk devleti ilkesinin yerine getirmek ve temel 
hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlamaktır. Bu amaçlarından ötürü, 
anayasa şikayeti denetiminin kanımızca tüm Anayasa Mahkemelerinde işlerliğinin 
sağlanması gereklidir. 

Türkiye’de de bilindiği üzere bireysel başvuru yoluna ilişkin tartışmalar hâlâ 
sürmektedir. Özellikle, 2012 yılında, Türk Anayasa Mahkemesine yapılan ilk bireysel 
başvurulara ilişkin olarak Yüksek Mahkeme’nin, yoğunlukla kabul edilmezlik kararları 
vermiş olduğu da bilinmektedir. Bireysel başvuru yolunun KKTC’de benimsenmesi 
oldukça yerinde hakça bir taleptir. Bu tür bireysel başvuru benimsenseydi ortaya 
çıkabilecek sorunlar hususunda yapılan yorumlar, ileride muhtemel bir anayasa 
değişikliği bakımından göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
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 Anayasa’nın 78. Maddesine göre “Seçim Kanununda her hangi bir değişiklik, belediyeler ile ilgili 28

veya resimler veya vergiler koyan herhangi bir kanunun kabulü, Elen ve Türk Cemaatları tarafından 
seçilen ve reye iştirak eden, Temsilcilerin ayrı ayrı basit ekseriyetini” gerektirmekteydi. Yine 
Anayasa’nın 50. maddesi; Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısına, Temsilciler Meclisinin 
Anayasa’da belirtilen konular ile ilgili “herhangi bir kanun veya kararına veya onun herhangi bir 
kısmına karşı kesin veto hakkına, ayrı ayrı veya müştereken” sahip olduklarını düzenlemiştir. Ayrıca 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısının bütçe üzerindeki yetkileri Anayasanın 51. ve 52. 
maddelerinde düzenlenmiştir. Bunun dışında her iki toplum liderinin, dışişleri, milli savunma veya 
güvenlik ile ilgili Bakanlar Kurulu kararları ve Temsilciler Meclisinin kanun ile kararlarına karşı kesin 
veto hakkı olduğu da Anayasanın 48. ve 49. maddelerinde düzenlenmiştir. Anayasanın Madde 51/2. 
fıkrasında; “Bütçenin Temsilciler Meclisi tarafından kabul olunması üzerine, Cumhur Başkanı ve 
Cumhur Başkan Muavini, Bütçeyi, kendi kanaati veya kanaatlarınca ayırdedici olması sebebine 
dayanarak Temsilciler Meclisine iade etmek hakkına veya haklarına ayrı ayrı veya müştereken, 
sahiptirler” hükmü düzenlenmiştir. AY.’nın 52. maddesinde, “Cumhur Başkanı ve Cumhur Başkan 
Muavini, Temsilciler Meclisinin herhangi bir kanun veya kararının kendi dairelerine ulaştırılmasından 
itibaren onbeş gün içinde, bu kanun veya kararı, bu süre içinde, hale göre, 50'nci maddede gösterildiği 
üzere veto haklarını veya 51'inci maddede gösterildiği üzere iade haklarını veya 140 ve 141'inci 
maddelerde gösterildiği üzere Yüksek Anayasa Mahkemesine yollama haklarını veya Bütçe hakkında 
138'inci maddede gösterildiği üzere Yüksek Anayasa Mahkemesine müracaat haklarını, ayrı ayrı veya 
müştereken, kullanmadıkları takdirde, Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlamak suretiyle ilan 
ederler” hükmü yer almaktadır. 
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 Akritas Planı hakkında bilgiler için bkz. http://countrystudies.us/cyprus/12.htm, (03.01.2017). 34
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