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YAZARlN l,ÜRKÇ]E ÇEViRi iÇi\ ÖNSÖZÜ

tJu kitap yaInızca aı,ıayasa hukukçuIar]na ve anayasa yargıçlannı dçğil. 1ıiı,
mahkcııclcre. profesörlcrc. öğrcncilcre ve hukukı.ın 1üın alanlarındaki uygrıIaıı,ıacılara
yönc]iktir, Nliıdçın huktık devlcliı,ıde anayasanın gcçerliliği, ınayası ınahkcırıesiniı giriş
kapısı ilc başlaınaz. Pozitif l,ıtıkukuı zirrcsindc yetki ve usulc. dcvlet ilkelerinç. insan vc
yuftlaş l,ıaklafına iJişkin olaı,ak diizcnlcıen srı,ı,ınlar. özel hukuk. cçza hukuku. idare
hukı,ıkrı. çcvrc iıukuku^ vergi ıc ı.ısı,ıl Iırıkııkıı aIanları iizcrindc de etkiIi olur. Pozitif
hııkuk diizcninin biiliin çizgileı-i, anıyasa hukuktı içindc gczinir. Vc hukuk biliııinin tün,ı

çabaları. çalışma n,ıctorliğinde buluşur: uirı ınayasa ve yası kiıyrıcunun tasavvlırlartntn,
tıl,gulaınada ne dcıccç ciilciiyc alıııdığını \,e toplunıu nc ölçüde biçiın lend irdiğiııi ancak

çalışmı ııckıdiği bcliılcı,.

Yasalaıın iilkcnin gerçekliğiıe "ıılaşııası" ve onu bc]irlcn,ıesi. yalı,ıızca
cuıııIıuıiyetin vc l,ıukuk dcı,lctiniıı lcıı]cl i]kcsi değildir. Dcnıokrasinin dc mcrkçzi bir
taIebidir: Siyasal ıniicudclc ilc cldc cclilıı-ıiş ve parliımcntı.ı taralındaıı kararlaştırılııış olan
nrırın ıııctinlcri. anayasa}-a ve yasalaı,a sadık kalırak \,c tiın insınlar vc yurttaşlarl eşit
işlcınc ıabi kılarak yaşaıııa gcçirilnıclidir.

Bu ajrıdoğruIar]n (Postti]ıla.ün) ctkili biçiındç dcııet]cnn]csi -Türkiyc vc
Alnıanyı'da olduğu gibi- aııcak gelişıniş bir ınayasa yarg]Sllltll bulunduğu ycrlcrdc
ııüınk ii,ııliir. IJir ıırayasa. siyasal ı,e tarihsçI ta\ır alır. sınırlar çizer. kaıı,ıu ııcrcilcrinin ve

n,ıahkcn,ıelçrin ı,ısııllcrini ı,c tcıpluııı tlcğcrlerinin içcriklcrini ııeşrLılaştırır. Yansız dcğil.
nornatiftiL Anayasa hııkuku, dcvlctin toplunısal vilrlığı!rt vc bir bütüı,ı ıılaıak onı.ıır hı.ıkrık
diizeııiı,ıi kurar. Anayasa kuraIları. ulusüstii Avrupa hııkukrınuıı ctkisi saklı kalınak
üzcrc- daha üstiin hukuk no.nrlaııyla ilc gii!enceyc ılınn,ıış dcğildir. Kendi istikrarını
keı,ıdi içinde bulıııirk rluı,rımı.ınr]adır. Brıııı.ın için. yönten,]sel rrlarak akılcı ve sonradan
ycriııe gctiı-ici bir biçinıdc çalışan bir yaıgı rc özellikle dc anayasa yargısı bclirlcyici bir
katkı sağlar. Zira anayasa koyıı,ıır ve anavasayt somutlaştırnıa. dcvlcl tüzcl kişiliğinin
birIiğiı,ıi^ insan vc yurttış hak]arını vc sivil toplrıınun stısyal lıiırışı:,ıı koruııak. kısacirsı
yasıllığı vc ılıcşrtılLığıı gü\,eıccyc alınak gibi btiyük sorunıluluk gcrckıiren hassas bir
ajdc\,üStlentnişti..

Yöntcıııbilinı hcr bilim dalının kalbidir, Vc (diğcr disiplinlerde dc olduğu
biçiıIdc) iizclcŞtiı,i ilc gözrlcı,ı geçirlnc. kııııt Sunİ]a vc yeniJcıncniıı ijtcsindc l,ıukuksal
yöntenlbililİ^ diğcr biliın dallarında görillmçyçn ck bir görcvc Salriptir: top]unrdaki
sı1,1slz tıyuşnrazlıklarda iknı çdici bir tartl]1,ül vc buııı bığlı olarak ddil bir kararı
sağlınıak. Brı anlanıda hııkıık bilinıi yalnızca hııkııkun bilinııçsi. sistcınlcştirilınesi
nakledilııcsinden ibarct dcğildir. Bir ölliıı iılabiln,ıesi. biliıııscl bir n,ıct,.ıdik suntılastnı
bağlıdır. Bu ncdcn]c clenıokratjk bir hrıkuk dc!lcli. tüın hukuksa1 işlcı sahiplcriı,ıiı,ı
(yargıçlar. idare n,ıenrurlııı. savcılar. hrıkı.ık siyasetçilcri. bilim alanındaki l,ıukrıkçrılar vc
iiğrctiıı iiyclcrinin) teıne] cSas]arı bıkııırından [,ıu bcklentiIeri karşılayacak bir yönteınSel
pratiği cdinınc]crini gcrektirnıckıcdir. Brı anIaıı-ırla ıııodcrn biı anal,asa nrctodiği. prıtik.
kuraıı,ısal vç siyasal açıdaı,ı b|iyük bir öııcııı taşımaktad]I



]

l]uradı sunulan ııcıorlik. kırk yılı ışkın bir siircdcn. ..NOrıılslrukıLıI und
NormatiVitit'. Bcrlin l96(ı (Norm Yaplsl ıc Noın-ıılil'1ik) başlıklı kiıabınıın
yayl]nlanl],]aslndın bu yanı. böylc biı,ıncttıdiğiı gidcfeıt arlan bcklcıııiIcı,iııi kırşılılııayı.
btıııtııı içiıı (ötncğiıı ncsnc alanı,iıornı progfaııı norn] ılını lıiçinıintlcki niıı,ır,ı yapısıyla)
topluınsa] gerçckliğc c]aha biivük bir açılını gclitı]ıc)c. _ü.aclcnckscl "olın vc oln]ası
gcrckcn" ayı,ışııııını gcridc [,ııraknııya ıcyı (hukrık si_"-a§çti>!aSıııla:-},,iiı,tilılrc \c vargl
taraflndan ycrinc gclirıııç:.nOırn dcğişinri ıe niırnı rcr izvon ıı>l,cn i hııkrık sil,ascti gibi)
htıkuku gcrçck lcştirnıcv c 1,önelik ttiırı dolışım kaıııllarıırciı hrıkuıksirI çaIışı,ııaııııı ückırik
açıdan daha iyi işlennıiş bir yıpılaııdırıııısını sağlaıı,ıak surcliylc hukukun ycni vc
gerçckçi bir paradigmasını gcliştirılreyc çaba gaislcrıncklcdir,

Bıı çııbalarıır i]riini] olan ".'tııistisc]]c illclIıodik" ([]ııkııksal !lctııdik) ııItıslarırısı
aIantla kıbul gijrnıi]ş biı,çok kcz çcririsi yıpılılıışttı,. I]tı aııclı cn son bıskısı 2()()4 }ılııtdı
ı,apılıı,ı btı kilıbln I0. baskısı I. ('ilı "(iı,tınrllagcn iiir allc Rcchısgebiclc" (Tiiİl Htıkuk
Alınları İçin Tcnıcl Dıyanaklıı,) başIığı ıltındı hazı ı,lın nıı k ta. ('hıisıcııscn ilc biıliktc
hazırlailığıı,ıız l1. ('ilı. "Mclhııtlik dcs I-_rıropırcclıts" (A\ı,upı lluktıküıntün Mctodiği)
l,ıaşllğl altıncia. eır siın I]cı,liıı 2{)0] olırık _j, l,ııskısıııı yapllıış bıılrıııılııktıılıı,.

I'iiı,kiyc için sunduğunıtız btı ıı,ıcliıı ori.jinal şckli},Ic "Fnzvklopiidic ileı,
gcistesııisscı,ısclıılilichcn,,\rbciısnıctlroc]cır" "Tiırscl l]ilinılçıdç ('alışnıa Y(intcnılcti
Aıısikltıpctiisi"ndc yıyınılann,ıış \c birçok iilkcdc çcririsi yıpılııııştıı. Yrıkır,jı ınılın
yönteınbilinıscl yaklaşıı]lıı yrığrınlaşlırılıııış ii7Li nitcliğindcki brı çalışına. anayısı
hııkukıı örııck olayındı 1,rıkaıcJı dcğinilcır ajdc\ lctin ijnccIiklc lıııAııi ııı-gııluııııııı ıııı ili.şkin
ır)ıılrı,lııl ı,rırgulanrakta ı c baj),lccc .ü_ıclcnckIc },c]li tıliıklır ıIı\ıı]dı l]ir köpıLi
olrıştrırn,ıaktad ıt. Öylc ıınıııyoııız ki bu çalışnıa. Tıirk \,c A]ının hukuk ktilıiirlcri
aı-aslıldaki bağlara olduğıı kıdar Tilrkiye rc ,,\r rııl,ıı ıı,ısıı]dıki bağlırı dı katkı
sağlayacaktır, Anla Lırırıcla kastcdilcn Alı,ııpa. dar gijriişlti bil, "Aı,ı,ul,ıı Kalcsi" ilcğil.
biiyLik dilşiini][ \,c dost ././.,./ıc\ [)crriılıı'ıın ııın ,ııı:ıltırıntlıı lıo_ııılini kıırdıığıı ı|bi
clçınrıkrasi i]c ),aİrctilcn halklaı,ın gilnlti ucırlş le ıızık gijr|işlii 1opltı ltlğLı(ltıı,. (icl-çckıcn
1'tirkiyc^nin Arrupa Birliği kapısı rlışıncIa ttıltılıııası ıçiıı ırc coğııli ıc ırc rlc tırihscl
kr:iltiifcI birnedcn mc\çulıur'. Srırrın. rlaha çok ]ruktıksıl siyasıl bo},tıllı olul,ı. iiicoltıjik
arı cliişiilıcclcrclcn arlnülş olarık diiıiist 1ıir biçinıdc ı,c kırşılıklı saygı içindç g('ı,iiŞa]liiır
ıdi1 bir karaı-a [,ıağlannıa lı ciır.

Prol. Dr. I-azıl Sağlıııı bıı ktışııllırııı 1crlcşı,ııcsı ıc iiIkcsinrlc rlcıı-ıokrılik lıııkrık
dcrlcliııin uiclerck olgrınlışnıasıııa. ıkıdcı]lik çalışıl-ıılaIı. ,\ııır,ısı l\lalıkcıııesi'ııdçki
gi)ı,crivc hrıkuk alınındtki cliğcr işlcrleri1,1c on 1,ıllııciıı,kıtkırlı bı.ılııııın ıc çıIışıı,ıılıı-ı
LılLısal sıı]ırIarI ışan. LıIuslarııası alındı sıyg] gı)rcn biı bilinı adııııı \,c bu yi)nlcı,iylc
Alıı-ıaııva'dı tlı söylcr,ccck siizi] olaı1 biı, ıü,ıştııııııcı r,c vı;,ııdıı,. TLiı,k 

^ırı},ısitlIukrıktıııun cn iyi gelcncklcrınin krırıııı,ııası \c gclişlirilıncsi için çıbı gijsücImckücdir.
Btı çılışıııanın Tii-kçc)rc çc\rilDrcsi rc'l'ı|irkil,c'dc vııvıınlannlısı koııusıındıki ciı,işiılri \c

[:cli\ llınschnlann'ln ıiıiZ brl çiiliiür1l.nı. s()nunda \ıldlgı \onuç. i-]in Fıll nlclhodischcl KıpituIaülon]
Zul Au§legung dcs Bcgrilli\ ..curopiiisch" inı Sinnc r]cs Aı,ı .19 Abs, l I]U\/. inI Flicdlich N4i]llcr
(l{clausgcbel ). Polilik. INcuc] N,]c,.licn und diç Splachc des Ilcchıs. I}cılin ]007. s. EI \d..



çt:virideki eşgüdül,l,ıü ncdeniylc kcndisinc tcşckkür borçluyuın. Çeviriyi gcrçeklcştirnriş
bulunan diğcr mcslcktaşlar Bayan ODER. B.ıy KANADOĞLU ve Bay C]AN'a da

şükranlar]nlı SunuyOrum.

Heidclbcıg. Mayıs 2008 Friedrich N'|ıillçı
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ÇEVIRENl.ER ADl\,\ ()\s()7-

F[icdrich Nü(]LLEti'iıı bu çılışması. anıyasa hukukunuıı ijzclliklcrindcn harckctlc
yıJlar btıyrı çcşitli cscrlcrinilc gclişıirdiği "hukuk ırrctodiği"ııiı,ı ıc iıı,ıııı,ı tcır,ıc]ini
oluşturın nornı iınlayışınıır biı,ai/çti ııitt,lıı.jındeJıı. VIl tfR. hu çılışınalardı ycni bir
ınodcl öncrıı,ıcııiıı kirçıııılıııız [ıir sonucu olaı,ak ycni kavrıııılır gcliştirııiştır. Aynı
zaınaııda lıir dil rıslası olan MtjLLER'i Tiiı,kçc'yc çcrirıııck oldukça zor bir iştir-
MtjLt-ER'in ıııetodiği ve ajZc]lik]c ıtorın aı,ılaylşl. çalışn]ılarıı]da beııi dcrinden
etkilemiştir, Özcllikle doçcnılik lcziındc bLı ctki açıkçı giiriiliir. M[]LLEt{'in diI ıc
uslübuııı oldukça vakıf olmaılıı rağıncıı. gclıç tııcslcktışlaııııı Doç. Dr. Bertil [ııırah
ODER, Doç. Dı,. Kiırkut KANAD()(iLtr 1ç t),ıç f)r. ( )\nı.ııı ('AN dcstck vc],ı]lcscydi.
bı,ı çcviriye başlayan]ızdıln. Bu arkarlaşlarlı]. kcııdi üstlcndikIcri bölilı]ll.-rL|c MÜLLIR'i
asllı,ıa sadlk bir t,ıiçimdc çcvirnıck için biiyiik çabı gaistcrdilçr. Kcndilcrinc siılısuz
tçşekkLir borçiuytıııı. Bana i0 saylalık bir bijIiiınü çcvirmck kaIdı. Buı,ıııı,ı dışında
yaptrklarıın. kitapıa tcriın biı,liğini sağlaı,ıık. itııdcde çcviri izlçninıini ızıltmaktaıı
jbaıettir. Çc\iri izlcninıini azaltııaya çırlışmaının irıııacı. 1cknjk boyulu ağır basan bir
çalışııayı. Tiirk IIı.ıkukçulırıırııı yadıı,gaııaclaıı okLılDasıDı sağlaııraküır. Brı aıııaçlı ı,c
gcrek]i gördiiğüm lıazı ycrlcrdc uzrıır ciiınlclcıi bölcli]m lc ),cr ycr scrbcst çc\.iriyc
yönclcliın. Aırıı brınliirtla anlınıı btızacak if'ııdclcrdcıı dc kaçıııınay-a çılıştıııı. Bı.ı kı,ıırrıdı
hata yapılınışsa^ btııırın sorrımlultığrı baııa ıittir. Çi]nkii arkadaşlarrııı yaptıkları çcviriclc
aı,]laı,]1] tan,] ııltrrık yaıısıtınışlaıdır.

:].

Kitıl,ıı ııkurkcn dç g(iıi]niizc çaıpacağı gibi. ML,t-1-I--R'in biltiiıı ça[ıısı. nrırnıtııı
bir tıIay iizcrinclc s0ll,]tıtliişlna siircciııi 1,,ılıllandııırık. bıı srıırıtıllaştlı,l1ııdir fol ılın tii]l,]

uıısurIarın biıbiı,iylc ilişkisini \,c iistiiııltik sırasını açıklığa kır,ı.ışlrııııiık. no[m nıçlninin
yoltıınlaııı,]1asını csas alın klasik yoruın vajtltcınlcriılç. ı,ırırıııun scçtiği \,c norııı ılanı
olarak dLiZcn]cdiği ncsncl alanın çöli]n]]cüncsini kalıIık. dcııcl]cncbilir. Iıcsabı r,crilcbi]ir
sıvdını bir ıııctııdik yırııııııktır. Dcııctlcııct,ıilirIik. hesıbı reı,ilebilirlik ı,c sal,danılık gibi
kavrırııılır hukıık rlcvlcıinin ı,az_ueçilıırcz tınsuı,lırı ııısınrlı 1,,cr ılır. 13iz clc [,ııı ıııIııııclı
çc\iı,iııin dçnçtlçnçbilitligini sığlanıık iizcrc. çc\ifidc gcçcıı kiııi kır,rınıların Alnıanca
kaışılıkIaı,ını clip nollıı,dı bcli lik \ç brııılırr]iıı,ı açıklıın,ııl,ı gcrckli gilıdiiklcrin-ıizc yinc
dip ncıtta ıçıklınıı gctirıncyc çalışlık.,,\1,rıcı kiüıbın stıııtıııc]ı. l,ırı 1criıı,ılcriıı Aln,ıaı,ıcı
Tiirkçc Alınanca karşılıklırını. altııbçıik bir sıradı rcrnıel,c çılıştık.

F'ricdrich Mt,LLI]Ii'in 70. vası dolıl,ısıylı 2()()8 yılının ştılııt ı1,,ında kcnrlisi için
bir ARMAĞAN çıkarılclı. Brı kjıap. " Rc(,lıtstheoric in rcthlspraklischcr ,,lbsiclıl"
(Hııkuk IJ1,,gulanıısı An,ııçlı lluıkıık Kurınıı" başlığı ilc Drııckçr & lIrıırıblrıü Yayıırcıi
1arıfııırlıı,ı Bcrlin'dc ,v-ayınılaııdt. .\ını.ıi.ın'ın h.ı;Jııı. rıınki \la LLtjR'iır çserlcrini
ınılılar bir Saizctiklc (jlcülcl]liŞ gibiydi. l3u l\rma_ğan'ı ki]ükıda btılunı]riı oııurtı bııa
ı,crilc]iğindc. l96l Aıııyısısı'ııııı ll. ırııdrlcsi vc l9S2 Anıyasısı'ııııı l]. ırıarlc]esinin
iıti.jinaI nclinlcriylc brı ıııaddclcıılc 1,apılın clcğişikliklcri csas alaı,ak. [,ııı gclişıı,ıclcrrlc



]

MÜLü-F.R'in hukuk nıcttıiliği ile noıııı ınlaylşlı]ln dolaylı çtkilcrini saptalnıya çalışttıll.
Bu çalışıııanııı,ı TLirkçç çcviIisini. -gl-nç ıııt,slckt.ı;lııınıııı ıc MÜ[ t-F]R'in dc onayını
alarak- kitıbın soı,ıuııa cklcdin,ı, Baiylcçc okur]arın "Anayısa Hukukrınuıı (|alışına
Yö]ıtcünlcri" başlıklı bu kita[ıııı kcııdilçrinc sunacağı bitkış açısını. Tiirkiyc'yc ilişkin bir
ilııek olıyda da giirnıc !c sınıına olanağını buIacaklarına inanıvOıutn.*

('eşnıe. 3 1.()7.2()()li Prof'. Dr. l-azıl SACl-AM

* A)rılca kitab!n basımıııı üstlcnclı Ma]tcpç Univcrsitcsi'ı,ıc bu yöndc cı']cği gcçcn Yayın
Komisyonu üyclcriyIc çalışalı)arına vç biısılı ıı,ıctı,ıi gözclcn gcçircn araştııına giircvlisi
l Iaııidc Tacir'e şükran]atıInı sunartı,]1.
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llııkııksıl 1,iintcnılcı. hııkrık bilinıi r,c onLıı] \ıı] clisiplinlerinc. ırc çıIışüna
lckniklcti lııkıınınrlan kıışkııl,a vçt, \ cı,ı]]cvcı] giirenilir ıek bir kıtılo_g. ırc ılc çalışıı,ıı
\,alsıvlnllarl bakııllııdaır siircklı uygtılanalıilcı1 \c bağlayıcı kulallır biittiılLi tılıı-ık c]c
ılııııL,ıiIccck lıir sislcııı stın nııktıd ı rlıı,. tltıkıık l,ıiIiııi. tcn,ıcl l,ıiliıı,ıIcrlc gclcnckscl
ıl,ıılığındın çok. hııkıık ıornıları ilc lııııılaı,ın i)zgiil noıınatil'liğinin ııcsııcl] iizclliklcriylc
ilgilcıınıcklcrlir. Bir yııırJıır. lıiıktıksıl "vijı,ıtcnı ]ct-"iıı _v-alaı]cı biliııscl ncsnclliğiııc ilişkin
ıLırgu. yısı pozitiıizı,ıinin inıDdırıcı giici]ylc za_"-ı11ıııııkladır. Diğçı yandın. hukuksı]
},ijtltçın. ııc ıcknik ıl,rııılılar ııc, dc kuranısıl tcıııellcı bıkıııııııdıın telsçic ı,e gcncl 1iıısel
t-ıiliııılcı-dcki] vcırı y-ıırrıırıbiliıırin' soııtıçlarını gi]\cncbilif. Ul,gıılınıılı norılralil'bir bilıtı
olın içıihıtla. gççcılilik vc bığla),ıcılığa ilişkin gcrckliliklcı,. noınlatil'nitclik ıışıııııvın
linscl l,ıiliııı disilılinlcrinden l'iırklı o]ııak. l,ıclirlc_v-ici biçiındc üstiin bir kontıına sıhip
olıııalıdıı,]ar. Ilı,ıkrık tıl,g ıı lııırısıııdı k i "1ıiıılcııılcı"' rc dogırıılik "krırııırlaı". lırıkuksal
çaIışı,ıııııııı yılnııcı biıcı ı.aıdınıcı aı,acı olarık diişLln ai]ıncliclir. Ancık ijzclliklcıi.
sıırırlaı,ı. gcı,ckççlcndiı,ııc uLiçlcri rc nııdili 1ıığlıırılııı,ı lııkınıınc]ın bıınlaı. ıslı bircyscl
çalışnıı i,ıiçiınleı,iııin kc1,,liliiinc 1cı,k cdilnıiş 1,ıı,clın,ıcı ırıçIır dcğilclir. tltıkııksal
ıı-ıctodik. sıııı.lı obicktitliğinin 1ıkrlir alııııııda. lrrıkrıksal koırtıclı çalışıırIarın çılışına
biçinılcrinin gcı,ckçcIcndirilclıiliıliği. saı,unulıhilirliği rc gcçcrliliği lıakkıııdı l,ıcı- şcl,c
rağıırcıı baılal,ıcı biı-aılıvıs ilcncıııcsiıri i]stIc]lDıek zortındadıı.

t}rı çalışnıada "ınctodik"r kavraı,ıı. anıyısa lıukııku (ı,c diğcr hukuk dallarındaki1
ç.ı]ışn,]a 1arzIıIınt iizclcştiriclen ccçmişi biitLiııciiI bir yaklaşıı,ı(' içindc sisıematizc cdcn
iırtak bir kııl,raırrsaIlıştırı,ı,ıayı 1ıl,]ıı],]lirı]ıak üzcrc. "1,,orunıbililll": "yorunı'^; "yoruıı
yöıllcnllçri" \,ç "yöıltçırl öğı,etisi"nin tist kavı,ılı]ı olarak kul]anllt],]ıktadlr.

Bııradı "ytırtıııbiliıı". gclcnckscl retl)rik sını1 kuı,aıııının hukuk
ııygıılanıııası dcğil. ııorıııa bığlı hııkuksal son]Lıl]ışlıIı]an]ı] ilkcscl koştılIarı

bilinı inc
ınlal]]lnl

(.\il]d..ll.\nc].\i],,.üi!iülli]..\ı!l)]ü.1l..
lij.,.ii_!ii ı\ll ,,ltİliln!lil "()l]i.Llii' \ii,,.iiiiill. l,iı]rü]lk ılLılıl dı l,uL]ınl]nıılııdrl I]tl lınlınl gı]lckli
()ldtl!ıündı tiıİ\j].llgl (j]l1.1l).L lçllı "ıı.sııc] 'ıııınc ın]i.kıiı" 1.üünlinl ı.lfih.ıırk ((,.\ll.nin İolür)

tt.IklJll1ı g.1.1,rr].l]llç( ılip lııııııııtIı tloğıııdıı \.ü i].f,][1ül )

']'iıl:tl ]Jiliılıltı" ltliııli. lııcıiııılckj '(i.\ı.\\i\\.ll\rhiIl].ll 1rüilllill. Lıl)rlrl ()]iırık Lı]llıı ]lr)]Şllü l]u
ıcl,inl. rışllılıııı tIns.L \. ].ii]liiü.] lı]lılıl i. jlrilcllİlc(ıc (j]ı]p. 'l](,gı t]i ]jl]lfü,i'jri]ı tıhı1l olitıı[
Lt] l.ülıl lılxklxlllü lç ll ]

' I l , 
, ı ] r r . | . l ] ı i t \1]lüln]lr]l]]İ

] "\l.ı)(ljl" ].lı\Jlıİl nl b.lLi "\(inlcnl" oLılıl ..\i]]lı.k (jc ü]liillıkiill(lii. .\n.lk }(]nl.nl si],/.tiaüü.
,\lnlın.ıdiıLi \1.1lr()(]f" 5ij,,ftüğaiü]ır [ılrı]ıro] \l|i].l isc. 1ıpııgl ılınlıılllı dı ül(]liılc!c!ü !rbi '\]cıh()(lik'
kı\lırİrrliı lılk]ü tılı ıçcıll ıcı.liğiııdcıı. 'Nl.ıh(ıl.' kı\litllll ül. kılilllı\]lll iıll.n].1 iıııiıcırliı ıcıılııı
l illk(-c okıı]]trrt] lLc lıi ncn bııılıııı., ı t.l.üh cl1 k (ç n )
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tışılnak{adır. "Yijnlcnr ajğrcliSi"'isc. gcIcnekscl aıılılıııyla söZcl ya da SiStcınatik yOrLıtn.

aifnckscıııc rısrıltis vc bcnzçılçı,i gibi. htıkuk norıı,l]arına uygrılınan yorunı sanatına ilişkin
krıııl]ııııır tııplaıııını il'iıclc e,jcr. Bııı,ıı karşılık. "yiıruınbiliııı^'. lıukuksı] nornııtitliğiüı
yal,ıısı ilc hukuksal yöntcııbiliınin" biliııı vc hukuk kuraıI]ndaki kıışııllorınıı iiğrctisidir
(Miillcı, I. s.7. l] vç pıssiıır)-"Ytıruırı" ı,c biınuııla bağlantılı rılaıak "ın lan,ı lant] ı rıı,ıa"|".
ırıctııin huktık vc diIbi]iıı,ı yönilndcıı clc alınnıasını. yıni ı,ıorn,ı ıı,ıctin]eriniı
irıılaııı]irııdırılıııasıııı itııdc ctıııektcrlir. Ancak hukuk kuıalı, kural ınetnini aşıı1 biı yapıya
sahip iılduğu gibi. hukuk kı,ırılıııı rıy-grılaıııaya yöı,ıclik nOrnr sotnutlışmasl da. ül,ıctil]

ycırrınılıı:ı-ıasıııı aşan bir iılguilur. Ilıırıdı kııIlanılaıı aı,ılıınıyliı "ınctodik". ilkç olarık
noı,tn somul laşllrnlas ln ln vc hııktıktın gcı-çcklcştiı,ilnlçsiııiıı tiiıı] çalışı,na yajntcünIcIiıli
kapsar ve nofın alaoının] çözünı lcn ı,ııcsi: dcvlcı. hükuk vc iınayi]sa krıranıına ilişkin
kanıtstrl ncrlcnlcriıı|] roliil dtıgıııatik içcriklcr. çiiziinı tckniği ilc hrıkrık vc anayası
ptılilikasına ilişkiıı rınsurları da gö7 irniindc ttılar \c btı yöniiylc dc gclcnckscl vc dar
;ııılıııı,l.ıki }tırıtl]] ) ijnljı]]l.t ilıi J\ır.

Biiy,lcliklc htıkLıksitl yiinlcDl sol,unl{tlnln. içtil,ıaı ı,,c biliııin çalışııı yönıcınlcı,i
i]ç sınırlı tulultııasına iIişkın gclcnckscl sıı,ıırlaırıa dı rırtadan kalkıırış olınırktadır.
Aı,üayısa htıkuklı lllctodiğiniıt. anavasal]lll _v"iiı,titılıç \,c yasama ytllrıylı sol,]]tıtlaştlrllıIısl
ilc olaıı ilgisi. yıı,gı vc hrıkrık biliınincc sığlanan soıııüıllıştıfılıiıdaıı daha az dcğildir.
Aııcak ıı,ııyasa lıtıktıkıına ilişkin arğrctıı]c kiıraıırıl'. kcndinc ijzgii bir alan olarak brı

ı[aşııIııııIıItı kapsaıırı clışında kılıı,. Aıııyısa norıılıı-ı söz konı.ısı.ı rıldı,ığrıııcla vısınıı \,ç
yijt,iitı,]1c. "anayasal yijnlcı]ı" bakııı,ııı,ırlın ilkcsçl oIaıık yaı,gı vc Iıııktık Lıiliıııindeki
ıraştırııracılık gibi çılışır. Aııayısa htıkuku ürtclodiği böylccc. gcı,ckçclcrıdiııııc lıiçiııi
yanında. dcvlct işlcılcrini iistlencnlcıiıı anayasıyı odaklaııtı,ı lrtittin cylem rc işlcıılcri ilc
ilgiliclir. Bunların çılışını biçinllcı,iılin 1iil],]ii. anayaSa hukrıkı.ınun tcıncl vc gcniş çaplı
"biliııısclIcştiı-iIı,ıiş" n,ıalzcıııesinde. ilkc olırak yapısıl biçin,ıdc biı-araya getirilcbilir,

Siırrınsalıı,ı gcııişliği. bu kitapçığııı ınlayışı çcrçcıcsiııdc. ana hatIarla sııırlı bir
sunumu gcı,ekti.nıçktçdiI. Ana},ısa hukuku giircccli iılarak genç bir disiplindit- Anayası
lıı.ıkukııı,ıuıı özcrk bir ıı,ıctocliği ya clı sadcce ,:ıııı iizgii bir;. i)nlcılr öğrctisi rırcvcut dcğildiı-.
Bı.ıgiin için yapılabilccck olın şuduı: ilk bajli]nrdc. bilin,ıscI iiğrcti vc içtihıltıki y(inlcnc
ilişkiıı özcleştircl inccIcırıcyc'' r,c rıygı.ılanriıyı giiz atnlak. ikinci bölıiıııdc isc tcnıcl
csaslırı ı,c tck lck soı]lutlışlırnla tlnsur]arllla görc ınayiısı hukuktı ıılcttıdiğiııc ilişkin
sistcı]ııtik biı- taslak sunıııak,

\I.ıhod!nlclll.] \ ()nlcnl a]!1.1 \r

\l1.1lo:r.\.I ltlhI cll: t]üncl\.İl. tü\ıü üü

'\].üh(,(lü).gü.
'lüı1.1]r1.liülü()lı'l\()l'l]l]r)[),,§'\tü\].r]üürl! 1iiül]iınlliln(lülİlll)

',\] gırlll.üıı 1 l J.\ ci.gü lıııılı klııllı,ıl lll,ıl.ıl
'İ)üdılliL
'lt.l]c\loll (,.]1)\1[li(l,.h. i h.l]rıiililüıgü ].rüll. gijü.i i].,l]c)liüc n..]lnl.. ti,,.i.Stil.] hll l)i(-iüllı( g(]/d.l]

!cçrı.c. o.,.lctürrr] b:ıl \
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lI. ANAYASA IILrK[;KU METoDl(;]NI\ B[JC;tJ\K[J DtJRUMU

IIukuk bilinıi vanındı. yılnızciı yaı,gı içtjhallaıI. karaı,siircciııiıı açıklınmıstnt
sııııınaya siirckli olaı,ak koşııllanınış dtıruırıdadır. Dıılayısıyla. )röntc]l,ıscl
kaı,raınsiıllıştırıııaları rc cğiliırılcri giiı,cı,ıilir biçinıde izlc_r"cbilınek için. yctcrli kapsaın
\,c nıtar]ıl]ktaki ıııalzeınc yalı,ıızca brıraı-la bulı.ıııııraklailır. Bu bağlaıııda Fcdcı,ırl Anayasa
Mahkcııcsi'nin yayımIıı,lıı,ılş karaı,Iarl. ınayasıl içıihaclln Alnıanya'daki lcıl,ısilcisi
tılarak irdclcncbilir,

l l(,TlllAT

o) Fı,ılt,nıl .,1ııoı,tı-ıa |\,!ahkcııeıi İç,lihtıtlında Yijnlcmbilinı Aç,ı.ıınıltııı ():ala.stiral Baliış

Fcdçrıl ADavası Mahkcıııcsi^ ycrlcşik içıihıdınrlı gclenckscl yt,rülüll (l!r(li\inin
inaırç 1cıııcllcı,iırc'lıağlılığını il'ııclc eınıcktccliı. Mıhkcıııcyc gii,c ul,gulınııclaki huktıksal
bir sorrın. kıraı,ı bığlııııııası bcklcneıı gcrçck olıyın tısım yolı.ıylal" bir niıııııı.ıı,ı
kapsaııılı,ıa soktılıılısl sağlanırak çijliilnlclidir. tstı gijrtiŞc görc. lilsli1,]tn gcrçckIcşııcsi rc
nornıııı,ı ııyı]ıılannıası içiı,ı önccIiklc norııııın içcriği iıı,liıya çıkarılııralıclıı,. Bu ıla sijz
krını.ısıı rlüzcıı lcıı,ıcn i sij/Li (lıtzı). Ioı-nLııı olLışııı]ı s[lrcci. norınuD hukıık taıihi içindcki
gclişinı sürcci: nornıun içinrle ycı alclığı vısı \,ç tiiın huktık diizcni içinrlcki sislcınalik
bığIaını \c ıiha_vcı kııralıı anlınl r,c aınıcı. "ralio" yı dı "teloS"üı ilc sağlınıbilir.
l)ı\,ıtlıtr çii/iiDıl] ıısııııı bığlı çıkırııırdır: tı dı uygulınnıası gcıcken n,,ıııııın içcıilinin
()ıtavı çıkaı,ılmısıııı gcıckli kılır, İçcrik kurala içkiırl'- iılıııalıdır: içcrik. -gclcııckscl
yo],tım ajğrclisiııdc tırlışmalt olmakla biılikıc- norııı kovııcrınıın siibjekıil'iı,aclcsindc ya da
noı,nıun objcktif iradçsindç saklırlıı,; anayıısa hukuku için dc. anıyası ko1,,tıcunun vc
l,ıağlınıılı olırak anayasıntn iraclcsindc. Aııllaır yiiııtcınlcı,. nornr içcriğiılin "lriiyük
i)nern,ıç" l olaıak it'ıırlc ctli]ıııçsi iırıkinını sunn,ıalıdır ki. tlçı,aııııır,jı gerçck olıy "kiiçiik
ijncıı1,1c"L" iılarak onun üarallı]dirD kıpsanabilsin. Hiıkuksal kararlıl ılltışı,ııasl^ ıı]ıntlksal
bir stınııç çıkarıDa siircci: hukııkun ucrçcklcşı]ıcsi. biitilnündc salt bilişscl](' bir soı,un
ıılaı,ık oıtavı ılılıı. []rını g(ire. nornıun sonıullaştırılnıısı noııı1 nıctninin ytıruıııudur vc
norır,ı ınctniııdc. tarihscl olaı-ak ıı()rnıtın o]tıştıtlı süı-ccindc. diğcr norlı ırıetin]criv]c
sistçııııtik bağlınıındı. dalıı önccki ilgili rliizcn lcıııclcı,in ırıctiırlçriniır iıIrışuııı siiıccindc
\,c hilkmijıı bu kıırıllırdıı,ı çıkartılın anlıııı vc an]ıcıııda l-lclıi,cı-ı norıııın vı dtı ıııırıı
kı:,.ıııı,ıınıın irııılı,siııin _ı,ı,riıt, gt,lirilııcıinJt,n başka bit şcy dcğildir.

' I)ıs ( ü.(l() : ]]üoikhııı\'dı 'ltlsınln1.1lJlı\sülng (i.l (ilıııh.n\ılıik.l": ünınelılln (j.üLi r()p]lü bir ılı\lı
gcıiıilııcsi oJııık ıc ktıııl,ıı. l.ıngln\(h!id 5(j,,lilğıündc : 'kt,]illl(]r )ıhıdcı' ()Lılık ç.\lil.n bu kı\ıılllr.
li1l[ç.({. 'lnınç ı.lll.L].li' o]ılı]. kıl\llitllrı}r l]lo.].hiııı\'dıkü ıçlklınlltrı (tllhı vı]. n ()llllli\r
bıklmIlldı]l ı.lfih.ılrk
" s\ll()!illlLı, \\ ]orj\lr\c]l.I s.hlül\. \ cmtü1lli\(])lıü\5: 'liı\rnl. ülogüıülll!tü [ıbtıl .drlcn rk }ıl!ldırl

(illrl \iilil1]ll.)\inılf]lıi(li] 1ç lı )

iıııııııııcıı
' ( )lr.lsıü,,
" L] nlcl\iıl,/



Fcderal Aııayısa Mahkcıııcsi tutarlı biçinrdc dcğilsc de. pı,ograıııtik olarak
'lıbjckıif kuıaıı"dan yaıra karır vcrılıiştir.2l Mayıs l952 tarihli kararına (BVerfIJE l.
299. 3l2: doğrulayan diğcr kararlır için bkz. BVcrlGE 6. 55. 75: l0. 2]:1. 2,+,1: ll^ ]26.
l30) giirc. bir yasa kuralınıı yrrruınrında. yasa koyrıcuıırın. kuralıı] sözündç ve ycr aldığı
btitihün anlam bağIaıııısında if-adesini brılıı objcklil-iraiiesi belirlcl,ici ıılıı,ıalıi]ır. Bir
kuralın oluşum silrecj. onun ytırun,ıuııda. diğcı ilkclcrc gilrc uliışılıııış yirrrıınrın
doğruluğuıu onayladığı ya da yöııtcn]c ilişkin diğcr yardlılıcı araçlarla tlrladan
kıJdırılaıııa5,an kuşkuları gidcrdiği siirccc anlaııı taşıyıbiliı,- Norıntın sözçl yorunıu
(granatik yoluın). ],-cr aldığl biitihle tıliın anlan bağlantlslna dayalı yrırum (sistcı]latik
yoru]n). a]nacına bağlı yoruııı (tclcololik aıııaçsal yorunı) vc yasa yapıIıı siirccindcki

çalışıı-ıa)ara vc tırihscl olarak tılrışrını siirecinc bağlı yoııını (tarilısel yrı,uın). yasa

kı:ıyucrınun yasadaki ob]ektif aııaçtnı ortaya çıkarırıaya hizınçt crlcrlcı,. Bu "yoruııı
yajntenlcri"nin "yasa koyucunun objckıif iradcsi"ni ortaklaşa kavrayıbilmcsi için,
birbirlcrini kaışıIıkIı biçiı,ıde taınaıIlatnıst vc dcstcklenıesi gcı,cklidir. Yasa yapını
sürcciı,ıdeki çaJışnıalar. kural olarak yalnızca dcstcklcyici biçinıdc vc "yasanın obicktif
içcriği"nc ulaşınayı ]l,üiiıü,ıkiiı1 klldıkları ölçüdc vc hcI Zaınan ihtiyatla kullanıIıı,ıalldlr.
Buna görc. yasa yorunııında yasa krryrıcunrıı iı,adcsi. yasada. ydni yasa ]ıetninde.
yetc|ince ve belirli bir biçinıdc ifadcsiııi bulduğı.ı sl'ırççc. rlikkaıc alıı,ıabilir. Yısa yapını
sürecindeki çalışnıalar hiçbir durıııı,ıda. yasamityiı ilişkin n,ıakaıı,ıların stibjcktif'
tasavvurlarlı,]ı. yasanın ob.jektil içcriği ilc cş sayılıaya 1,ol açınamalıdır (BVcrfGE l l^ ]26.
l29 vd.).

Malıkcnıc. -tari]ıscl vc gcnctik (kajkcnsel) yoruıD ttiı,lcrini birbirinc karıştırırıakla
birIikte- bu saptırııalarıyla. bcl]i ilkelcr ktryıttrk. ycıruıı,ı iilçiillcrinin akılcı ı,c
dcnctlcnücyc clı,crişli hiyerarşik bir sırılanıasını yapnıış brıluırıııakladır. Bu sıralaınadı.
bir yandı yasa yapını sii-ccindcki çalışııalıra ilişkin kanıtsal nedcnlcr. rliğcı,yaııda sözcl^

sisteınatik ve aınaçsa1 (ı,c cşyınıır dtığası gcıeği "tarihscl"rl) ytırtıına ilişkiı,ı kıınıtlar ycr
alınaktııdır. Burada. yasa kufalını!r sijzijDdc lc 1,et aldığı biittinlc olan anIaıI
bağIanlısındı. ıyrıı,ıtılı biçiııdc gcrckçclcııdiriln,ıeıniş bir vurgu saklı gibidir (I]VçrliiL-
]. ]l2: l().5I). 1'iim pratik noİl1l srınıut laşıl rı lıııaslııda olduğu gibi. I-cdcı-al Aııal,asa
Malrkcnıesi ilk aşınıada somut laşl] rı]i]cak kı.ırılııı söziiııc görc bclircn çıiziiın
scçcırcklcrindcn yola çıkar. Dalıa 2J Mayıs l952 larihli kararda gtjzc çıırpaıı (söz ktıııı.ısı,ı

kuralın "ycr a]dtğt bütiinlc tılan anlan,ı bağlaı,ıttst") şcklindcki forıııül. ağıı,lık ntıktasıııııı
hçI hıliikardi sisteıı,ıatik ve aıı,ıııçsal bakış açıIarıı,ıda bı.ılunduğunı işaı,cı edcr, F-cdcral

Anayasa Mahkcınesi önccliklc, "ni:ırı,ıııı,ı diğcr kurıllarla o]an ıırliüm bağlaDtlslı,]l !c yasal
d|izcırlcıncııill bir bütth olarak izlcdiği anıacl" ortıya çıkarııaya çallşlr (örncğin;
BVcrtCIı 8. 274,307l. Bu açıclan. norınuıı 5iizii lcdcraI Aı,ıayasa Mahkcmcsi'nin

},crIcşik içtihatİarır,ıila göreccli olırak dal,ıa ı,eriıı-lsiz bir tılI oyııanılşllı-. Mahkenıc. "yısa
kura]ıı,ıııı anlaınını. yasanın sözünc bağlı kılnııksızın. onun tüıı hukuk düzcni içindcki
yerinc dayaııarak araştır]Iayı" yarglçtn ü],]cşrll ödcvi iılırak tanıınlaıııakladır (BVcrlGF- ll.

]L MüIlcr. ıaı,ihscl voruüİu kiikcnscl (gcnctik) yorunldaİ ıyIü bir kavraın oIarak ku]lınmaktadlİ. Buna gdrc
lırihsc] yoruı]l. f'arklı zaınaılarda yiirilr]iiktc olaı iki ayll nonİ aresında (ö/eIlikle yi]rürliikl.ür kaldırıInlıŞ
o]an cski normla. onuİ ycrinc konulduğıı rarsayılan ycni ırornr araslnda) yapılacak bir ka§ülıştınnayIa ycni
İonİun objckti1' anIanlının araşııı,ılnıısııJır. L]tl yiİrü ilc ülilihscl yoİııln. biçinrscI o]arak sistcnlatik voruora
bcnzcr bir nitelik laŞlnrakta \c benler bir iŞlc\ ycriİc gcüirıllcktcdir, Aİcık aradaki t'ark şudur ki ıalihscl
yorrınıdı uygulanacak norın dışında kaIan \,c kırşılaşlınna yapıııık iiıcrc başvıırtıIan nornılar bığlayıcı
dcğiIdir (ç,n. ).
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b) l,'c,lı,ı ul ,.1ııııı,tı,;ıı ,\1rılıkt,ıııc.ıi İlıilıuılının l'iinlcnııcl L)ı,gıılıınııılurı L:,rıı,,

2l().2]I). N,:ıın nıelıi^ kırınolojik bıkııııılaır ()ü,tıyı çtkan çiiztinı scçcneklcrindc ilk
scçıı]c ışıtnısı vc nçsnçl ıcıdın gcçcrIi çaizijın scçcncklcrinin sınııı olıı,ık clc ılInır.
[:edcral Aıııyısa |\4alıkcıııcsi, ırınlru lagcnı bir y-rırrını olaı-ak. sijıii \c ı]ılitn]ı ıç]k bir
yısava kıışıt bir anlan,ı ıcrcbilccck yorunrı izin ı cı,nlez ([}Vcı,l(i[._ 8.2l().22(): karş.
iirncğin: tsVcı1(]F- 8.28. ]]. [,ıu kararda_ norıü]ttn sijziinc da},alı gcIckçc ilc. ı,ılrışuııı
larihine ilişkiı,ı gclckçc ırıstülda bağlıırtı krıı,rılııruştLıı,.) \0rlılLııı ınelı]indc açıkça ilidc
cclilnıcnıiş olın yısa kiıyrıcııntııı tliizcnlcnıc nivçli. nOınıun yoı,tıınunda dikkalc
a]lııııaıııalıdır (iiıneğın; BVcı,l(iI: l]. ]6].26l]: voı-tınıun aşılanııvitn sıntrl 0lıIık noInl
nıelııi içiıı a\ııca kaış. i'rnçğin: t]VçffCIl E. _-1E. .+ l ).

Fcdcral Anıl,ısa Mılıkcnıcsi'ıriır kırır prııiğini. oııuıı |,]iı,progrıı]a bığlı olarak
kabtıl ctliği kıırıllaıla kiır,ıaıııak gilçtilr, !1a]rkcırcniıı l'arklı yoıtııır tüı,lcı,inin çclişkili
sontıçlaı,ı ııısındı haııgi r ıırgrılaıı \,ıptığt \ç hangi tcrcih kı.ırıllatını üıyguliıdtğı
hakkıııdaki vcrilcr. hukuk gi)ıcnliği ı,c ınavasıılı sonıLıtlışlıIılnlısıniı vıinclik gcıçek
çılışıIa taızına ilişkin biIgilcr bakııııından da ajncnıli sıyllabi]iı-. l--crlcrırl Aııayası
\4alıkcıııcsi^ııiıı içıihadındaki tıygtılın]ı]ar kıı,şısıırciı. bu soıu. siibjcktif ı.c objckti1'
vilıı.ııll yıklışııılaı-ı sorunıı ilc nollllun sö7ainLiıl işlcri bıkınııılilaıı yaülıtsıZ ka]ınirkladlr.
Bcninıscdiği },oIunl Ilogfanllnllı tcrsiı,ıe. lVlılıkcıııc. hiç tlc sc_,-rck ıllanıayacak biçiındc.
yçtçI]i gefckçe ga)stcl tıcks ilin ntlınıun olustıııı siirccine ilişkin kaılıtları aincclik
tı]lln]lŞ1ll. (ilı,ncğin; I}\rcri(il'2.26ü).276:,1.299.30.1 \d.: n()ı,nlun rılrışrııır sı|ireciıin
i'ncti işlcvi içiıı dc kıtş. BVcrl(it 'ı. l]]. l]x). irı..ıı..n ;" ,.I.ı hctlcllencır scııltıç.
"gclcııckscl" araçlarla hiç ya cliı iıııırilırıcı biçiınilc gcrckçclcncIirileıııirt,ıııı..ııı.ıü.ııı
kiı\ucunun stibjcklif "iradcsi". yıı,]i kuı,tıcLı ıırcclisıckı çoğunluk garrilşii ıe brıııunla
bığlantıll olarak anavısa koYucu ()r8andaki iiyclcı-iır lrircyscl açıklaırıaIııı, ıllavısada
objcklillcşmiş ilıdevc ilsıiin gclclıilnıckıctlir. Aynı şckildc "lidçı,c dcı,lçtlçrin kiilti]r
cgcııcnliği". "lidt,rc clci,lcılcrin dç\,lçt nitcliği" gibi ııorıIılil'hıkııı,ırIııı liırklılışııııııış
lııı.ıl.ı.,ıl kırı'lııııl:ıı'. "ı:l:i| kılI.]l]l|" ;'ihı J,,ııı.ııık k.ırrlıı,ıllıı, \( ".l|)l:ı(:ı ll\L,IlIl
ulınııııı.ı" - ı:ihi ır,,ı,ııı.ııil ııl.ıı,.ık dcstck Icnnıcııı iş lıııkıık siyısctiııe ilişkin kabuIlcı.
si)zcldcn ıınaçsıl yortınıı kıdıı alışıln,ıış gcrckçclçnrliı,ıııc rınstırIaı-lııııı tcrinı
a]ıbilıı]cklcdir (bu krıırudı tcnısili tılarık [,ıkz.26 N4ıı,t l957 larihli kırıı, lKonkrıtrlats
t-lrlcil]. I]VcılGIı 6. j()9. ajıtrcğin: jill ,,d.. ]:1(ııd..].19.]5l).

S()ıılut Iıştırılıııası gcı,ckcı] ktıı,ıltn silzü. sıırırlayıcı işlcvi bakııı,ııııdan da Fcdcıal
Anayası Malıkcıııcsi'ncc ]ıcr zınlan tLıtar]ı biçin,ıdc cIc alınnüıııltştır. Bir kuralın bçlirli
[,ıir içcı,iktc uygu]iıııınas]. "Aı,ıayasadıki dcğcI yırgıstna daha rıygun diiştiyorsa'^
(BVcı,fLiE 8.2l0.22l). Mahkcınc. krırılın sıııırlayıcı söziinLi aşabilmcklcdir ( ts Vcrl(; L- 9.
1]9. l04: ].1.26().262 ıç bçn7cr nitcliklc birçok kırar). 30 Tçııııı,ıtız l95] tatihli Kchl
kararında (BVerlG[ 2. 347.37.1 vd.) gcnişlctici yorun,ı olarak adIandırılan 1,olla vc
"Anayasa ilkclcrinin ınlanıtnı uyguıı LıyguIanü,]ıası vc gcliştirilıııçsi" çcrçcvcsiııdc
"uluslaıaıası hukukrın c!cvlcı bcnzcı,i iiznelçrini" "yabancı dcvlet]cr"lc cş sayırkcn.
Aı,ıııyasa'nın 32. ıc _59. ]naddçlçrindcki açık sijzcl anlanın lcrsi viindc kaı,at r,crnıişlir:].

\. l \. 5l.) lı ııLıı.lııılı:l ıll.] ırlııı ılL.ı lL!l ü o i]lık. llcl].t.lı "lıı.şlrcıjgr
\i],,.t]!ıı \.r il]rr,ı].ıııll 1ç,ü] )

'' l nlı]n]ı.]],
]' ll.r iki lllıü]a.tl. (]. (]]
S(ıillcüı" "\ ıbıl1.1 tj.\ L.ı].l
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Fcderal Anayasa Malıkcır,ıesi'ırin bclli ilkclcrc bığladtğı yijnlcılscl yirklaşıırııııııı
dcğcri tizcrinde kuşkrı yaratan bu ttı-lüıtırsıZIlklaı-. yönteıll pİograır]ıııclaki sunutlaştırııa
unsrırlarlı,ılı,ı ncsncI yctcı,s izlii inclcn kaynaklınıııirkladır. l9. yiizyıl AIl,ııılıı lıukuk
biliııinin pandckt kokenli iradc dogması. gilntin]iizdc 1,alnızca taıihsel yöıden öneı]ı
taşııı,ıaktadır. Bugiinki] anayasa aıılayışına \c onu soll,]ttllaşllrİ]a},a ),(jnclik araçlara
yctcrli bir ten,ıel sağlanıaııaktadır. A),nı şey. islcr norm koyucuı,ıııı,ı siib]cktil iradesi^
istcrsc ııorıııun objcktil' anlanıı sij7 konLısu olsun. yoruın \c son]utlaşlıı,ııı anııctnı.
"iradc"nin ortaya çıkalı]ması olarak aıılayan hcr tal-]ti dcneüne için dc gcçcrlidir. Pı-aıik
(aıüayasa ya da) hukuk soı,]1utlaşttı,tnastntn kr,ışullarını. r,ılısıIıklaıını vc sıııırlaıını başka
yönJerde araıı,ıak gclckir. Aııayasal içtihadın karaı vc gcrekçc bağlınıısı yajnüüüdcn.
"gclcnckscl" kaıriıııik:] yıırrııır krıralJarıyla kavtanınısıırın dahı bışlangıçta ıniiıııkiin
olınadığı durrınılarda. bu gcrçck daha da kcsin bir bclirginlik kazanııııktıdır.

Aynl Şcy. anayasanln biittinlüğii jlkçSi (ijrncğin: BVcr]CF- l. 1,1. ]2; 2. ]lJ().,1()]:
3.225.2]]; (ı. ]09.36l: 19.206. ]20). yasanın a]ıayasaya uygııı yorııııılannıası ilkcsi
(öıneğin: t3VcrfCE 2. ]6(ı. 2tl2; ] ]. l61J. ]90: i{. 28^ 3,1: 9, 167,171,,9, l94^ 200; l2. ,15,

6l: l2. 2iJl, 296) ya da vasınıa vc yıırgı aı,asıırdıki g(ircı, ıiağılıınıııa «iaklınan işlcı,ci
hukuk anlayışl bakıı,lııı,ıdan anayasantn solnutlirŞtl rı llna sl nlıı dtığruluğu ijlçiitii (iirncğin:
tsVcrlGB l , 97. l00 vd,: 2, 2l3, 221 vd.: 4. ] l. ,10; 4. 2l9. 2.}3 vd,: l0. 2(). .10) gibi
Federal Anayasa Mahkcmcsi ıaraftııdan geliştirilcn },cni yöntctnsçl yaklaşııı,ılır
bakınrındaır da geçcrlidir, Anal,asaya uyguıı yorun ilkesi uyarıı,ıca. anayasaya aykırılığı
tan,ü olaıilk açık oiııayaıı bir yası, anayısa ilc rıyuııılu biçinıdc yorumlanabildiği siirecc
iptal edilemez, Ancak bu çijzüm. dcnctitnc ijlçii olarak scçilcn aııayasa ı]orııı]arı iIc
anayasa lrukukıına ilişkin bakış açılarını içcrik iılırık dcvrc dışı bıı,akarak yoıuınlannıış
ya da soınutlaştırı]ıı,ıış olan yasa hilkiilıı]crinin karşılıştırıldığı siırı.ınsrız rluruı,ı,ılırrla sıı,ıırlı
tutuln]amaktadır- I-cdcral Anayasa Mıhkcınçsi daha da ilcri gidcrck. trırayasa ilc
"tıyuın"un. gerektiğindc çtık anlaıı,ılı ya rla anlaııı bclirsiz 1asa içeriğinin aı,ıayasa
normlaftııın içcıiği ile halirlcnarck sığJanınısını istçnıcktcdiI (iiıncğin; tJVcrlCIi lI.
l6lJ. l90). Bu aı,ılırınila, aı]ayasantn. sadc yasa hük|iınlcrinin içcriğinin "ortaya

çıkarılnıası" içiıı bir "ıııaddi nrırııi']' rılarak. krillaııılınısı aranmakladtr. t]iiylccc Icdcrıl
Anayasa Mahkcn,ıcsi. aıayasaya uyglın yorunun sın]rlarını. anavasa[ııı dençtinı norııu
rolünc ve bununla bağlantılı olarak aııayası altı huktık düzcni içiıı ınadcli norın ırıIüııc
dayanan işlclscl hukuk i)lçüılcıindc giirıııcırıcktcdir, Bu 1ijü,s]nlrları. aı]ayasaya Lıygtıtl
yoruınlınacak yasa bakıınından. yalnızca gclcnckscl yrırı.ııır kurallarıylı ilişkiIi
görrncktcdir. Buna giirc. "sijzc ı,c aıılanla^' (ijrncğirr: tsVcrlcE 2. 380. ]91Jl l8. 97. l l 1 )

ya da "yasaılıanın ınıacıııa" (örncğin: t]VertGl] lt. 28. 3,1) ıykırı aııayasaya uyguıı
yoru]l. nıün]küüü tılaıııirytrcaktıı,-

(iclcnckscl yonıır,ı yaklışın,ılırını ilişkin ıılanaklır rc bunlara ilişkin ijzclcşlirçl
bakışın ulaştığı rlurrın ilc l.erleral Aı,ıa_v-asa lVla],ıkcı]csi ı.ıygulanıısıırln gerçckte]" i]rcttigi

]1 Nlcıiııdc "kınııııısclı" 1l,ı|ıoııiL) ıııiııi, "kılitc htıl,ılııııı ıııgıııılıık" gıl,ıi clcşıiıı:ız Lr.ı)ın)\(,ıı.\iıla(]c
crlcn l.iı l.tızı:ııııc olııık kul]ılılLl]lıŞlll (ç ı.),

lcıCjh,rıijk
:" l{eıliıel (in \\jülklrchkciı) gclç.Ilc,
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§OııLıçlır arasıı]daki l'arklılaşııı. gclenekscl ölçülcrc görc norma değiJ. gcı,çckliğc
dayaııılarak oftaya atılan karar ı,c gcrckçc unsuılarında çok daha beJirgin bir göriiırüın
kazaı,ııııaktadır,

Karar rıygıılın,ıasıııın "gcıceklik'^lcn kıyıııklaıaıı etnıcırIçılç bczcIi kıpsaııılı
},ığını. cş},ıtltü1 ıloğısıırıır]-- aırayırsa htıktıkı.ı bakıırıınrlıııı dikkatc alındığı liirdeıı kaı,!ü.la.l.ü

bışlar. \1aIıkcıı,ıc "cşyiüıın dOğası"ılı. keylilik yısağınıı] s()ıı]Lıllışlırılılıastnclı yardııııcı
biı aı,aç lc tiiırl yasiıl diiZcüllcüıclcriİ olLüşlLür(lüığLı sistcllrin ttıtıı,ltlığıüıln iilçiltt] olarak
kullaıınıaktadır (örncğin: BVcı,I(iE l. l4l: 1.2,1(ı ı,d.;6.77: (ı. li.1; 7. l53: 9.3,19ı ]].3l8
ld.: l2. ]49: l.]. ]]l: buıadı ayrıca kırş. Ilinck). '1 iiı1l brı rlıırı.ııııluıda yijntelrlseI

bakııı,ıdıı,ı bağııı,ısız iılırık taırıııılınıbiIcıı iizgiin bir ölçiit değil. gcncl olarak topluır]sa]
yaşaırıııı gcı-çck rcrilcriııiır. çai7ülmcsi gcrekli olıyı ilişkin karar siirccinclc clikkaıc
alınıııısı saiz krınrısuduı. Iışyaııııı cioğısı. 1ırırıclı ikanıc cdilcbiliı. doğası gcrcği işlcvsiz
bir sltıgaıı olarak ortıyı atı]ıııakııc]ıı. Siizgcliıni: cşitlik ilkesi. ıncak dcııcllcııcır
c]i]zcırlcıııcniır kc1,-li iılarık ı,ıitelcı,ıdiri]nıcsinin zorrııılrı ıılclı,ığtı drırtıınlarda^ yııııi "cşyıırın
doğasıDdıın kıyıııklınaıı ya dı yasacia iiııg(iriilcn lirklılığı yı da cşit dı:iıcnlcmcyi ı]cs]]cI

ı,ılırak iııanı_lıı,ıcı lıiçiınrIe açıklal,aıı ıııkul bir nçdçn" buluırıııadığı duı-rın,ılardı ihJal

ediln,ıiş sıyılıı, (örı]cğin: IJVcrl(ill l . l4. _s2: l2. 3:l l. 3,11i).

I]uıırın da ijtçsindc. !]crck Savign_v-'nin kaı,ıonik olarak bcninısenıı-ıiş olan
yorrıırı krıtalları vc gcrcksc bun]aıln tcıııclindc yataD norm lasirvvurlarlyla bağdaşıııayan
bakış açılaıı. Fcdcrııl Aırayasa Malıkcıııcsi tarallndan öı,ıeınJi ölçiidc kullanılııaktaclır.
Örncklcr: cşyanın (ncsı]cnin) gctcgiııc ııl gtın]' [ıır rtınueı cı,işıncsi zorunluluğu (örneğin:
BVcrfCE ],208.2]9: l. l6.1.275; 4. ]22. ]21l ıd.l (ı.309.352; l2^,15.56)i bpluınsal
yaşanrın olgusal dcğişiınlcrinc cla_v-ınarak anayasa norıIunlLn unIaııı dcğişlirı,ı,ıe olasılığı
(ön,ıcğin; BVerfGlJ 2. ]80.,1()l: ],,1()7.,122; 7. ].12.35l); kararı nihai olaı,ak taşıyaıı
ı.ınsrırlar olarak. n(ı,ıllLın vc kataı-ın di]zcnIcyeceği nçsııc] durumun kurucu an]aıı,ıı ile
tarihscl^ siyasal vc sosyal bilinıJcrlc ilintili bağlanıın dikkalc alınınası (BVcrtGE l. l4. ]2
l,d.; l. ].14. 1.11l l,d.; 1.20li.209: 1.2r..l. ]75: _].5)i. x5; _i.225.2ll;,1. ]22.328 Vd.:5.
1l5^ ]29 \,d.; (,ı. l32 vd.: (ı,309. ]52; 7.317.3()1;9. 305.323 ıd.; l2.:15.56: l2.2()5 vd.:
ıytıca kırş. l5. l26. l33 vd.: lıu sonııncıı kararda^ geJcnckscl yijntçn]in baŞarıS]Zllğl
açıkça kabu) erlilıniş r,,e ek rılarak Anayasanın 1]4. nıacldcsinin ,1. ikrasında]9
düzcnlcıücı,] nor]ıı aliınının ı,ıcsı,ıcl 1,irpısıı,ıı bıüş\Lıru]ıııtıştuü,.). 'I'abii burada. gelcııcksel
ytırı.ıırı yöntcıırlctiııin. kırırlı ncsncl unsurlarü ilişkilcı,ıdiren zengiıı (ıncık iizcriııdc
yclcrli di]şiinti]ıncll,ıiş r,c ı,ıesııcl nitcliği kabullçnilıılcnıiş) tılasıllklar içcrdiğini
Lıüıutııııüıııak gcrckir, I}rı türdcn oIa_"-1ar gcncl olarık. uygıılan,ıadaki srırunlıı katşısında
kcnciiııi gclenckscl yoruın yönteıIlı:riylc sınırlırn,ıanın bir yanılsirına oldtığuı,ıtı; yönteıııc
ilişkiıı gelcııckscl yardııııcı araçların gcrçckıc işIcycn son]tltlaşlırn]a sürecini sözçl rılarak
anık kaı,ş ı layamayacağ] nı \,c giZlcycln(]yeccğiı] i; bugünkii anayısa sonlLıtlaştlı,t]]asına

]" Naııır dcr Sachc. btı lcrimi. -'Sachc" \,c liirc\lcri kalşl]lgl oIitıak nlctiİde kullındüğlünıl "ncsnc"lcrlmlnc
uygun biı biçiıı,_jc'ır.sneİilı doğası" olarak la çc\irnrck nll:iııkiin olup hcı ikisi dc.ş ınlanrlıdır. Aİcitk
liİk hukuk lilcreliiIiİrLlc "cşyanln doğasa'tcrimr }-ıygın olalak küıIlanlldlğlndııı. lıurııJı "cşyanın doğası"
lcl imin ıcücih.llik,
]* Sachgcııı",ss.
'" Adı gcçcn |İaddcnln ilk iiç 

''ıklısı. 
B()nn 

^na!,asısı'ndan 
iİlccki dc\I.1 nlıl\itrlığlnin t' eni küırLılan

F'cdcr.tI DcYlclc intlkaliırc i]iŞkln ilkclcl] dil7cn]elnckte olup..1 likrı xvllnlllıİ]n l--cdcritl Konscy'cc
onıylanİlak koştllu ilc ladclıl ], ısa üarıllndan diizcnIcnoccğini bcliı'tİlekİcdir (ç n,),
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yönclik günliik işlcyişin. hukuk norııu ve onuıı uygulıı,ııııasına ilişkiı gclcnekscl
aıılaylşl soıgulaııayı gcrcklirdiğini giistcrnıcktcdir.

Aııa1,,ası yargısına ilişkin içtihaıların çiiziinılcıncsi. gclcnckscl ıırlıyışın ıcık
ctliltliği izlcı,ıiı,ıiı,ıi ııl,aııdırı,ııakııclıı,- Aııcak bııııtıı,ı içiıı çtığıinlııkla ıııaIıkcıııcı,ıiıı
gcrckçcsindcki it'ııdcdcn sapaı,ık- rılayın ncsncyc giiıc kııı,iırıı bığlaııır,ıasıırdı bclirlcyici
ola],ı Vc sontıçti1 esasll bir dcğişiklik oIıııaksızın giizticn uzak tLılaı]ııyacığtı]ıIl n()rtnatil'
unslır ortavı çıkaııJıııalıdır. Burada. gcIcncksc] hukuk yajntcıninin SöZc] görliıliiıllLi i]e
aıılatııı stiIinılc saklı brılunan- çrık savıda ck nrırııııtif çtkçııin rrıl ovııırlığı ıçıklık
kazaı,ıacaktır. ljttınlarırr bi]yiik kısıı,ıı. ılışılı,ııış dcl,imiylc "gcrçcklik" olatak gcı,ıellcştirilcn
r,ç kcndisinc "lıı.ıkuk ı,ıtırı,ı,ırı"ı,ırın karşısında 1,cr rcrilcn. ıncak hukuk soıııtıtlirştırmastnın
gcı,çck tılı-ışrııırrında. karaıın tcn,ıc1 dıyıııığı olın noınrtıır biı, 1,ıırçası ı:ibi işlcnı uöıcn
ı,ıcsı,ıel alaııdan kaynaklanırlar. tsıırıdı. Iıaıılı. ııorıııı aykırı kararlıI kaslcdilııriş dcğildir.
Ayııı şckiIdc gcrçckliğin ıri,ırır,ıatil'tılıııak çlc ılınan paı,çalaı,ııııır. lriıkkıırdı kırıı r,crilıırçsi
gcrckcn rılavın (ncsnc dlırLııll uı,] un ) iizclliklcri ile aynı irIçildc bir araya gclı]clcri dc silz
ktınusu dcğildir. BLı 1]:irdcn kaıar uıısuılırı. krıIalın sij7linü:itı bilinçli olaıak
başkalaştırılmasından başlayıp. gclcnçksçl yiiıltçnı kapsırıııında yısa kovucunun vılnızca
sübjcktif tasar,vrırlırrınln alaŞtlİ]lİ]aSından gcçcrek, doğrudan dOğruya siyaset [,ıiliıı,ıi.
iklisat. trıplumbiliın, islatistik ve bçı,ızer ılaıılaı,ı ilişkiı yaıı stıırııçlıırın^ olayı karara
bağlayan gerekçe r c anlaüım bağlanltsına lıcr bir soııtıl olayda nıınnir aykırı ya da aykırı
olmayacak biçiıı,ıde 1aşınııasıniı kadır ıızaııabilıııcktcrlir. Btı tiiıdcn r,e bcnzcr bakış
açıları. I"cderal Anayısa Mahkenıcsi'ııin bugihe kadarki toplanı içtihadıncla tıırklı tipteki
kirratlarda yer alnıaktadtI (Miillcr I. s. Il:1 vd.; MiillcrlI).

F'crlcral Anayasa Mahkcnıcsi içlihaılırındı. anayasit somtıllaşllrl]]aslnln^ norn]Lln
ncsncl içcıiğinc rıygrıır]2 olarak liıı-klıIaşırıış bjr ııcliıdiklc vıpılıııısınıü vönclik bu çtık

' Sıclılıcıiıııını: üıc\]ıc jç.üi!i ıg]ü bıısın. nc\n.niıı b.]ııl.(ljni
I.1lls.h-l İ ıci]

'] Sııeh3c,,c,,hı nc\na rçaı ırc ıı\!ı]n

Aı,ıayasa yargısıııııı tcıncl haklara ilişkin içıilıaılaı,ı^ Lıelli özelIiklcri vc gelcııckscl
yijnlcmlcri aşan uıısurları (inccliklc içcrnıckıcdir. [Jygulanıacla 1crncl haklı[. ncsnc içcriği
agır basan]0 kıırallar olarak ortaya çıkar. Yortııııbi]in,ısel aç]dan özclcştit-cl bir gözcJcı,ı
gcçi],mc sajz konusu ıılmasa da. yırgı bu ıı|ir kurallarlı çaIışırkcn. nollnı ai1 o]an \,e

gcrçckligin rrnı.ı ten,ıellcndircıı bölilrIilnil norıntın parçitsı tılarak elc alıı,. Öı,nc!ın ıınılırı
yarglSlnln bircyscl ı.c kııruııısıJ güvcncelcrin ölgi]l biçiııdc b irlcştirilıncsinc yijnclik
yaklışıını. basın iizgtirlüğüniin norn a]anına iIişkin isabetli bir çöziilıılcıncııiı sonucudrır
(bu ),öırdc tsVcrl(iE l0. lllt. l2l: l5.22.].225). Dcınokraıik dcvlcttcki ajdcvlcri
ncdeniylc basınıır özcl lıukuksal yerinin mcşrlılaştırılıılısı (BVcrtC 20. l62. l75 ıd) vc
parti 1lı,]anSn,üanına ilişkin karaı,dı i'ZgiilIiikçl:i tcıı]cl diizcnin yapısınıır araşülrılnıası ilc
ilgili olarak cla aynı dcğcı,lcndirnıc gcçcrlidir (BVclCI-] 20. 56. 97 r,il,: ayı,ıcı kiıış,
BVerl(]E 24. 300. _j35 ıd.). Fcdcı,ıl Anıyasa Mahkctı,ıcsi 2il Ştıbaı l96] tırihIi
"Tclcvizyrın Kırırı"nda]l. ii!ıdc özgilrIiiğthLiı,ı ncsnc bıkınrdan sınır]ı bir bijlünıiindc.
yani yayıı,ı prtıgraıı ları ıı ııı stıııutnuna ilişkiıı nıııııı alaııı]ıda. iizcnli ıc yapısal ıkıl
yiiriitıIçlcrç dayanarık tclcvizyoı,ı öfgiil]cntııcsi bııkın,ıındın tcınc1 yiincrgelcıi
bcliı,Icııiştir (BVcrlGE l2. 2()5 vd.: içıihatlan diğcl ijnrcklcr için bkl. Miillcı, ll).
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licdcral Anal,asa ]\4ahkcnıcsi l5 ocak l95E üarihli Lıiıh kırırındı. tcı,]lcl haklarlı]
norınIaşıırılııasııııl objckıif aıııyasal öncn]iıli. "ıırcrkcziıldc kişiliğin toplLılndı sçlbçstçç
gcIişiıni ıe kişi onrırrınuıı ycr irldığı" "objcklil'bir dcğer diizcıri" yı clı "dcğcı, sistcııi'i,ıin
Aıııvısavla kı.ırrılıııuş olmasıırcla gairrrrcktcdir. ( tJ V cı lC [. 7. l9li. 2()5). tlukuksal olarak
gcı,cksiz. 1tlscl-c tarihi bakıırıından §ıkıntıl] \,c ayı,ıca açıklıktaı,ı 1,oksun "dcğer"
kaı,rıınının kı,ıllıırı]ması. "dcğcrlcr"iıı sübjckli1'\,c akıl dışı biçimclc dcğcrlcndiı-ilırıcsinc
vc taıtınıtna 1,ol açıı,ıış ı,ç btı dtıruıır. N{ılrkeıncııiıı değcr clüzcııiıi biı dcğcrlcı,
hivcıarşisi olarak ıritclcıııcsi \.c ta11lllln btı nitclik çcı,çcı,csiırcle y"ıpllnıaslılı zorlıııIrı

!liirİıcsi},lc daI,ıa dlı açlk bir gajİiiniinı kıZınnltŞtIr. (BVcı,lGL 7. 2l5). Yısa koyucunuıı
tcıırcl haklaıca koııınan alanda scrbcslçc harckct cdcıncl,cccği. tcnıcl hakkln içcriğini
kurucu biçiıııde bclirlcl"cı,ıcycceği. aksiırc tcıırçl hakkın nıırırıalil' içcriğinin. 1,ısa
ktıyııcıınııır takdir yclkisinc. içcriğc ilişkin sınırlaıı,ıalır gctirdiği nc dcıili iliığıuysa
(tsVcrl.(iE 7. 377. ,10.1). bu yaklaşııı,ııu Anayası yırgısınııı bir clizi kararındıı ijnçri]çn
"dcğcrlcr ııırtıırıı" yiintcminin haklılığı y,a da gcrckliliği ilc ilgisi dc iı dcı,ıli ızclıt.
(ı)rncğin; tsVcrlCE 7. l98. 2l0 ıd,; 7.2.]0.231^1.311..1()5: 1,1.26_].282; 21.2]1).2,1]
Vd.), Bu ttir biı,usul. aıray-asan]n vc anayasa alıı huktık dı|izclıiııin somtıtlaştırı l]nirs ı

çcrçcı,csiııtlc. hukuk i]cı,lctiııiıı geı,çektcn rle kırş ı lanıbilccck niıcliktc tılın gcrcklcıiıii -ki
hukuk biliıııi tırallndan tıhjekıif olııık dcnctlcncbilir 1i]rdc karır ılına vç
gcrckçcIcndirı,ıc brınların başıııdı gclir- yeriııc gctirııcdc yctcrsiz kılınıkladır. 'I'cııcl

haklara ilişkin anayasa kııralları iIc rliğcr ına_"-asa krırallarıı,ııı,ı ı,]o]-ınarıi n(,\Iı!- ıççrıgıt
tartıı,ı,ı]] usrılainüıı zorunlu olııak bıçiııscl niıclik taşı!,an \,ç bijylccc ti]nı aniryasit
notınlarını adcta bir "hiiktln şırtı"]i cklcycı tasavvuru ilc rc _ı,-inc ziırtın]rı tı]arak bçlirsiz
ıılaıı vc yanıllıcı idcolojik ıarsayınılarall' 1,öııcltcı,ı dcğeı-. dçğc.lcı. sisıcıııi ı,c
dcğcrlcndirnıc katcuorilcriylc bclirlcncınez, Bıınuı,ı hukıık dcr,lctindc dalıa rıy_trın bir
yoldın ycrirüc gctirilı,ııcsi. ı,ıorm a]anı çöziiınleıııcıiniııt )ortıı]]bılıı1] rc yöntcııı ıçısındaır
t'arklılaşıırıcı vc yıpılanclırıcı bıkış ıçılırı_v-lı rc ],ıukrıkı.ın pratiktç gcrçckIcşı,ıcsi
siirccinclcki soı]]Lıtlaşlırıcı uıısurlarıı cksiksiz biı dcrlcnıcsi1,Ic sağlanabili.. I]0ırn
Anayasasının teıııçl hak]ırı. nc tarihse] anlınıcla ııe dc giinccl cılarık. kapılı [ıiı,iJcğcr ı,e,

istcil] Şistcll,]i tıIrıştrırııı-. Bı.ınlarln anal"asıı hukrıkrıniın diğcr kısıınları ilc olaıı işlclsc1 ıc

'] Sachgchalı,

" Aboacgun_u.
'j "UrlciIsvorbcha]l" (hükunl şırtl) ka!rılİl "(;eset7csvolbfhı11" (}ıse şir1l) ka\ralİlıln kırŞıIığ1 olarık
küllanllnrü§ bir bcnzclıncdir. Bununıa. yasa §an]arınln lenıçl hak vc ij/giirliiklcri sınıriannıa koşulu olaıak
anıyasıda l':ııklılaşnrış bir biçiırrdc ycr alnlasına karşılık. anaJ-asarla ]ıcr ılııayın bir "hükainl Şarıı'hın
dcğerlcı,ıarlısının kıçınılnıız bir sonucu o]arak orıaya çıktı,:ı vur(ulannlakııdll (ç, n.),

"' Unteı,sıcllungl "yanılııcl y. a da yanlış \arsıylnr" o]arık karŞı]anlat' a çalışlığınıız bu kıvralİ. çcşilli
anlamlar içcıiyol (Brockhaus'daki açıklanıılır şijylc: llil olıritk: unlcrslcllcn als \\,ahr ınnchİr.İ (doğru

kabu] ctmck)i ad oIartk: Unlcrsıcllung: l'ıılschliche t]chıuPlung: (),anIl§ iddla)l Vclnlü]lrıng (tahnliü]), Bil
"yınıltıcı yı dı !al]lıŞ \ırsayln]" kalŞl]|glnln e§edcki kullınılış biçiıııinc daha üı},gun diişlüğiinc
inanıyoruz.
' Nornıbcı,cichanılysc: noını ılını anılili. çi]ltlmlcİlcsi: b(ıni koşul olırak ıiiüı ç.\iridc anıliZ sajzciiğüi
"çailünl]elıc" olırak kaı,şılınmışlıl

_"-iiıJii girişiııılcrlc çclişcn. kaı,aktcristik cğiliıılcrc sıhip biı başka gıup [ıulıııııı,ıaktariıı,: bıı
gnıpta. üclllcl haklıl "ilcğcrlcr". bülnlar]n billLlnLi "sistçtll" ya dı "dcğcrlcr sistcııli" o]ııak
clc alıııırııklii: btı]rların soınut]ışlırılnıası. sıntı,lınnıası ıc iliğcr aıııvısa ııoınrlııı ilc
Lı},ülıııliüşt ı rı lmas ı. !iintçnıscl ıılarak "dcğcr" \c "çlkar"lafııı ''taıtıtnı cJcırgclcı,ııı,ıesi"

1,o lıılı la sığlaıılııaktacllr.



ılOı,tnıtit'anlaıIdaki sıkı lıağlaı,ı. ijzcık rc kcnili içindc kapalı anayasa norııları grttbu
tılarık elc alınıl]aIaıını iziı r,crıııcz. 'l cı,ıcl lııklarııı ııcsııc1 r,ç norırıalil'bağ]aıı. sistcünc
ilişkin yanlış vaIsayınllaı,ı gcrck kılınaksızın. özclliklc sistcınaıik yiııı.ıını.ın ı.ınsurlirrıyla
açığa çıkartılalıilir. "Aı,ııyasanııı gcnçl dcğcrlçr diizcni" yanında IBVcllCE l0.59. 8l] -
ki bu da kendi içindc 1ıı,lışılıbilir ıritcliklcdiI- ycr alan tcıllc] lıaklıra ilişkin "dcğcr
sistctlli"tliül bcniırıscnı,ı,lcsi ya biı, çcIişki. yı bit vıııllş aı,ılıırılandırırıa ya da Fcdeı,al
Anayısa Mahkcıııcsi liıriıllı,ıcjaıı kaırıllanıı-ıııııış ı.c gcçcı,li ınayısa hukrıkrı tarallııdan
kanıtlın,ııva clı,erişli olıııayııı. al,ı,ıca ıııaddi ya clı işlevscl lıtıktık anlıınındı tutırlıIığı
brılrıııınayan l]ir sislct]l çoğulculuğu irldiaslcllr (L.hıııkc Il. s. 58 Vd.: Ehı,ı,ıke IlI. s. 82 r,d.:
Hcssc lI. s. l2,1 ı,i1.), Icdcral Aıra1,,ası Mahkcn,ıcsi. Anayasa'dı yer alaı] 1cı],]cl lıakları.
"değei'eğilinıi lıştyan içtihadıııda,Jcğil. ıııırııı alıtlt çiiztitnlcıIclerinc dayalı kıraı,laı
dizisindc dtığru dcğçrlcndin]]cklcdil, []u tür kararlarda lcn]cl haklıI. norn] alıı]aıınln
ncsncl ııırstırlııı1,1a sığlaııılaştırı]m]ş giir cncc lcı, rı liıı,ak açıklanınakta. hakların biiliinü isc
kurgı_ısal bir "sislcın" ()Iarak dcğiJ. hcr biıi özgiin dcğcrdc ı.c tırihscl bakımdaı,ı çcşiıli
biçiı,ıılcttlc tcnıcllctıdifilıriş [,ıiı,cvscl. siyasıi ve nesncI içcriktcki gi]\,cncclcrjn ııaddi
ıçıilaıı anlaıı,ılı [ıiı, lo1ılıı diizcni olıfık clc aIıı,]tnakladtr.

Sonuç olarak. iınayısa )r-aıgtsıDa ilişkiı,ı içtihatların brıgünkii duı,rınrrı. nornı
ınelniı]iı] ]ıctcısi7. aıııı göıi]ntişü ktıı,tıı,açiık şckildc biçinıscI bir ınanlıkIa clc alınışındıın.
ycni adınılırla ı,ıorıııun ncsnçl içeriğine rc olı),a özgii anayısı sQmutIaştırmasına doğru
yO] alın biI gçlişınc göStcrncktccliı. I]ir hukuk dcvlctindc kcııdi yapıığı işiıı yoruınbilim
vc yöntcınbilin,ıc clıyılı hesabıııı r cı,ıııc ztıı,unluluğtı ıçısındaı bakıldığında. anayasr
yaıgısı içtihatları. kendinj biitijniiylc ıc clcşıiı,isiz biçiınde. yllsı puzıtırıznıinin
gelenckscI yoı,tııı] "y(ilrte ınlcri'hc bağlı sıyan. ancık ıtrtlan yaintcü],ıc ilişkin kuralların
platiktç yetçrsiZ kaIdığı hcr drırı.ıır,ıda. oı,ılırı gerckçc gaislcrmcdcır ışılıaktırn gcri
durıııııyan yönstiz bir pragnıatizıı,ıi ortal,a koynlaklaclıı.

l5
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HtJKt]KU N.4tlT()DlCl

d) |önl.fi.\cl Lirgıılııııo L':t,rinc

Brıııcla. hukrık bilimindcki anavası soıııutlıştırıırası uvgulaıı,ıasınııı alı,ıntılı giıeır
yı dı tipik o]an]aı,a y(in!,lcn çksiksiz bir irçık]anıası yapı lıı,ıayıcıkt ı ı_ Biliııscl yazın da
içtihada [ıcıızcr bit biçiındc ıiintcııı biliııcinç sıhip. kullanılan yöı,]tcınlcli gajslcıçıı.
gcrckççlcndiİcn l,c bcluclcycıı biı, çalışıı,ıa garrtlntiist] vcrtncnlcklç. sOıılLıt ola}rda
nesncdcn vc kısnıçn de Sonuçlan lnotiVc olan biı, prıgnıatizıı,ı srınıııaktirdlr. Biliınscl
yızıırda krıIIiııılaıı çalışnıa biçinılcı,inin çcşiıliliği ı,c bclirsizliği. doğı,udan ola1,1a bağlı
rılıııııniı ncdcııiylc. içtihada görc çok daha 1lzIadıı. Anayasal içtihada ilişkin
çilziiııılcıııedc olduğu giL,ıi brıracla ılı ucrckçclcııdirırıcniıı içerikscl kalitcsi üarttştllıııyor;
yalı]ızca kayı]ığıDın saydaır]lığına. gcrckçclcndiı,ıııc bağlanıına r,c scı-giIcnıı,ıe biçiıııinc
kaışı çıkılıyor. Baitilıriindc. bilinıscl yızın. _v-asa pcızitir,izıııini arkasındı bıı,akan bir
yaklaştmt hcniiz bıılııınaı,ıış olsa dı. voı,unıun vc bı.ınuıılı bağlıntılı olarak. anıyısa
sotırLıtlaştırıniısının yasa poziıiı izn,ıine ilişkin ıılasılıklarının prıliklcki yctcrsiz]iğini açığa
çıkaııı,ıış. ancak oı,ılırı. lıcklcnçn gerckçclcndirnıeyi yapııaksıztn aşnıaya yiincInıiştir.
Mün]rısıIa]] dcııilcıııçsç dc^ daha çok ıcnıcl hıkların clc alınnıası sıtasında. 1cıncl haklarln
\,c anayasa lrrıkrıkıııırın iIiğcı diizcnlcnıc alanına ilişkin ncsnc u]ısLırlartntn kaı,aı,a rılaşn,ıa
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sr:irçcinç dahil cdi]ıncsi yiiniindc çok sayıdı girişiııl g(jzc çırpı,nıkla biıliklc. Lıunlar

hcniiZ. öZclcŞtirçl biı, gözIc ıizcrindç dcrinlenıcSiılç diişiintilı1liiş adıııılar olarak
dcğctlcnclirilcnıcz. Bu cğilin,ılcriıı. kııııtı ıc aı,ıayasa hukııku dııgıııatiği. clcrlcl ı,c anayası
krıriııııı. lıı.ıkrık krıraıııı r,c ınayısa siyasctj ilç içcıik ),arıiilıdçn sijrckli biı, gcçişkcnlik
içindc olıı,ıası neclcniylc. şu anki bığlaıııcla clc ılınınıları gcrcksizdir. tsııı,ıı karşılık.
hukuk biliıııinclc. tcıııcl lraklııııı cIc alınışı bakıııııı,ıc]aı,ı^ aıııy.'asıl içtjhattıki "dcğcIc

ilişkin" cğiliıı,ılere koşut olatak saptanabilen tınsLırlafa kısıcı dcğinilcccktir. tsuı,ılar^

Saı,igııy'ııiıı gcleııckscllcşıııiş kııııtıııik 1,rırrııır krırallarıı,ıı. kısıncn siibjektit'-ıkıldışı.
klsırlcn 1,asa piızlıiıiznıiıc gcri ciönüş gibi ytıllaı,daıı \,c tartlştDava açık bir biçiıııclc
ışlııakladlı laı. t]öylcliklc. kcndi pı1,1arını. Sajz konLıSLı krıı,allarıı,ı. tcnıcl l]aklar içiıı
oldtığu kıdır gcncI olarık anayiüsa s()nıLılaştırıı,ııısı için dc. yetçtsi7 kaldığını kıırıllaıııış
oJuyı,ırlırr. Aı,ıcak. ck yı cla ikaınc cdici iılarık öııcrdiklcri usullcr. l,ıukuksal yöı,ıtcın

bcrraklığıııa rlıyaııın Iıukrık dcvlcıi ilkclcrinc r,c lrukrıkun olabildiği ölçüdc hukuk
giivcnliği sağIayalı obIckti1'1iğinc öncınli ijlçüdc aykırı düşlııcktccliı,. Brınlar. Aııayasa
lıtıkukrıniı ilişkin ırtırıııların siizüı,ıdçki açık iladclcrle vc anayasa hukuktı sisteınatiği ilc
doğıudın çatıştıkIarı ölçüdc. sarlccc solıtıç bıkııııındaı,ı dcğil. usııl bakıııındın da gcçcrli
olanıazlar.

Öğrcti. "topluluğıın daha iistün dcğcrlcri". Anayasanln 2. ııaddesiı,ıiıı ].

t'ıkrasındıki "gcncl aniıyasa kayclı"]'^ "tcnıcl lrıkların kiitüyc kulIıınılması". "teınel

hakIıta ilişkiı,l rlcğcr tartıııl" gibi kal,raııılaı,la. nıacldcsinclc yısa kaydı yçr aln-üayan telDe]

haklarI. B()nıü Aııayasası'nın 1cnıcl haklara ilişkin böIiin,ıündcki ıriırn,ıların sözü]üc \e
sistcnliıtiğjnç aykırı biçil]ıdc. "aı,ıayasa kovucııllun bijylc istcııiş olınası gcrckir"
r,,ıırsayı ıııı y la. biçiıı,ıscJ sınırlarla donattnayı dcncıı-ıiştir (dayaııirklarıyla birliktc kaı-ş.

MiilIcr lIl vc MtillcI l\'. s, ] \,d.). Bu 1iit },ak]aştnı]aı,ın yönleııısc1 başarısızlığı. yasa
poziıiı,izıııinin kuraı,ıısal gcçnıişiı,ıi, norıı anlıiyışını. hı.ıkrık ntırıırı ile norm ıı,ıctnini
iizdcşlcştirıncsini vc lırıkuk kıırallarını (ncsnc i]e bclirlcnıı,ıiş düzcn ııiıdcIlcri ycrine)

ı,ııantıksal halc gctirilnıiş cıırirlcr]" ya ria ıırrsayıınsırl kararlar (hükiimlcr)]()iıJarak görcn

aıılayışını aşoııtiıır. onun üı]aşttğı cliizc,v-i gcridc [,ııı,akı,ıak istcmclcrindcn
kaynakIaıııııaklaclır, Öte yandaıı. -çoğiı kcz elcştiı,isiz biçin,ıde beniııscı,ıcıı vc tLıtaı,lıltk
g(izctilİ]cdcn ı.ıygrılınan pozitiYizıııi taDlaİ]laı,]ıak üZçrç- so]l,ü[ıtlaşt]rııa çallşııasıııa
ncsıcl bakış açıiaı,ının katıJmasıııa yöncIik o]aıak atılan adümlar. yiiııtcı]ıscl bakıından
bilinçli bir diiZcyç hcniiz ulaş]naın!ştır, DrıIaylslyla bı,ıırlatl anayasa so]nlıtlaştlrı]]aSın]ı]

özclcştirc1 bakışla gözden gcçiriln,ıiş bir rıygulaııası cılarak degcrlcndirn]ck ınüınkiin
dcğildir.

]' Anılan nııddcdc. Federal Anayısa Nlahkcnıesi içtihlıtleİındı Ve ijğrcti(]0 "kapsaylc1 aizgiil li]k'^ yı da "ını
i'-lgiilliik" olalık iıİllan \c cksiksiZ biİ aizgiirlük ılanı sığlıdığ1 kabürI edilcİ kişili!1 serbestç! gcliŞlirnrc

h|ıkkl gii\cncc ılllna aIınınaktıdır L]u 1cnrc] hıkkın nıadıJcsindc 1eı,alın "bışkılınnın hakkı. gcıc1 ahlak

\ısasr \e ınıyısıyı tılguı dii7en" şeklindc liınııüle edilııiş bulunıı iiç sııı]ılana ıcdcıi. hakka liınınan
kapsı! lcl ai7giillilk" nitcljğilİc koşul o1arık kilİı yı/ırlarcı gcncI 1ıir yıst kı_"-,:1ı oJarık tlcğcrlcndirilnlcküe.
bışkı bir dcviŞlc 1iinl tcmcl htklır için gcçc j \|ı},ıllılktİdıİ (ç.n,)

"' logilizicrlc I}ct'chlc: nlınllksal lralc gcıirrlllliş cnlirlcr.
1" hl,polcıischcs tlı,tciI: rıı,sayınısal hiikiim (keral).
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I. Diiılya Sı!ışı sonrasııla dcğin. Alıııaıı kaı,ııu hukuku öğrctisi. açık biı biçin,ıdc.
Labaııd'ıı,ı yasa ptızitiriznıinc rc biçiıııscl ınınttğa dayalı kotlstrilkt jvi7n]inin r] dcrin
izlcıini taşınııştır. Hıııs Kclscıı vc ontııı halçllcıi clışında^ bu yiiııtcıılscl 1avır giiniiüILizde
ıdık açıkçı tcıı,ısil cdiIı,ıiyor, Ancık yijntcınbiIiııısel bıkııııından gcliştirilıniş bir
bi]ttlnctil yaklışıtn tırallııdaıı tla ycri doldurulıınaclı vc çok Sayldaki arğcsiylc. giini]ıntiz
aırayasa hukrıkrı çalışıı,ıalaı-ıııda^ çoğu kc7 (jzç]cşlircl bir giizlc irclclcıııııcııiş uygrılaınalar
biçin,ıinde etkili rılnııyı dcı aııı ccJiytır.

ll

tıtı) ,1ntıı,tıuı l]uliııliıı Pıı:i/iı,i:»ıiniı ('tılı.şııııı Tcır:ı U:criııa

Anayasa hukuku pozitiı,iunıi Savigııy'ı,ıin yrıtı.ıııı krırıllırıııııı ııygıılanınası iIc

özdeş dcğildir. Btı 1iir pozitivizıniı,ı hı.ıkrık krıııııııııa ve rıygulaıııasına bakışıırıır aııri

unsutlıııniı giıişlc dcğinilıniştir. Aırayası hııkuku pozitiı,iznıi btrkıııııııdaıı aııayısa.
ınayasal yasalaı-dıı rılı.ışan biçinıscl biı Sistcn; yasa isc. dcllctiıı yasa biçiı]indcki iradi
işlenıidiı. Bu öğrcliyc gajrc. aııayısa lırıkııkrıırrın noı,ı,ıılaı-l Vc ktıtutnlıı,t. son,]ullaşllİma
sırasıııda herhangi biı biçiııdc gcçerliIik kazınabilecek nçsııçl bir içcriklc geri dönebilcn
tarihsçl vc giinccl-1oplumsal rciIcrc sahip nçsDcl bil bağlam içiııde olaıılaılaı. Btü til-
bağlaınIaı yadsııııı,ıaıııakta. ancak hrıkuk biliıni laıallnilan ilgiyc dcğcr brı lıınınanıııktarlır.
Tarih. i'clscf'c vc siyısal 1ıakIışıııların dışırıda bıı,akılclığı. Iıııkuksı] olnııyın öğclcı,dcıı
aıındırılınış bir kıınu vc ınayası hukukrı dogılıtiği. Paı.ıl I-abıınd'ıır. ('arl Iricclrich ı,,

Gcrbcr'ileıı dcrraldığı bir yi)ntcıııcliı,. (('. F'. ı. Gcrbcr II. s. V vd.. l0.237), "llukuksal
yi'ntcııı". içcliği bclirli bir siyasal konuırun hcnr ilaclesi henı dc araçıclır. l870 sonrasında
bıı yöntcı,ıin ödcı,i \c çtkisi. ıizclliklc. ııoıırşik-nıuhal'ıızakar dcı,let anlayışıııı.
Bisıırarçk'ın libcralizııı karşıtı si),asctjni rc gcnclcJc ııcıcı.ıt siyiısal vc ınayasaI ilişkilcı-i.
ıılasl clcştirilcrc kiıı,şı kiı,rıllıakül (Wilchcln]. s. 1,10 l,d.. l52 r,d-).

()tc yından. piıziıiı,izmin inaı,ıç tcıncllcı,inc gijre geçcfli hukuk. hukuk
kıırallarıııdtrır oIuşaıı boşluk içcrıııeycn bir sislcıııdiı-. Getçektcn ıçtkta kaln]]ş hukuk
sotuları ortayr çıkıınaz. Uygıılaıı,ıanın hcr ycni hukuk so[ustı. sistcıll gcrcği çijziilıniiş
durrııı,ıdirdır. Açık pozitil dtizcı lcnıcdck i boşlııklar. ]ıcr durun,ıdı. prızit ı l' hıık ııkuı,ı esaslaıı
vc iIkclerindcı hukuksal tcrkiplcrl çıkaı,lllr. Böylccc bu tiir hukuksal sorrılaı,da, gcçcrli
hukukun sisıc:,ı,ıi gcrcği ahccden karara bağlanınış drırrııı,ıdadır. L}urada usuli 1,öndcn olayı
lıclirsiz buln,ıa yctkisinin dc yoklıığu karşısında]'. bir yınclan yirrrlııııcı yıpılaı,ın

r nıcıhodologischc Rcllcrion iı dcf Vcfli]ssüın!ısıechıswiss.nschttli.
r] Konstruktivisnıus (Konsırtıklion: Dilbiliürr konstftıicıcni dcn Sılıbau zcrglicdcrn: nach dcn Rcgcln dcr
sprachleh.c Sact7c bıtıon: lilsclade] yeln]lca \arsaylnllaı,a (la),ın|ırık İn)açsal sonütç çlkaı]İa) 1ç,n.).
' jıııı.Iı,(Lc K,ıı,ı,tjlıi,,n'ıııkıık.,ıl ı.,ılıp.
" "angcsichıs des Fchlens eincs pı,ozcssıtlcı non liqtıcı": Yazıı,|ıuııılı Roİrı Usul HııkLıku'nrın biİ
kurunrunı iş.ırcı ctınekıcdil Bunı girre }ıügüç olıyı lıızlı bcliı,siz gaİ,iirsc. kıüır Vcnncvj lcddcdip dıYı
taral'Iannı gcri çcvircbi]nlcktcdir, "i{on ]iquel" si'lciigii "bcIirIi değil" ınIanlnı g.li!Oİ. ()ysa nlodcı,n

htıkuk devleıind. usul hukuklaı'r bayIc bir inlkin ıınınııyor rc yırgıçlarln bc]irsizlik gij\tcrcn olayIarda dı
1ölrlcgin dcIiI§i7lik ırcdcniylc lb.) kiırar \crıllcsiıl ahgiİ,il)jol. Antı\,ısalır1l1n :]6, ıllıddesiİdc ycr ılan
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,,()ı,Lııı lüıltığ ıı kalıtıl e,dilııckıc. cliğcı yaııcJau rıl,grılııııatla di]si]niilcbilçççk 1Liıı1 olaylııın
nıadclesçl aiz]cri L,ıakııııındanli ijııccdcı] kiirırlıştııılcIığı ııı,sı_,-ılnıaklıc]ır. (icncl htıktık
kırıılıllaıının iisti]nlaiğti". önççdcı] \c Leııililiğindcıl ıırnlış uibi ııllışılııııkladır.

I)iızitirizııı. htıkııkıııı r,ışııı gcrçckliğinclcn iızıklaştııılnıış sıl- pozitilli(inc
iı,ıaı,ıııııklı. lıııkııksıI ırtıınııliIliii kal,tıcınıci,,i 1ı dı 1,ııııııışılnıı) ı gajle ıln]ışlı.
I)oğabiliııiı. hcni]., kcndi içinilc sorgiılınıhiliı, halc gclnıcnıiş ı,iinıcnı idcıli. clcşliı,i
sLl,,gcciııdcn gcçirilnıcksizin htıkrık kııtıl]ırıııı 1ışüıü]]ış \ c lııı illçiidc i]c. lıııkııksıl
noınıuliı,izııin ailgtil koştıllır1 ilc I-ıııktıkıın ii,,giinli]ğLi 1LinlLiylc gijldcn kaçııılnllşt1.
llııktık. kcııili içinrlc dıııığan. tıı,ihsel gcıçckliğc ıil ilişkilcrlc stıııı,ıilıı,ı bığlıntılı hılc
gctiıilçcck [,ıir "rılıır,ııltış"1'': hııkiık nornıı.ı ise [ıir btı1,,ruk. \ıısavInlsıl biı, 1,ııgı. biçinıscl
ırııntlk sıralın]ası iciııcJc 1,-cı,ılan bL]yLik aincınıc. ncsı]cl içcriii rılıııı,ııı bir iı,ıdc o]ırık
ıırlaşılıı,, llrıktık rc ucrçcklik. noIı1] \c n()Inılaşıııılnıış gcıceklik dilınıi. lıiıbirivlc
bığ]aııüısıı şckildc !,an vını dut,uı: "()lan" \c oltı,ıısı tcrckcn" şckljndcki vcni Kııılçı
ıyü,ıılıttl kıtılığı ilc kırşı kırşıl,a gcliıılir: lıiıbirlerinc gcıcksiııiııılcri 1oklrıı,: bir aı,al,ı
gclıIc]cri yalnııcı ıılutınun (kiiçıik ajılçı,ıııc). nOı,ılıiıtil' i]iı, i]5t ilkc (bıi),iik aiıcrnıc)
kapsaınına stıkuıln,ıısı yo]tıylı ıüi]lDkiiı]diir. I)oziıirizıııiıı htıkiık [ıilinıinclcki cğiliııılcrinin
ıksinc. htıkLık kaııınrlaıına ıc sijzçl noını bilcşcnJctinc nıaddj bir rjz kızııırjırılırıısıl-.
lrtıkuk rı1,,gııIııı,ıısını akıl (lışllığın rlcıretiırısiz kıl,ıııklırıııı ı_la biılikıe getırnıektcılir.
IIılcıı rlc. ııorırı \c no[nı nıclninin ı\nı ()l(1Lıiunı ilişkiıı ıiitiiş ııvıııırlıı,. Aııır,ısa hııkııku
tlıct(J(liğinc (]c. cgcı]tcıı oldtıiıı sıi1,1cnnıclidiı,. .,\ııı_"-ısı hrıktıkrı 'yıiırücııılcri' olaı,ak.
br.ıgi]nc dcğin anıyısa hukukunı iliskin ntırnı soıııLıl]ı!lııınasının ucniş ınlınııy,lı
gcıçcktc uvı:uladıiı çıllşıtlil tiirlcli dcğil. sadccc tloflll nlelninin yol,tınltını ı,i]nclik
gclcnckscl sınıl ktıralları ıü]laşılıl-ııştıı. ]\1cttıclik. sijzcl ırıctiırlcıin yoıııırı ıııctocliği ıılırık
gcçcıli sıyılıı,. ()ysı ntıı,ıı,ı. kağı1 i]/cı,iııdcki siizcl bir ilkci]cıı dıhı 1'ıızlısıııı iliıilc
clıııcktcdir, L]ıı ııcc]cırIc norıııtın uı,gtılannrası. nıçlnin v()ıLııılLı ilc 1iikçtlııliş olaırıa7.
(icrçcktc silu ktınııstı tılan. notı]] prog[ıııı. ııoın] alını \c ncsnc dtı[tın]tınun sıındtığu
rcrilcı-iıı olaylı ilinıili tıiçinlcIc sonıutl,ısııı,ı]nı.ıslrlıı j.t.r,,,nıtll ı,l,ıı,ık kııaı,ı lıığlanacık
ıılstııı. İslcr krırgtılaıınrış olsLın. olavtn nesnc dtııunıundın ııofııı ılıııına u\,ın \ç nofııı
pr()grınııncı kapsınınlıtın. ,-ı ola1 için aiııcııı üaşı!,ıır tıı]stırlaI olarık ortı!,ı çıkırılıl]iüsı
gcrckir. \0ı,l1] pl,()iarııl1l \ç nollll ılalll isc. noı,ııı,,ıısıvınılırııllı] ()lülşllıı,tılırlasını ilişkiıl
iıyııt stiıççtc stıııtıl olıl,ı yiınclik olıı,ak ınlınılınc]ııılıı \e btı sııa(la 1ıck cle se_vıck
rlcıcnıcyccck biçinıdc dcğişikliğc üığııı,. açıklığı kır ıışıtıtrılııt ı c gclişliı,ilit,

hh) Soı,ignı"ı, gcri ıl(jni4 üüüij.)

(iijniiıllr:iz ima1,-ası hrıkrıku ı]lcbdiğindc 'dcğcı-'. 'dcğcr cİiizcni' _v-ı iIa 'dcğcı
sistcn,ıi' gi[,]i kılcgiırilcı,i lırıkuksıl soııırıllaştıfnıa kıtcıı()ıilçı,i ı,apıııı y(iniindckr
cğiliı-ıılcrc kırşı eıı kcskiı,ı clcştiri. Sıvigııy'vc gcıi döni]ş çizgisincc 1cınsiI cdiln]cklcdiI
IJu çizgi. linscl bilını yiinlenıi ıılııak ıtilanıJıı,rlığı bu tıiı,cğilinılcı,c kıı,şı. Sııignı,'ııiıı

!]/,.,ı rı,ı,ı,//./\i/,],]ı/,,li,l,ııııııı L,ıl.ıııııl,ıın l,ıılııı,ııııı:
' Sıılı,lınzjc] lllıJ(].\cl a],,iı l)ı]. rİrrldiün

' sııbniıll,,iiıl ııeııııl ııliıddi bl] it,, ].ı,,.ınltlllllı
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kastettiği anla]Ida 'hukrıksal yoruıııbilinıin gclcnckscl krırallarına' geri dönn,ıeyi
öncnncktcdir (I--orstholT II. s. j9 vd.).

Bu 1,aklaşınıa görc. htıktık biliıı,ıi. "yasaııı,ı yoruıırıııda, olayın tasıın anlam!nda
alllaııa ytıluyları haııgi ı,ıtrrıııun kapsaıı,ııı,ıı girdiğinin ılrığrtı biçiı,ıdc oılııy.r çıkirrttIı]lası"
yöntcııinc kiışrılsı.ız biçinıdc bığlı kalnıızsı. 'kcndi kcndini yiık cdcr' (Forstl,ıot}' l. s.

]l), Mıddi içcriiin ınlınılandırılıırasıııı },ijnclik yorun,ü biçiııinin ortaya çıkıı,ıasıyla
aıııyasa. akılcılığını \e açıkltğını yiıirı,ııiş^ kısn,ıen çaizülnıç dtırtınıLını girıni;ıir.
Anayasının hı,ıkuksal olaycılık'" içinclc çiiziilmcsi. hukuk dcvlctinin yarg] de\]ctine
dainiişı]ıcsinc karşılık gcliı- r,c böylc biı- rltırunıda yargıçlaı,. dayandıklaı,ı clcğcr diizcni
anlayışına görc giclcrck artan biçiındc aırıyısının cfcndisi cılrırIar.

Bu yakJışıııı çctçcvcsinilc önç siirü]çn tczler çclişkirlcn arınn,ıış clcğildir. Bu

çizgirlc haklı tılan ı,ıtıkta. anıyısantn lcknik yapısındaki objektifliğin giivencc altıı]a
alınması yöniindeki taieptiı, Bu giiı,cıcc. hukrık dcvlçtinin gcrçktirdiği norm açtkIüğı.
yöııtcm beliı,ginliği ve huktık güvcnliğinin l,üizınctindc ve hukuksal çalışnıa ilc
ıılaşılabiIdiği ijlçüdc sağlanınalıdır. Ancak htıkııkrın soıı,ırıtlaştırılnıasına iJişkiı,ı siırunJar.
ı,ıc cldc hazır kural n,ıctjnlcrinin ya da ijnçcden var cdilııiş iracli karar]arıır
",,ıygula,,,n,ıas,"j" ilc. nc de sıııır clrırunılar hıriç. Savigny kanonIarınıniL yardımını
a]arak. alılama vc 1i]s]ı]1 yoltıyla cjcnclim allına alınabiliı-(aksi yöndc bkz, Forsthrıt'r I. ll;
ayrıca karş. Flunıe. s.62 vd.; clcştiri için örnck olarık bkz. lliıllcıbıçh: Ehmkc Il. s.

45ıd.. Ehmkc IIl. s. 6,1: Lcrchc Il. s. 690: lvliillcr I: Hcssc . s. 20 r,d.), Bu bağlan,ıda
Sıı,igny'ııin yoıuııı kıırıIlırının ijzcl]ik]c kıııııı vc anayast )ırıkrıkı,ı içill lasarlanmad]ğ1
kuşkusıızdur, (ı. Saıigny I. s. ].2_].39: ı.. Saıigny lI. s. ]]), Teılıcl haklarda ı,c'sil,asal
bir yası' olın anıyasa norııılıı,ınln çoğunluğuİrda. sal1 tcknik yöncicn kavranabilir
niteliktc vı: hukrıksal yoruıı,ıbilinı ıe 1,önlcn,ıbiliı,ıı açısından. sorunları ın.ınttk5.ıl tısıınt(]
aşınayiıcirk krırumliıı bulır]ık son dcı,çcc gıiçtr:ir. sı\igny'nin yoıuın kuralları iinceliklc
anayasa hııkukunda genci gcçcr 'yöntc]Ilcr' olarak dcğil, yardınıcı yaklaşııı]ar olırak
bçlirirlcr, Bu kurallırın ı,çriıı-ıliliği. soınutlaştırı]ıırası gcrckcn hukuk kuralının özclliğinc
gijrc dcğişir. Bunlar. biçinıscl ıııanlık ırnlaıııı,ıda sistcıı,ılcştirilebilir biı nitclik taşııııaz]ar.
(ioğrı zaııran t'ark]ı. tck tek ıçığa kar rışıuı! lınıtnış \,c o iilçıiidc cJcnctlcncıncz kijkcnc
sahip birkış açılarının tol,ıltı kirıran,ıları iılaı-ak düzcıısjz biçin,ıdc kullanılırlaı, Ilı.ıkuk
diizcııi. "ı,ıygulaırıııava aıııadç" önçüllçrin kıipalı vc sınırlı bir sislcııi ıılarak anlaşılaıııaz.
Savigny'nin kaı,ıonları cla. bıı gcrçcği tcşhis cdcı]]eycıı pozitivizıı,ılc aynt yazgIyt
paylaşmaktadır (hukuk düucninin kıpılı bir diilcn olduğu yöniindcki anlay]Şa karŞ]t
olarak bkz. Jcllinck. örlıcğin s, _]53^ 35ltl altlan,ıa. uygrılaıı,ıa ı,c tasıııı aıılayışlarına karşıt

'' -I)ic li.hıı!. stıh.ıılll1ron illl S nür ülc. \\ L]o!r.ır\.hcJl S.hltı\t.s': üıSlnl xnlınlınttı do!ıu ıLıLınlı
(s\ll(]!j\lr.ichcI Srhl(ll\ ıi§üİl kil\ıı]lll ]aJ drI rroılı ıçl].lltllnlü)Ilr sııhs(lnlıioll] ltlülınlı idııc ls. "ii,,.]

]ıılke. So/]i]k. \ K\ l9(). \ ()6l( l] )

' Kı.ııı,ııl,: hııiıı[sıl ııliır c ılık

'' S\l]()gisıisfh. oıgıüı()n I)ı, ()lg.ıllt)n t.ü]lllllli]l \ii,,liik kılşlLlgı '\\cIk,,.ııg, \liııc]. lli]l,]lıiüıc] '.

(li]lkc.tr 'ılıç") olılık !.!,i]tİ \Iıllıükıll i\...l ()gjk ıl\ llill',mj1(.1 dcı llıkcnııjs' "hilgi içiıı rır.lııııtı
iıııc o]llıık nlınıük" ıll]ıİlln(ltt ıçrklınü\1]l \1.1rrl(t. !.ç.n '.\ll(]!üsıi\.h.\ ()ıgınon' ıcıinıini bu
[)ığlırrldı "nlı1l1jl,ı] ıı\llll" olljliık ..\ rldiL



](]

olafak []kz. [sscı, lI. airıcğin s.220.2]E.25] r,d.. 26l: Ehn,ıkç lIl. s. 55 vd.i tsactımlin. s.

.]6; Karıliııaıı l. s. ]1]0 vd.. ]li7 ı,d,: Kaııfiı,ıaııı lI. s.29ı,d.). llukuk ıırallııdaı,ı tiirctilnriş
nornı ılanlııının ıcknik iizclliğine sıhip hukuk kı,ııallaı,ı 1ııkınııırclan poıili\isl an]ayış
uygıın olabiliı-. ÖzclIiklc tnıyasa hi]kiiınlcrindc oldıığu gibi. tüııü),lc },,a da kısıı,ıcn 1ıı.ıkuk

tarallndın talıctilırıcıııiş ııtımı alaı]arı içcı,en katııaşık yapıdıki kuıallar lıakıır,ıındaıı.

1ıiızıtiı,isl anlıyışa rıygrılııırıdı,Jıyaırak brılıırak tılınıksızdır,

Yiinteıııc ilişkin gclcnckscI 1,ırclııırcı 1ıklışıırılır. cksık ıc }ctcr\i/diı. []Lıılıı
htıkuksal lıiı olava tı\ gu]iı nınıa;,1aı,; tçı,siırç. kıı,ıııışık bir sr:]reçlc. hcn,] tılıylı lıcııı ı.lc

ilgili hııkıık kıırı]lırıııııı ü]oı-üı]ılil'\c ııcsııcl içcriği ilc ıc lıiı,dizi diğcı sOnlLıt laşt t ınıı
tınsuı,ııVlı l,ıiı,liktc ıı,ışlırılıııık sureliylç ()ı,tı!,ı çıkıı,ılabiliı,lcı,. [1ı.ıkuk ı.ıl,gıılaıı,ıalarıırclıır
cdinilcn ilcııcyinı şlılltı gijslcri)or: nc çi;ziilccck tllı1. ııc _v,tıttıırırİaki yıı,rlın,ıcı ıııçlıı. nc
dç htıkuk ıl(JflııLıntıı1 kcndisi tckcıııııııil clnıiş biçinıdc önççılcıı lıclirlcııııriş biı,ıırlığı
sıhiptiı. Hıllı lırı ırcrlcıılc. lıtıkııkıın yııı,tıırıIııııııası ilc hııkukıııı gcliştiı,ilıncsiı,ıi
biı,biıindcn katı biçinıdc ıl,ıı,ırıık tlı.ığırı dcğildit, I'cdcııI Anıyısa lvlıhkcıııcsi yırılıcı
soıntıllaştırı]litnın ni,ırıııa beıızcrliğinclcn siiı clnlcktcdir (BVcrl(iI: l ]. ] ]3. ]28; l5. 226.
2_i_l: ıytıca kırş. Iısscı, ll. \\iicackcı, lI: Kırıtiııınn l. s, ]87 \,d.: Geigcr. iiı,ııcğiııl s. l7.1

ıd..2.12 rd.. ],16.2_s() id.). tJtı bcnzclıııc. hııkııksıl rıygı.ılıı,ııii rc hııkıık [-ıilinıi tırıllndın
ını\ısa sonıutlıştıı,Iııiısııııı1 ıı()fnıı cn sıkı biçin,ıilc bığlı kılınaı,ık 1,apıldığı clıırtıııılarrlı
l,ıilc. kııııu ,,c ınıı,ısı lıııkııkuntın gclcnckscl l]o/iıi\ist \,c sistcıırıtik ıılıvışının
sııı,gulııın,ıısı için 1,cıcı,lidiı,. Ana\,ısının liıtın tipi. zıten ncsncl içcriklcı,in. islcııılcı-iır.
siyasıl 1,ırogtıınlırın r c çalıılırın. l,ıııkııksal krıııııınlaı-ın. dcı lcl kı.ıı,iııııını ilişkiır krırııırsal
yapılııııı rlı.ııiıı liırnıiile cılilnıiş tilıicliı,. Anayısanın liırıı tipini. ilil görıiııiinıii rc [ıtını
bağlı siizcl sislcıııalik ilc sııııtlalın bir bakış. ı,.ııırılıştıı,ılnıış nesııc içcıiklcriııc rc
biiylccc polilıl'ınavası hlıktıkıınun nornlatil'ncsnc içcriğinc ıılışınıl,ı cı,ıgcllcı, Anayasa.
kçndi dil gajıLiniinıii ilc sınııl1 tcknikliği çcrçc\csiııric. nıçlin yofLııııLına ilişkiıı Sııigıı1,
kııı,ıllııı_v-lı vetcIincc sl)nıtıtlışlırabilccck 'açık' lıiı, ııoı,ııı _v-al,ıılaııı,ııısı olıı-ık garıtildilğii
üıkdirdc. miiınkiin olaıı1 ),i]kiiınli]lülğc dajııtişliirınek ycı,inc. in,ıkiiııslz olaııl clılğrrı ka[ıul
ctnıck gibi biı stıntıcrı i,ıtılınış oluı,,

( ( ) .1 ü1 (ül,ıı\ (1 I l ı ı kı ı Aı ı \lcl txli!i n tlt, I' cn i (' ı k ı.ş \ ı ıl, l ıı l urı

[cdcıal Anıyısı i\ylıhkcııcsi içıilııdının incclcnırıcsi. anıyısa hukuku
ıııetiıcliğincJcki veni gcIişnıcleıin hcnti7 bLlainctil lıiı, 1,ıklaşınıı rılışnıarlığıırı. ıncık pı-atik
ınavısı son]tıl]ışllrıı,lısıılı ilişkiıl tıir dizi ck lc lıircyscl göfiiş ıçısıllı 1artlşılrıya kılıığlnı
g(isıcıtııiştiı,. I]tııılıı(laı1. ınevı\avı tıygtın ),oItını ilkcsi ilc 'eşl,anın cJoğısı'nı ilişkin
g(jri]şc dahı aiı]cc iını\,ısı 1ırgısı içıiIııtlırl iılcclenirkcı,ı dcğinilııişıir, Diğcl gljfa]Şlcı,

şı)1,1c sırılınıbiliı: ,,\niıvısa hrıkrıkrııırla _v-ııgıcııı hukuk 1,ırılnıısı (H.l'. Schncidcr).
tcıııcl hıklırın ktırııııısıl lııkııııdııı aırlıırılınrjırılırıasıı]ı ]-ajı]clik dcncnıclçr (IIıcbcı,lc I.

iiııreğin s.7(),,d.: II. s. ]9() \d,: I-crchc l. s.2,1] \d.). topik vilıılcıırlc lıı.ıkrıka tılaşırıı
s,.ıı,ııııtı" (ajnıcğiı,ı: \'ich\\cg: Lsscr Il: l]ıctıır-ılin ll Lırclıı s, l.:l(ı ıd,: Fhınkc llI. s.55
rcl.: Dicdcı,içhsen: N]iillcı l. s.56 ıd.65 rrl: r. Pcılı]rızzı. s, .129). ııııyısa hııktıktı

'' I)ıs Pı)bIcrİ ıop]sci]cl Rcchısijlldllngi (" Iipik " ıcllİl]. çeŞi1ll bıklŞ ıçllıllnın biı koıunun
ı}dln]ııl]İlasl ınlıc]ni] llill)]cı crlccck şckildc 1,ıiı ıüıya gcliüillncsinc i]işkiİ öğlcıiyi 1ladc clnlcktcdil| (lic

1i)pik: s},lclrrılisch. l)ııslcllung ıllgcnıein ıncıkınnıcı l}cgrilli und SıcıZc (g.ncl]ik]c kiıbul gijlnliış
kı\rıİl \c ciinllclctill sisıcnıılik ıçıklınıısı. t]rockhıus)(ç n ),



]l

]-,l,Alt],IŞMAYA lLlŞKIN (ioZLt]ML[R

'' [ıı, cıııjııclı

(1trll1ı\cı,,ı. (dt]l.]l\.l/.ll nl 1.1\\iı\ \.lnl.n!:.n: lrlü).\L. lillltıl]]nıl,]

no],mIaf)nIn gcrçcklik içcriği (Miillcr I. ll) ı,c srımutlaşll1,1lıı,ıasl. ı,ıorn] hiptıtczlcıinin
olı.ıştıırulıırası usulii (Kıiclc) vc anıyasa yonlıT]una öZg|i nlünlcrit ilkclcı,(I'. Schncidcr;
Ehmkc llI:(-)sscnbilhl: Hcssc Il^ s.27 r,d.),

Yıırgıııııı pı,agınatizni aıılaşılır biçinrdc ortaya çıknııştır- Eski vc ycııiı,ıiı,ı bcnzcr
kaosu. l'aı,klı kurınısal kökcııtlcn kaynakIaıııır yıırumbilinıscl vc yöntcıııscl lrırckcı
noklalırının. unsurlırın vc seryinlilcrin bcnzcı-karışıklığı ve brı karışıklığın ancak hcr bir
ıılayda. pragıııatik biçiıı,ıdc verilccck kararla açıklığı kıvtışttıt-ula[rilmcsi. öğretidçki
tartışınalıürı dı bcliı,lcycn lrusrıslırclıı- Brı ıçıdın Anayasa lırıktıku ınetiıdiği özclliklc zoı
dı.ıruıııclıclır; çiinkii nornlalil'koı,ıı.ısuırrlan kıryı,ıiıklııraıı gi:içlijklcIlc kırşı karşıyadır.
Ayrıca^ ıneiieı,ıi hukuk ilc ccza hukııkı.ından litıklı olaıak- lıiIiıı 1ariI,ıi açısıı,ıdan çıılışıııısı
tıtnatnlınnl]ş biitiinciil yaklaŞıırrclrrn yırıtlaı,ııı,ılı şaıısıırı da sıhip clcğildir. Aıııyısa
hukuku. (idarc hııktıkuı,ıa gaiı,c çok daha gcnç). giircccli 0lirtak laın ottııı]]ıı]]ış. siy.ıs(-tc
sıkı biçiııde bağınılı. teknik vc biçinıscl olarak diğcrlerine oranlı ycıcrincc
fıırklılaşınan,ıış bir çılışına ılaıııdır. YijııtcıııscI rc yoruııbiliınscl ıçıdan bclli
aşaıı,ıalaıclan _gcçnıcksizin ani olrışır,ırışi'. bclli biı açıklığa kavıışmaırııştır: aiı]doğru]arı
bıkıınııdırııi kuraınsat unsrır]arliı katışınışlıril', tsıı htıkuk dalıırıı,ı. ııçıklıınalarıırı
kuraınsal ı,c idcoltlik içcriklcrc dcğil dc. pratik soııutlaştıtma olanıklırıııı dayaıırlıı,aıı.
anayasa hrıktıkuı,ııı ijzgü bir nıetodikle disiplin altına alınn,ıası. ycııi bir başlangıcı
gcrckıirnıcktcd iı,. Hukuk bilinıincle yiinlcnıbilin]sc l taü,tlşınıünın karışık drırrıırırı. kcırrlisini
tlliila]aa. stnaV yı cla kırır tckııiği anlınrınrla çij7iinı tckniği ilc sınırlııııyan [-ıiı

yaklaşııııı ziırrıı,ılı,ı kılır,ıaktıclır. Brı yaklaşııı,ı. içtihat. yasaına. idırç vc biliıı
uygrılaınalaı,ının gijzleıniyle kazanılıııış soıııLıtlaştırma ıınsurlarının kuraııısal açıklığına
vc kutaııısıl bığlantısıııı dııyalı olmalırlıı,. tsu 1iir bir yakIaşıııııır zaınınla rrılin bir
dııtanlşa döniişnıcsi. gajrtiniişlc tlsSaIlık cğiliıIinc girıı,ıcsi. laı,ılan soDtıca gaifc gerckçe
i'ırctcn. pr,ıgnıtik liktcn eyyaıııcllığa kacjar uzaııın bir yöntcın çokluğuna ya da cklckıik
ııygulaılııcl yijı]lctüılcrc kapılnıasl, ikiı,ıci dcrecedc bir stırrındrır.

I]uraya dcğin yapılan incclcınc. hukuksal daizcnlçnıcnin'' {'arkIı 1i]rlcri!rin hukuk
ııorınrı olirrırk geıellcştiriIıııcıııcsi gcrcktiğini ortaya çıkafır]aktadır, Bu tür biı,
stıyutluktan. pralik soııtıtlaşllrüııı ödcliııi yerinc gctircbilccck siıı:ııçIıı, tütcti]cmcZ.
Oysa. ttiın hukuk kura]Iırıı,ıda oı,tak olın nıırııcıliflik-j| ytırıııııbiliınscl \,,e yajntctırsçl

bcklcnıilcri k arşı layabilccck bir ajlçiittiı,. A},fıCı aizcleştircl bir bıkışla ü7clindc yctcriııcc
diişiintilırriiş bir kuraıı,ı r,c rıygtılaına ilc hcniiz ışılııı]at,]ılş brılrııılıll ynın PoZiti\ izlnlnin.
hukııku boşlıık içcrıııcycır biI sislctlı. yırgısal kararı katı bir ııııntlksaI ılt]aıııa cılatak
anlayaı,ı r,c sosyal daizcnin noftn tnçtninc yıılstıı]ltyl]ı,ı tiiırı unsuı,]arıı]t dcvrc dışı bırakan
yaklaşınılyla pratiktc sa\,unullnaSı gLiç bir Vırsıytlna bağll kaldrğı garrülınektedir.
Bııııunla birliktc. tck yönc iıdirgcnıniş biı biçiıı,ıde Savigıı1,'ı,ıin ytıruın unsurlırına
dıılaııan "lrrıkuksal yijntcn,ı"in 1,ası pozitiviznıi. (\,. (;crbcr. v. .lcl,ıring. Lıband ve oıIarı
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l. } It] Kt]KSAl- ]\1I]I()I)iai\ TI1\1I]t-1-I]Iti

ı) \,lelodik rc işlcrsellik ()ğrcıisi

('ıltşı,]a ıIclodiği. işlcı,sahiplcıinin nıctocliğicliı,. Yaıgı içtıhadı ı,c hııkıık bilinıinin
1,ınındı. aynı ricı,cccilc yısı krıyı.ıcrı. irİaı,c vc hıik|iılıçt ınıvısaVl si)nlutlaŞtllnlaya

çalışııııkıadırlır. Bi)yle bir çılışıııa gcı-ıel olııık norıııı yijncliklir: Ni,ırıııtın aııal,iısal yı
da hııkuksıl ııyıışıııızlığı vol açııayacak biçin,ıilc dikkatc ılınnıısı da biı ııoııı,ı
sonlt]llışüllısldıı,. llcr ilrıı,rııı,ırlı ilıili ını;,-ısı hukuku ktırıllaı,ı. L,ııı a]ınila işlçı g(jı,çnlçrin

'" Kon,iıı,ııkıir i*nıııs
l1nl\ ı ül J'] lit\lık

izlcycıı rıygtılııııa vc aiğfcti). ıı,ıei]cni hiıktık ıc ccza hııkrıktı açısıı,ıdaı,ı biliın tarihiniı,ı
saıunıılıbilir ııitc]iktc \c lopluırısal işlc\i \,ajııilndcn açıklığı kaı uşturuln,ıısı gcıekeır bir
tliiııcıııini yansıtıııakııdıı. []tıııı kırsılık. y(ı,Lıtn sanalının bı.ı krııallarıırıır kıınu
hııkııktıı,ıda \c ıı]ı\asa hııkııktında dı ıl,ııcn ktıllanıIıııası. l,ıaştan Lıcri. 1,,ı biı-yanlış
aıılınıı ı,ı dı kcndi haklılığı açısıııclan sınaıınıaıı,ıış biı,dciı,alınadır. Mcrlçni hııkıık ıc
cczı hııkrıktı. hııkuk bilinıi içindeki akılcı nitcliklc[ini kanılIaıııık iiıcrc \c ıortı]]ltı
dıırtııılarrla dı hıklı tılarık Saıigııl"niıı kaııonlarına bığlılıkla i,ctincbiln,ıiştir. Daha
sonrı kanonları aşııı (1o1ılrııııbiliıırscl tıkrı]. serlıest hık rıkı.ılıı. çıkar rc dcğcı içtihadı.
']rarçkçıli sistçııı'. ltıpik. tiplçştirilnıiş sisıeııı-iıışacılığı'". y"rg,ç hukuku vc benzcri
eğiliıılcr gibi) ]-önlcn]biliınc ilişkin lrtiliinsel ıc kısıı,ıi 1,aklaşııılar. büü tcmcl tizcıindc.
iç rahatlığı ilc rç ıiahı biiyı:ik bir haklılıklı çalışnıal,ı dcvını çdçbilıııiştil. Nornlati1'
ajzclliği ncdcniylc. kııııtı lıııktıkıı \c a]]ı}asa Iıuktıku. [ıtı yeni akııı,ılar içiııdc özclliklc
nıcdçni hrıkrıka ı.ı,anla sınıılı iilçiıüie ),t,ı .ılını)tıı ıJrç ).ıntl.ın. Siivigııy^ırin ytırı.ıın
kıırallırlı,llıl hcni]Z sınan]asl yıpılı,ıııdın kanııı ıc anıyasa hüıktıku tarıtindan ajdiinç
ılınıırası. bi]iııı larihi bakııııındın dı nıcclcni hı.ıkrık ı,ç ccza hukukundakibcnzcı süı,cçIcrc
gairc dahı giivcnsil bir dı}anakll.

Siırıııı. Saı ignl"ııiıı yorun] uılsuIlaııntn aııayasa I,ıiıkrıkrı mctOdiğindc
kullaııılıbilir oltıp rrln,ııtlığıırııı sıı]ıtııııasına re bunlaı,ın aıııyısı hııkııkııııı ilişkin
solİtıllışl]Il],]anIn ktlşrıllıı,ı ıçısıııdııı çijZiin]Icıı,]cnin siirdiirillmcsinc bağlıdır, Kın,:ııılırın
ınar,,ısa hukukıını ilişkin nornı sonıüıllaşıuasındı 1,ctcı,li o]ınıınıası. hukukrın

.uerçcklcşııcsiııi },ortıııııı. norm sottıtıt]aşn]asını isc ı]orııı t1,]ctııiııiı] aıı]ıırılaı,ırlırılnıısını
iııcliı,gcırıcicriır,:1cn kıynaklaırıı,ıaktadır. I}ıını kaı,şılık. anal,ası hrıkrıkıı ırıcırıdiğiniıı
sistcmlcştiı-iIııcsi için. ıroıııııtitl iğin },-|ıpısı ıfiışlüı-ılmalı: başka biı ınlıtıınlı. noınıun
\onıLıtlışlırIlnıası vıpılanclırıcı bir siiıcç olıı,ak bcliıdiğindcn. Iıukuk ıiorınlaı-ııııır yıpısı
ıı,ışlırılırıalıdır. Anıyısı lıııkııkıı nıctotliği. bir htıkıık kııraıııı ilç tçııc]lçııdiıilnıclicliı: I]u
krııanı isc (ister iIahi. ister ctik. ltlscli. toplun]bilinısel. siyısal-icicoltıjik ıiirdcıı olsıııı)
hııkıık ı|i:crint, bir kııraıı,ı ticğil. biriııiıi krıraıı,ıı. yıni hııkıık nıırnııınıın dıııTııı rılıırılıdır,
Sij7 k()ııüüsüı kııı,ırıı,ı. buraiiı ıırnın,ılını.iığı ınlıır,ıı1,Iı'v,.ırı.ıııbilin,ıç ilişkin'diı- Bu kuıınr.
lı()1,1nalil' viıpının ılkcsel bışkallğını üınınllıyacak vc l,ıııkııksal mctodiğin pfılik
çılışıı,ıasıııı rlı l-ıtı arka plıııilaıı bıkıııık gcrekcccktiı-.



]

vc yiiırcldik]eri diğcı kişilcrin davrııı,ıışla:-ıırı özgiil biçinıclc giiriiilcr. Siyasıl vc ıııayısal
vışıına katılın ilgililcı,dc. dalıı az ortıva çıkıııış ıc yönlcn]scl olaı,ak göz aıdı çdilnıclçı,i
alışılagclıı,ıiş olsa da. aıııyasaıııı1 soırıtıllaştırılınasında hiç clc kiiçiiınscnnıcyccck illçiiclc
fiili bir işIcvc sıhiptirlcr: notn-ııı ycrinc gclircrck. ı,]o[ına ııyıırak. ıııayasa hrıkrıkrını.ıır iziıı
i,crdiği 1,a rla kabul cclebilcccği çcrçe\cdc tızlışarak ı,c anlaşatık ı,c cliğcr yollııla.
Anayasa. noıııatif gi'üciiıli'ı 0ı,tıya koyıcıksa (llcssc l). anayısanln göZ ijni]ndc
bı,ılı.ıııclurıılıııası ya cla dahı doğrLısLı sotnLıtlaştIrılnıası ı,c g|inccllcştirilıııcsinc yiinclik bir
iradc olın "aı]ayasaya ıılışııa iradcsi"nin. geıiş anlıınıclı işIcı sıhibi olııık hukıık 1ıilinıi
iIc. dır anlanıcla isc ııııyirsa ı,c lıııkıık diizeni taı-ıllndaır yçtki kural]ır]ylı oItışttııLıIan.
giircvlcııdirilcn. ıııcşnı lıştı ı,ı lan ve kaıar Vc !-ıpllrlln ycıkilcti_v-lc doılatıliın bir
i.leı.elliklc :ınırlı kiılı]]:ın]ı.ı !cıckiı.

Anayasa hııkı.ıkrı \c ınayası krıtııııııra ilişkiıı bir işlcrscllik öğıctisi. tıurada iizelliklc
gcliştirilnıiyor olsa da (kı-ş, Llcssc Il^ s, I92 rrl,). bu bığ]antı giiı iiııiindc tLılLılınılıdır.
Ilukuk§al tnctOdiğiır koşııllıı,ı. tı]anıklırı ı,c sıırırlılığı. doğrudan doğrıı},a ilgili ırıakaııı.
göı,c\, \.,c çalışına işlcviııin di'ızcnlcniş biçinıiylc bcliılcniı. ('ılışnıa yihtcıIlcrini
bcliı,lcycn dc. çalışınaııın tıırzı vc giircr irlir. Anıvısıl rıygıılaırııırıır gi)rcvi. anıyasantn
soı,ı]tıl la§tı It lı,nasıdı L Btı soıılLıllışttrnıı. rliizcı,ıIcvici biçinıdc hrıkuk krırallarının
koııtılır,ıası vc g|inccIleştirilnıcsi yoluyla yiısaırıa. }-airi]tıılc rç hiikiinıcı ııııl'ındııı ycriırc
gclitilir. Aynl gairc! asli lılarak dcnctlcl,ici. lhkaı al,nı zaı,ı,ılııldı norı]ali]'takiljr alaııınıı
sıııırları içiı,ıdc hukukrı gcIiştirici bir ııilcliklc olınak ii7çıç yargı tıı,ıl'ından ycı,inc gctiı,iliı,.
Pozitil' hukuk diizcııi kaı,ır alınıııısıııı. ıçıklaıııııırsıııı ı,c gcrckçclcııdirilıııcsiı,ıi dcğişik
öIçi] Vc biçinllcrdc giiIc! cdillırliştiı. Ilrıktık ktııalı. hiikiinlel !it iliı idarcce alııııııı karırva
da ınılıkcıııe iIiını biçiıııindc 0.taya çıkan kııııın açıklanıııası. hııkıık dcılcli dtizcı]inin
bir rınsrıruc]ur. Gcrckçcı,ıiıı an]aııııı vc ıçıklaı,ııııası. L,ıir _v''andan ilgililcri inandırnıalı. diğet
yıtıdi,ün iist n,ıılrkcırıçlcrçc vıpılacak irlısı bir inccIcnıc ilc htıkııksal ktırıııııaırın L,ıırşka

tıIaııaklarıı,ıı \c ınayısirya ı.ıygı.ııIı.ık sorıııııı içiıı kararın ricırctlcııcbiIir oIıırısıııı
sıığlaıııalıdır, 13ir diğcı cıki. ilan cdilcn vc gcrckçc lcnd irilcn kırırın lıtıktık uygrılaı,ıası.
hııkıık biliınj vc hukııksal \,c ıl]ilyitsal siyısct taftıŞınalaı,ına gctiİdiği katkıdlr, Tcan,ıiil
tıluşıınıunu. clcştiti ı,c dcnctinıi cıkilcl,cn btı tarttşıılı. ijzgiiI didaklik scırrınlarına btırıda
dcğinilnıcyccck olan aiğlcli \c giinccl olıylırı clayaIı prrıblcırılcriıı dantşsal üıitcliklç
çaiztimli yrıltıldı. lıııl,ııL hiliııiıiı çsrs görc\lçıi ıı,asıncla ycr a]ır. tsu l'iırklı görcr yıpısı
ailçiisüıldc hııkıık ıı.l,gıılıııııtı.ıı. yorııııl,ıiliıı l,e yiintcınbiliın açıdan iizclcştircl bıkışla
açıkça yiikünılii olır,ıısı da. istcı,islcnıcz dıyındığı norıl]ıtil' ij lçiil lcrin. btı ijlçai{lcrlc ilgili
ı,ı,ıaclcIi ı.ıııstırlırıı,ı iincı]ıiııi \,c katıtıı,ı sar,rıntı]abilirliğini ıkıicı biçinıcle ortayı koyııııyı r,c

doğİuluğuılu clcırcılcıırcyc clvcı,işli biı nıetodik için rle ça[ıı gijstcrnlcli vc bıı tıygrılıınirdı
karaı,^ hcı, iki unsııı,uır (norü]]atiI-\,c ncsncl ıınsLırlaı,,n). yijntcınscl olıtık fiı,klıJışınış
destcği ı,c ııygrılıırıcık ntıı,nıun karaı noınru olırak sotl] ut litşlı],ı l]ııs ty la cldc eililnıelidir.
Hııkıık ınctiırliği. karır vcrı,ı,lc Vc gcrckçcleniliıııc siircçlcrini, l,ıırolın ı,iinclcliği kişilcr,
ilgililıı,ı,ı,ktıııııul işlı,r g.)ıcl71cl, (dcı,çcç ırıiılıkcırıclcri. anayısa )iitrgısı ıb.) v hııkıık
hiliııi cli_ı,lc tlcnı,llcıt,n hiI gui l(ilIişijüü ytıIı.ınrı açık ttItnıık içiıı cliişı|inıırc irşınıalırıırı
yctcrli ij]çakle kiiçiik adıınlırı biilçbilnıclidiı.
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I lukukçulıı. ınıvısıdın s(j./ cıtiklcıindc \ c },ııdıklıı-ıı](lı. ına},asa ıılclnini.
_v-ısatlaır siiz clliklcfindc dc. },ıSı n]clnini kıılcr]cı,lcr. I}rını kaışılık hrıkrıksal yiıruı,ll
bilinlc ilişkin }-cni cğilinlleI (\,1iillçI 1. ijın. S. 1.17 rc].). noı,nl nlctı-ıi \c ı]Orlnüııl ai7dcş
oln]ıll1ıslnln tcn]cl olgtıslıı]tı orlı\.l k,,\ l]lıkl.ıLlll jkl ı(lllc] ll(\l(,n]c pOr,itil' bir hııkuk
ktıralıııııı sijzii. sıı-lccc "lııızrlığınııı zir\,csi"dif. [,}iriırcisi. nrıı,ır,ırın sij/ii yıltlııca üloı,ı]1

pıogıanıının liııııırjlc c,jilıııcsinc lrizıııe1 c,Jcıkcır. bıı li)rn-ıiil içiııılc ııiırıı,ı alanıııa. kura]ı
birliktc kıııan biı,ıııısrır iılıı,ak yalnı/ıJ.ı ılıırI .tlılıı. İ[inti*i. !!,lcı]ekscl ııılayışı gaj.c

noInı nclninc ıi1 sılılın ]]orıı,]alillik. b].ı ıı]clnin kcndiliğindcn biı sonucu dcğilclir.
Notıııtitlik. çrığrı kcz kiınrrısıl-top]Lımsı] niıclikteki dıl dışl olgıılırdan kıynaklınıı,: fiili
bil işlcyiŞlcn. lliIcn 1aılıtıı]llş iılı,ı,liıslıldııı^ L,ılı ınayısıl diizcnin kcncli ılınınrlıki ııı,ıl,ıirik
gaidiilcnıclcrç yönclik tiili giincclliğinclcn: },ani islcı]ilsc dc. gcrçckliğiıin gııantisi
ınlınıındı ılor]n ınclı]iııdc ıs]ı bcliı-lcncbilir ,.ılııııl"ın rılgı,ılarciııı. []iı Iırıkrık kııralıııııı
"i(,(,/,/gl". bışka biı dcl,işlc (kııııIıır 1,ayıırılanıırası. aktııılıııası. 1,ayılıı,ııısı. kıbul çdilnıcsi
ıc onı ııytıInıısı ncdcni1,1c) oıırlın kı_"-ı,ıaklıııııı dii7cn. dai7çnlctılc ı,c ı)lçii rliirıiilcri"I rlc
kLıralın saiıtiııdc ııııililc iılıııık mc\,çuı dcğiIdi[- Kurılın içcriği dc. saiıi]ndc ancak dilscl
olarık ilailc cdilctıilir. djlc ajzgii biçiındc "tcııısil crliIcbilir". Srııııı.ı1 bir hııkııksal olayı.
(ınıyıSıl) normun SöZ[] dcğil. yasaına \c ylill:iltnc olgaı]lı[l. i,jarc ıı,ıcı,ıltır]aıı Vc sonuçtı
il_uili 1ınayasıl) noııııun sijzcl lbImi]lısyoı]ııtttııı rchberligindc \c s()ıılutlirşlıtııııııı]ı diğc],

}. ajı]lcıı]scl ıraçlarının yıı,ilınıı1,1a htıkı.ıksal rıl,rış ıııızlığı çıizccck karıtı ı,cıcn. ilııı çrlçn.
gcıckçclcırcliıcıı ıc gcıcktiğinclc liilcn 1,cı,inc gclirilıncsini sağlavan vırgı nıcrcilcti
dLiZcı] lcl.

Tcınıiili hııkuıkıın ı,aılığı. noıııı \,c n()[nı ıı.,1niı]iı iizdcş ııln,ııilıgı. kczı
nornratilliğin bir oıiıriıc tırılindaı,ı sabiıleşlirilnıiş r,c yavınılannıış biı,ku[al ınclııiııc LrığIl
olınadığ1 gaiıtistiDc ıyriııılık kızındıınııktırlıı. |]ir ()1()rilc 1ırallndın taııınılınıııış biı
n]clnc dıyınnlası da 1cııİi]li lıııkııktın. lıııktıksıl nilcligi kuşku göıiirıılcz. Hııktıkıın

1ızılı şckilcIc 0ltışltırtılınası. diiıcı]]cnıncsi rc diğcı ırrıııılıı,lı lıclirlcnnıiş biı-LıstıIc gairc

vıvınıIınnrası iizclliği. onun ıııııııı olıııa nilcliği1,1c iizdcş dcğildir, Btı i)zcllik. dıha çok
m()dcı,ı] çığın siril ınayasa cIcılcıiniı,ı htıkuk rlçrlcti rc dçııroktısi gcrcklcri1,1c
bığlaı,ıtllırllr, Ayı-ıcı. bu aj7çlliktcki bir pozitil hrıktıkrııı cgcırıcır olcluğu llcr ycrdc.
ınayasıyı çk olırak('] (ınay-ısal) 1cıııiil htıkuku da 1iiııı noıııı ıilçliğiylç kcndini
g(istcrılcklc(lir (krş. gcnc] ıılırık Hııbcr. [{cssc lI. S, l51,). I}unun (itcsindc. yazılı lıı-ıkuk
içcrisindc bilc ııygulanııdaki kıııılıı,,:1ı il'ıırlcsini bulın nonrlılilliğiD ililscl bağlantısı.
yılnızca sonıLıll şlııılıcık Iıııkıık kiıIalınıı] ı]ıctniylc dc sınıı,lı dcğiIiliı,. Kararın işlcnişi.
vası nıa]zcnıc]cıiııin. iiğrcıi kitıplaııırıır. şcrhlcrin vc ı,ııtııırıgralik ırıştıınralıı,ın.
içıihııIıı-ııı rc karşılışlırn,ıalı lıukıık [,ıclgclcı,inin _v.'ıı,ilıııııyla. yıni n()n]] ülıctııi),lc ajzdcş
olnıavan \e btıDLııı iilcsiııc _gcçcn çok sirl,ıcla nrclinlc gcrçcklcşir.

Hııliıli.ıtıl ııt,tııılik. kcı,ıı-li lcıııcl k()ştıllarını oı,lı)rı çıkıfırıak için hrıkuk
tıygrılaıııası ı,c hııkıık biIiıııinrlcı cltlc cdilccek gcniş kapsınılı biı çılışıııa ıııalzcnıcsınc
sıhiplir. Avnı şcr. hııkuk bilinıi \ç l1.]//,1.r,, iııı,ııııııi bir[ıiriırc lıağlınıık için göstcrilcn

çabalırın bııgiiıı ı.ılaştığı dı.ırtını açısıntlan rlı gcçcı,licliı,. Yısı 1ıoziliıizn,ıine dı_v-alı

h) Nrırıııılillik, ,\ıırnı ı,c Nı»nı ,llt,lııi



yijntctlıin ktıı,a]ıısal koşııIlarına ilişkiı olırak brır;rda ıılrışturulan tasJağa bcnzcr biçiıııdc.
ilctişiııı kııranıı dı gclcnckscl htıktıksal nrctodiğin. trrctiıı yoruııııı iiğrctisi iizcriı,ıc
yiığrın laş nıak la. tck anlamlığı aınaç kavrırnı olıırırk bcıriııscıı,ıcklc. htıkuk kuralıııın
lıınanılanı]-ü]ş bir "içcriğe" r,c yazılı bir çiiınlcdcıı çıkaı-ılabilcn ya da çıkarılabilccck bir
"anlaıı-ı"a sahip oldrığunrı r,ırsıyıırakla. ıarlıkbiliııısc]"] bir düştincc slilinin tınsurlarına
sahip rılduğtınu oIlaya koy]ü,ıaktadıı-(Hoı,n !^ ijrn. S. 24 ll]. l05. l57 1]:^ l60 tİ; IIrırn Il.
örıı- S. 577 1I.5tlOf.. 585. 51l7). İ]etişiıı kı,ıraını lrrıkrık norınlarını kavrıııı,ıak üzcrc brınıın
yerinç brıyrınıcu ilctişiııı sistcıııi ıııııtlclini"'1 öncrıııcktcdiı-

Bu açıklaıııalaı, ı.criıııli [ıir I,ıarckct ııtıktası rılsı da. bııırların sı,ıı,ıır(ta hukuksa]
ınc«ıdiğin gclişiıııinc sağlayacak]aıt katkı ızdıı. ('iinkii gclişıı,ıiş iIctişiı,ı sistcınlcri için
zorrnlı.ı olarık aılın kırınışıklık ncrlcııiylc. btıyıırucu ilctişinı tçıncl ıı,ıodcli 1,crinc. ıııaddi
(ncsncl) bctiınlcmclcr"' öıı plaııa çıkınıştır. []Lına koşu1 olarak htıkuksaI yorunıbilinıin
yasa pozitiı,iznıini ışan tctnçllçri dc. yalııızca uyguJıııııı vç biliıııclcki hukuksal

çalışıııaların gözlcı,ın,ıcsiy lc cltlc cdilı,ıiştir. Bclirtilcnlcr yanında. hııktıksal yorrıınbiliıı re
ilclişim kuraınlarıııa ilişkin çözüırılcnrclcı,iıı birbirinc deıık dtişcn iizclliklcrinc şu
hususiarı da eklclnck ıniiınkündiir: ilcıişıın tcLnl!ı. ,,,ııı/ gı u7 ıil,alaı,n'ıı gele(,cklcki
ıırttık clkilc.şimle riııl yönlendirir. Bu oİtak ctkilcşiıll. hcr scl'cı,indc cylcl,]lSel. airgtitse] Vc
nesnel ilişkilerin göreceli sabit yapısını r,ıluşturrır- Buniar ise hukuk norınunun diIscl
ifiıdesi içindc bir maddj ajz olarak ycr alirn,ıaz. oıırın içindc işin doğası gcreği var olıı,ıa
t,ıIrrnağı [ırılaıı,ıaz. Norıı,ı n,ıcı,ıiı,ıdcki hukuksıl kavıaıı,ılar sadccc be]ir]i duruııılarda
(arrneğin sürç]çr. günler ı,e salt usul lüiiküı,ü]lcrinde olduğu gibi hukrık tırıfındaı,ı ürctilıı-ıiş
norm alaırlarında) kasıcdilenin ınadcli (nesııci) tanınıını içcıirIcr: bunlar gcııclclc scısyııl
gerçekliğe karşılık olarak diişiiniiIcn işarct vc bağlantt kavrıınlırıdıı. Nonıı ırıelııi.
ncıı,natifliği vc ontın son]ul ncsnel yapısıııı "içcrır,ıcz". Norm ıı,ıctni. lıesıcı,ıin bclirlcdiği
hukı.ıksa1 soınutlaşttr]Ianttı nlcşı,u vc lcgiıl olaııaklarını kçırdi a]anı içinclc yöıetir ve

sınırlar. Nonn mctı,ıiı,ıdcki hukııksal kaı,rıınlıır. ijııccdcı,] bcliı-Icı,ın,ıiş olaıı biı anIayış
doğruJtusunda "kavranınaya". ctimlclcı,isc aynı doğru]tuda " ııılaıırlanclırılınaya clrcı-işli
dcğildiı. tsurada baklş yönii. rlıha çtık "alıcının" tıklif .;rııııırloşlırııtl _l.].ıli,\,ct inÇ vc
böyleliklc anıyasal ve )rrıkrıksıl stıırıiılIışlırıı,ıa göreı,i için anıyasal vc hukııksa] dLizenin
piızitil'hukuk btıyruğrı ile beliı-Jcııen ı,l/cııır,1 ır.ı1 ı/rçılıııına yöncltilıı,ıişıır.

L,) N()],ü11, Nornı Mcıııi ı,a Nıırnı Yupısı

IItıkuk uygulaınası üzcriııdc yal,ıılan çijztiınleüııı:n in garstcrdiği gibi norınaiiilik
yapısal bir süIcçlir. Normatilliğin. nonn vc norıI ıırclniylc olan iIişkisiı,ıin çöztiınlcn,ıcsi.
nonn yapısının çözüııılcıırcsi içindc dcıııı,ı ccicr.

"Nornı yapısı vc ı,ıoıınaı ill ik". Iıukııksal yorunıbilinıdc htıkuk vc gcrçckIik
arasındıki ilişkiniıı ıı,aştıı,ıIn-ıası \c biiylcce (anayasal) lıukuksal ınctodik sofLıııLınLın

kısıni bit- böltiınii için aııahtar siizcijk olııak hizn,ıet giirnıeklcydi (Mi]llcr I). Burıdıki
açıklanıılaıa görc. "ı1cı,ı]1 yapısı vc norl,l,ıatiilik". aynı zaıIaııda yasa 1,ıoziıır ızıniııi ışııı.ıl ı

aııaçlayaıı bir anayasa ınctodiği tıSIağını dı dcsıcklcn]ektcdir, ('t]nkii bu taslak. daf

"',)rlı(,ll)!, j\.h] \ lülll j.hjlinl,.]
''\Io.ıcl .lc, jrİl).liııj\.n K()lllnltlnikııi1)ll:,\,1.]ıı: lıırılıııcırl.ı|ünl\i:ı.llı] ü1l()(l. l

' ' I)ic ılıııglıcJıe I)c.kııpıııı
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anlan]dı dOgn]alik \c yiintcnıbilinısc] unsuIlafın yatltıldı. buıada krılIanılan ıırlaıııda
yortınıbiliı,ııi dc ka1ısaıııık1ıclır.

Si)z. ılışılıgeldiği |izçrç "hukuki btıyı,uk" tılaı,ak aılaşılın "noı,ın plogIanıı"nı
itıırlc cdcr. L]}tıırı cş rlcrccctlc ol1nık iiıcrc noIn] alını rlı niırııı i]ahildir. Norıı alanı.
no[nı pıogıanıının kcııdi ılı|]zçnlcıııc a]ını o]ııık "scçtiği" ],ı rla (başkılatı 1,anını.la gcıriş
ajlçiidc biçi]lr kıırirllııında olclıığu gibi1 kısıırçn kcııcli viıı,ıttıiı s()s\,ıl gcıçeklik kcsilinin
ıeıııcl y-ıpısıclıı,. Notnı ılını. hrıkık ıırılıııi]ıı 1,ırılıla[,ıilcccği !üibi (siiı-cleı. \ıdc]cı
hakkınilaki hLikiiırlcr. [ıiçiııı kıırallııı. kııı,tıııısal re ıısııli c]ilzcıılcıııcle ı rı].). hııktık
1arallnrIan 1,aı-arılıııııııış dı ıılıtıiliı (kı,ş. AInıın Anavısast nıcl. 1,1"". ıır. ]i2 ı,c J1' . ııı.
.1i l"ı^ ıı. 5,] cLin,ılc l'"'!c bcnzcr kıırallır.). ('oğtı ı-itırunıda hct ikjsi bir arıila geçcrlidir:
Norııı ı]anı Iıcııı lırıkı.ıktın yırıllığt hçnı clç hııkıık tırallııdın \aralılnıııırış rınsutlat içeriı,,
()rncğiıı Alı,ıııı Aı]a),ısısl'ııın 21,1. nııclclcsinin ilk ciiııılcsinin"' ıriırnı ılaııınrIa^ siyasi
akııırlar rc tığraşılar ilc btııılaıııı içcı,ikscl proı]rıınlaı,ının liili oluşunıu hı.ıkukçı yaı,atılıııış
olgtılaı,dcğildiı,, Btını kırşılık hukııksal chlilcli ıılan ıc tılııııyııı dcrııckler ve bcnzcı,i
gtııplaşıı-ıılırın hukuksıl biçinılcri rcvı Anayısı'nın 1l. Kısnıı (Aııayısa nı. 8i rcl-1'L. yı
clı yırgı tırgıı,ıı ilc ilgili (ajrıcğin Aı]a),ısa m.92 ıd.) ııorııı alanları. ilgili niıı-ıntın
sijziindcn dc aıılışılacı_ğı iizcrc. ncrcılcyse lanıınııyla hLıkukLıır },aıatttğt ııornı alaırlarıdıt
ıç bı.ınlar tcıııcl hıklırın \c\,a 1cıı]cl ınıyasal ilkclcrin (nı]ıyısı ı,]ı.2().2l. 79..] \d.)'-
ıornr ı]anların,Jın ,jıhı tını ic giirenilir olırık nornı nıctııiıırlc Iiırııırilc cdilırıcyc
clı,cı,işlidirlcı. Ilı.ıkıık ııorıırıntııı^ kcndi diiıcnlcnıc ıılaıııııdın yalılılıı,ıış bir "r,aı-sıyııı,ısıl
hiiki]ı]r". bir 01orilc 1aIallndan gcrçckligin iistiiüıc konLıltlıLış bir 1ıiçinı olnııılığı. ıksinc
diizcıı]cıırç konusu olın sosvıl a]ıııııı ıı,ıiıdrli _v-apısıııdiın kayııakliılaı,ı di],,cnleyici \.c

cnlrcdici bir soıltıç ()ldılğu. iizclliklc aııayası lrtıkııkı.ıırc]a t,ıclirgin şckildc gi)riiltir. t]tını
rıygı_ııı tılaı,ak. lırıkrıksıl uıl,ı:rılaıı,ıı siirccindc üıyıışıııazlığı çijzccck hüıkuküın [ıuluınnıııı
ı,c kıratın gcrckçclcndiriln,ıesine ilişkin bağlıı]ıılaIıüı "t1()rı]ııli]" ıc "ıı,ııpirik" rınsurIirrı.

çoğu kcz birbiı,ine bığlı \c bij),lcce cşiı dcı,cccilc ıoııı,lııil'ctkivc sıhip olaıak otaya
çıkırlar. lIııktık soıııtıllışlııı]lasıı]ıo gcIçck si]ı,ccı içcrisindc. "lıukıık" rc "gcıçcklik" lıcı
tıiıi kcndi içiıl raı, tılaıı bağıııSlZ bil),i]kli]klcr-| dcğildir. [)i]Zcnlel]]c rç buıırın]ı

" İıısıı onııııııı ıtokıınüılınıı\ı.ıgrnıt rlr\kiı kLLı,ir] "İn.ın oııınıniı rloLıı|ıırliünıiı/"
K,tdın.lk.l .\iı] gi}]. rlgjl kı]lıL llll ,j ].). J]lrrr1.1] k \ı\iüg ünl. ].l).

'' inınç tlinıııicdıır o./!LL| |itii llİ 1|)
"" Sıİıı hjLrr.. iıllı\ı lrİı \c i]lr1.1rrİ i],,giilIii!ii (]ıl, | ] (ii]ı]]c l)

'IJiüılr]cı lriı]liün \i]iı5ıL ııııdc ıılısıııııııııdı tıiıLiltc crki 1ıpıı",
,\niı\ı\iınln lid.liı] \iü5ıLı]lüı \ailiilii]]ı].\i \l la(i.1ıl \ih.ıllll' lrlı\lliınl ıı\l\ın lri)lU.ltı
\ııı}ı\ı'ıırn ]() rııda.\i. (l.\]cliıı dcnıoküıl]L. ııııl ıcliılcıı ııü(cli!ijıi 11,1)..gcıııc]ıLığııılıı\ıııgı]ıü

\. kııl]ınllIiünr ü1]]). \ı\ilİrınjll ırlı}ir\ıl dıı,,.]ı.. \|ili]ıl]r. \C \ılg]]rılı ]ıl.ü \. ]ıüılt]kı 1rtl!]ı]ı!llll (l'l)
b.liJ].\c1l \c \ıınlil)]ıü]jl ıll.üılı). l1.1k[ül)] gil\.lll. ıLülllı ı]ın ll'_1) ı.n].1 i]k.].ül üc.lİl.kı.(lll ]]ıüılıü \.
rn,ın hit\.r\clill. !lıll,tllıııLllıtl,,Llg] iillgin.l] l ]llı(]d. (j(; nl ]t). I ] tl\lüllll.iı (lcar\1 lllnl.\l rİiünl[üürl

]ıııı ııı l, ı ı lı ,l, ıııl ııçı ı/, ,lı),, ıı]ı ıııı''
' Jilllcrlı.fhcrJcül(l. lt.lh1,1ılı(lır])!: u\ lü|]llı,,]ügl çi],,...k hr][ıükırll htülırnnlı\ü

l..ı Lııı L,.ılı[.], ı



dtizcnlcncıü ı,ıcsı]cl alan. t]orn]LıI,ı soıııut Iaştı rIlınas ıı]dı ilkc olarak cşit dcıccede etkiye
sahip. f'arklılıkları görcccli oian çsısIardır-

Ntırn,ı alııııı. ncsnel ilişkilcı alanının'' ıyrııılıları ilc özdcş dcğildiı, llukuksal
diizcnlçıırcnin ncsncl unsurrıdrır (Mijllcr I. ainı. S. ]07 ı.,d,. ll7ı,d.. l]5 vd.. l]l vd.. l]7
vd.. ]42 vd.. ]84 r,d..20l vd.). Norırı 1]fog[aını. biı hukuki diizcnlcıııcylc ilgili vcrilerin^
yaı,ıi ı,ıesncl alaı,ııı,ı"'tanıanııııciaı,ı. ııorıııatillik olgusuııun bir ııı,ısurrı iılarak ııorııı alanıı,ıı
iiırc çıkırır. Niırıı tılaııı. nornrılilliği birliklc oluşturan bir ctkcndir. Ntırnı alirnı iılgularıır
bir toplan]ı değil. yapısal unsurların gerçeğe yakın lbrıniilc cdilnıiş bir ilişkisidir, Bu
unsıır]ar. ııornı progı,aı],]tnın scçici vc dcğcrlcndiı-ici bakış açısıyla srrsval gcrçcklikıcn

çıkarılır ı,c kcndisinc gclıclliklc !c cn azından kısınçn hukuksıl [ıir biçiııı ıcrilir.
IIı.ıkuksal biçiıııe sahip tıJııası vc norln prograı]ıtIıın bakış açısıyla scçiln,ıcsi ncdcniylc
notn alanı. hukuk clışı gcıçcklik kcsiliııiıı yalın [,ıir_kopyası 0IıIanın ötçsindc bir nitclik
kazanır. Norıı,ı ılaı,ıı. "flili duruInun ııOrınatif giicti" anlımında ıiçıklanaıı,ıaz (Miiller I.

S- l27. l72 ı,d-). Bıı bakınıdan lrrıkrık niırıı,ııı. nesneniıı belirJccliği bir düzcn ıııtıdcli:
hukuksal topluluğun bağlayıcı [,ıir kısnıi dlizçn öncrisi olırık kcndini gijslcriı-.
Düzenleyeıı r,e diizeıı]cııecek ol!ının zofLınlu rılarık biı biitiin oluşturdlığu vc hukukuıı
gerçekleştiriln,ıcsi çabasıncla karşılıkIı tılaıak birbiriııi taı,ıaıııladığı r,c dcstcklcdiği brı
kısııi diizcıı, hukuksal kuraI taralınclan dilscl olaı-ak kopvalanır. Bi]ylc biı hııkıık kurılı.
ncsnel olarak belirlenen. anıa ncsnc vcrilçriııiır al,rınlısında kaybolmayan bir düzen
taslağı işlcıigörtiI- Norm ılirnıııııı. bjr hukuk ııtırıı,ıtıı,ıda. kcza biı-karar norıırı,ındı giizc

çarpması, yalı,ıızca^ ı,ıorın progran,ıı tarafııdaı bçlirlçncıı srırrıırlar çcrçcı,csiııdc söz
konıısıı oluı. Biiy]ccc yasıtna. idarc ve ııra]rkcnıclcü,, prirliktc nıırı,ıı aIaı,ııı,ıı ncırır,ııtif bir
ctki tantn]akta. liili duruıı,ıuıı sahtc normati1'liginc'-' kapılıııış olıııazlar. Fcdcrıl Aırıyası
Mahkcıı,ıcsi dc haklı iılarak böylc harckct ctnrcniıı. "topluı] Lıiliııciliğc^'deıık gcldiği yı
cla bunun "hrıkrıksal tılırıayın" bir ııclodiğc kcı,ıclini adaıııak rıldrığrı srıçlaıııalirrıııı kiırşı
çıkn,ııştır (BVcrfCE 6^ ]]2. ]42 ı,d.^ l47 ı,d,).

Bu yoru ıı,ıbilinıscl yaklaşınıın bir bijli]nıüııiin Savigny'niı gclcnckscl yorun,ı
yönlcı]]]cIiylc de aşılabilcccği iıirazı. aııılan yönteıırlçrin biiylc bi:,yola giııııckIc kcnrli
bakış açısına görc yapınamısı gerckcn bir şcyi gcrçcklcşıirıniş olacağını gijz ırdı
cıınckıcclir. tstı tiir girişiınlcr. hukıık ııygulaınasındı noı,nı alınınııı ıııacldi unsuılarını
dilscl açıdan sürckli olaıak pcrdclcıırc c]uruııunda kalınaktadır, O1,,sa gcı,çektc bıınlaı,.
kaniınlarıır yaı,dımıyla doğIudan doğruya cldc cdiln,ıcsi n]üırıkiin ()lnıayan. kcndi ncsı,ıcl
varlık]ırıırııı cıkisiylc hukuki Sorunun çijlüİ]ünü bifliktc bclirlcycİ rınsrırlırrlıt, Bıı
çclişki. yalnızca Saı.igny kural!arına [ıağlı kaIıııanın. anayiısa hı.ıkı.ıkunda dı ı,ırsıyıııısıl
kalıı,ıayı zorrııılu kıldığını göstercn ijzcll jklcrdçn biridir-

Bıınrın gibi non,ı,ı a]aı,ı]arıııııı t'arklı ncsncl (jzclliklcri cle. hukıık [,ıiliııindc 1,çr bir
disipliııiııin farklılığını 0luşttıIın ctkcı]lcr atısıııda ycr ılırıaklıidır. Biçinı kurıIlirrıııda.
Lüstıl ve airg|it]enlne ı,ıtııınlarında. atıl'krııallaı,ıııda. yasal taııııı,ıIaınalaı,rla ı,c sıyısal vcyı
bircysel olarık taıııınlınan hukuk dtıgı,ıatiğinc ait-kıvrıınsal il'adclcr içcrcıı

o]gtr dtlrıılrl(ı. llc\n.] olı} )'' SachverhıI1 :nesncl ilişkilcr alını 1ncsnc
"' Sachbcrcich: ncsne1 ılın^ ncsnc ılını
'- "Dic nornraıivc Krıİ des Fakıischcn": "
'' apokrvpc Nornrativıtacl dcs Faklischeır:

tliIi dulunltın İ(İr)raıil' glicli".
lj ili dütrılnlıın §|ıhıc İorınılilliğ1
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diizcnlcıııçIcrrlc n()[nı ılanları. ilgili ııorn,ıtııı 1ırogrınıı içinilc saklı kalır, I]uılaı.
soı]ıLıtlışlırını içiıı tıygıılaı,ıalı ck bir l,ıakış ıçısı gclit çzlcı, I]ir noı,nıun ncsncvc olın
bığı nc kadır gL]çIii},Sc. nolıll ılaılı. lrukukçı yaratılnıaıııış LınsurIiılı nc kadıı,çok
içcriyıırsa. bu noıınun ıı\,gulınnıısı no[nı alını çijıütlılcnlcsiıüiıı sııntıçlarına o kadar çok
gcreksiniın dul,ııı-. Anı1,-asa kıırallırınrla niııın alınları ü_lcıclljklc ı,çriınlidir rc
soıIutlaştlrnıa için iiııcnıli biı ağıtlığı sahiptiı,. I}u nçdçnlc anavasıl )iırgı praliğiırin
ıirırek rıluşttıı,acak bıı bilgi dcğeri ı ııdıı,.

Nornı yıpısının lipoltıjik etır,ıeırlcri \c bı.ınunlı
sonltıtlaşllrılnlasının dciişik kiıştıllırı olıruk şıı iirncklcı, r cı,ilclıiliı:

tıiı liklc ııorı]]tın

NçsnçI ı]ıının özelliği (alanın vcni ya da gclenckscl iılırak güvcnccyc alınmış
olı],]ası. taşıdığı siyasal vcya sosyaI irnc]ıüiı] az ya da çok o]ması. htükuk tarııilıdaı,ı
üt yafıtıldığı"'doğal o1arak n]t olLışltığti' yiıksa belirli bir kırışıııı ilişkisi içindc
ııi bu lııııdıığu vb. )
Ntırııı prırgraınının fiı,ııii]ç cdilıııcsindc nornr nıetninin giivcııilir olup oIııadığı.
Kurallıı sijziindc 1iıılıiilc cdilcn nonll programlnll,I ncsı]cl alaı]dan. yani l]ukuk
kuralınıır yöı,ıelik tılduğrı alaıııı,ı daha geıel konumdaki nesııcl ilişkilerinden niırnı
ılanını scçip rırtaya çıkarıııasındaki taınlık.
İçtihat vc hukuk uygrılanıasının içinde ve dışıncla tlüzenleıııe alanının (bilimscl)
işIcnınc dcrcccsi vc konun,ıu.
Soınutlaşlırılnıası gcrckcn kuralın kcndi kodiiikasyonu ya da (anayasal) hukı.ık
düzeı,ıi içerisinclc ncırınatif ycri (örn. Alman Mcdcni Kanun'ıın (icırcl
Ilüküın]eriııdc yer aliııı ı,ıtınnJar ya da tan,ıııınlanınış bir kodifikasyona bilinçli
iılarak krıııı.ılmı.ış iılan Alman Mcdcni Kanunu'ııun l38l". 2428" uc E26i].
nıadclcleri gibi dcngeleyici ilkc norııılırrı:: Anayasadiı; Dcı,lct şcklinc ilişkin
kurallar. Dcvlctin amacına ilişkin kurılIar. hukuk dcvlcıi ilkcsiı,ıiıı dcğişcn
soınutluktaki gcreklcri, yasa yapıı-ıayı zoruı,ılu kılaıı kura]lar, anayasal dircktiflçr.
nıaddi vc ölçii norıılar. yctki hiikiimlcı,i. ijrgtitlcnmc vc rısul kuıallarl. tcmcl
hak]ar).

ıJl Nrır»ı l/ı,lninin \1ırıınııı Ycrina Nt»ııııııı.Sıınıııllıııüırılnıusı

Hııktık tıygııIııııası ı,c biliıııiııin yijntctıılcı,i olırak sadccc yiırtıııı krıraIlırı
gi)stcıildiği siirççç. Irrıkuıkı,ın rıygrılaıııaila gcrçcklcşn,ıcsinin yapısı yınlış aıılışılacıklır,
Norı]ltlıı söZiiıliiü1 Yortıtlltı. solT]tlllaşllrl,]1a siirccil]dc cn iiülcü,]ıli rınsııtlırdan [,ıirisiilir. aııa
yirlııızcı biı unsuıduı. Yası poziliı,izıııini ışıcık biı,nıclodik. ı,ıorıı,ıun liili uygulaınıl,ı
kıpsayıcı ııılanıcla sOı]ıtılIaşlıItlı]lısı gıircri için ktırıllirı, sıııııbilıııclidir. Nc açıklık
dognrasını'' nc ciç irıciç dogıııısınıs' bığlı kılırııIıdıı,. BLı yaintçın. hı.ıkrıkı,ı ırrıı,ııra bağlı

" (icncJ ıhJııkı ıı lıı ı i;lını
' ])iiliisıliik k(]lıll (t)bick1 1i\jnil.ı)
' I)(iürü\llüük küılılrnı ı}krıl .,itlıl
'] (icn.ıiılk]ııı:cl: ı]k. ı)(ıııi iın(cIi dip ıııılıııılı ıııııLııı lııııllııtjıııı (lı ııı ıiı]tı(ı!] gılıı gcncJ ıhLıl,.
ıltılckıil'ili ni\.1 gibj ].ı\]ıüllLıl }ılgl ıı}gıülınlılıi rlı hiı lıcıncl jç.lük kı,,ınİlıklı(lül  llİın.ı(liı
'(;.n.lılklııü\.l" olitlık ın lın bıü 1ııl kı\lıİlLiılrn. hi]n\.1.1,rntl. h.nl l].. \. hcIll (|c Jlo|İl ij.,clli!_lrıL
bıllll(ll rkliıll|lr !.l allrıll(]. ıüüııli]L lll,c lıı,ıı olıı'ıL çcılılı.]lıü\gUı !ol(]ii[ (ç lr ).

'' ]]\rdcn,, l)()!nlı: ıç|], lI ttıcı,l,iıL|ıkl Llrıgrlıirsl
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olarık ü:crççklcşlirıIc gijrcvini \ç §iirccini. aiüıccdcı,] tckcı1,]ıı,]i]l cttiıildiği vaısa\,ılan bir
şelin dıh.ı \[lnriı )\jniJcn y(.ril]c gctiriln]csi olarak kaı,rınıanıalıdır Hukıık bilinıinç ıit
"iiıı .ınlı1 ı;lır"' sortınLı tIc \tııııLıılaştıfmaı]ıt] olayIa bığlaııtılı ıılıışıını ilişkin sortıııliırı
işlcırıcIidir. Yası pozitiı,iznıini ardındı bııakıü1 biı ıırııııı kuraıııııı tcıncl ılıi]alıdtr.

Bir dizi nçdçıc cliryaırarak so nltıtlaşt t ı,ınııı ın sa1' bilgiyc yiiııclik bir tısul
rılııradığlnı açlk]adlk. Nrırnıaıillik. yalnlZca soılltı1 lrtıkuksııl stırrınlarll,ı dtizcıılcırıııçsiırilc
ortaya çıkar; yı!ırızcıı [,ırı ttir biı,di]zcnlcnıc sairccindc ıranır vc bijylccc çtkili iılur, Hukıık
nt,ırırıları. olıydan [ıağı ııısı zd ı ı,. amı olayla ilgilidir. Bu iiişkidc 1iilcn ıııcı,cııt biı,cılayın
mı yoksa düşiini]lnıiiş bit 0]ayııı ıııı söz konustı oldtığıı biriııci clcrcccdc ı,iıl iıyıraırıaz. Bir
hukiık ııorınu. yaIııızcı. "tek anl!ıınlı" oItnadığı. "açıklık"taı yiıksıın tılduğu ı,cya
"bclirsiz"lik içcrdiği için dcğil. hcr şç)idcn ijncc (gcfçck },a da ıarsıyıiıın) biı,oIıyı
tıygrılıınınık zorrıncIa tılcJuğiı için yoruıı,ıı ıntılrlaçlır. Alışılaırclııiş ırıctodik aııIınıında bir
ıriıı,ıır (daha doğrustı noınıuı sözii) kağıt rizcrinclç "ıcık" 1,ı ı.la "lck anlanılı" giiı,iilcbilir.
Aına iizcIindc ııygtılanacağl bir srııırıki sOılltıt olı],-. bıı nornııın btlyük ajlçiidc "bcliısiz"
göriilnıcsinc yol açıbilir. Brı rlııruıır rlaiırıı siınıulIaşlırırıının ljilcn c]cnçndiği biı, sırada
oılıya çıkar. Soıllutlaşlırlnadı ijnccdct] tckçnltrliil ctııiş [,ıir şcyin. yine 1iilcn
tanıaİılanıntş bir olaya ııvuulanırlısl SiiZ konustl clcğildir. Yası pozilirizııi bunu ilcıi
SiirınüŞtii vc halcn dç bunrı ilcri siirİıcktediı. "llrıkrık ııilrııtı" nc lanlatlılantnlŞlır nc dc
"içcrdiği ıııadiii öz bakııııındın" srına crnriştiı,. Hııkuk norn,ırı. ııorıı,ıatil'dtlzcıılcıncıriı
ncsncl ()laı,ık ıanııııia,ıabi]ir. ıkılcı biı,nıclodik aracılığıyIı ayı,ıştıı,ılıbilir çckirdcğidiı.
Bu "çckirdck". srılıırıı olayda karar norııırı olırık soıııuilasır ve bijYlccc çoğunluklı da
açlkIık kıızıürır. farklılaşıı,. ncsnc olıIık zoıgiıılcşir. lıtıkrık dcı lclinrle izin vcrilcıı sııııı,lır
içindc (ki brı sınırlar hcr şeyrlcıı ijncç norm ıııclı,ıiı,ıiı,ı sıııırlayıcı işlcrivlc bclirlenir)
gclişir, Nornıun olaycla vc olayııı ü1()r]lıda kaı,şılıklı iılırık beIirginIcştiı,ilnıcsi vc
soır,ıtıtlaşttrtlnlasıyla Siirckli ııtlınla y(iııclik bir ıısııl çcrçcıcsincic. stılııut olayrlaki
haklılık^ ],ıtıkııksıl aliiıenlcmcyc tıy!ütıü1 olirrak () ı},ı çtkarılıf. Aını btı siiı,cçlc Dc tıOtıııLıtı
nc dc ıılayın taınlığı ve biı,biıindçn r,ılıııIı,ı,ıışlığı siiz konustıcitıı, I]ir ]ıııktık kuralı
ınçkanİk rılarak işlcıırcz. Yiı[ıaırcı lıukrıklııııı giiriinlişte ıek anIamlt ]ırıkrıksıl kavrıııılırıı,ı
yoruüna Lıyguıı rr]ıIadığıı,ıı ilcı,i siiıçn "sen5 c]air doktriııi" [,ıilc. olası noını anIaınını
açıklayıcı bir biçinıdc (jnç a]arak bu gaj[iiŞc rılışır]ıktıdır (Mtillcr l. S.,15 ıd.l krş. t..sscr
lV). "Altlanıa". göriiırilşdc [,ıiçinıscl nıanlığı uygun. gcrçcktc isc huktık diıgn,ıatiğinin o
anki ilnınlavışıylı içeriği lıclirlcncn bir usulrli]r.

Bclirtilçnlcrcleıı sonta atlık soıııLıtlışlırı]a. halla daha clır bir iiıricyIc ıııcıin
yoruınu. non]]tı koyırııış olanın islcdiği şcy,in ycnidcn yapılanilırılııası. bışkı biı,clcyişlc
norıııu kcıyının "iradcsiııin" 1,ı dı yerinc gijrc noı,ül,ıtın "iradcsinin" ıraştırı]n]ası olarilk
ıın]itşılanaz. Krırıla bığlanır,ıısı gcrckcn tıliıylıı,ııı rc buı,ıa bağlı o]arak bclirli bir ıırırıırun
kıpsııııı içiııdc sayılacak ııIiın bircyscl karaı,larııı gclcccğc dijnlik rılııası nerlcniylc. bir
ktıralııı nc iradçsinin. nc dc onı iIişkin kararın tırtaya çıkırılıııirsı nıiimkain(ltif. Büına
karşılık kaı,atc ıIığıı,ı"" iı,c yası ptızitirizıı,ıinin) ctkili olciuğı_ı dı,ıırıııılarrlı. "iraileyi" izolc
elllc Vc onu çekişıııeli L,ıir olaYdı y(intcmsçl olarak iŞleııccck olan tloInlati1' içcriğiı]

"r Willcnsdognıı: iıade do!ı]]as1
"'Voır,erstacıdnis.
"'De;,isionisııus.
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üzcrine koynıa olanağı. aı,tık hukukrın y-a da lıukuk bi]inıinin sorunu dcğil. llili bir tarihsçl
giiçiin ya da tarihsel nıcıaljzik ıle prtılik bir itlcolııllıılıı lıi, soı,ııı,ıııdur.

İrarlc dogı,ıası. erkcn pozitivist kaını.ı lırıkııku öğrcti§i. a'ıcllikle Cerlıcr vc Laband
taraljnda],ı. bu dirg,ııa,ı,n kayııağı olaıı paı,ıtcktbilinıclcnl'- dcvralıntntştır. Brı dog:ııa.
hrıkı.ık ırorırıunuıı cııir tı]arak kavranıııası1,1a ricvaıı,ı ctırıiş r,c hiıkrık ı,c gcrçckliğin
ayrılıııasıyla. varsayınısal bir cınriı,ı" ifııdçsi olaı,ak tanıınlıdtğ] ııorııırı. kcndi diizen]eInc
vc gcçcrlilik alanıyla olaıı ncsııcl ilişkisiııdcn kcıparı,ıııştıt .

Nc hukıık notıııLı n!, dc büı n()ü,nıla tliizcılcırıııcsi gcrckcn hukrıksal ola1

birbiı,iııdcn aytılıbiliı. Hcı-ikisi dc hııkuksaI karar için gcrckli olan tınstırlırı. iiı,k]ı. aına

1aınanılavıcı biçin,ıdc sığlıılır, Hcr hrıkuksal sıırtııı gcrçck ya rlı r,iırsı.vıınsal bir tıla,"-

biçinıinrlc oı,tayıı çıkar. ller ntıı,nı. kcııdisi tarıl'ıııdın (birliktc) çiilii]nrcSi gcrckcn lıir
rılıy açısıııdaı,ı ınIın,ılıc]ıı. Ilııkrıksal srııııııllışlırınının hu lcırıcl olgı.ısıı. Iıııkuk biliıni rc
ul"grılııırısı için kcnrlinc (iıgi] olaı11. ),ani aj7giil hııktıksal /ıll.qlı,r,_ı,ıinclil, ilgiri, kııorıı
ı,önt,lik il,qi ıılıırıık d(jniişlilrıncktcdiI. Iltıkrıksı] kaı,aı ı,crıııc zrırıınlı.ılrığrı. (r,atsayıırısal bir
olı_vla rla ilgili olsı) ınlaııra soııııısılıııı. bilgil,c yijnelik çtkcn rc usullcıi dc kal,ısar.

Aııcak lırıkrıksal kıııı. bilgil,c ),arnçlin] bijliimlcİi içindc tiikeİtnc7. ('iiıkii hukuksıl
karar. "anlıınayı" ilişkin gencl tinsclbilinr anlınıınc]ıki "ytııunılıilinıscl" sorunları aşan

aınaçlaı giiiler. SoıırLıtlışlır]ıı|ü siirçciırılç bilgil,c 1,i]nclik olan vc olıııayın tınsurlıI ırıst
ilişkilcrin. giirdiiklcri lıııkrıksal işlcıc gölç dcğişliklcri açıktlr. ı )nlc:in hiliıİs(l
SoınullaŞltrİüa slrısında "bil.uiyc yönclik ilgi" \,ırsıvln]sal 0lgLılar siiZ konLüsLı

oltltığııtıda ıçıkçı öır plaııı çıkıı,.

Bit noı,nıun biı rılıy için sahip oldıığtı itıüdc glicii. brı ,.ılı1, laı,ıl'ınrlın adctı ııhıik
çdilir. ()ncnıli göriilcn hukuk ktırılı 1,ı dı krırallarlı,ııı,ı. rılalın bıı krıı,al hıkııı,ırlın tjııcn,ıli

olaıı pırçılarıyla olan ilişkisinin ı,c avnı biçiıııclc çalışıııa hiptııczı bakınııııdaıı ijııcıııli
olarak dcğerlcııdiı-ilıı,ıiş buluııan ola1, 1ıaı,çalaı-ıı,ııı,ı gcçici olırak kıpsaıı,ıı içindc
ı,arsıyılclığı ıı,.ıtınlı (ya iIa ycrinc gij[c birdcıı çok hııkuk kurılıyla) olan ilişkisinin.
kırşılıklı olııık c]cncllcnn,ıcsiıri sağltyın biı,rısııl çcrçcıcsincJc adııı ıdını kcsinliğc
gidilnıcklc: [,ııı süı,cç içindc "kırşılıklılık csas ılıııırık" scçilıııiş olan ıriıııııatif rınsı.ırlarla

olayı ilişkin unsıırlır (ayııı silı,cç içinclc orlal,a çıkıbiIccck cılıııı yaırlış dcğcrlcndirmclcrin
gcrckliı-diği başkı nrırı,ıılır 1,iı clı ntırııı çcşitlcnıcleri dc göz iiniindc trıtı.ılaı,iık) avnı

[,ıiçiındc yinc "kıı-şılıklılık csısı ılınarak" ycnicJcn sıııııtıtlıştııılıı-ııkliıdırlar. ( i'ziiı1. ),lni
bışka bir ilçvişlç: l!ııkıık ıııırıııııın krırııı, ııııı,nııııırı ı c huliıılicı hcıij: korortı
hııultınnıoııı,ı ıılı.l,ın kıırurıı lıuğltııııııı-ş hııLıılii hir ııltı.ıtı dıığrıı .\(nülüıllaı.\|lrIlüüü(üsü. hC't

ikisinin ncsııcl uvuşunıttntı kanıtlaıı,ıayı. rcsnıcıı ilın etıııcyi !c gcrckçelcnclirıı,ıcyi gcrckli
kılar (karş. ıyııca L-SStiR I\').

Şinıdiye kadar siiy' lcncırIcr. soııüıtlaştırllnıısı tcrckcn noı,ıı1 ıc iılıyla ilgili
-'öııuılo,ı-ıŞ"ııı. hukuksıl bir çalışırıaria hangi rolii rıyılıılığlııl açıklığı kılrışlurıııiıktailıı,.
"Öııaı,ılıyış" huktıksal ırıctodik bağlın]tnda yılııızcı Iırıkrıksal biı,anlın,ı ıaşınıalı: I'elscli

ya dı gcııcl tiııscl bilinıc ilişkin bir ınlaıır ıçcrıncırıclirl ir. ı\l,nı şcy. lıtıkııksal olıııal. an

rljı(l..tn].1ı.l]lı 1!- ı l

" ll\p(nh.liS(]1.1 llıılıcı,llıill ııısırlııı.ıl ılılıı
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unsurlırın gcıliş ıüıllııllda "idcoIııjik" ajnanIavtşları ilc tıiırl anIamı olgıısıınuıı genc!
iiııyırgılılığı açısıı,ırlın da geçcılidiı,. (Anayısal) Iıukuksal dognıatik. kııranı ı,,c ıı,ıcliıdik.
[ıu önyaı,gılllığın özgLil IıukrıksaI hcllltllcrl]li. hııktık.liinl.ı..ılıın ll(ı1,1lli} vc ıılaya ilişkin
öıraırlayışı biçinıiı,ıdc getekçclcndirccck. bunIıtı açıklavıcı biı,biçinıdc sıııırlanclıtııcık.
1ıırklılaşııracık vc bövlccc brınlaı,ıır. vapılındırılnıış. dcnctlcııcbiIir,c larıışılabilir biı.
ctkcn oIarak sonırıllaşıırnıa siircciııc kalılırrasıııı sağlayacık ıraçları krılJanııı.ıa sunınak
zorundacllr. Hukuksıl iiıanIıyış r,c lıtınun. anayısal uıgulaııriıcla akllcı yiiı,ıdcn hakJl
kı]ıı,ııııası. çoğıı kcz clcvlcı vc anayası kuriınrlırıııın içcriklcı,iı,ıin işlcıınıesivlc ilc iirlıiş|iI.
Akılcı vöııdcn haklı kılııınıış bir önaıılayış. tıyuuIaınada scrpilip gclişcn. kcndi için dcğil
de^ vcıilccek kariırın akılcılığı vc iioğttıluğrı rığrrını çaba gösteri]ı],]csi gcreken bir
iıleolııjik cleşıiri ı,ııckiinıdır. (iclcnekscl itııdcsiylc gerçckIiğc yöııclik ıtırıı.ıaıil'bir tinscl
biliııı oIarak kar,ıııııaı,ı lrukı,ık [,ıilinıi açısından. ıılıjckıillili ı,e gcncl gı,çcrlik stırunu öze]
biı, biçiııırlc tırtayir çıkınakladıı-. Huktık hi]ınıinin ''tıı,ıhıcllik" ıçcrcn ınalzcnıcsi. oııu
tloğa biliııılerinin "()bieklilliğindcn'^ ayırır, "Anlaıı,ıııya" dayalı ıinscl biliııılcrin çalışnıa
biçiı,ııin,:1cıı ayrıldığı nokta isc. "geçcrli" hııkrık ıırırıı.ılarıı.ıı bığlı olnıasıdır. Hukrıkstıl
objcktil'liğc va clik 1alcp. "tlıutIak" ııı]aında idcıl biı,kaıı,aı,ı tıIııak öı.ıc siiriileı.ıcz; aırıa
hukuksal uygıılaınaııın dcııçtlcı,ıc[ıiliı,. tarlışılabilir akılcılığı^ htıkuk kuı.allaı.ınıı.ı. içcrik
},öniindcn nesırc iIc bclıı,lcıııııiş tılır,ıası irnlaır,ıındı ncsncyc rıygrııı lrı qııİ') \c nornııti1']iğin
ncsncI unsıı-lırınııı sOı]ıtıt]aştırına\ ll k.ıtılııı.ısı lıIı.-bi 0l rık ,.)ttı\ı; atılıbilir. Hukrıksı]
objckliiik. krırııl ı,c oIiılIı "koşiılstı,ı" yiizlcşnıck irlcliasıyla ortaya çıkaıı,ıaz. Bu ıiiı.
ktışııllaı. hcr şcyde[ öncç hrıkuk kuıı.ıllııını \( \tııunı(u)tı ç:.r,.l"1cn dilin esc:.idir. Bıı
kıışrıllar. ncsırel ba_ğlıntıların. dcııı-,yiırıe dıyalı ı,criIcrin bilgisi olarık r,c önccliklc hukuk
ktıraıııını. dcrlct kuranıına. iııııyası krıı,aıııını. lıııkıık clogıııaıiğinc. hrıkrık vc aı.ıa,v-asa
siyiüsctiııc ilişkin kiııiınılar. çalıaIiıı r,c ncsncl içcıikleı olarak ı,c biiylclikle hcı: bir
sotnullaştırnlıdan ajncc \,aı-olın ıı,ıoıivç cdici giiçlcı olarak ctki gaislcriIlcr Hııkuk bilinıi
hcr şcydcn öncc bu aıılaırıda kcııilı kt,ştıll.ıı.ını .lcııcı]enı,..k..ılı.ı;ıırıı.ıık \,c Vöııtcmsc]
tılaı,ak iılduğuntlan i},i giislcnllcksiZin ıçıkIal.ııiık zoıtıı.ıclıdıı-

Bu açıklaıııalar. praıik bir biIinı olarak hukuk biliıninin doğıstndan kaynaklanır.
Dcıı]okratik bir hrıktık ılcu'lctiııılç hukuk biliıı,ıi. siınuçlarının rc qcrckçeleııdirınc
usııllcriniıl optiı]al biçin,ıdc tartışılabiIirliğindcı] \,azgeçen]cZ. ,\orıııııif lıir lıilinı çılıırak
da kcııdisinc (akılcı biı şckiltlc sağlanıııası gctcken) gcırcl gcçcrlilige rılaşıırı görcvi
yük]cnıIiştir, Hukuka uygun karır ı,çrnıcnin olabiliiiğincc akıIcı olına gcrcği. onııı.ı tıın
iılarak akılcılığının ıııüırıkiiır iılı,ıayışıııdın kayııaklanır: taıı akıIcılığııı kabtılü. huLııkuı
hıikijlüü ,,c Ll(ğ.,rla]l.Jirnc ,7iıcligini 1ınıııan]ı anlaı,ıııııa gclit. Bu 3çrçeğin kıbrıl etlilıncsi.
ıı]iitırkün olıntı] aIınını bcliılcıncvi sağlır. Akılcı taşkınllğln aY1l1ıc! ctkisinin o]İladığı
ycrdc idcoloji. sıııırsız ı.c ktıııtriıl cdiln.ıcz biı.yiiııdc gclişcbiliı.

IluktıksaI soı]ıtıtlaştıı,nıa. yasaınayı ilişkin dcğcrlcndirıııclcrin srınradaı.ı .'ycı.inc
gctiriln]csi^' dcğildir: 'bbjcktil olcluğu ilcri siirı|ilcn tiııscl bir iiItiniin sonradan ycrinc
gctiriln,ücsi" dc dcğildiı (('anaris S.l45 ır1.. J4E). Hı,ıkuk ııorınuı. 1.ıraıik hukuksıl
olayların, bclirli olınayan. gclcccğc yiineIik oiarak nc stına crııiş nc crdirilcbilir bir
nitclik tışlyan btitünLinü dıizcnlctneliilir. Bu hukııksıl olaylar. nicclikscl vc nitcliksel
olarak yasa kiıyrıcı.ı 1aral'ıırdan !,ncc(lL-n tckcll)l]]til etıııış biçıındc bclirleı.ıclıcz.
Bclirlcnıncyc çalışılıııısı cla cloğrrı clcğildir. Hukuksal olaylarıı hııktık ırorn,ıu cIiylc (ı,c

'" Sıchgcrcchıigkciı



]

[ııı ırıcyaııciı saiztin yatdıılll}-lı) iliizcnlcılıııcsi. aırcl]ıli bajliinli] ıçlsındaı-ı stıılriırIııı ycl,iırc

getiriIıııiş olıııkrııi başka bir ş!,y itııdc cı.lcr. yasıı koyucuııtıı,ı kaı,ırlırınııı sonradaıı

!crinc gctiı.ilnıcsi ancık sınırlı biı, iıulaıırdı. "bcliıli" niıını içcıiklctinin sö7 konusu

İılclıığu durııııılııdı giindcmc gclcbilir. IJunlaı, sall biçiıııscl usrıl krıralIarı, sürc vç

onelicrc ilişkin ktırıliaı. tıir ırıırl,ıkcıırçniı tılı.ışrııı,ırı Irıkkııırlıki nrırıııIaı-. sıyısal iılırirk
bclirleııııiş kurallııı, gibi kcsiı,ı r,c hııktıkçı 1,ıratılıııış noı,ırı alaıılırırlır, t_lygulınıa^ bu

biçiııdcki özçl clı.ıruııılarrla l]ı zorIrıklar lc "bclirsizliklcrin^, kaçınllır,ıaz ıılduğuılrı

ycicıincc biliı, Anayasa \c Irrıkrık dtizcııiı,ıcc yısal]ra. yi]ıiitıılc \c vaıg1 ıı,ıs]ndı
pıylaştırılan rlar anlanıdaki yctkilcı. ü]orıI ııücliıılçıitliıı "yoIunılantııasını".
i.tn laın]irnclı rı 1ınasına". ..sonrıclan ycrinc gctiriln,ıcsinc" yönclik yctkilcr cılınayıp.

hı,ıkrıkrın soıııııtlaşııı,ıln,ıısına ı,c iılıya iIişkiıı bıilıyıcı kaıır rcriInıcsinc yöncliktiı, Btı

çcıçevcclc ıİclni]ü y()l.Llı]lüı. ijncıı.ıli olııaklı birliktc. ı,ıtırııl sOıDı,ıtlaşıllasınln bışka

tııısurları aıasında yılnızca birini ifadc cclçt.

t, ) .1 n ı ı_ı,ıı s q I l ı ı k ı ı li ı ı,c f u 
1 
ı ı l t ı n t l ı ı, ı l ı ı ı 1 iılt, ı ı ıl i k

İzlcyen biiliiııtlc..bir" aırayasadıır },ı dı bıtı tipi ı-ııodcrıı 1oplunıtın ınayısasından

dcğil. bir kaııııı l,ıııkııkıı yıpısı iılırak t,ıcliı]i bir rlcrlctin ınayasasıııdan, tjrnck iılarak

Biı-llıl l\nayasası,ırdaıı hırckcı cdilcbilir. yiiııtcnı sot,Lınlırt ncsneyc iIişkiıı sorrınlır

olduğtı içiıı brırarla rc btıgil] kullanılaı ıııiü}-ısa ıı]ctodiği sorunlırı. brı Aııayasa'ııın

iizc lliklçı]iıırlen. ncsncl içcriklcıindcn \c bLı ınıyasal dLizcııiıı Fcclcral AIıı,ıanya

crınıhııı-iycıi,ııin taıihi içiııtlcki kıilcriı,ıdcn avı,ılaıı]ız. Örı,ıcğin anayasa ıncliıriiği

"ç,rıı,ıdan. 
brı çılışıı,ıanıır gclişıniş bir anayı:ı yaıglsııın ycı-alclığı biı,hııkuk diizcııiııdc

ı,ııi yaiıılıcagı. ),oksa baiy]ç bir yargıılıll brılrıııır,ıadığı bir dti7cndc ııli yapılacağı st,ırrılaı-ı

iinon taşır. Biı: ııın.ır,ı.rliıııı tırilıi_siyasi (I]]l(üüüüü. aykıı,ı uılstıı,laı,ı da kıpsayacak l,ıiçin]dc

bçlirli bii ılcvlcıin belirli tçnıcl diizçtli olı]lasldlı, Aılıvası lrtıkııkı.ı. dcllct yapısınııı lc bir

biiliin ()lırak brı yıpının Iıukrıksıl diizçniniıl krıırılııııslylı ilgilidir, Anayası kurılları,

ilalıa yi_iksck clcrccç,li hııkuk ırtırıı.ılırıylı korrınıı,ıaz, Diizçıılc1,1lc alaılIarı gcniş iilçckli.

ki]klil. ..siy.ısal". tırihsel rlcğişiıılcrc biiyi]k oranda ıçıkıır. (,,.ık diişiik ölçiidc hııktıkçı

yaralılıııış oIup. ilctı1,1ı hukuksal gelcııcğiıı ih cıkisiııdcn dc yoksıındur, Bu yapısıl
:.açıklığın". clcı,lctin ıc ıtim lüüıkuk c]iizcninin kı,ıırılıı,ıası normatil,amaçı iIc brğIiı,ülısı

",,nyrri,ü 
,,rrn, kovnıının \c norD,]ll §o]nu 1lıştı rıIan ı n. ınan ölçiiiic vç aizgtil Zorluklartnt

ınlaşllır kılaı., t]ıı zorlrıklır ii7çrindc yoğtınlışınık iizcıc. hukuk tarihi. lıukı.ık krıraıııı.

nıçdcııi hukuk vc cçıa hLüktıkLı rnetodiğiııdcn ıyı-ılan kcıdinc özgii biı, anıyrrsa hukuktı

yölttcıIi gcliştillnc gcıckliliği dc aynı lıiçiıı,ıtlc açıktıı_ Libcrıl_hııkuk dcılctinc dayall

ilcn,okıatik bir ıııyasa lrrıktıkı.ııruıl Aln]anya,da lıclliiz kısa bir ııril,ıi varrlır. Alıı,lılı
atıayısı yargısıntı] gclencği iluha c]a kısadır. Önccilcn biçinılcnilirilııiş ı,c bu ııtıktada

1,eni gcüjşnl,_.lcr için tcılıcl tılrışlrırıcak lıııktlksıl lig|iı,lcı,\,c karır ajrlrcklcrindeki cksiklik.

,onı,ıtlaşt,r,ı.ıaıı,,., ti]tn alıtlli]rılldı l,c ijzclliklc dc aıııylısı yargısında lc biliııilc anıyasu

ıı]ctrxliginc u7un Siirc daıngasıırı vııı,ıçaktır. Anayası lıııkı.ıkrı. aıayasa kiıyrıcııluk ıc
siııı.ırıtlİşıırıııa. bu drıruını ı,ağıl,ıc!r. dcvlcı krırrılrışrııııııı siyasaI birIiğiııi giiı'ıccllcŞtirıı'ıck.

anayısı altında ycı ılın huktık diizcnindc noı,ıı,ı kol,n,ıı \c not-ınu gerçcklcşıirnıcy,c

yiiırclik csasları \,ç ölçütlcri sağlaınık Vc [ıu L,gıllıc /l,rlrollıi7 garınıisi yaı,ılı,ıda sos_"-al

tirligiıı içcrik olarak kıbııl cdiln,ıiş "doğııı"sıı ııılaır,ııııda ııclrıılıığıın ()ltışturı.ıln,üası.

taIlnnlısı \c silrdiiltiIıllcsini dc giilcnce ıllıııı ılnıakla gilrc!licliı"



Kısı,ı-ıi lıukuk alaıılaı,ıııın lcgalitcsi vc ıırcşrtıluğı.ı anayasa üirrilllı]dan. aııayastri
diizcnin lcgalitcsi ı,c ırıcşrrılıığrı isc yılnızcı kendisi taı,aliıdan sağlanıı,,

Brırarla srıı,ıtılın ".ııılıılııııtlırılııı.; ııcıılıi" anavasa l,ıtıktıktı csirs a]ıııarak rc
anayasa hrıkuku için :cliştirilııiştiı,, Ilrı adlaırilırıı,ıa. ıo.nr vc ııoı,I1ı nıclniniıı. ııtırınatitlik
Vc SotnLıtlaşttfnla siircciıriıı yıpısıırı. yalıılaırciıı,llıır norn] sol]]ullaşlll,tllasıı]ıı] tck tck
hukuksal uygulanıa işlcı,lcriıin ycı,inc _gctirilı,]csi göıcvi1,Ic ilişkisini. ı]orın \c ıloıı]1
n]cüıüinin ii7dcş olıııınrasııı vc soııııılIaştıı,ıIa ı,c 1,orı.ıınlanıa lıakkıııcla söyicneı,ıleti^
a!,rıcı ijnirnlayışıı]. "sistcı:". "bclılsçllik" (ıksiyonıılik)''" r,c "topik'^ gibi yaklaşııııların
ıolii hakkındaki itiıdclcri bir ıtıya :ıctirir. Yıılıılııııılırılıııı.ş ,?.T.r.r,4. norııların
yiıtıııılayıcı vç sonlLıtlışlıfıçı biçiırıdc olayın bclirlcdiği kaı,ar rirırııır,ırına döniiştiiı,iilıncsi
ilc ilgili sorunları araşlıtır. NOrı1,] pr()gıatlıı iııısrııları ilc no[nl alant unsurlarının
cşdcğcrliliğini kıpsıı,- lIukuksal işlcrlcrin dcııcıleıcbiIiı, karar. gcrckçc ıe tııııtIlaD]a
çalışır,ıalarlnlı,l araç]ilrlnt gclişlirtlıcyc çalışıı. Biiylcliklc Savigny'nin gcrççklçşlirdiği
biçiıııde buglinkıii ıııııyasa lıtıkııkrına tıygLılr yortıııı aşaıııaIarlııt btı]n]a islc]l]i
doğrullustınrla harckcl cdcı (gcııcl olarak FolsthofT lIl. S, 525). YapılanilııılıIIş yö teıı.
bclirsiz niıı,nıalil' yıpılaı,ın giiı,cccli olaıak zoırınlrı rıluşu katşısıııdıı. gclcccğc diiniik
diizçırlçırıırç gcı,cksiniıılcrini karşılaıııık i]ıcrc "bcliı-sizliği ızallı]liının rirıcın ıçi
kuıtıııılarını" sığlır (Lııhınann lI. S 5]). Ö1 lc kı btıııl.,r n., Sııigny'niı,ı nc de yasa
pozitiı,izı,ıinin anıyısa hııkııkı.ı içiıı sı.ıırclrığrı araçlardır. An,ıa buntın sağlana[ıilnıcsi için.
on«ıltı_iik (ı,aılıkbiliınci) ıe iinoıııcno ltı jik (olıybiliınci). ncırnıoIojik (kuralbiliıııci).
kararcı" ıc ltıl,ılıınıbilinıci''] yaklışııırlırın ıırıyısal ı.ıyguliinrıvı vc anayasa bilin,ıinc
yiinclik biı,nıcııclik içiıı ycıcrli l,ıir 1cnrcl ıc aııç sLıülaü]lıvacağüü]ü gij[tnck gerekir. Aytrı
Şc}, uy[uIlaştıı,ıcl yiiı,]ıcı,n kaytrışlnlt"'. dil,ılcktik.7ıılıştırtcı yı cJa bığlılııştıııcı ı,acıİık"]
ilc tol,ıik yiiıtcnı \,c\a dcğcflcr 1ırlısı gibi ()ılı yol]ar için dc gcçcrlidiı,. (Mi]llcr I. S:
24vd..,l7 vd.^ 77ı,d. rc cliğcı,ycrlerclc).

" \ıiııııııı [ lıılıı,cLıl'ıııl,i,ıııı ııilı
'' l)czı.]oııi,ıjılı : l.ıııı.ı,
' SoziııLıgi.ııst lı: ıııplııııılıili ııc
" \l.ı]lo(1.1l\)llkü.(1,1l]tüS: \i1ll1.rll kl|\üıii. llr 1\\rl],l.rr\üıııl. \ cıılııııclzııng lrı.l)ı.l.r ll.r!r()ı!,lı.

lınLiırllrrlı ü]clİlckı.(lil. l. ]l ).

'LIliıLcl.tı,.,|ıc.tı,ıııcıı]cı,l.iıııe]ıııiıt\cıııı]ııı ıg ılııılrkıil,,,ıı]ıü\ıüı].] rx,lx bı!|ılıı\tüüıLııüüıfılık

Yalıılaırılırıııiı ınıactnı Lı)rgLın rılırak btı ıııctrırlik. voıLınılanıanıD "aşaınaIarı" ya da
"cvrc]cri" ycrinc so]ntıilaştırı,ııa si]ı,cciırin "tııısuılıı,ııüdan" siiz cclcı. Savigııy. "tıılsur"
1cı,iıı]iııi kuIlıntlııklı yiiırtcnıscl bakış açılarııın L,ıirbirindcı ayrılabi]ir "yoriını ççşitlcriııi"
dçğil. bLitLinliik içiııdcki yorıınıIaı-ııı siiıccinin csaslı pııçalırıırı iliıdc ctliğini vc buDlar
arasınclaki bağlaıılınıır iiııccliklc hcr biı hukuki rrlıyıır ncsıcl yiüpısı bakınıından
bcliılcncbilcceğini açıklığa kavtışlLırnlLışlLır (\. Sıvigııy I. S.2I2.2l_].2l5 vc ]20).
Saı,igny'i ışabilnıck için ı,ı,.ıı,ıı,ı \c ı]oı1I n]clni arrıını ilc Savigııy'niır lbrniile cttiği
"unSLıllal"lll aırıyası hııkukrıırcla dajniişiilniin|in sığlanıııasl. ııygrılaırıır Vc biİiıılin rızrın
siitcdiı gcrçcklcşüiı,diği 1,(iıtcmbi liıı,ısc l dilşt]niişiiır elcştircl Lıir }ak]aşın,]la işlcnıııcsi.
tlyguİamanın çaIıŞına biçiIni),lc ilgili olup. noInl alıntndın kal,ırakiaııın bıklş açılırınııı
r,ç hııkı.ık dcı,lclinc ilişkin kııraIlırııı içscllcşıirilıııcsi gcrckir. tsu. hııkuk bilin,ıindc

)iainlcıl] tafttŞı]ıaları içiı) bir kcsilı il'lıclç çdçı,. Noı,ınıtilliğc sılıip rrlılraınaIarı ılçdçniylç
yiiıııcıırscl ı_ııısurlıı, aıısındı hiçl,ıir zıııan bağlayıcı l,ıir dcrccc dilıcıli o liışttıı-tılnınaı.



Savigny"dc vc dalıa sonraki yazııılaı,da (Kriclc S.67 rd,. 1]5 vd..97 vrl.) [,ıuııa yöııclik
clcııcıııcIcr cksik araştıImı y,oğunluğıı ncdcııiylc değil. ncsnej zt,ırtııılıılııklaı,ncrlcniylc
başarısızlığa rı ğı,a n,ı ış la ril ı r.

Yal,ıılınilırılnıış n,ıetrıdik. hııkuksıl l,ıir ıııctodiktir. I-elscl'i yortıı,ııl,ıiliııin hukuk
biliı,ı,ıinc ıütaıılnıısı cla dcğililir. Hııkrık bilinıi. "ı,ıygtılirırıı""i vc yrııı.ıııılıyıcıyı ılır
kıpsıvaıı "ilnıırlayış" biçiıı,ıindcki 1,-aklışınılır açısıı,]dan ajıDcğc dayılı bir biliı,ıı olarak
ınlaşılsı biIc 1(iıclıııcı S: ]1](). 29()ıd,. _-]()7vd.. ]l5. j2])^ bu iizcJlik rlcğişn,ıcz-
tsclirıilcn ııcrlcnlcr]c hııkrıksal nıçıodik. yılnızca lıukı.ıkı.ıır \ c a]ıayasanın
soınLıtlaşt t rt lıılas ı işlcr i içiıtlı-, ycr alıı pratik çılışıııı lckniklcriniıı aıastırılıı]ıstna
dıyanabilir.
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Kııynııklarıııı giiı,c soıl]tıllaşlırını unsu[lafı iki gı,ııba ayrılabilir. llk gı,ıp
gclcnckscl ınliıılıda nor]n incclcnıc arıçlırıııı. yaııi ıııırıı,ı ı,ıctııiıriıı incclcıııc arıçlarını
kapsar, Brı arırçlar sıdcce ıriırııı ır-ıclıli1,lc dcğil. nornı olırıay-ın kiiynaklırın sijzçl ii'ııclcsi
ilc de ilgilidir.

İkinci grııp. ı,]orınatil' olın ı,cyı olnıayın ı],]clinleı,iıı yrrrrııırtı ilc doğıtıdın
ilgilcnıı,ıcz. BLı gıup. dijniişti]t,iilı]]csi gcıckcn kutalııı ıı.ıiııı ılınının ura.şlırılııa.ıı ila
soıııtütlaştıııIa stircciı]dc karşılıklı bcJirginlcştiııııc yoluyla .ır»ıııI ııltı,ı,ın öncı]]li göt,iilcrı

ıınsıırlOrının itıaştı[ıl]ı]asıııdaı,ü kayı,ıaklauın ncsnc içcı-ikIi bıkış açılarının
dcğcı,lcndirildiği soıııLıtlaşıırırııı aşaınalıı,ıırı kapsır.

.\]rpLilllıioll {,\llsc.(1ııl)g): ıı\!LıLitllllt

13ıı başlık altıntlı sijzcl. tıı,ihscl. gçnctik. sislcnıaıik ı,c ıınaçsııl 1,rırtıııı ilc ytıkırı-la
cleğiniIcn ıııyasa hı,ıkrıkıını ijıgii y()rtın] ilkclcri. biçinıscl nıınlık vc ıırıyısa hı.ıkrıktındı
ıksi_vrıırılaşlıııııa ilc ilgili sorıınlar aıılaşılıı,, Nııı,ııı ılanıııııı rc olav ılınının (ııc.ıııc1

dı.ırrııntın) ıınsurIarı. ıı,ıçtinlcrin yortınrııyla do_irııdııı ilgili olıııarlık]arı için. bLı biiltinı
içiırtlc ycı ılıııı-ı. l)ognıııik tıııstlr]ar^ çij7Liııı tckniğinc ilişkiıı üıı]sı.ıf]ar. .ııı.ı).ı\ıı .,il ıııctiııt'
ilişkin ıııısıırlar rc ktıranı uıısuı,Iarı dı anıvısal soıııtıllaşlıınradı. ıııırısı Iıııktıkıı
nıetiıdiği için ıyııı [ıiçiıırclc ıiııcıııli biı,rol ııyııırlaı,. Lll,ı.lrılııııacJı çoğrı kcz ııirrııriıtil'rılarak
clc ılııııııalırıı,ıı Iağıncn bu ıınstırlıı biriııcil olaı,ak ]ıııktık ııofıııLıııLıI1 olayı rır,gun

s()ıllılllıŞtırı]lnıSIıliı 1ıiinclıııcnıiştiı. []tı tıostıı,lıı,. ( uygıı lınııilık i ijlllrlc -:Pi7lclllc:

ıckniklcri içinclc clikkıli çckıncsc l,ıilc) cşyanın d()ğasü gcrcği l,ıışka aı,ıçlaıliı gı,çcrli
hııkııkun içcı,iği olıı,ık gijslcıılnıiş r,ılıır kıırıl içcriklcıinin ıçıklığa kırıışıı.ıı,ulnıısıııı-
ııiırını tıc]ıklı olarık [ıiçiıılcnrliı-ilıııcsiııç ıç ıriırırıılil' rlcslckli ıc ıyııntılı ıılırık
gcrckçclcndiriInıcsinc hizıııc1 clır-ıc işlcr iııc sıhipıi.lcr.
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dı ) (; alcük,ksc l l'ıırıı ııı K ıı rtı l l u rı

|. Si:cl fııruın. Aııayası ıltı lrrıkrık nornı]ırıırdıı olduğu gibi bclirJi yasan,ıı
usullcriylc içerik tıiırık bc]irIcncn. kararlaşt]rt]an. iııızirlanaı,ı ı,c yayımlaı,ıaı,ı yazıiı
ınıryası lıuktıkunıı sahip bir ınayasal diizcıde. diığrudan doğruya kuralın sözii
aracılığıyla, kcndisiylc bağlantlll diğcI krırallirrıır sarzü ıracrllğıyla vc nihaycı (ana},asal)
yasıl ırıalzcıııcnin (norınıtif o]ı]ııyan) ı,ı,ıclinlcri aracılığıyla yorLııı \c sol,l,ıutlaştır]nı
unSurlarlnln oluşnrasl. cşyaııııı dOğasI gcrcğidiı. s(izcl. sistcnlatik \.c gcnclik yiırumun ilk
ıklı gçlen sotnuılaştıIırıa uısrıriırı oluşrı. kcııtli özlerindc bı.ıluııaı,ı ııcdcnlcrclen
kaynaklaı,ılnaz. Btınların anılın iizclliği. işlcvscl iılarık sadccc bu tiptc bir hukuk
d|izcniııdc kendini göstcrir.

Aynı yöndc A]mat] Anayasast'nda"" yer alııı norıı]atif.7/?..ıütls., aııirlcri. hııliul
ılcı,lcliııiıı ger.klirLliği ülorı1 \,|, \,(iül/ı,lıı o1,ı,{/ığı bakııı,ııııdaıı norın ıı,ıctinlcrinin vc no[ırı
nıctinlçri incclcıı,ıcsiniıı açıklığını sığlar. Hukuk cJcvlctiııc yilııclik bu dtizcnlcn,ıçlcr
biililnii. ömcğiır Anayısa'ırıır l9il. nıacjdesiııin 2, ciiııIesindc')r. 79,/], ıııacltlesiı,ıin
] .cünılcsiı,ıde')ı vc 1]0,/l_ ıııaddcsiniıı 2, ciiınlcsinde9" (hcr dcfhsında farklı işlcvscl ilişkiler
i1 iıııJc ı özellık lt. hı\ iıı)l(tıdırıltni}ıır.

Aııı_v.'asal soıntıllaştırı,na. alışılaü1 [,ıiçiıııdc "sr):r ı?i onlıııı"ı-ııı,ı aıaşlırılıııısıyla
başlar. Bu ilk ııırsuı nirrın içcıiği için yıılnlzca aracılı belirtilcr sağlayabilir. aıııa ntırnıiııı
içcriğini doğrtıcian bcliı,lcvclııcz. Brını.ı tçaıırüIi anıyasiı hı,ıkiıkrını.ın soıllLıtlaşttllnaSında
clı görııck ııiiınkiiııdi'ır. (Anayasal) 1.atniiI htükuku bit 01oritc tiııiıllndan saplıtı]ı]ltş sözel
biı,iladcl,c sahip olnıaıiığındaıı. (yızılı bir hukı,ık cliizçninclç işlcı,scl olarak yasanıaya ait
olan) bı,ı sıptııına görc\,i. hcr sOl1,1tlllaŞtırı]]ı siirccinin içindc ycr alıı,. t')zgtin biı,nrcının
eksikliği. kolayca ınlaşılır lıazı iizclliklcıç yrıl ıçır: Yiısınıaya ilişkin n,ıılzeıııclcr ı,c
bunı bığlı tılaı,ak gcnclik 1,oriıın olaırakları tııcvctıl dcğildir; siııırıctııı. işlcvscl açıc,lııı
doğrultığuna ilişkin tııkış ıçısı cla gçıi plaııda kılır: çiinkti hiiktiın..t. }iiıtıIInc \(,yJ
yatgının. vazılı ınıyası I,ılıktıkıııırın ı,]oIıı,]atil'()Iırak iingöIdijğü bir usullc yctkili kılıJığı
bir n,ııkaıı,ıla ilişkisi si)z kiınusu dcğildiı,, Anayısal tcanıtil hukuku dogıııatik olarık.
kodiliyc cdilıniş aırayasının açıklayıcı vc 1ıı]]ın]lavıcı cklcmclcı,i tılarak bu anayasıntn
tcn,]eI csitslart \,c lek lçk kurailatıyIı rıy-uıı içindc. aDcak /r/?ıı,1(/,ı|)üü\litüütü.)JıL,Dü
(aıuı,o.ı,:ıı,tı ijn cl, rılıızı,4.1 ıır ola[,ıilir.

"'' \1cıiııdc gtçtıı 'I]ı)lln.l (;lüünd!.\cı.," (1]()llll l.İrcl \il\ı\l)lcüillli. lii11, ok,l\,ültü5tü lılilllllülıll (lıllı

ü(;(i) nrı(lJc1.1 (nl) tlIlitLiıl(j])\.l]Lllü i(-i]lı([ ciil)lL.L.l1f ) oLı]ık LlSıLıı]ı(ıl,ıüü (ç.ll,]
' (ı(ı nı L9. 1]] i]']ıııııı/ıııııııııılııı(,ı,ı,,ı_ılııı (,1ll]ı|l\\l]! llü]|(r .1ü]!|üfu lt,\ 1ülili.i| }k,ü]ü]|ü] " 1\|
.ıırı]c 1crııcl ]ıııLlıüıı .rrırı]iı\ıfi]k ı.ı:ıııı ıı, ,ıııııLııııııL ıiııı.l ]ıııklı ıl]ı(l(l.\i\]. büı]ikt. b.liılııı.\ünj

d.g]şıil.]l \n (lı ıılllınlLı\lın bll \ı\ı rl. J.qü\Ii|]l.hrI a'l( rl )

ijn!(ilii\ol (ç,üı l.

I
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Yazılı anaı,ası lırıkııktııııııı saiıc] y(ııtııııLı çcşitlı ni»-ııı 1iplcfinc göIc bclirlcııiı,.
Anıvısa^nın 22. i" üiü dı ]7,1"' n ııtldçjlçıin iıı siiıcl ),oü,üııııtı hcnıcn hiçbir ztırltık

çıkırıııız : Anıyası'ıl1ll (jlgıiılctlıllç biililtniiıldcki norıı,ıIaı ise. tçılıcl Irıklirrın \,ı da 2().

ıııırldcrlc 1cı ılın ,,\nııısı'nın ıcııcli nilcliğinilcki noınılarınL"] sözcl sıııııııtlaşlırıııa
ıınsuı,laıına giiı,c. halüıı 7]. ı,ııadilcıjıı },çlkii,ç ilişkin ktıraIIırıı,ıı görc clıha az ziı-lı.ık
çıkırir. Öıc tından sai7cl y-oıLını. ı\navısı'ı]ın 27. ıııaddcsi için (incıı,ıli ijlçtldc. 22,
ıııaddcsi içinsc ıiınıııırcn 1clcı,litliı,. t]ıı ijzcllik. alışılıgeldik biçinıclc ıırsıl,ıldığı gibi.
,,\na!ısa'nın ]2. ıc 27. ııııdrlt,lcı,iııiıı "ijzclliklc iıçık lbıt]ıi]lc cclilnıiş" oluşunı bığlı
dcğildiı. Dilscl 1,ı ciı "siizel" bıkıldığınclı. bıı ıı,ıııcldc]cr. lcı]lcl l,]ak]arı ya tla yclki
kıırallarınir ilişkin ı,ııdtlclcı,in ıııctiıılçriıri]cıı dıha ıçık },a dı tçk iınlaııılı ıılarak kılcıııç
alınnıış dcğildiı,. siizcl yiırtıılı araçlırı1,Iı sOnlutlıştlrılıbilirliklcri bıkılrılııdaıı
lıırklılıklırı. lıııkıık liıııııllııı ııın ııılıı.ıııl lıı.şkıılığıııılaır kayııaklaıııııaktııtlır. Aııayıısa'ııın
:[ l. ıııarlrlcsiııin "İıranç. ı,icrlııı i'ıgi]ı-liiğti rc iliııi ı,c l'clscli inınış i'zgiirliiğii
dııktıır ıı lıııirz,J ı r" şcklindcki nıctıriıriır. hı,ıkı.ıkçrı için. 52.1. ııaiirlcııiıı ("l-crlcı-al Konscy^
başkaı,ıııı biı,vı1 için scçcı,") şcklindcki ı]]clııindcn "dahı kılıalı'^. "daha gcniş" vc "ıiaha

bcliısiz" g(iı,iiııcbilıııe,si. ntırnı ınclinlcıjııin dilsçl ("sijzcl") 1ıırklıJığıııı ilçğil. (hııkııksı1)
öntıııltıı ı.şın cıkiılIiğini kanıtlar. IIukuksal iılılıiı,v-aıı bir iiı,ıınllıyışın sağlaciığı [,ıaklş açısıııa
g()ıc. bclki hcı iki ciiı-ıılc cŞit ailçiidc "açık" yı dı "kıpalı" göı,i'ınccçktir. Hııktıkçtl.
Iıı.ıktıksıl stırıııılaıın ıe ııorınlaıın ncsncl [ıilgi \c yılkınlığa da},alı ai]anlay]ş1

c-crçcrcsiırclc. sıjz konrısrı kıırıIııı aııa hıtlırı1,1ı i,a da dctıylt cılırak tanıdığı nornı a]anInı.
nornı nıclniyIc karşılışlırıı,, llııkukçu. l,ırı ijırcec]cn lıırckcıc gcçiı,iIcn !c çoğu kcz açık
tılırııyıııı rlıiişiiılcc o1ıcrısyonııılrlı. l]orn] \ıl]llı1,1llln öncnlli larklrIlklaü,ını tcspil cdcr.

,,\ılıvısanılı lcnıcl hık \c aj7giiı,liik lçı,c (i./gij ı]()tı],]lır1 dı SijZcl S()ılltılliişllrıl]ı içit]

1,ıl,ılsıl iılırık bi]ıi]nltiğii olın lıiı ıcsinr oltıŞltırıı]ıllır, Konu1 \ç bilinl ijl_siiı,liiğii. sefbcs1

scl,ahı1 erlc[ıilıııe 1ı clı iıııııç. ıictlın rc kınırı aj7gr:irli]ği] gibi lcııcl hık kuı,ıllııı. liırklı
viığtııılııkıı so!tıllışlııllııışlıı. I]tı tlrıııını. _"-inc clilscI 1i)fırıiillcIin "lıclirginliği"ııiıı rlaha
bü},iik ),ı dı di]siik rlcıcccrlc ııltıştındıın clcğil^ giiıcnec alüıııı alıııırış ırııdrlclcrin
l'ııı,klılığındın. otıjckıil'Icştirilcl-ıiliı,ıılıışıııilın. hııkrık tıralıniiııı yaı,ıtılıııış tılırıı ıc
]ıtıkııksı] olırık iliizcnlcncbilınç dçıçcçsiııdcıı. kısıcı ıoın,ı alınlaıının 1iırklılığıııdan
kıyıııklaıııı,.

Tiiılliiıl(lc. s(j7ol )roü,unlun. nılı,nıtın yapısllla l,ıığınılı ıılcJuğıı gaifi]lilr. lj}u dı.
ılofıılııtl ııofDl ıııctninılc ıııac]tli i]/ olırık \ıı,oltıştını.lııı kıyırak lııı ıııız. Ilı.ıkı.ıksal ırcsııc
içcriklcri. lıtıkuk ktırıl]ıı,ınııı ıiilsçl iııısuırlııı içcı,isinc]c 1,cr ılıırız, lIııktıksıl kıırraııılıı-.
il'ııtlçlcı,i nııddclcstiı,ıııczl"'. [)ııgıııalik hııkıık kırrınıınııı. yılııı,ıcı işırc1 dcğcı,i ı,aı,dıı,
(l]ssl]lt ll. s: 57). A},rıcı (sıdccc gijı,iintil(lc ıck aıılıııllı o]ın) sij7cl bakış açısı. clc
ıılınaıı kıııııılaı,ııı çıık sıl,ıclıki kııllıııııı-ıı şckillcı-i ıı,ısııırlı. giinliik rc huktıksal
aıılınılaı,ı ııısındı \ c kısIıcı] rlc liı,klı lıııkııksı1 ınlınılııı arasıııda kırıı, r,cınıc\ i zıırrınlıı
kılır. Btıntın ııiiıılkiiıı ()labiIınçsiııin ncrlcııi. si;:L,l "\\;nluül"iüı dı,nıırııı ıııt,lııiı,l,:,Jt,iil,

(;(r nl ]]: "/l,ı]ı//l'lııı,ıl.,ı,,ıiıl.rıııı:ı1,,/////,ı,,?,gılüı'(çll]
(ı(ını ]ll /ı,lıı:ılııüı/iJü.iliIl,üı] /iiü)] 1tü)]düü.!|ü]]i|ü,|ü l,iü,1l,:it liı llılııı/jlıl,ııılıı,lııırııı"-

' \]]iü\ısı'ıı üı ]t) ıır.ıtI(l.,ü. l.\l.ı ı ıl.]ıı(jkrııül.,ıı,ııL ıt lincııL ]ıüıcligiıır ül,L). r!.ııı.ııligjıı kiı\ürıgrlı
\. lür]lı]lü]üslnl ül]t. \ilsılıliü]lıüı l]liü\il\iül !li],,.l].. \i]ütüılll. \. \.ılglnlll )ıSı \. l]tll,tülüll bı!LlLlgılıl 1j ])
l).lill.\.rl \f \üüllülıi ı| n ı{il.nlıc lıı[kıııl gi]\!llf.,llıll]iü il ıll 1l]]) ı.ll1.1 jL[..r ]çfll]1.]il.dül ]]üılllıl (i(i
nl l(]. l] ] üü\lllj|1.1t ıl.g \1iliLnlt\] lliinlk|in ()Llllı\ıll ı.]lı. lLIe.,ı,ılclıdll

\ ııı]ıııı ıılıeıı.



nornl.r ilgili olüıd,\ü(lür. DaIra bu aşaıııiıda. olası ııornr ınlat],]t ajncc]ikIc ıçıklanınalı
bi)ylcliklc filoltı.jik kclinıc yorrııııu alanı tcrk cdi]nıçlic]ir.

\c

Aı,ııyasal ııtırnı ınclıriırin. lırıkrıksal ıçıdan gcçcrli s()ı,]1tıtlaştırııliı kapsııırını
sınırlandırdığı yc[dç. s(iıcl yııruı,ıı. yapısal olaı,ak bcnzcr biçiıı,ıtlc. aııa işlcvscl iılırık
liı,klı çılışıı. Olası sözcük anlaını. !nıyısa hrıkrıktııda. hukuk dcvlcıiııdcn kayı,ıaklaıaı,ı
ncden]crlc. işlc,ı,l,.,riıı ııııtı,ı,ıı.ıııl tlij:cııiııe sayg! giislcrcn. ııorıııa yiinclik biı,
sonıutlaşttı,nıanın harckcl aliınına sınır çizcı,. .5'r):, ı,sL,ı,ıc/ tılurıık .ıtıı,ııııılulıilir ı,c

tıııtı.ı,usol olurok .gcç,crli unltını ftırAlılılilıırının tlı.ş ıınırını br,lı,lı:ı. Ancak siiziin
kanıtlaıabiliı biçinıclc halılı tılı,ıası halindc^ 1ıırklı biı,sonııç sajz konLısLı olabilir. ( Yısa
sii7iinii gcncl ıılarak işIcycn bir çaIışııa için karş.: Kcllcr). ,,\nayasanın saizijnii açtkça
aşankararlaraccvazr,crilenıcz(i'rn.BVcrlGE1.35l.]66vd:2.].17.37.1 vdı lt.2l0. ]2l;
9^ 89.10,1 vd..; l]. 261.268). Anayasıl bir dti,.çnlçıılcııitı norın n]clııi. çıtışırıa lraliıırlc
bağlaylc1llğln aincclikli bağlanlı noktısına işaı,cı cdcı,, lr-ırrılrııır kçııı.li siııııut norınatiiliği
içinclc aıcık tasırlınnıtş ya da gi]ncc]Icşıniş bir hukuksal ıılaydı ortıya çıkarılıbilıııcsi.
brınrı rlalıa da ajı,ücınIi kılar, Böy,lccc. sijzcl aniryiüsit y,:ıruını.ıyla olaıı ilişki lıassas lıalc
gclir. Bıı y,.ırtıı,ı,ı. apaçık sonııçlırı bcralıcriııdc gcıirebilccck bir "yiiııtcııı" olıı,ıayı clverişli
dcğildir, Bu yoruın. dilscl anlaıııın gcliştirilıııcsi vc dcğcrlcııdirilı,ııcsinc baglı kaldığı için
aııcak sıııırlı ölçtidc otıjcktif olabiliı,. Mcıniıı norıııatif if'arlelcı, için haı,ckcı ıIaııını dilsel
olarak güvenilir biçinıdc ilatlc ettiğiııiı,ı anlaşılınast du[tıı,ı]undı. Lılaşıl!nı sonuç. btı

lrırçkct alaııı içiııtlc kalın çijzLiıI olııııklaIıııı al,kıtılık olrışturı ıraına lıclı r. Harckcl
alanının. dilsel tınsurlırııı da yırclıınıy,lı bclirlcnccck oln,ıası. çoğtınlukla uyrııııIrı olı,ırayaı,ı

l-ııkış açıları ııısınrlı ıkılcı bir kırar rcrilırıcsini. ınavasıl çalışıııı ktışııllırı ıItınrlı zor
cılsa bilc cngcllcı,ııcz.

SöZel
ışanıısıııriı
sar,ıınulabiiiı,
başvrırulrıı,-

yrırrını. ilk giiriilrüniln irkSiılc SoınLıllışıırt,]]ıllln Zanlaı tılaıak ilk
tck bi]Şını btılııılıııaz, Ntırırı ıılctıliııiıı iılaya ilişkin olalık göslcrdiği
dilsçl aıılanı l'ıırklılıklarının ı[antılısı sırasındı. rliğcr uıısrıtlııı,ıı diı

2. Tıırih.ıal, (jcnatik, Sistcnıtııik rc, ,,lıııç,.sal Un.surltır.- Soıı,ıı.ıtlııştıı,ınuııııı tıı,ilısel.
gcnclik. sistcınatik l,c aıı,ııçsıl ı,ıısı.ırları. birl,ıjrlcriııdçıı vc sijzcl yorrıııı rısulüııdcıl
ayrılaııııyıcığı gibi. silzcl yoftıın LısLı]ü dc tliğcrlcrinclcıı ayrılanıız, Ocnctik. ıırihi vc
sistcnlılik ),orun]^ sajZe] ytıruıır,ıla sıkı slklya ıkı,abadır: BLınİar dı ffctnin
yorumlannlasının araçlarıdır. (Ancık bııradı yoırıııı. ıı,v-grılıı,ııırası gcrckcıı kuı,alııı stjzil

1,aıııııda kısnıcıı ncrı,nıııtit. kısnıçır n()rn]ali1-olD]a}lan başka ııctinlcr i'ızcrindc yapılıı, ).

Öylc ki bunlardan gcnctik \c tırihscl yrırı,ıııırııı. sözeI bakış ıçısı içcıisindc ycr aIan

varclımcı l,:ıakış açıları oldrığu dı sıilılcncbilir: Siiz kiınusiı ),ısa ibfın|ilainç Drstl
gclinn,ıiştit: lıaııgi ınlaın göz önLlndc tLıtrıltr]Lışltır ıc ııasıl bir cliizcırlcıııc irııııcı
gtidıilmiiŞtiir; btınlarclan haııgisi -bir yında ıarihsel vc gcçcı,li hukiıkla biı- bağlantı
tıIıı,ıaksızııı. diğcı 1,,andı 1,iı-ıc ıırihscl. tiıkat gcçcıli lıtıkııkla gcnctik biı,bığlaıııı içinrlc
]rrıkı.ık krırılıııııı sijı koııtıstı ıı,ıctıinc yrıl açnıışlır'l Gcı,ıcıik vc tarilıscl bakış açıları. söz
titrılından sınıı,lırı işaı,ctlcııcıı lıirrckcl a]aı,ıı içinclc. ıılası I'arklı anlirı,ı]ırııı içcrik olıı,ık
bclirgiıılcştirilıncsiııc yırdııı,ıcı olabiliı. Olayın ortaya koyduğu siııı,ılar. 1arihsci r,c

gctlclik an]ayıŞı yajtrclik s()ltılalın kıçıııılıı]az So},LıtluğLından tarklı kısıı,li siıılı,ıçlara ytll
açıytırsa. brıırcIaıı siınrıki adıııılar. sOıııutlaşttrn,]ı ıııısüıı,laı,ının kadcıııc ilişkilcrine göı,c
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[ıçliılcniı,. [i]ıı siıııın. "stiblcktil-' r,c "oi,ıjcktil'^ kıırıııılır arasıııdaki l]it çıtlşı]ııııın dar
pcı,spckıi linde çijzillcıııc/.

Yoııını rınstıılııınııı iç içc gcçıncsi. tıygLılııııı(le kısınçn ncsııcl gcıcklilik. kısnıcn
dc eksik yiinlcıı,l bi]iıcinin sontıcu olıı,ık kclıdini göslcı-il' Irr-lr!c1 bakış. çoğıı kcz
bc]ırsiz [ıiı,bicinıdc gcnclik bakıslı ı,ç "ıck anlıııılılık" diişiinccsinin bir srınrıcuı olıı,ık da
ıııııçsal rarsıı,ıı,ıılı]rlı kırışır. Siıl.Dlıülik .ı,iinılt,ıı kıııııllıı.ı,ıcı brıkı.ş ,ıçı.rıi"'. noııı mctni.
noıııı pı,ogıınıı \ ç noı,ıı alını tıııstıI-1ır]nın sislcnıııiği ırasıııdı bir scçinı yapılıilııck için
1,-ıı,clııııcı bıkış ıçılırııııı gcıcksininr cltıl,aı. Brınlııııı clclc ctliln,ıcsi isc stjzcl. ıııilısc].
gc]lctik \c veıridcıı sistçırııtik 1,otııırı ytıliıvliı \c kc;/a ı]orll] alanlar1l]ıı çii7tiırllcnlcsj
yrıltıvla sağlanıı,. .,1D]lç,.\ıl "_],aiüülCüü] " iıl i]ığ]tısıl \,ırllğı. btıgiinc kailar yiırtııı,ıbiliıı,ısel 1,,ı
da },ijıltctnsçI tılırık kınıtlııııbilıniş dcğildir. I:]üı },ajı]tcın uygtılıınıdı nrırn,ıIa ilgili iılın
!a dı o]natan^ lrilli]ırli]rdc öı]cınli iilçi]dc lrrıkrık le, anıyası siyıscli vc},n gcnc] si}ısclc
ılişkin olacık şckildcki sii[ıjcklil'].'ı dı siibicktii'o]ııak cldc çdilırıiş dcğcı,lcı,in toplınıı
kabı o]arak clki yapır. Al,nı şckiltlc btı yijüllcılı. "ıı]lacii tı)]gLınltık". "uygulınabilirlik"
gibi siislii sijzlçr rcvı "çşyaııtıı üabiılı". "lıı.ıkrık krırun,ırını.ın aj7Li". "sosval \ç siyısal
koşııllarııı dikkıtc ı]ııınıası" gibi işlcıscl olırık ıçıklığı kaıtışltırıılıııaır,ıış 1asa\\tırlı[
ı,clı [ıcıızcri yerlck kır rııırlaı, altıııcla gizlçııcn ııoını a]aııı kıvı,ıaklı bıkış açı]ııı için bir
çtikcı tılatak hilıılcl cdcr.

,\iıtt,ıııııil, \()11llllllt.\lll-»](l. i]kc olırık sijllcı-in. ycü,ıIdlğı büiliin içincic kıııltlıra
dı_vılı olarak ııçıklınnıısı 1,anıırıla. cliizcnleıırc alınIaıının ncsncl yapılırıııı ilişkiıı
[ıığlınlılıııı da kapsaı,. t}u ilişki. sislcı]ıttik o]ıfak birl]iı-iııe [,ıağlı krırallırııı ııiııı,ıı
alanlııının çiizıiıIlcnıcsiyle iı),dınlıtıltııılıdıı. Btı rla. sistcırııtik viintcırıi kıı,ırıışık lrılc
gclırir. Ancak [ıu ıiir biı sonltıtlıŞ1llnlı. aVnl 7alnanda kcndi çcrçcvcsi içinıle önclourrı
(postiiIa) olıı-ık [,ıcııiıııscı,ıcı,ı sonuçlaı,ılın "'. olgrı olırık kınıllaııalıilir s()nuçlı[ı
clıiniişnıcy,i. sırl'nıçlnin ırcliştirilııcsinrlc oldugundao daha giiçlLi biçinıilc zrırrınlu kılıı,.
()zclliklc sislcıııatik lt,ııcl hıık.ııırııııııl ıçısındın lcıııcl hakka ilışkiıı ııorııı progranıtnın.
anıyasa ılıı htiki]nılcı,iıı noını ı]ınları \,c ııoı,ı]ı lıfogı,aınlarıyla do_(rııdın do_iı,ııya
r]olr]urrıIıııanıısı giiıç\ i orta},a çıkar. Anal,esı altı kııııllıı. 1çnıc] haklııın noııı pı,oi]rınrı
\c noIm ılınına gairc ajlçtilınçlj ıc uytışıııazlık lıılinclc ili]zcltilnıclicliı-. Tcııcl hıklır
iizclIiklc kcıı,ji ııornı ılınlırıylı gliçlii bir dıyınağa sıhiptirlcr. Tcıııçl hıklır. Alıııın
Anıyasası'nın l, ırıai]iicsinin 3, fıkrası tıl,arınca rlıığrtırlın tıy{ıılaıııı[,ıilir olııık rc basiı
yısılırın liilliı olı]]aksııın 1,aşııııa gcçclıilnıck için. kcnrlilcrinc ii7gii tl()ıtıl içcriklcıivle
bclirgin lıılc gcliı-ilcbiliı- ırcSncI ailçi]llcrc ihtiyıç dtıyarlıl.

.,1ıııtıç.ıııl .ııırıııı. l,ıığıınsız lıir \oıııullışlırnıı unsuru clcğilclir. ('iinkii
y()Iunılınmısı gçıçkçıı kurılın "an]ııı \c amıcl"ü]ı i]işkiı] bıkış açıları^ ancık diğcr
tlnsLırIarın yırı-iııırı ilc kınıllınabildiği (ilçıidc ilcıi silııilçbiliı, I)iğcı hiçbiı,sonıulla5ttıına
[ııkış açısıvlı kınıllanaııııyın "rılio" \ ırsı.-ın]1. noImdan kopuk stib.jcklil
"dcğcrlcniIirnıc" va (lit "liıı,tıııı" olııak \.oı,unı dışıniiiı l,ııı,ıkılıı. Sonruılast ı ı,ı lınas ı gcıckcn
norn]tın "ınlınl \,c atniıçı" s()IusLı. ıııcık saizcl. laıihscl. _gcı]clik \c sisıcııatik LııısLırlıflı.
bL]nlaü,ı (kaı]()ııIır1) aşıcık l,ıiçinıcie gcliştiı,ilnıiş bulunın sonıutlışııı,nıı unsurlıı,ıylı
yılıılacak çıIışıııalııı,sırısıntlı. ıvı,ı \e bığıı]tsıı bir siırtı irlırık orla),a ılılabilir. Btı 50ıLı

' llcı sısıcıllııi.ehc ıolı)\ \r\lcnlıl k \l)ll(lcİ lıl)rllı\lfl bık1) iüçl5]. Sisı.llrilıik lrill)l1,

\.li1.1l iıJ. (f rr. )
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çcrçç\csindC vc ()ı]tln dcnclitl]i altüllda (gcncldc olayı bağlınttSI 1atılrin cdici ijlçiidc
sağlanınaınış ,.ılan) kuralın "1clos"tıDd ı kayıraklaıraı-ı kanıı. kulIann,ıayı clvcrişli ck
yarclııııcı bakış açılatı srııııbiIir.

Kııral olarak hcıl sistcııatik hcın dc ıııılıçsıl },0r[ıı1l. tilıl] Soİ]tıtIaştırııiı LınsLırlal!
t,ı|ınıısı cliı çoğLıntın "sistcıniılik" vcya "ıınaçsal" tıtıtnlıaması ıltlnıla bitlcşı1,1csi

biçinıindc oıtaya çıkar. Normati1' oI ayaıı ınctiırlcrc (iinccki kıı-şılaşt]rılabilir
drizcıılçınçlerc yı cliı yısa yapınıına ilişkin ıııalzcıı,ıclcı-c) bağlılığııdan dolıyı yalnızca
larihi !c genclik llöriiş. diğcrlerindcn ıçıkça ıyrılabilir: anciık brıırlaı, dı işin tliığası
geıcği. diğerlcriylc iç içc gcçnıiş drıırııııdadır. Ayrıcı artık geçcrli ,-ıIııayan. ıına
yiiı,üIltiktcki ilc karşllaştırılıbilir nitçlik 1ıştyan ktıral ı,ııctı,ıi ilc yasaıııa siiıcciııc ilişkin
ııılzcıııc ı,ııctiıılcriı,ıin dc. ııtırıııati1' olıııayan nitcliklcrinc rağnıçn. çsas olaı,ık norln ınctni
gibi aynı arııçlaı-la ytırrıınlaııınak 70rLıirda rılclrığu rıııtıtrılıııirıı,]alıd]f. Daha doğrtüstı.
ıtırihıcl ıc gcüüctik _I,()rü!Iü1, .ıi.ılcüıldlik _ııırııııııı tılt kı»ıulıırıdır. BunlaIın kalk] yapt]ğt
noktalat. (sistcnııtik yorun,ıda olduğıı gibi) gcçcrli olan hukııkun cliğcr krırır]]aı,ı ı,ı daı,ı

dcğil. hukıık tırihi vc tarihscl karşılaşııtnıalı hukrık yırdınııyla cldc çclilcn ijnccki
ycrli ıc yıbancı ntırın]arclan. iinccki hcr biı,kurıla ilişkin kırarlaı. ııı]ııü,]lar vc öğIctisc]
ilkclcı, biçinıiıırlc norınatif ıılnral,an tlıctinlctdcı] ıc ,v-ısıı ıı,ıalzenıclcri biçinıindcki
11oı,ınılil' olnlayan ı,]1ctiı,]lcrdcı,] kıyıııklınır.

].\/isnLl hiik,jü11l.ri "dtır _ı,orııııltınıııılıdır", kı.ı,tı,s (tııuloii) .ııı dcı ktıı,.|ül k.ü\,ralıılan
sonuç, 1,ıkırnıtık (drgıüüü](nlüın Lü «)Iülr(üü-iı)) gibi gclcnckscl kuıa!laı,. yukardir açıklaııdığı
l-ıiçiınde iç içc gcçnıiş sözcl. tarihsçl. gcııclik rc sistcmatik ytırı.ııı,ı tıstıllcı-inin ı,ıcsncl
kapsaını içindcdir- Bıı tiir kııriıllırı iIişkin /«.ı.şuıllıııı. i]rncğin ilgili krıra]ın bir "istisna
krıralı" oldıığrıııa dair ara sonııcıın. kcndi ıçısııdııı hcr zınıan bir ytırrııı ı,c
soıDLıtlıştırnıa sirırı.ıcrı iılciı.ığı,ı vç nornı !,apıstntn. ayrışltrıcı biçiı,ndc t]ikkatc alıııınıııııası
durrıııırındı, btı tiir koştı]ların 1,clcrsiz kılıcağı gözdcn ıızak tı.ıtı,ılırıııııalıdıı (ıııcdcııi
hı.ıkuk için kı,ş- Larcnz. s. _i29).

[Jöylccc gclcnckscl yorrıııı krırıllııı kcnclilcri için bağ]ı],tsız "yijntcııılcr" rr]arık
ayrışlırılaııirz. Bu kurallır s()tı]tıl]aşlırı]]a siirccinrlc y-ıılııızcı [ıiı,biı,lcrini dcstcklcr vc
tanlaınlaı, biçitndc onıyı çtknlıZ. dahı biüşlangrçta ııcsııcI olarlrk iç içc i:cçnıis
dtıırınıdadıı. []u kurıllaı bığııırsız olaı,ak laırıınlaıııbilir vc gcrckçcIcndirilcbilir biı rısul
oluşlurnrazlar: ııla,ıılıı ıoııııülulüırılnıtısı gcrekcn lıir nor»ııın ltırLlı rii:lcri olııı,,.ık

gaİ-tiD|lrIçl. Uygrılıına görc\i açısındıüıl y-rırı.ıııl kı.ırıllaı,ı. bir kurala yajnclik olafık
kaı,şılıştıı,ılabiliı, tırihi ijrncklcre \,c vısanla si]rcci ilc ilgili malzenlclcıc işarcı cdcn
siırtılaı-biçinıintlc ofıaya çıkır (tırihscl vc gcııctik yorunı). Brınuıı clışıııdir yi,ıruııı ktıralları
hukuk ı,ıorn]lııını yöncliktil. ('iinkii hcı,hııkıık norn]u. bir ünctılc sahipıiı, Brı lnctitl iiIl'\,ç
idcı hukukıınila dcğişkcn^ yazılı hukııkta ij7gain \c sabittiı,(siizcl yiırıını). Ayrıca pozilil
hukukrın hiçbiı,noınıu tck bıışıııı o1ıııayıp. cn ızındın biltiilı hukuk dti,/cniylç biı bığlıntı
içindcdir (sistcıııalik yorıııı). Sonrıç olıı,ık hct nornıtlaıı "anlıııı ı,c ıııııcı" diığtııltı.ısıınclı
bilgi cdinilebilir. Bı,ı bakıırıcliııı Sır,igıı1,,. gcrçcklc l,ıukrıkı.ıır soırırıılaşlıı,ılııriısı göıcr iırclc.
zlırrıııllı tllıı-ık ııt olıı tıı,lstırları liı,ıııiiIc ctnliştiı,. Ayı,ıca biı,oIay için dainiişltiİii]ıncsi
gcrekcn lıcr ııorıı,ı. kcıtli ııoı,ııı ılanıntn unsLıılaII bakıı,:ııııdııı ırıştıtılı[,ıiliı,. çar7tim tckniği
olaı,ık c]c alıııa[ıilir. htıkuk clogınatiği. l,ıııkuk ya da anayası tcoıisı. lıııkıık _v-a dı aııayasa
siyıscli olarak dcğcrlenilirilcl,ıilir. Yasa kiıyı,ıcrılrıklaıı [,ıiliıı,ıscI ıçıklııı,ıa sıı,ıalıııa kıdıı,
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ıiiın hııkuksal işlcılcı,ııı tıygıı lınıa lııı. nııııı soüntılli]şı,]]asıı]dı [,ııı tııısıırlari]ın biı, b|itıin
oIırık ı ızgcç ilcıılcYcccğiü] i gajstcrıncklcdir.

Oğı,cıi ıc 1,ıtgı 1ıtıl'ıııilıır ucliştiıilcı aııa\,ısıl \,0ILını ilkclcıi. bıı çılışııııda
Aıııl,ısiı hı.ıkrıkrı için çiiziinılcnnıiş gclcnckscl ı,,tııunı unstıılııı kırşısındı. },ılnııcı kiiça]k
bil biiliilrlii iıibııillc bığıııısızdır. Bıınllrrııı bilyiik bit []iili]lİıi. s()ırltıllıŞııIıllınIn siilel.
taı,ihscl. gcnctik. \istçıııatik ı,c ıınıcsıl 1,-iinlcıinin alt ı.ınsııılırını oltışltırı]]ıkliüdıı,lır.
fclncl haklırı. kcııdi içintlc L]titiinli]k üıŞıyaır. cliğcr ınıyasıl n,ıı,nılaıdan l'lırklılaşnlış bir
"tçıııel lıak sislçırıi" iılıı,ık: ınıvısı hrıkrıktınu. "dcğcılcr diizcni" yı dı "tlcğerlcr
sislcD]i" olıı,ık ılgılayan yıklışını]ar: lıııırııı gil,ıi anıyısayı Ll,v.'gtın \,ısı ytlı,unıtı krııılı l c
Atlıyısiü soıılLıtlıştıfıılasıııııı isleı scl doğruluğtı iilçiilii. bığıı:ısız bakış ıçılırını
ıılı.ışıı.ıı,nıaktıdıı, Toııı,l hıık ,rl,\/(r//l \ c Anıvasıvı ıltğı,rlcr .ıi.ııt,ıııi },a dı dcğctlet dtjlcni
ıılııık bcıriıııscycıı bakış ıçıları. brı çılışı,ııırla Anayası ı]ıclodiğiniıı ilkçlcri olaıak kıbul
cdiIn,ıcııiştir, .,1nıı.ııııtı.ııı ıırgıııı |,()rııııı /iıırı/ı, 1,ırgırlaki lıcliılı cğiliınlcrc kıışı ilrliyıl]ı
olıııık ıc ilkc olarak yalııızcı diğcı, 1,,orııııı tınstı[lı[ıı]daı] biri _uibi clc alınnıık kaydıyla.
k:ıhırI e,lı|ehr]ıı,,,|.ıı,,ık ııııe].,ııılı,,'ı,ıı.ı.ı,

İşlı,ı,st,l tlııgrıılıık ı)( 1i11l. soıııtıt]ı§lırııay-ı ycrinc gcliıen ı]ıcıeııı). ı]c
sonıüıllaşnııntn tı17ı. nc dc sonuctıyla Anavısa ııııl'ın,Jın diiıcıılcı]cı] işlcrlcı,riığılııırıırı
dc_ğişliIcı]ıc]-cccğini iliırlc cdcr (Iılınıkc lII. s. 7j ı,d. Anıcıikın Anı1,,ısa hııkukıındıki
"1,ıiılilical qucsıion" re "i,ııcltıcc1 li,ccdonıs"-dııktı,iııi ıı,ışlıı,ııısı diiIıil). İ;leısel tl,,ı.:rıılıık
ailçiitii içiır [-ıclirlcyici olın bıkış ıçllıı,ı. sonl(ıllışlıı,nla unstıılıııılııl akılcı
l'iııklılıışlıı,ılnıısı "" ıc bıı yolla iılanıklı lıılc gclcn rleııcllcııcbilirliklir. ti]ıı 1,ıklaşıııılıı,
baj},]ccc biiliiır olal-ık Aıııl,ısa lluktıklı ı,lctodiğiniıı iirlcl i kılısıılrınrlı olup. ilkc oIırak
ınayısiı lrı,ıkrıkı,ı ıçısııırlan "ıtılıık ı,e yıı,gıç Iırıkı.ıktı"nı ilişkin kısıııdı ııra l]ıllaı,ıvla clc
ılııır,ıışlır.

hlı),.1nıırıı.sııl )'ıırııııı l lkt,loi

ı ı l ()tlcııak.ıı,l Yıırıııı Kırıllorınııı ,1lı tjnııırlıırı

|. L|ı,gıılıınııhiliı,lil,: \oınr ılını ile olı.v ılıırıırcJıır dıı_(ıır ırcsne,yc ilişkin l,ııkış
ıçılarıl"- çi,gu kcz cşyının doğısı yı cJı anııçsıl voııını kıpsınıındıı sıyıIır. Ntırıı ılanı
ilc ola1, ılaııııırlaır doğan iilçı|illcı,. bcırzcı işlcı içitldc s()ılLıçlı s()ı]]üıllışllrnıı işlcııiııi
ilcııcllcycıı bakış açıları o]ırık ı,ıı.ı)ı çıkııııkı,ıılırl,ıı ( )ın(Jııı Fçdcı,ıl Anıü-ıia
]\4ıhkçıııcsi'nin srınrıçlaırdıırlığı sonıuılışlırıııı işlcnıini. "1ıı,alik sonı.ıçlar" (l]Vcı,l(jt] l2.
I5l. l7l). "ııllııı,ıı ıykırı silnlıçlır" rılısılığı (t]Vcrl(iIl l]. ]6]. ]7()) 1,a cJı "1ışıırıın
gcıçckliği" \.c bu ij]çiidç sınının "ıkla yıtkın stıntıçIar" (BVcılCE 7. j77. ,1()l) gibi
ijlçiitlcrlc giildclr gcçirııcsi. lrtı ı]iıc]ikıcdif. nçı_ğı kı\ tlşlülı,L]cüı 1,ı ılı iına1,1ıyıcı eıkisi
()ldtığLı saiIçcç. brı kiıııtıtıl LınstıfLınLııı tıVgulınnrasını ilıı,a-ı elırıcnıck _gcrckiı' Ç'clişkili
ı:ltıttıı,ıılırrlı. üıormıtil'olıIık cldc crlilnıiş soıtıç oı,ladan kılilıı,ılnıalıp. vılntzca sonlLıt
oliıydı ırrıtırııtil'biı, (la!ıııığa sahip l'ııı,klı çiiıLiıı1 ıltcıılıtillcı,i arısınrlı lcrcih dcğişikliği
yal,ıllıı,iası cİıırrıılırınclı rlı ıyı,lı şc_v- gcçcrliiIir, Norı]ııti1-1rtl},lüık. anlıcil tl\!un !rıl,Lllllllc\ç

" ıııionılc I)il'liıcnuitı ung: ıkılcl 1ııklılışııııDı (ıtı lrıllüllı)
"- Sıchgcsiehı.pıınkl: n.sn.l (n.sncr. ilişkin) bıklŞ ıçlsl.
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bilc. hukuk ııornıLına vc ıckil tılayda bu ıornrclaıı s()trlutlaşlıfıiınış kaıat noııırına vc
ı)ı,ıca SöZiln sınırlayıcı işIer,inc aykııı biı,karar !erilcıı,ıcz (Osscnbtihl. s. (ı(,ı()).

2- Turihscl htı!laııılrııı hurı,liı,llc .ı,ıırıını: Uygulaına vc biliırr. özelliklç tcınçl
l,ıakların vc diğcı, Anıyısa noIıIlarınııı yortıııılaıınıısıırda ncsırcl ı,c ı,ıornııtif siirçklilik ilc
süıckliliktcn ktıpııaıılıl SağIadlğl kıİıtlar yoIuyla Soınutlaştıı,ılıa uınaçlı baklş açıları
kırzaıııııırk için. diişiin re gclişinı tırihi ilc ciar ınlaııda hrıkuk vc anayası tarihinin akışına
başvrırııriık zorrııdir kalmiiklıdırlar (örn. BVcrt0I-- l. l67. l78ı ]0. 258, 296; l2. 205. 20ll
vd..; l9. 303. 314 vd,.). Tarilıscl ı,ç ırotırııtil'tıIarak kesiııtiyc rığı,aınirıılış [rir gclenek
ilişkisi kanıılanabildiğindc^ btı yöı]tcı]l llolıl1 lı-ıcüıliıliıı kavraır,ısal içcriği hakklndı.
ajzclliklc sözcI \,c sistcırıatik ytırrıır,ı çerçcvcsinrlc. dcğctli bilgilcr sunabiIir. Aııcak brı
bilgilcr. gelcnckscl ınlaında ıarihscl 1"oruııı y(jntcıl]iylc dc clilc cdjlebilir. Btı ncdenlc
"tarihrcl bağlandaıı hırtckct" bağınısız bir ınıyasa yorunru ilkcsi olarak nitelcı,ırlirenıçz
(aksi yöırdc Osscn[rtihl. s. 658 ı.,d,).

3- IJijlijüül(Ştiü i(,i (,üki dl\iiIiil')\: Bıiıiinlcşıirici etki ijlçiitü gcçcrli aı,ıayasal

zcı,ııinde vc notıIu esas alacak biçinıclc (bu bıkın]dan Snıçnd. s. ]90'dcn larklı olarak)
Aı,ııyasa hı.ıkrıkrınun sQnlullışltrlln]ası]ıda baiiiiİliiğii pckiş|irici vc koruyucu bakış
ıçılırıııa ıincclik vcrilnıcsi gcıcktiğini ilcı,i siiıcr (tlcssc II. s.28). Ancak burat]a da

bağın,ısız bit Anayası ınctodiğinin bağtınsız bir ilkcsinclçn çok sistcti,ıatik yonıııııır bir ılü
Lınsu[undaüı söz cüı],]ck gcrckir. Ayrıca ı\nayasının norı],ıatit'giictindc rılcluğu gibi bu

ajlçiitiln dc 1,cri. dar anlanıda iünayası slyasclil]c ilişkin uıısrırlarda ırtrnmaIıdır.

4. ..l nıı.ı,ıı.sıı n ı ıı hijlijnliiİii ı/Ac,ı,ı; Brı ilkcyc gijrc. Aı,ıa",-ısa ı,ıtırırılaı,ı. diğct Anal,asa
ıııırıı,ıları"v-la vc iizçllikIç ıtıayasıntn 1cnıcl 1crcihlcı-iylc |ıir çatışırıa yaşaııııayacak biçinıdc
ytırrıııılanınalıdır (krşl,. Lcrche l. s. l25 ı,d..: tıhınkc IlI. s. 77 ı,d..: llcssc Il. s.28i Millcr
l. s. ll5. l2.1 vd.. l]6 ld..2()5 rcl.: osscnL,ıiihl s. 654 vd--). .,\ıııl,ısa lltıktıkrı nlçtodiğinin
tcıııcl ilkcsj iılarak "aıııyasıılıı bLitiinliiğii". Yot,u]İ]cLllllln anayrsayı. gcrck çlklş ı,ıoktasl
vc gcrcksc amıç lası\,vurLı açısıııtlan - kcı,ıtli içindc dingiıı ıc gcrilinısiz rılıırası da -.

birlıiıini anlıııılı l]içiİ]dc laınaıılayan nornılar biitLinti o]alak göz iillijıüdc 1tılmaSıılı
ijı,]göriiı-. YoruülrcLı. soll1utlaştıı,nla silrccindc kısıııi siııltıçlırr oıırak oı-taya çlkan rılası
kaışıtlıkIarı yöıüıeıl]scl o]ırak kabul çdilcbilirlik Vc tcıncllcndirilcbilirlik çcrçevcsindc
birbirlcriylc uyrıııılrı halc gclirıncyc çalışıırılldlr. "Ana},aSanın biitiinltiğij" biiylc bir ödcVi
il'adc cttiği ölçtidc. çılışn,ıısı lanıaı]]laıüııış bir yajntetı iılnıırklaıı çı.ık. Anayası siyascti
kıraktcri göstcrir. f]tı tiir bir tıyrınrlı.ılaştıtınaya gijtiirccck bir rısı.ıl sunı-ııı,ış tılaıı,ıaz. BöyIc
bit ııstıl. başlangıç ntıktası rılaıık sislclnalik yOrLılnLın sağladlğt olanaklaİdın yararlanıı,:

bLınuıı ötcsitıdc ı,ıotıı] alanI çöziiıı,ılcıııcsinin sistcı,]liılik birkış açısıırı dcvrcyc sokırr vc
oılıya çlkan çatışkıları11 "" A,,ayıra Iırıkrlktıı,ıtııı olığan yiiı]lcınleriylc aşılıırıısıııı
sağlaıııak iizcrc. rıyrıırılaşlırıcı yortııııı.ı biı,çk ),(itltcın olarak kullanıı. Brı ıısrıl. sonuçtı
Fctlcral Aııayasa Malıke ırıcsiıriır. -ıvııınıları yclc[inçç göz iiDi]ndc 1tıiltığtı saiylcııeıııcsc
rlc- aııayısanın biiliinliiği] ilkcsiı,ıe iIişkiıı içtihadından anlaşılıIaktadır 1(ırn. BV.,ı l(iE l.
l:i. ]2ı.d.: 2.380..10j: ]. 225. 2] l: 6. ]()9. 36l: l9. ]06. 220).

l'' N{ılJslılı inıcgıicıcnLlcl \\'iİk(ıİ!l: biııiinlcşıilici (1liiı|ilılcşıiİic])cık1 ijIçiiıii
"''' n ntinonıie: ıınıcıcinbaıcı \\idcıspıüıch :çııı5kı. lıışdışnrız çclişkı,



5. ,.1ııı.ı,ıı,srı llııkııkıı iiııt,csi geııcl tlıırııın: Anilyası yargısı vc iclari yargı
(BVcrlCF_ 2. ]1t0.,1()]: 9. li9.9(ı.:1,inc B\ıerrı(iD ]. l59^ ]6l) tıazı karaı,larda gcı,ıcl bir
"Aniryasa lırıktıktı iiııccsi^'ilc "anal,asay,a ııygıınlıık i]ııccsi" tııbltısııııclaıı ıı,ıayısa hrıkı.ıkıı
kı.ııallarıııı,ı soıııLıt liışt ırı]ırıası \c vasıların bıııılırı rıygrın ltığrı ıı rıır iilçiilıııcsi ıçısıııdan
soı,]LıçlaI çtkanllavt dcnçdilcr, I]urıdı ikj tıla1, grubu Sajl konLıSııdLır. Birincisi. aıayasaya
uyguıluğu dcnctlenecck oliün ıı,]aüasa ıllt huktık ılınıntı1. ınayası (jnccsı clurunlunu
yaıısılır biçinıiJc biı ıcnçl ilııı,uıırı siıplıııı|ts1 yapılır. Rtılii ycııi l,ıilgilcrin cdiııilıııcsi ]() ilc
sınır]l ()]mık kiışulu_ı"la. bu },ajü,]tcı]liıl hcı,han_gi biı sakıncasl \.()ktLıü,. Btı },ijDlctlldc
bağlaylct ölçiillcr. ytiı,tiı,lüktcki Anıyısanın öIçLitlcfidir, Yasal diiZenlCınclcı,hililıazırrlı
tıağlıyıcı olan anavasıtıtIı dcnetin,ıiı,ıclcn gcçcfck ıncşruiyclini kaı,]ıtIama]]dır, Bu haliyIc
yasaI düzcnin bcIIi bir alanınııı ınayısı iincesi duruınuna başı ı,ı ı,ı.ı lı ıras ı . tıı,ihseI yoruınLın
(dtııtıılıa gijrc gçtlçtik yolutnLın) bit ıl1 uıısrırııııdan başka l,ıir şcy dcğiklir,

Buııa karşılık ikinci durrıırıcliı sai7 konuSLı olaı. ytiı,Liı,]tiktek i anavaSııllıl
sotn Lıtlaşt ıı,ılınıSı Sortlnudur, L3lı açlrIan da "Aırıiyası ajllccsi gcncl ciuruılı"a [ıışıurtılıııası
gc]cnckscl yonın] kLırallaıttl ılı unsuıudur. Ancak [ıuradaki dLişLlnscl yaklaşııı,ı.
yaiı,tirliiktcki aniryası htıkLıktıılu "içtcıı bir ıı,adı tLıtrt1 tcı]lcl ilkc r e düşiincclcri'^ sunan bir
Alııyasa krıraıııını },,ijncltnçklçdi r.

6.'lt,ıııtl lıok ü]()rDllu|ü il. ıı,lki nıırnılıırı lııglın/ısı,. lzolc crlilebilir bir "tcı,ııcl
hıklaı sistcn]i" itnla)ışı yctiıc. ı]csDcl bağlıııı Lluçriıre ktıtı.ılı,ı olın vc 1çnıcl lraklııın rç
\clki ııornılaıIntn ı.lcğişkcıı ilişkidc sonıııl]aşlırllabilirliğiı,ıdcn harckcı cdcn btü yıklaşın].
anayısan]n biiliinIiiği] ilke,sinc 1.ıkın dııınıaktıdıı,. I}rı güçlıii (nıukni)bıkış ıçısı l gcı,ıcl
olaıık il'ııdc cdilriiği duı,unılardı (ajın. Il. P. Schncir]cr. s.3]: LıIınıkc lI]. ijzcIIiklc s. 89
vd.: ()sscnlri]hl. s. (ı57). anıyısaııııl bLiıLinltiğL] ilkcsindcn ilıha kapsın,ılıdıı,. Anıyısanıı]
ücnıcl 1ıaklıı bijlLil11Li ilc dc\,lcı ajrgiitii bajli]nıiiniin ilişkisi. hıklı olırak nornl
Sol]lLlllıŞltrn]ıslntn Yılntlcı anıvası] kırşıllıklaı,a g(ilallçn olı1,-laı,ı1,1ı sıırırlı
1tıtulnlıll1akıadlr,

7. PıııliA L,'ııı5ıııı1l : ['rılik tı}uşLıı]ı ilkcsi dc (bkz.. LcreIıc t. s. l]5 ırl.: IIcssc l].
s, fli li].: N,li]lcı I. s. 51l. l6(). 2l] rd.. 2](ı: lll. s, 89) ınıyısanın lrilıiiılli]ğii ilkcsiylc sıkı
lıiı biçinıdc bağlınlılıdır. 8ıı ilkc rılnızca üıoııııaıil'kaışttlık duıtııııtında clcğil. biıdcn
l'ıızla lcıııçl hık norııırı ırısııırlı. gcçcılilik ılınlııının çıkışıııiısı bicinıindç tıı,tıvı
çıkılıilecck çatışıııı \,c vııışIrıa dtırtıDıtındı dı. \iürışın yı ı-lı çaüışııı ıi]ııı hııkııksıl
dçğcılcrc. olı},ı ilişkin kırııı [ıirliklc taşıvabilcccklcı,i biçinıdc ajlçillLi L,ıiı, sınırlaıı,ıı
gcti[nlc iidc\illi \aiklcüllçktcdiı,. t]ij1,1ccc "cIcğerlcl 1ırlıı]]t" \,ı rla "çıkıılır tıı,tınlı"
tckniklerinc kırşı çıkılıırıklarlıı,. (bkz.. \4tllcı I. s. 207 ı,d..: IlI. s. l7 ıd..: l\'. s 2() ıd.).
Pı,atik rıvrıştııı,ı ilkcsi. 1t]l,ır cılışıı] noü,tılı[ın rc hukuktın koıunıısı ıllındıki çıkaı,laı,ın' 

]

hııkııksal clkisinin ııptinııl cJiizcldc koıüünıııısını gcrckli kılnııklıdıı,. ]\ııcık lrijylc biI
yaklaşıııı. so11ıLıllışlIı,lı]ı Iıcı-lcliııi pozııi1'olaı,ak dçğil. ıııcık ncü.]ıt i f' olıı,ık ıanını]avıbilir.

]l.ırli\liS(h ü.]k.n1lll\1iirlt.lrl(l): hrlgr .(llrljlrc\r!c]ü5ı ıll cı. bl ıi cıliııjLııl.sıııi ltsııL cıliei
l)ll lo|rl^ (llcl nıcllıılılg.ılı.ıc,sig.]l.LLlL cllı l. t] l ] ül \th(,lü : rİi] lLh.ı l].l.,ctlgcll(i b.1rri]n(lcll(l.

ıfl\ü] gi]1-1i] (l]ıtrkl]]ı lr.ıküs ıçl\l ı]giiüılın
] pııı[ıistlıc Koıı l,ıııtiııı,,
'S(,]]ülül,,ülı

]]
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So]nul laŞtl ı ına. "tarııın" yaklaşlırıında giiriildtiğü biçiıııdc. [,ıir ıroı-lı,ıa, diğcr ılrıı,ııl
karşısıı,ıda öncclik vcıip. diğcrini gcri çekilıııcl,c zorlaır,ıaına lırlı r. SonıLıtlaşüıı,ı,]]a

sonuctına gajı,c. şayct bif norın. tılayı kırır ıııırır,ıu olıırıık ıliğcı,i ilc birliktc ctkiliyorsa^
diğcrine onun alcyhinc biı, iinccIik taü]l]lmalnalıdıı,. "Aırayasanln btitiinlLiğii" ilkçsi
kapsaıııında bağıııısız bir all ilke olarak tıır ı ınlıırıbilcı,ı praıik uyuşuııı ilkcsi ric. 1,alnızcı
biçiınseJ bir aıIıç tantnıt vc buıüutl dışında özaindc anir},irsı siyascti olarak anlaşılınısı
gcrckcn bir çağrı srınmakladır.

8. .1nu.ı,tısııııııl nı)n]kütif gijdi: Ana"vasııl yrırrım ijlçiitü ola[ak ı},rl(iı "Jlllı\x\Jnln
norn]alil- gücii"ndcn SöZ cdilıllcklçdiı,(Ilessc II. s. 29 ır1,). I}u ilkcyc görc anayaSal
sorunların çaiztimündç " trQInıatif anıyasanın ilgili koşulları altıııdı irıııyısaııııı norırıatif
giicünc opliınal ctkili]ik kazandıı,aı" yaklışıına öııcelik ı,crilınc]idiı. Aırayasanın
norınalif'gücü arlçtitti dc bığıınsız biı, tısrıI srıır ınaıııaktadı ı- Bu ilkc dc bir çağrıdan.
zotunlu ıılarak 1,alııızca Lıiçiıı,ıscl tanııııa konu tıIabilecck bir ıınaç tasıı vuruııdaıı
ibarcttir. Böylc bakıldığındı sijz krııırıstı ilkc. ilar ınlanıda ıııclodik yıırrııııa ilişkiı bıkış
ııçılarından çok. somul laşlırının ın ınayasa siyascliııc ilişkin tınsıırlarındaıı sayılıı.

Anayasa Malıkcnıcsi tçıııçl Iraklaı,bakııı,ııı,ıilaıı ilk bıkıştı bııırir bcnzcl,cıı r,c

ıanıcl hok eükiüiüigil]r iılarrrk tanınıtaııaı,ı ilkcyi. bir yoruı],] ilkcsi olarak gcliştirnıeyc

çaIışüı (BVericE (ı.55.72; ayrıca EJ,ın,ıkc IlI. s.87 r,d.). Ntahken,ıc bu ilkcdcn. tcıııcl
haklarıı,ı gcı,ıiş yoruııılaı,ıması gcrckıiii tontıcrıntı çıkırııruktıılır İçtihat bu haliylc "in
drıbio priı libçrtatc" ilkcs inc çok yaklı] dtırıııaktadı r ( P. Sch ııcic]cr s. 3 l vd..; kaı,ş ı yiindc
KclIcı s. 271l: Ehııkc IlI s, 1l(ı: ()sscııbiihl s. 657 vci.). "In dubio prr,ı libcııatc" ilkcsi
bireyler Ichiııc bir özgi]rlük karincsiı,ıdcn harekcl cdcr. Aııcak biı tür L-ıir karine yılnızca
nolınati1' o larak geçerli olan anıyasa hukııkı.ıırclan türctilcbi]ir. Çattşnla duı,[ııİunda Bonn
Anayasası tcınclindc ilkesel o]arak bircyci bir tçnıcl lıak ınlayışıı,ııır ı,aı i,ılduğunun ilcri
süriiIebileccği kuşkrılrıdı,ır ("Anayasirırıır insaı,ı aıılayışı" için bkz.. BVcrlGE:1. 7. l5; ]2.
.15. 5l)- BiI lıarckcl noktası olarak ijZgürliik kaı,incsi. kcntlisi rlc ııirrınalil' tıInıayan
anayaSanln biitiırlüğü ilkcsi açıslndan dit taltlş]nirya açıktır. Tcıncl hak etkiliİiği ilkesi isc
açıkça yanllş bil dcğeı,lcı]dirıncıiıt |iriinaidtir. Malıkcıı]c brı-ada "pı,tıgı,ıırı norın" ya da
"gilrccl htıktık kuralı" scçcncğinc ilişkiıı olaı,ı. atıra tcncl hakların içeriklcrinin
saptınnlast soıunuyla bir ilgisi buluıınııyan crlcbi biı- if'adeyi açıkça yınlış anlaınıştıı,
(Ehınkc lIl. s. 1l7 vd.).

ılıl) A ııtıı,osıı l l ukıkunı n Bc l i ı lı,ş l i ri lc hi l i r l iği1 
1 
j

Vcri işlcınc tcsislerininIl(' karııı, alına siircciı]c destek s!üğ]aılranıı] ijtesindc.
hukuksal ırrctOdiğin bağıı,ı,ısız biı 1aktiiıii olarak ı,ıc ölçüdc uygıılaııabilcceği sorunu.
yönteıı,ıbiliınscl iizcllik taşıyan ıınsuı-iaı,daı,ı biridiı.

"' Cnırdrcchtseftektil itiiı: ıemel hık ctkililigi. ıcİrcl hakliırın cıkIli külünnrıüsl.

"j Axioııalisicrbarkciıi (aksiyonll1tŞıüüllabiliİlik. b.lillcşıinlebilirlik) "Aksiyolİ" yı da Tiirkçc tcrinli}Iç
"bclit" ka\rımü. "doğı,tıluğu apaçlk bu]unan. kınltlınnlısü gcrcknlcycn \c le kcıırliliğiııdcn apaçlk oIduğu
için i;tcki iİlernlclcriİ ijn devanağı oIan ıenlcl iİ]cİnc ııllaılltna galnlcktcdjİ Btl an]aıllda
bcliılcşıirilcbiliı lik. "kınlt gcrckliİmeyccck biı, açıkllğln s|ığl,rİnlısl"dlr ( ç,n. ),
r" Datcnvcıırbeiıungsiınlİgcn: !,cri iş]cnrc lcsislcı,i.
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Tarlışına Anayasa l,ırıktıku için lıcniiı başlantş dcğildir (Kışl.. Klug S. l57 r,d..
l62 ı,,d,; Siınitis I. ll: Raisch: Suhr). "Otoıııısyoıı"dan anlaşılıı,ııısı gerekcır. insaııi kııraı,
alıııanın ınckınik ı,c i)zcIlıklc clcktıonik. yani kcndi kcndine işlcycn r,cıi işlcınc vc
dcçıtıIaına çcrçcrcsiı,ıdc nıakiııcyc dıyılı akılcılıklı ikan,ıe cc]ilmcsi olasılığıdır. Btı 1ür

sistcn,ılcı (bilgisayarlar) yolrıyla karara ııIaşabiln,ıcıiı,ı koştılu. ilgili kurallarıı
bclitlcşliIilcbilirliğicJir. Anayasa lıı.ıkrıku nrırıırları bu liir bir bclitlcştiı,ıııcyc pck clı,crişli
ilcğilclir. Noı-ı,ı tıygulanıı,ıasındı bilgisayarların kullaıııldığı olaylaı, şinıtliyc kadaı rcrgi
ıc sosytıl giircnlik lıukııkıı (ı,crgi tı]rıkkukrı ı,c cn,ıekli]ik bclgcsiııiıı tanziııri). ııraaş r.c

]:]çı,çt sıptınralarınila vc ıriccl olarak 1aıııııılaııaL,ıilir vc öncııli ölçiide belirIcnebilir
hukrıksa] kuraIlırın cgcıııcıı iılduğu bcnzcri alanlarda gözc çaı,pırıakladır. Yaşaııı
dcncyiır,ılcriııc ı,e kı.ırıııısal trürtışınalırın bugtinkü duruınuna görc otoı,ıatik karaı alırıa
yainlcmi ancak. kırara ulaşlı,lıın Soı]]tıtIaştır]lüa olırak dcğil. aksinc 1ısa poziliıiznıi
anlanıında bir "altliın,ıı". bir "uygrılaıı,ıa" olarak tanıııılanabildiği durunılarda anlaı,ı
kazln]ır (örn. Klug. s, l63 r,c s, I73 vd. ijrncklcılc). tsıı bakııı,ıdan Atıayasa hııkukunda
ııliıınıtik kıı,ıı alıııı yöırtçıııinitr başıırı şansı pck yiiksck olırık dcğcrlcııdiriltncnıçktcdir,

h) Norüü Alı:ınü ı,t,Ol,:ıı,,,!lıınındtıll ,SoDlıüülLışüürüıı.ü [,|ı,ııurlcırı

Norn,ı alını r,e olıy ılaııındaki soınüütlıştırııa ıınsuı,laıındın nc ınlaşıIn,ıısı
gcrckıiği. hukıık Doı-n]tlnuı] Vc soll,]tIl]aşllrnlil siircciıliı,] yaplslı,üa iliŞkin bailiinıdc
anlıttlıılışlı (Mti]lçı I. s. ll:1 ı,d,; ll. I\ı. s. 67 \,d). Nçsnc alaııı, norm ılaı,ıı vc ıorn,ı
pİ()g[ıünl a\I]ılllDı r,c [,ırınlaılıı clclcki stıııltı1 hııkııksıl iılayın iiZclIi_ğiı]c 1,önclik cliğcr
ayrınılaıını tlayılı yıpısal karranılarla çirlışı,ı,ııı. ı,ıc dOğrrı karar gtl\enccsi sunır. nc dc
gclcnckscl vc 1,cni mctoiiik yırrlıı,ıı ıtaçlarınıı,ı r,crinc gcçcbilir. Bıı ıür 1,apısıl Lıakış
açılıı ı. yijntctııscl l'ıııklılışlırırıı. iıyIIırlılı kiınıtlıına ı,ç bçtinılçınc biçcnılcıinc ilişkin ck
unsuılaı sunnııklııdır. l]rı kaı raırıliır. Anı_vası melodiği bıkıınlndaıı yaı,gısıl karaı
vctı]cniı] \c yatgısıl kaı,ar çiizıinrlcnıcsinin ıı,açlıı,ı olırık ıızıcçilıııczIiiini kıırılladılıı,.
}]u 1liı bıktş açılaı,ı irlarc hııktıku bakınııııdaı,ı. "ııranlıIık". "zorrınltıltık". "elvcrişIilik"
gi[,ıi zoıuıılu olıı,ık ncsnclliği csas ılaıı bıçinıscl ıırırıı,ııtifkaııaınlaırla. rıı,tak kı,ılliıırııır.
"l1()rın dajıl[jŞaiıIii" \c "llcsnc dajıliiŞiiü]lii" sortınlarlnda. ıakdir gcı,ckıircn kırıııı,ılarln ı,c
belirsiz hukuk kaı,ranılııının ncsnclc ilişkin tılarık tcı,ıçllcıdiri]nıcsindc ıc bçnzcri
bağlaııılarrlı r,criııli kılınabiliı,. Kaı,aı,a ulışmı si]rcciırclc gcıriş aıılııırcia sosyılbilinıscl
çılışnıa ilc gcrckli ilişkinin krırulınası \,c soı]ıüıtlaşlırılıciık kuralın noııı,ı ı]ııııııııı
gcı,cktirdiği sosyolojik. siyasal. ıktisadi vc bcnzcı, rçı,ilcrin kı,ılliıııılıııası. iincçliklc
lrtıkrıkçrılııı dı|işcn bir g(ircr,dit. (icrck i/iiksckajğrcliııı siyasclinin 1cılıcl ılınliırdı hLıktık
cğitiırinc yainclik rcliırırırı cla içcı,ccck biçinıdc hcdcllcdiği pıılik çalışnıılar -ki bıı hcrlcl'
rcliııııı ııitclcıııçsini hık ctnıçktcdiı- ı,c gcrcksc rJisiplinlcr ırısı işlıirliği ırzıısıı. htıkuk
norlntlntıl] \,c sonlLıllaşlırıIanın vapısı bakınrındın sarsak]ınnraz biı, ziııı.ınlrıIrıktrır,
Aııcak brıııdı ıırıyasa lrukukı.ı açısıııdııı lıukıık ıarihi. lıııkıık sos1,,olilisi. krin,ıinıılııjı.
siyısc1 sosl,iıltıjisi. si1,,aset [ıilinıi ı,c hı,ıkı,ıksal o]güı arışı ıınıalııı ndaıı cldc crlilcn ricncyscl
bulgııIaı ilc brıırlırıır ıırçkaııik (lokLiıı]ıüıtısyoıı ya dı silıcrncıik ı,cri clcpiılanıı rc işlcıırc
1,tılııylı ıı»,ııı tı/ınınııı .ııılıı qii:iiıı/ı:nıt,.si 11,iı kı.ıilaııılnıası. gcrck {hııkuksal
somullıştlInlı iidcriiçin) dc lt,gt, lıılıı rc gcrcksc (hııkuk vc yasaıııı sil,ıscli açıslııdan)
Ja lı,gı, /i,rııılo tjilcn ijncınli siıııııçlar gcıirir. aı]cık viiı]lcü]ls!,l açıdaıı valnızcı
ilcsıcklc_v-ici 1ıiı iiılcıılc sıhipıiı (ıyı,ıca bkz.. \\iicıckcr lll. S. ]92 \d,).
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Saiı,di]riilcn §Oıırutl!ıştırnıantn sonuçlııı. avnı zatnanda normu csas alan kuraının
tcmcllcrini oltıştrırmaküıdıı. Normatit'o]arak geçcı,li bclirli biı aııayasanın kuraını olıııa
idcliasındaki bir aııayasa krırııııı. ııııyasa hııkuktıııa ilişkin norııı ılanlarının ı,ıcsııc
yapılarını işlevcrck ortayı koyırıalıdür, Aııcak aııayası kuıaıııı bu göıcvi. özclcşıiı,cl bir
gözdcn !]eçinııc siiı,ccine bağlı kalaı,ık ycıiırc gctirtııcIidiı-. Nitckiııı özçlliklc teüncl
lrakların norııı alanlarının çözüın]cmcsi. yalnızca tcıııcl haklarla ilgili aIan dogmaıiği ya
da tcmcl haklar dogn,ıaıiğiııin "gcnc) kısını" için dcğil, aynı zaınanda bulılara ilişkin
anayasa kuraı]lt bakııırından da vcriıııli olduğunu gösterıniştir (Miillcr l. s. ltl ı,d.. l4;l
vd.. l7Ii vd,. ]0] vd..2l6 vd.; IlI. IV). Burada ıaırııtısıı.ıotllullLqlürü,7QsIn.ü ilişki
ıııısıırlur ilc unıı.l,tıuı kuroını iç,eriklcriıiı huğlanlısı, yorumbilinscl kanıta ve yöı,ıtcıı-üscl
denctiı,ıe dayalı olarak kendini gaistcrnlcktcdir. Bu bağlantı. kuran,ısal rııısurlarııı anayasa
htıkuku nıctodiğiı,ıc diihil cdiln,ıcsi yo]tıyla. iünayasa alanındaki pratik çalışı]]alara yararlı
olabilir,

.,) DognLllili Un.ııırltıı] l'

Bclirli bir zorluk giistcrcn hcı bir tılayın çöziiıni] sırasıDda. uygı.ılaııacak kuralıır
sözil (vc çoğu kcz iizeleştircl baktştan Lızak da yapılsa ııorm alııltntn ncsncl içcriği).
sistcmatjk olarak karşılaştııılacak vc işlcnccck diğcr kuralların sözlcri. bcIgc mctiı]lcı,i vc
hukuk tırjhjncc saptanabilccek örnck noı-ıı,ı]ar dışında. iIgiIi içtihatlara. dcrs kitaplarına.
şerhlcı,c vc n,ırınografik cscılcı,c dc başvuı-rılnıası. hukukçuların pratiktc
vızgeçeııcycccği bir gcreksininıdir. Hukuk bilgisinin bu kaynakları clilscl olırık ifııde
cdilnıiştiı,. Bu ncdcnIc bu kaynaklar da kcnclilcri ıçısındaıı yııriııııa açık vc clı,crişli olup.
tünr dilscl y<ırum olaıriıklarına gcreksiniııı duyarlar. Böylecc buıılar da norm progran]I.
norm alanı Vc norın sölii ilc yasan,ıı bclgclcrinin. ıaı,ihscl iirncklcriı,ı \,e çöZiilıncsi
gcrckcn olaytn kadcrini paylaşırlıır: brıııIar da ajnccdcn lıazııIaıııp taııııınlanıı-ıış.
uygulınaya an,ıadc rcçcüclcr srınınazlar,

'' Tilrk tlııkıık Ii(crttıiirüİdç pek kıılianllnlatın "Dognlıtik" tcliİliİ. en yakın ıcrlm oIarak "hukuk
ajgrclisi" kullanülıbilildi, Ancak huktıkıa do!:üİılik lcı iİliİin i'ğlcliyi aşan. |çüihaılırı de içcrcn bir ınlaırrdı
ktllIanıldlğüülı \e csascn nlctinLlc dc bu yijndc ıçıklınıı y,cr aIdığıİl gdl ijnündc tüalak. ıcrinli
'l iirkç(rl.Ştirmedcn ıyılcır blrakırravü 1.r.ih Ctıik (ç.n,).
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Yargısal içlil,ıallara başvrı,uda önccki içlihatlırla ı,,c kıtşı ovların incclcnmcsivlc
yaprIacak bir karşılaştlnııa tarihscl vc gçnetik bakrŞ açı]arına karşıllk gclıııcktcdir, Brırada
da graınatik anlaınlaırdırnranın gerckljIiği açıküır_ Diğçr yargısal içtiı,ıatlar]a ajğrctidcki
giiriişlere ve brınlardtrn fiırklı pozisycınları tcıılsil cdçnlçrç başvrırulnıası. sistcınatik bakış
açısıyIa çalışnıaya bcıüzcnıcktçdir, Bu bcı,ızcşmc. sislcnıalik yoruın yolrıyla kararcla
djkkate alıı,ın,ıası gcrckcı kural]cra ilişkin öğrcli vc uygulıııııaırın araştırılıııasıııda daha da
yoğtınlaşmaktadır. Ancak bu tiiı, yoı,Lıın]aı-ln norlllatil' olınayirn. 1,aııi ııorı,ı,ı nitcliği
taşıınayan ınctinlcIlç ilgili olduğunu gı)zdcn kaçırııraınak gcrekir. [Jygulaıııa vc
iiğrctidcki dogıı,ıatik i{'adclcı, gcncIlikIc yazarlarının bcliı,Ii norııılara ilişkin görüşlcrini
yaısıt]1,]irkladır. Brın]ardaı,ı kurıııısal ilıdclçrlc çöztitn lekniği vc hrıkrık ptılitikasına
ilişkin iiııdcler. gcncldç vlirürlilktcki hııkukun sotnLıtlışt t rt lınas,v la daha az ilgilidir.
DogıT]atik unsLırlır. dar ınlanıda yiintcnıbiliıısel LııısLırlar ilc ııorııı alanına ilişkin
olınlardan sonra nortlüatif içcfik]cıc "cn yak]n" du:,an ıınsı,ır]iırdır. Ilııkık dııgnıtıti,ği.



hııktık diinyısınclaki ilctişinı tckniklcriıin biı ılt sislcınidiı,. (iclcııck bcliılcnıc. [ıilgi
iIctıne. ckol cılıışı.ııııı,ı. clcşliıi rc dcnclinı. birlcştiı,ici "1,apılanilırnıal,iı" re lıız]ı
"sisıcnıaıiklcştirnıevc" r-(inclik rlencıı,ıçlçı,. kcza çiizLiııı ıckniğini hazıılıvıcı çtlışııralıı.
krıraırısal ıçıdın iiıcleşlifcl bakış ı,c hııkıık prılitikısınıı gcliştiriln,ıcsiıi sığlayaıı

çalışırıalar. lrtıkrıksal srrrunlııın "dııgıı,ıatik" iıdclcıı,ıc biçinılcıicIir. Brııac]ı siizciik
aı,ılıırııyIı "dognıa" açısııırlaıı cksik tılıın bağIı]-1cıllktır. I)ogııalik. krıııııısal ıc ]rrıkuk

politikası içerikleıi. usıılc ilişkin tçkniklcrtlc oltlıığıı kıclıı, Iıııkuksıl olıllarııı ç(jziiıniindc
dc tjııcııı]i ölçiidc ctkili \c çoğu kcı bcliı,lcyici olnıaktıdır. Aııcık btı ctkj. "gcçcrli"

hrıktık krıra]]atıırın norıııtifliği ınlanııııdı gclişıirilnıiş bir bağlaylcıItğı hcırii1

liı,clıılcı,]ıckted jı, Olıyın gcrckli kıldığı r,c htıkiık ınctodiğinin ıçıklaırın ırraçlıı-ıyla kıııı
nolmul]Ll sOmullaş1]In]ak Surçti!,lc ilgili hııkuk kurıillıırlaı,ı ç]dc cdilcn stınrıç. sübjckti1^
"doğıl hukuksal" (rcrnunlirechıljch). siyısıl ya da hukuk sil,asetinc ilişkin ııcrckçclcrc
dayandırılnıaııralı. aksinc normu esas alnanln sığla,Jığı stıııradiııı ycriı,ie gctirilcbiliı,rc
cloIıl,ısıyIı elcştiıilcbiliı-kınıtlıı,yırdıııııyla gcrekçclcııdiriln,ıclidiı. Ktırıııısal vc a]layasa

siyasetinc ilişkin ıınsrırlaılı !,a da pragtıııtik yakIaşın,ılırın çaiıiiırr tçkniğirrc i]işkiıı
iincklcrinc başvrırınaklı biı, bağlayıcılık sağlınan]ıdığı gibi. bcliıli dogn-ıılik
pozisyonlaıın rıytıınlıılaşlırılıııası kaıııııyla da bığla},tcılık sağJanıınız.

UnLıtnıınıık gcı-ckir ki. huktıksal ilııtiç. bil,ı]iriııı ıç bcliıııleırıc s()Iunlarl]ılıı

işlcnıııc taı,zları tılarak (Esscr ]V) dognıılik itirlclcr. nıcşı,u olı,ıılırının ötcsindç. hcr

1ürlii görccçliliğc ritğıncD. gcıriş iilçiidc kılal ılorl]lunun içcriğindcn harckcllc
biçitnlcnıncklcdirlcr. () haldc uygulaınadaki \.c ajğfctidçki "dogııatik" il'adclcrdc tılaya
clönük olaı-ak sOıııullaşııı]lınış katat norıılarına bağlı kıIıı,ıdığı re brıı,ılar. bir sürcklilik
içindc nıklcdildiği saiIççc. dogn]aliğiıı tıın anlaı,]11ylı ntıııua döı,ıiik ııı,ısurlaı,arıısında ycı
ıIdığıııı kabııl cttIçk gctckit.

d) c'i;:iiü11 Tckniği Liıııırllrı

Btı uılSuı,. ııdıırı adıırı Soılrutlaşltrılacak ya da ycrinc görc diiZcltilecçk noırn

hipotczlerinin oluşlurtılup denctlcndiği rısı.ıllcrin ücnrcl csaslarınl içcrir (Kı,içlç s. l57 ı,d.:

2+] vıü-:269 vd.). Bunlar. kanıtla;ın sislcınalik bir biçinıde aı-aştırılıııasıll" ytıluylı
pı,oblcnc döniik çaizünllcrc ilişkin bakış açılarııın clrlc cdilnıcsitıc çalışıldığı (Ilcssc ll. s.

27) vc karar ınctniırcic işlcı,e giirc cn yaraıIl göı,Lincn gclckçe !,ç vıpt tarzlnln saptındlğl
usullerdir. t]ıırada kullaııl]ııı aıılamıyla hukuk mctodiği içindc ycr alınayan olay çöZiınai
tckniğinc ilişkiıı el kital,ılaı-ı (Anlciıungcıı) yanındıı. iizcl l,ıı.ıkı.ık. ççza hrıkukı.ı vc kaınu

hukuku ilc ilgili sınar,. iidcı,. biliı,kişi rapoftı \,ç kırarların işleııı,ııcsinc giriş nilcliğindeki
kitaplar ( Eiı,ıtiihrungcı,ı ) da. yrıkarclir ınılaır aınaçlaı-dan sonuı,ıcrısu iizcrindc

"voğun]aşn]aktadır 
(\,, Mijnch. Vogcl ı,,d,), Rchbcr özclliği titşı),an bu açıklan,ıılarda

(Lcitl'acdcn) clç ulıııaıı sortıı,ılırr şı.ıırlatdlr: Anlatıın şçtnasl (örncğin talcp vajntçnllcIi).
ncsncl olaylara yijırcltilccek siı,rıIat. islenı dayınaklarıı,ııı biı,biı,iylc dtıgnıatik cılarak

ilişkilcncIirilıncsi. ustıl hrıkı.ıkıı ilc nıaddi hukukun yi]riirliikteki )ıukukça belirlcnmiş
bağla]]tılarına ilişkin sorular; nesncl olaylırı ilgili oldrığu bağiaıı,ıa görc. '1,]c

soruluyor'l". "öıeıııli olan ncdir'.'"l]" gibi sorularla yönlcndirnıcnin gcçcıli iılııp oln,ıadığı-

Bu tlir IcIübcr ilzcIliği taşıyan kilaplar. iılıy dcrlcııc]çıi ı,c sıı,ıav litcıaliiı-ti gibi dar

lL" Topik inr cnliıl: kaİlılılln (argiiıllan]arln) sisıcmılik bir blçilrldc ıü itttlrllİ]ısl
]" -wonach ist gcliagı'.)". "worıu1-kon]n]ı cs ın ''"
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anlanıda htıktık uygLılatTrasına iiişkin lcnıcl bilgilcr vercn kitaplar kısıııcn tan,ıaı,ı,ılayıcı r,c
kısıncn dc ilgilcndirici bir işlev 1,crinc gcıirirlcr.

Bu liil kilıplar. gclcıcksçl olarak kabul gi]rdilkieri vc clcncyscl olarıık aranılıı
oiduk]art içiı1 başaı,ılı tılay çiizırrc tckıik]cfiyle anlatıın biçiıııinin taktik vc sıraıcjilcri içiıı
öııcrilcı, srınıııaktadır. Brııılarda öııgajrii]cn bakış ıçıları^ kuraıı,ısıl. diıgıııatik yapısal vc
hukrık ya da aıııyasa siyıscliyle ilgili vakIaşıııılarilıı o1duğu gibi. yaı.clınıcı t'aktörlcr
iılarak işlcv görıııclidirlcr. Aırcak [,ıuırliırın. nOrnıdan bağııısız y!ü da norı]ıa aykı.ı
)ianıllıc] \,alsıytıır]ara vc srıı-ıuçlaı,a y,:ıl açınaıı,ıalatı i]crckir, ç'öziitn tckniği unsurlarının
dcslcklcyici işlevIc sınırlandıııiıı,ıısının gcrckliliği. özclliklc ı,cı,i dcpoIayıcı ı.c işlcyici
sisteınin krıllanıını konrıstılıcliı acıkça orlıyı çıkıııaktadır (Klug s. l57 vd_. l62 r,d., l72
vd.; Zcidlcr S, ]_].27 vd: BulI; ı.. tscrg: Sinıitis l^ S. l2. 1,1. l5.24 ı,d.; S. li vd.. l3 vd..
l7 r,d.: Wicıckcr lIl. S, 392 ı,d.. 402 rd.: Itıisch S. 4]6 ı,d,. ,1]t] vd.).

ı' ) Kıı rtıın sıı l ( j n ıı ırl ı ı ı

Anayasanın soııı ut laştırılmas ıı1(ltr krıraınsııl unsurlarıı,ı kirynağı ı,c biçiıııi yukarıda
açıklaııınış vc l'cdçrıl Aııayırsa Mahkenıcsi'nin atlayasiı hakkında bir "dcğcrlcr ilüzeni"
ya cla biı "dcğcrlcr sislctlri" Olarak \.c lctnçl h!ık Vc öZgiirliiklcr hıkkında da diğcr aııayasa
hı.ıkukrı a]aııİarııra gajre önc çlkalılmış bir "tcıı,]cl hakIar sistcı,ıi" olaı.ak söz cttjği içtiha1
ijıncklcrinilc soıl]utlaşlırıln]ıştır. Dc\lç1 arğretisi ya da aırayası krııaıı,ıı ytrklaşıınlarını
yorumda kullınanlar. yalııızca bunlarııı kutaırısıl yiiırdcıı savıııııılabilirlik riskini dcğil.
ıvnı zıı]ıındir döniiştinrii sa_ğIaııacak oIaı,ı ııtırııılar için 1.ıoziti1- htıkuk vainiiııdcn
clcstck]cncbilirlik riskini de 1aşınıirk durLımLündadır. Brı risk. dcvlct öğı.ctisi ilc anııyasa
iiğı,ctisinin. gcncl dcılcl i]ğrçlisiylc tılan ilişkisinin halcn de açıklığa kavı.ıştı,ırrılamaınış
iı]ınası nçdeniyle daha dı biiytiklür. Ytiriirlaikteki anayasa htıkukı.ı ılorınlarınln. nortndaD
[]ağüı]lSlZ anavasa kutanll ya da "gcnc]" dcvlct öğrctisinin biitiinlüğihc ya da
sislcnıatiğinç dayanılarık dtılanılnıası. dıhı çıkış noktası ilibaıiylc geçcrsizdir. Niıı.ınatif
açıditn bLı sınırlı çcrçcvc içindc kuı,aıı,ısal tııısurlaItn çtkisi. tekil içcrikscl ii'ııclclcriıı (krşl.
"Iibcral-tcıısjIi rlcıııı,ıkrısi"cle "rlcrlctsiz" iradc oluşrıı,ı,ııı tczi. BVcrtCE 20, 5(ı vd.. 96
vd.). hukuk. dçı,lct ıc anıyısa kuran]]nttı bcliıli yiiııteıı,ıscl 1cıııcl yaklaşıııılarlnııı
biçiııılcndirici gtlciiylc dç\,rılındığı dutuıırlarda dal,ıa da arlnıaktadır.

Bu unsrırlar. çoğu kcz biliıçli olınasa da içcıikscl olarak bcliıIcyici biı.biçiıııdc
sotı,ıLıtlaştIrına siircciı]c yı]lsltılınakla. hcı, şcl,deı,ı aincc aı]avasa krıraırıına ilişkin ön
ın]ayışa kiıtkt sağlarlaı-. Bıı unsutlarln ilgi aIını. tçıırçl haklaı.ın. soll1ut lıŞtı rınada bjr
iinaıılayış olarak nc gibi bir işleve sahip olduğıı gii,ıi ayItntılaı,lit sınırlı dcğiIdir. Zatcn en
gcnel anlaınıyIa bir dcrlct lasav\Lırıı bilc. bclirli bclirsiz biçiınde. tckil olayda ctki]i tılan
yorunıbiliınscl \.c yöıteınscl lıarçkct a]anIırıııın biçiıı,ılenııcsinc yilııclik cğiliııler
içcrirlcr. l)çvlet \c ınayasa anlaytşlart. bclirIi önanlayış tiplcrinin işlcıımcsi vc
tcnıc llendiri]nıcsi biçiı,ıindc clki doğururlar, YiiıllcınscI o|arak "pıı:iliı,i:ın", "kırtı.t.ılık",
"nıırnı hilinııı,iliği" 'l . *|,n|(,grus.\,()11 qq/lrl.çl" gibi dcvlct vc anıyasa kııraıııına ilişkiı.ı
önınlayış ıiplcı,ini. yiizcvscI idcrılojik ırgiinıanlaıa nc kıdar çok ya da nç kadar az ılan
bırıktıklarına: s()ıııLıtlaştı[n]a siircciııi ııc rıraı,ıda tın]arıian bağınısız vc non]]u csas ala]ı
bir gcrckçeyc bağlaclıklarıııa. ucçcrli kıldıklaıına ya da cngcllcdiklcriııe l,ıakaı.ak

)

)
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değerlcndirnıek gcı,ckir. Pozitiı,iznı. nıırıı-ıbilinıcilik. kararcılık vc toçılunıbilimcilik. yasa

pi,ıziıiıizn,ıi kuraıııınclan kavnaklanan ncdçnlçrlc hukuksal norınatifliğin kcndinc iizgil
nitcliğini vc dtılıyısıyla hukuk biliııinin noı,ınatif biliıni o]tna niteliğini göZdcn

kaçırmaklacllr. Norııı i]c gerçckliği ilişkileıdirıı,ıc ),öıründçki "tinbiliıılscl" çabaların
hukuksal işe 1,ararlıkları sıırırlıc]ır. Brı sınırlılık. hukuk fclsclisi vç stısyal biliıııIcrdc
fbrırıiilç cililcı,ı siıruların gcnclliğindc kcı,ıdiı,ıi giistcrr],ücktcdir.Tan ila bu ı,ıeclcnle.

çürriilnlcyc çalıştıklırı ajğretilgrin yctcrsiZ kaldığı biJincn soyutlanıalarlı,ıl kabrılç

zoılıı,ıırrakladırlar. Topltıııı[,ıiliıııcilik nornı programının kcndinc özgii dcğcriııi il,ııııal

cderkcn, pozitivist norn]bilinıciliği ı,ıorın a]aııılıın kendinc ijzgii değcriı,ıi aza]tııakıadlı,.

Kııı,atçıIık. her ikjsini de cgcıncn kararııı karşı koırulan,ıaz ı,aroluşsallığında
tükclıncktedir, Tinbiliııs,:,l anıı,ılık ç,ıılırılaıı. ıloğası gercği ptızilivizn,ı tcmclinde. yani salı

çizgiscll]] "karşıtlık". "diyalektik" vc "kaı,şılıkJı çlkilcşim" alaırında yır da "olan" (Scin)

vç "oInıası gerckcn" (Sollcn) biçiınindeki biiyükliiklerin birbirinden ayrılıı,ıış alanıırda
kalııııya devanı clıncktçdil. tsijylccc kutaıı]ll] egcıncn teıncl pozisyi,ınları.

sotl]ut]aşltrmanln yalııızca içcrikscl ayrlı,ıtıları üzcıindc dcğil. ayırl zamırnda

s()ıllutlaŞtlrmı anlayışı iizerinılc dc bir biitiin rılaı,ak darıltıcı ctki yaratırlar. Buna karşll

olarak hukuk nornunu. düzcnleycni t,c düZenlcnçcck olanı cşit biçilıdc kapsayacak.

bağlayıcı bir ııriıdcl olarak anlaınak^ !ıyrtştırn,]ak ve tipicştirınek gcrckir' yani dilsel
yorul,ıı ılç1()djğindcn. non]1 iı]cclı:ııcsinin gcrçek scyrinc ilişkin mctodiğe gcçiş yapınak

gcrckir.

D A ııtı.ı,tıs,:ı Si,y,ıı.ıcı i ıc i l i.şki n l-i nsurl o,

Somutlaşt!rmının ılıayısa siyascliı,ıe ilişkin unsurlarına daha öncc dcğinlıiştik.
Birbiriı,ıden ftırklı çöziiı,ılcrin dtığuıacakları stııruçlara yönclik sorulur, olayla drığrudan

iltili olııayan norılı alanları ya clu ııralıasa alan]arı i]zcıinde onaya çlkacak pratik etkilcrc

1,iinclik stırulır, irınaca uyguDluğa yöı,ıclik bakış açıları. hukııksal öııaniayışın yOruIılcuyu

genclliklc anayasa yı da yasa koyucunun iikc tı]arak anaca Lı}gun kural koyduğu ya dı
cn azlndan savunulabilir bir tcrCih yaptığl yijniinde ctkilcdiği durumlar. klSacasl bu

çizgidcki tılııı yaklaşımlar anayasıı sil,ıscliı,ıc iJişkin gcrekçelcndiıııcyi esas aImaktadır,

Aııayasa siyasctiılc iIişkin diişiincc 1arzı^ sonı.ıçları lartaıı vc içcrik]ere ilişkin sakıncaları
değcrIcndircn düşüıcc anlan,ıına gelıncklcdir, Ançak bu tür kaırıtsall:] ayrınlıların
yönte]Isçl rısul larzları sunn-üası olanaksızdır. Aııayasa siyasçtinc yöncJik unsurlar.

anlyısa nor]Ilarlnın kaıı,anınaslna Vc pratiğe döntişlürtllntsinc dcğerli içcrikscl baklş

ıçılırı sağlanııktatlıı. Ancak bu uı,ısurların sağladığı bakIş açıları, yalırızca kalşı]aşlırına.
,,',,,.lr,r,,- r," açıklaııra anracına hiziılçt ctın;li; onlara. nornıati{'bcnzeri|]] bir etki

allbdilıı-ıen,ıclidir. Anayasa dçğişikliği saklı olııak Lizcrç. ı]olnılaşt!rınaya yönclik hcr

işJcıı-ı. bağlıyıcı ırornırın t]üzenlemc alanı içinilc aı]ayasa siyasctinc ilişkin kanıt

ıranı]]aSınlL]i dışlaııııktadır. Anıl,asa hııkııku çalışııası. anayirsa siyasetinc ilişkin bakış

açılarıyla yükliidiiı. Ancak butıun]ı nc anayasa hrıkukrınun norınatif nitciiktc
kaı,aı,lışt]rılılıtş olan bağlayıcılığı ııc dc hııkı,ık dcvlctiııin gcrckli kıldığı ussallık vc

objcktif'lik tarlışını koIusLı yapılnıalıdır.

'I-incıı çizgı.cl
' liıisıınıı,:nıcııı: kııııılı1 ıcı

]r qııı.ı n,ııııııııl: ]ıoıııılül'b.ıı/.]ı
]'ıcıJııı.ıınıspıılilisclı.s ltı.\()nj,]ü.ıı ıı)ı\ıı!iı,ü\ı,ctiı)( ıli)kiıı kınıı iıııııııit\|
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Anayasaya ııyguü1 yasa yoruırıu ilkcsi ktınusundaki açıklaınalar. norı,ı,ıatif oImayan
yöntcm kurallaı,lnın yiiriirlijkıcki anayasa hukrıkııı,ıııı] yijnlc]l]c yiinelik ntırııılarl
tarafından etki allına alııııbileceğinc iIişkin öı,ncklcr sLınıııuştı.ır. Anayasada hukuk
dcvletinin berıak]ık vc bclirginliği ilc ilgili olarak ycr ılan ilkclcr ise. daha da gcniş bir
ctkj alantna sahiptir. Yürürliiktçki hukukrı oltıştrıı-maları ncdcniylc brınlar. aı,ıal,asa
hukuku ıı,ıcttıdiğinin bir ı.ınsurtı olaıak bağlıvıcıdır.

]. S()Mt] I LAŞ'llItN,lA LJNSt]ltLAItI \ l\ tlIY I--IiARSlK DUZt]NI

.r ) So ] ü ı t l Q.| İ ü ü,ün.r L n s ı ı r l ı rı ıı ı n f| l k i B i ç, i ıı l e r i

Dar anlanıda yajtltcnrbiliınscl uıısrıı,lar ( sözcl. tırihscl. genetik. sislcmatik vc bclli
kayıtlarla ınıaçsal yoruın). ıııayasaya uygun yoruııı ilkcsi ve soııucun işlcvscl doğruluğu
ilkesi, norınla doğrudan ilgili uıısurlardır.

Nrıın,ı alaı,ıı unslırları da önçe]ik]i olarak dilscl bir özelliği bulı,ınınayan norıI alanı
çöZüınlemesi iIe doğıııdan nor]f]u csas alııak surctiylc rılaya yönelik SomutIa§lırına
sürccindc lrukuk nornıuııdan karar ı,ıorıı,ıtıı,ıun oluşlunıIııasını. dar an]aıı-ıda
yönteınbiliınsel unsurIarla bir]ikte etkilcr]cL

Srıırıutlaştııınanın dtıgıııatik rıı,ısurları da kısnıcıı doğrlıdan ıorınıü dajnilktür. Daha
öncc yargı kaıarlarıyla son]utlaşlırülmış bulu,ııııılar karar ı,ıorııı]arı ırısındın içtilıat.
rıygulanıa ve bilinı tarafından de\ralını],]ış buIunan fiırınilllet bu nitcliktcdir. -fabii

bunlaın şiındi ya da iIerdc ycnidcn sonutlaştırı lacak olan hukuk krıraiIırrıı,ıın takdir alanı
içinde kaJn,ıaları gcrckir.

Brıı,ıa karşılık dogıııatiğin. bu ttiI doğrudan oorına döniik yorumları aşarak.
kcndinc özgii dogıııatik figürlcr. yapılar. sisteınleştiImclcr ya cltr niırııatif dayanaktan
yoksun serbcstçc gcliştiı,ilnıiş kavraıı,ıltrı, ya da kıvramsal ilişkileı içcrdiği drıruınlaıda.
bunlar. çöziin] tckıiğiı,ıe ı,c anayısa ptılitikası]la ilişkin unsurlar yı dı krıraıı,ısal
LınSurlarda göliildiiğii iizcrc. yönlen]scl olarırk aııcık sınırlı bir yaıdllncl işlcvc sahip
olabilirlcr; oluşturulacak karaı norn,ıunuı,ı netleşnıesi. sınıılanrr]Jsı ı t içcriğınin
aydınlatılı]-üasr açısından uyarlcı bir rol oynıyıbilir)cr.

,19

Gclenckscl yihtc]n dtişünccsi. kuııonlar atasında bjr öncelik sıralanıası ya rla
bcIirlcncbilir bir dilzcnli iiişki r,ırlaya koyirma]nıştır (Kaırıtlar için bkz, Kaufn,ıınn l^ 3119

ve v. Pcstalozza, s. 433; ilişki bclitlcıııe konuslında krş, Larcı,ız s. 320 ı,d vc anıyasa
hukuku açısından Lcisırcr s. 6,1I vd. 643 vd.). Bu başartsızlIk kaçını]ınazdı, Çiinkii
yölütcınscl yaı,dıIn aıaçlar1 norn,ıatif bağlayıcılığa sahip dcğildir. Olıyda çclişkili kısn,ıi
sontıçlar tılduğu clrırı.ınılarda. "csyaııııı doğısı" kaı.rıınındırn praliktc sağlıı] bir dayınak
ortaya koyn]a yöniinclcki tüıı dcncnlclcr. bu nçsnçl dunın ncdcniyIc başarısızlığa
uğramIştıı. Bu neden]c Saı,igny'nin kcndi gcliştirdiği sözcl. ı]]anttksai. tarihseI ı,c
siste]l,ıatik bakış açılarını bircr yiırrııı '!ıı.ııııi' rr]arak ııitelcn,ıcsi. sorunun mcrkczioe
işarct 9tıııc özelliğini korrınıaktadır (r,. Saı. igny I. s. 2 l 5. 320).



b) Somul 1.I.ştürn.ı Uıı.ııırltıı,ı l ılııııdtıki Ç'uı ışıııul,:ı,

tıo) Yiiılaııı.sel Aç,ıılLülü c'LrlL|lüüü11 
:'' 

K(!\,ülıü]lü

Somlıtlaştlrılla unsur]aı,ı arasında çallŞn]ada]l sijz cclilcbiln]csi içiıı soınut iılıydı
r,eriıı-ıli olabilccck bakış açılaı,ı aı,asıııda ccplıcscl ]' bit çeIişki orta},a çıkına]td!r. Başka

bir deyişlc. örıreğin tarihscl ıııısuruı. iki 1,ı da dahı çiık olaslllğı açık 1tılıııası r,e

bunlardan yalnız biriı,ıiı,ı SaizcI yoruııIla bi]ğdaşıı,tılnıası. bu aııIaıııda biı,çirtlşnla sıytlt]-ıilz,

Çünkii btı durun,ıda yaiııızcı kısıı,ıi bir çc]işkj ıııcvçut olııp, sözel vc ltrrilısel yoruırı

aıasında bir çclişkidcn söz çdilcıncz.

bh) Sı»nulld,ılırııa [,insurlıırı lrtısıııdt!^i Ç'Lülü.Şü a [)urııııltırıııın Tiplcri

l. Norıııltı Dıığru1.1an lügiüi oünırıı,tıı Lıı-sırltı- Anısıııı]cl ('rılı.ı,ıııı: Aniryasa
politikasl vc çijZtiıı tekniğinc ilişkin uıısurlar. krıraııısal rınsuılar vc dogıılııik unsurların
norn,ıla doğıudaıı iIgiti olnıayan bijliiıı,ıti aıasındaki çattşııalarda nc bir üstiiılük dtıIıınıu.
nc dc bir öncc]ik kuıalı ır,ıcvcııttrır. Bu ttiı,bıklş ıç]lır]^ nornlı doğı,tıdan yönclik oln]ayan
yardımcı yiintcDlscl araçlardır. tlukııksal açıdaıı bığlayıcı olınııııaları ı,ıcdeııiylc btınlaı
ırrasında somlıtlaŞtlrlçt mıkal]]lafl. daha çrık ya dı daha az yiikiinllü kllacak clkid1J.

sabitlcştitıncyc clvcrişli aşanıalır aytrt ctıl]c tılanığı yoktur. Doğaldır ki lıukuk dcvIctinin

bir gcrcği oIarak. gcrckçclcııiiinı,ıc vc ııssıl bir dcı,lctimc clvcrişIi bir biçiındc açıklaııa
yiiktınltilüğıi bıınlar için dc gcçcrlirlil.

Aı,ıılan ı.ınsrıı,lıı,. sııırııı1 rılı_"-rlı hangi çajzi]ı]ıilı]. ıriııırıla rlıığruiiın ilgili ıınsurIaı'ııı
kısı,ııi srıı,ırıçliıııyla va dı noını n,ıctinlcıiııiıı sıııı,lal,ıcı işlcılcti1,,lc bağdışırlık ıçısındın
"claIıı iyi". "daha doğItı" ",Jılra iıııı,ıtlıı,ıcı". "clalıı ıçık" 1,a clı "dal,ıa anıaca Lı}!]ıııı"
oldüığıı gij7 ijniiırdc 1tılLılı[ık kıiicnıclcııdirilcl,ıi]il. I]u ti]r 1cı,cih siircçlcriııdc dcğcr
vatgısının siibj cktif karaktcıi. kıçınılıııız olduğıı gil,ıi. iirtiilıncsi dc clıığru dcğilcJir.

2, Norııılıı Drığrudtııı İügiüi Oüıntı.ı,oıı Lııurlıırld DoğrııtLııı İlgili l-'nııı,l,ıı
Arıı.ıını]uki Çoüışıııulur,- (iclişki drıruıııunda nolmla doğrııdan iIgili soı]]ullaşlınna
unsutları (daı anlaıııdrr yöntcınb iliınsçl rınsıırlar. bcIJi ılogıı,ıalik uıısurlar ıc nornı alını
ı.ınsı.ırları). noııı,ıia doğrudan ilgili cılı-ıayaı,ı Lınsurla],(dogııatik nstırların gcri kalaı,ıı ile

çijzilrr tckniğinc vç anıyasa politikasına iiişkin ıınsutlaı \,c ktıra]ı,ısa] rııısurlaı) karşısında
önççliğc sahiptiricr, Bu iistl]nllik kLı],alı ı,ıormatif !rilcliktc oltıp. Dcvlct işlevlcrinin ycı,inc
getiriln,ıesinin yiiıiirIiiktcki (aııayasal) hukuksal dtizen tara{'ındın (anayasaya) hukuka
bağlı kıtınmış oln-ıasındaıı kayııaklanlr. Bu iisttinlıik. !,ilrilı,Iiiktcki hukıık tıraf'ındaıı pı,aıik

bir yaptırııı-ıa bağlaııaınayışı ncdeniyJc dahı gcniş bir aıılıırıdı \,e ı,ıofına yönclik çalıştığı
rıranda hukuk bilin,ıi için de gcçcrlidiı.

.1. Nor»ılıı Doğrutltıü1 İlgiliSonulldşlüü,ıı4 Ljıı-sırlorı,lrusını}tıki Çılışııalur:

(I) Bir yanda nornıla ilgili dog]],ıatik unsuıInü,. diğcr yanda yiiı,ıteııbiliınscl
unsurlar]a nOrm alant tıı'ısı.ırları: Bı,ı çallŞ]nitda \,ajntctnbiliınSc l ı.ııısrırlarla ı,ıtırn] ıianı

: çııışnıı. uluşılıı,, llk
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uılstırları ijı]cc gçlir, Ancak bııııtıı,ı içiıı dılra ijncc Lıvgulaınada vc [ıiIiıı,ı alanında
oluşturLılan vc bu ncdcnle dc yrrtı.ııı,ı LıtısLıfLı olaıak birşvrırulan dognıatik açıklaı,ııalara
daya]ı karar norınlırıııın aynı no[ı,]tın ul,gulındığı soıııLıt o]ityda geçcrli olınadığtntn
kınıtlaıımış olııası gcrekir. Brı drıtrımdı soınutlaştırını yöııiindcki çabalaIın öncçki norıI
irdclcıııcsinin yırdın,ıı olııııksızın ycnilcnnıcsi gcrckir,

(Il) t3ir yında norıı alını unsrırlıı,ı. diğcr yanda dar anla]],]da yönlcmbj]inıseI
LııısLır]al-: Bu rltırunıda nornı a]anı tınstıı,laı,ı. karır ııorıı,ıLınLın ıIaştırılan nozitil iç(-riğinin
bcliriçnıncsindc n]cıiı,ı yorunılınnıısına ilişkin uısurlarla cşrlcicrclcdir. Buna kırşılık
oluıı,]sLız açıdan bakıldığında. yani gcçcrlı olıbilçcçk soDuçların (karar noı,mlaıının)
sınıııııın be lirlcııııcsindc. hukrık dcvletindcn kayıııklanan ııçdçnlcrlc doğfudan nonn
mctniylc ilgili tıliın yorıııı,ı ıııısurları. 1,ani sözc] r,c sistcıı,ıalik yııı,rını. noIln alanı
unsurlarına görc ajırcclik kızaııır. Böylecc nornırııl siiziindç iiırın|'ıle cdilmiş bulunan
nonl] pı,Ogranıt. kapsaın bclirlcııc vc sıntflaıIa anlaınında. 1,alnızca kurılın gencl
diizcnleıııe alanındiıü1 (ııcsııc ı]aı,ıı) ]' ı,c olıy alınındaıı (lırıkuksal olayın ncsnç
clurrııııu1l]" nesncl [,ıakış açılarını scçıııc sLirccini ilcğil. tiiın sonutlaştırnra stirccini
güdünllcn]cktçdir.

(Ill) Dar anlanırla yöntcnıbiliı,ıscl tııısrırlar (yiırtım uıısı.ırları) arasındıki çatışma:
Niırnı ııclni. çatışn,ıa haliı,ıdc. gcçcı,li kıraı,olanaklarının sıı,ıırıııı bcIirlçınçsi bakıınıı,ıdan.
solllLltlaştlrt,]lanlı] öncclikli iIgi ı]oktirstdtı,_ Sij7. yasanln kcı,ıdisi iılıııavıp. yasınııı
biçiınicliı. Aıcak dilscl dijntişlinıiin kapalı lutrıImaıTıış iılınasını kıırşııı- gcrck ne.;nel
/ııııılc]i) bıı.tı,ıık rılıruk yı, !araks( n(»-,]1.1tif' .sıııır olırıık lıtığlo.ı,ıcı nor»ı pfu)!.l.lıllıılı
lbrıııtilc çdçıı de norııııın siiziidiiı,- BaiyIecc kuşktı halindc ağırlık. ııcrrnı mctin]crini
(somut Iaştırı lacak kı,ıralın. kcza "si\ıeüükülik olatak" bışvuı,ı.ılan krırallırrıır sözünü) işlcyen
yorrını unsıırlarındadır. Btına kıtşılık ntıı,ııı nitcliğindc iılnıayirn ınctinlcrc ilişkin yorum
1i]ktör]eri (gcnctik ıc tarilıscl ycırtını; kcza çiiziitn tçkniği \c anavasa piılitikasına ilişkin
unsuılııla dogınatik ya rja kıırıınsa] unsurlar) gcri çckill,ııclidiI- t]u iistainliik. anayasanın
kııılınızlığı. viısıvı vc htıkuka bağlılık. norm mclniı]iı] açıklığı aıılan,ıında anayasa
lıı,ıkrıkı.ıı,ııın katıIığ]. kcza norın açıklığı \.c oIgu bclirginliğiL]1]. yiiıteıı,ı açıklığı. hukuk
gü\,cnliği \c anıyası] iılarak üloınılaştııılınış işler sıı,ıırlaır,ıalırı gibi hukuk dcvIcti
ilkçlçrindcn kay ııak laıı ıııık 1arlı r, Buı,ıIar. I,ıııkuk c]cvIcti ilkesi çcvresiııde yazı]1 olı,]ayirı1
aııııyasa hüıkLıkLınç.ı beniıııscnıııiş bııyrııklır iılrıp. ayrıca kısıncıı dc Anayasa'nın bclli
kı.ırallarında iiZcl olarak ırrıı,ı,ılaşlırıIıııı5 clı.ırrıırıdıcjlr (ijlnçğin m, ]c) 1. l c.2. ıı.79 1] I

c,l. nr. l]0 l] l c.2 (iC)rr

tsiivlccc kuşku dLıı tııı,]tıı]dir s(j7cl \c sislcırrirtik ycırtımrın kısıııi srını,ıçları
sotlrLıllaştırınanln diğcr uıısrırlırıııa görc ajnccliğc sıhiptir. Tarihscl \.c gcnetik baktş
açı]arı ariısündaki tıı,kIı il'adclcr. önççlik kuralı aıl]aııı]nda bcIirlcyici olatnaz. çihkü
bı.ınlırrın her ikisi clc ııornıııifiılınayan ırıcliırlcrin yiıı,rıınlannıısıyla ilgiliclir. Bıı ncdcnlc
ncsncl kararı ı,arılırıası. kısır,ıi iılaı,ak tırihsçl ı,c gcnetik yoruın arısınclıki çatışınaya göre
dcğii^ tüln sotnutlaŞttrmının bağlanllsl gijz ijnijDdc tutLılafak ı,crilebiliı,.
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tJu açıklan,ıa. öğrclidcki cgcııcn gaiıiişiin. ıarihsc1 1,ısa koy-ucunrın iradcsiı,ıi

ııtırıııı.ıı,ı tıbjcktif iradcsi karşısınila iistiinlr:ik]c tliıııatn,ıı kııııusrıııda göstcrciiği büyiik

çckiı,ıgcııJiğ in ncdcnini dc ayrlınlılınaküıdır. Soınııt olayda _v-asanıa siirccine ilişkin
ıı,ıılzcnıcyc. kurirlııı sijzii kaı,şısıııtlii ijncclik vcı,ilnıçsi drırrıı,ıtıı,ıclı. ııorıı'ııtil olııravan bir
ınçtl]i. diğcf unsurlııtcia giircl,ılcy cccğ iın iz biı, ıçıklıkla. ktırallı,l ıııctniırç tcı,cil,ı ctıliş
olııruz. Buradaki açıklık. ıynı kuıala ilişkin iki al,rı aşaıı,ıanııı dilsc] ilııdcsinc
bışı,rıı,ı.ılıı-ıı.ış ol!Da§ındın kıynıklaı,ııııaktaclıı,: Brıırlarilaır biri kııralın 0luşut]] siircciıliıl
hcniiz bağla"vıcı tılırıı_"-ııı ıışaııasına. ötcki isc. krıralı gcçcrlilik kazanclıran bağlayıcı
aşaıı,ıayı ilişkiııclir. Kaldı ki sijziin sınıIla!,,ıct işlcrinc kırşı kar:rr vcıilıı,ıcsi dc gcçcrli
olaı,]]al.

tJir[,ıirilıc karşıı sorıı pclzisyonlaı,ı içcıcn "siiL,ıjckıil' ıc objcktil kuı,ılıılar"ln.
soı]ıLıl]aşt ı ılnın ın ncsııcl sOıunlaıınI !c soıııtıllaşlııı]]a uı,ısıiılıııı ırasındıki ilişki1,,i

kaı,ran,ııklan tızak kılrlıkları. çoğtı kcz cai,Lilçn bir ı_lrırıııı,ıtltıt, Orncğin çclişki duruıııuııda
gcnctik bakış ıçısı. satlccc sai,,cl \,ç sislctlııtik 1,,.rrı,ııır kıışısıı,ırlı gcıi çckilııck ziırundı
kılabiliı. Btınııı,ı ıırIaırıı gcııclik yoı-Lıııun s()ıııullaşlıIınının diğcr ııısrırlaı,ıylı aynı
di]Zcydc olnlısıdır. ()ysa iiğı,clidcki cgctncn gailliş. lcclcrıl Anıyası \,1ıhkçıııçsi
Kııratlııı dcrlcıııcsinin (IlVcıl(iF- ]. ]()6 ı,c ]l2)'dc 1,cr ılıır vc ()ı]ı göı](lcrılıc yıpa],]

siirckli içtihadını clayaııirrık. "siibjcktil' ktıraıı,ı"ın gcnclik l,ıakış ıçısııııı,ı. kısnıi
sıınuçlıı,ın çclişıııesi dtırıınrrıııclı larihscl vc ııııaçsal ytırııııı kıı,şısıırcla ila gcıi çckilnıck
zıırrıııda oldı.ığrııırı sıı,rıırıı,ııklıdır, []u tçz hııkı-ıksal rlıyııraklaıı yrıksrıırdtır. Krışkrı
duıunırındı saiıcl \,c sistcnıaüik )rortınıüıD gcııclik ycıruı,ı kırşısınrIı ijnccljk kı7aı]ıü,]ası.

ııiırnııtif bir ıcınclc sahiptiı. Aııcık bıı notıı]ali]'dLırtını. i,ıl]ıızca gcnctık [,ııkış açısıırı
yi]nclik dcğildir. Sijzcl. sistcnıılik. ınııçsal ı,c tıı,ilrscl _v-oruııırın. niıı,ııııııı objcktil'bir
l,aı-lık kazanın irıclcsilıi k,ıı,ııı ılılığı. bııııa kırşılık yısaıııa siircciı,ıc ilişkin ıııalzcıırçYi
csas ılaD gciıcüik bıkış ıçısıııııı sıc]ccc ktırıl k,ı1,,ucuıııııı sLlbjçklil'iriıdcsiıi yansıllığı

şcklindcki cgcıııcn gajriiş. buradı işlennıiş rılıır ktıral]ıı, kııı,şısıırdı bir tuıaı,lılığa saI,ıil,ı

dcğildil. BcIli bir silırııı1 olaldı r,c onunlı il!:ili lılaı-ık srıınutlışlırılırıiısı gcı,ckcıı kıırallaı'
ıçısındın brı krırı]lırın objeklil' içcriğiııin lrıngi rııısrırlara dayınarak bcliılencccğini
gcııcl iılarak bcyan ctıııck ıIiilnkiin dcğildir. Gerck ,iıbjcktil' stlbjekti1'' ajlçi]lil !c
gcı,cksc 1ıct iki (rlçiiliin bağlaıııı noküası olarak. iiııccdcıı \,ıı. olaıı ıc s,.ın,ırıt rılıydı
1,,ılnızcı kcştedilnıcsi gcı,ckcn "irırlc" ı,ırsayınrı. ı,ıcsnçl rılırak ktıllanılnııyı clıcrişli
dcğildiı.

Ccrçcktç s(iı kiııııısrı ıı]ın (j]çiit. dar ınlıııı(la ),(jnlcıııbiliıııscl sıııııutIaştırıı,ııı
unsuılııının. yıni ııcıin vofunıtinı ilişkin yiintcnılcı,ııı. kısn,ıcıı gcçcrli hııkıık kuralları
ırıctniııc vc kısn,ıçn clc krıııl dışı nıclinlctc ,"-,iinclik olnıısıclır. Bıı dı hııkrık clevlclinin [-ıir

gcrcği olarak. ,aj:Cl Ic -\i.\lı,Jü]111ik.\,ü)ü-üüDü.\,iiütü-,]11ltrint,, ktırıır ıılıı.şııırıııııı gaç,t,rli

ııııırlıırıııı ht,lirlaılililari i<iü1 hiü, üj_\lüjnlijA lLıü]üıln(!S!]]üü] üt,ııt,lini olıı.şlıırıır. Anlı [ıu rliırtın'ı

ıynı zanıanılı 1arilrscl. ııı,ıaçsıl rc gcııclik ytırunı biçiıııleri açısındın bıınlarıı gcçcrlilik
di]lcyIcrindc kiır]eılıclçndirnıc _v-ıpılnıısııııı 1,ı dı praıik s()l1]tlt]ışllrnra siircciİda.
btııılaıın bağlıyıcı bir ctkir-ç sahilı kılıırıııasıı,ıı da cngclilir. Yısa kııı,ucuı,ıtıı ya dı
yasının "iradcsi" ist, hiçbiı,dııtunıda sijz kiıı,ııısıı rlcğil,:1iı. Btırıdı saj7 kontıstı olaıı. bçlli
hrıkuk ktıra]laııı,ııı,ı l,ıçlli hııkııksıl olı_v-lırda ıırlaırılaı]dıııcı Lı},gtılaılıiısı re rıygrılayıcı
ıııIaıılıııdırıln,ıısı için l,ıışıııı,tılın ııcsııel bakış açılıı,ıclıı- Btı tiir ncsncl bıkış açıları.
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drığrrıdan norılra yönclik olrıp da norııatif iılı]al,an ınetiı,ılcrc ilişkin ycırrıııı ),önten]]cri
arasıı,ıda 1arihscl ve aııııçsıl bakış açılaı,ı karlar. gcncıik 1,,tıruınla da 'lıbjckıii" bir
biçinıde sağlınabilir. Burada ı,ıc tıLıjcklif'kuraı,ı,ıııı nc dc stibjektil'kuraıııın öncc]iği söz
konusu rlcğildir, Hcr ikisi dc kısıncn yınlış vc kısn]cn dc yctcrsiz [ıir srırrı kiınuınunclın
harcket ctmcktcdir. Bu ncdcnlc hcr ikisincjcn dc lııırada savunrılan larkIllıs]nls iisttinlijk
kurıllaı,ı lchinc ıazgcçınck gerekir.

(lV) Kuşku vc çıtışılıa durullılarıı]da açıktı kalın son bir soru. sijzcl vç sis1!,n]ıtik
bakış açılırı arıs:ı,ıdaki çclişkidc nasıl bir ),iinteın izlcnıııcsi gcrckcccğidir.

Karaı ııorıı,ıuııun pozitil' içcriğini bclirlcnıeyc yıinclik. ytintc]l]scl ü)laı,ak
gcncIlcştiıilcbilir nitc]iktc bir LiStLhlıik kuralı. tek başına böylc bir çclişkiniı] çöZiltIünti.
sağlayaıı,ıaz. [lcr zaman olduğıı gibi siıııırıt olaylıı ilgili olarak ikııı giiciinc sahip digcı,
yirı,dınıcı bakış ıçılarını rla başr,urı.ılırıası gcrekir. Bu arada dcğcr yargısı taşıyan
kararlarln bu yönt] hcr zaınan bclirıilıııcIidir. ('oğu kcz soıüLıçta sajzcl baklş açısı. yani
ilgiIi kuralın nıçtni lchiı,ıc vc tılayla iIgili oln,ıayan aın!ü sisteür]atik yorrıın için
başvtırulııırış bulunan başka kı.ırılların nıctinlcri aIcyhinc oltn!ık li7crc açık bir karar
ıcri]cbilcccktir, Sisteı,ıatik bağlantı ztırlayıcı bir biçinıtlc kaıüıtlanam]yorsa. bu şckildc
karar vçıilıııcsi gcrckit. Anayasa hukrıkıııırıı,ı zor kavranaı vc o ölçiidc dc karıı-ıaşık olan
nıaddcsii]] karşısıııda bcli ildiği biçinıclc ziırlıyıcı bir kınttın. islisnı olması gcrckir,
Bunı gir.c, ıırayasa hukrıkuııa ilişkin iılayIarın ana kitlesi açısıı]dan sontıçtit sözcl bakış
açts] ilStiil,ü gelcccktir.

Kaıır olıntıkluı,ınıı ıokelir ultıııııı ıınıtltı,ı,ıı ı ııitclikteki olun,ısrız işlcvi
açısındaı. ıij:cl .1,orıınuı, Sistcınatik yOrtıınla çatlşıTüası dtırunıunrla. silzcl yoruıı ıyılı
biçinldc iistürrliiğc sirlıip olacaktır. Aııılaıı kiışrıllırdı brınuıı gcçctli oltnast. çıtışnranıo
ccplrcscl olıırasına bağlıdıı, Bu aı,ılaında çatışıı,ıa. hcr iki yönlti olarak ( olayla ilgili A
nor]nunun mctni - oIaylı ilgili olıılıyan aınit sistcmaüik bıkış açısl ncdcniylc cle allnan
B vc C norınlarıııııı n,ıctinlcli ) yaInızca so]nL(laştlnnada cIc alıı,ıaı,ı ],]oıın lııcliı,]lcrinin
sınırlaıııa işlcvIcriylc ilgili iıImalıdır. [}unı kırşılık kısnıi srınrıçlar arasındıki çclişki. bu
denli kçskin değilse. sözcl bakış açısı iki olanak]ı bir takdir alanı bırakıyorsa. bunla:,
arasıı,ıdaki scçiıı1. soılltı1 tılarak ı,criınli göriiı]cı1 sislcı],]alik bakış ıçısıylı yapılıbiJir. Bu
durunıda ilgili nornrlar arasında bir çatışnıa değiI. ncırn,ıaJ bir tıııaıı,ılan,ıa ilişkisi siiz
koııusrırlıır.

'fckraı allını çizclinı ki ınıyısa hı.ıkı.ıkrındı "sistctlıatik^'. çOğu kc7 lck anlaınlı
ııiırmatif bir gerçek rılıııayıp. kLı],a]ısal n]üdaha]eye Lüğranlış bir varsa1 ıınJır Öıc 1ından
Anayasa ya da yasa koyucu. sislctnatik olmayan ya cla sistcı,lıc aykırl kurıllar da
koyabilir. Bu ncdcnlc aırılıın durı.ııı-ılirrdıı dahi yöntcn,ıscl çclişkilerin karara bağlanınası^
sonuçta yonıma ktııru olan kı.ıral ıııçlinlcrinin hukuk clcvlclinclcn kaynıklanaıı sınırlayıcı
işlcvindc ırannıalıdır.

'] ]\,lıteı,ic: nıatldc. nıalzcııc
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c).!1i:(,1 ı,.].ri,rl.r,,./lik L|ıı.ıııı,lııı ın Yorııııltı Ycıaı,ıi: Ktılı.lığı Dıırıınılııı

[Jir küıı,al soırıLıı olıylı clolay,lı tıir ilgi içiııdc tılabiliı: Aılılıı] ktıralııı sai/çl !,ç

sistctııatik yi)runıtı. olısı kırır scçcncklcıi için olı,ııırsuz yı)ııdcı [,ıir sınırlaıııa işlcı i 1,cı-inc
gctircbilir. Aır,ıı brınııı,ı ijıcsiı1(lc (ıltınılu rılırak yııri içcrigi bcliılcl,ccck biçiıııclc soııuı
olayın oı,tı),ı kiıy,rirığrı sorulırı karşılıınıktı rctcısiz kalıbilir. Bu ıçıdaı paı,ıilcrin
kaııırısıl kaynaklırclaır ljııaı,ısc cdiIııesj s,.ırı.ıırrı ıçısındaıı ,\Iıııan Aıayısiısı'ırın 2l.
ııııcldesi. ıil,ıik biı- ijrncktir. I]ıııaclt anılan ırıarlılc. paı,ıilcıe dcvlcl y-ardıı,ıı ktınrısunda
içcriği lıclirlcycn oluıılu biı bcyııı içcrıııcıııcktcdir. []una rığıııcıı 2l ıı,ıarldcı,ı iıı. aciı
gçççn so[unLın dcırcülcı,ııııcsi açısınclan ilgili tılırııclığıırı siiylcı,ıck isıbctli olaıııaz. Ç'iinkü
lıcr şcyrlcn ijncc 2], nıacldcniır sijzii. içcrdiği ]ırıkuk dcrleti ilkcsi ııcdcniylc ınayası
lıııkukıı yönüııdcıı gcçcrli olıbilccck kaıar niırııılarına ilişkin takdir alınının sınırlanııası
işlcvini yctiı,ıc getiriı,vc bu yiiniiylc dc \azgcçi]n]cZ g(jriiş ıçılarl sığlar,

L]ıı ı,c [-ıcnzcı,rılıylır,Jı soıııtıllışlırı]ııı]ııı diğçı, unsurları arasındı karııı yiinclik
ctki ıçısıılclan ı]()ı,n]ılil-}ain(leıl bağlaylcı l,ıir i]sıi]nliik sıriülııllası nıercuı dcğildit, [Jıı
ı-ltırııı,ııtlı ilıI,ıı iiııcc açıklanııı \c bığlı!ıcı olı,ı,ıal"an rlcğcrlcıırliııııc kııralları ilç iılısı
sıınuçIaıın içcrikscl iknı giicii oıtaya konulnıılı ,",c [ırı soııtıç. kı,ıı,ılın siiziiııi]ıı ( siizcl vc
sislc]naljk yiııtınıı.ıı,ı cşit ınlaıııcJıı ) [,ıı_ilıl,ıcı kıldıgı sıııırlııı,ıı işlcvi açısıırclıır
illç |i lnıc liclir

sijZcl \c sislcıllılik iııkış ıçısıııııl soıltı1 olıy için hiçbiı katkı sığlanlıtlığı.
rlrılıyısıyla sınıılıvıcı işlcı,i_v-lc dc clkili olınıadığı dıırıııı,ılırrla ırısıl biı y-ııl izlcıııııcsi
gcrckcceği sorüıstı hcniiı ıçıklarlıı. [3tıııa ıcrilccck ilk cç\,ap. ()la}ıü1 çiiziiııti için çalışıııu
hipıııczi tılırık clc alının ktıralııı olı1,1a ilgili ıılııtınıı.ııtlır. [j}ı.ı dı.ıı,tın,ıclı ycıri bir ııorıı,ı
hipoücıinin rıltıştı.ırıılııııısı zorrınludıır. (iiııki] o anı karlıı, başı,ıırıılaır ıırıını hiprılcziııiır
vaılış olduıu ya clı kırırı [-ıağlınıcık hııkuksıl ıılay ıçısınrlııı ıorınıtil'bir ilal,aııağı
[ırılrıııııııcIığı ki soıııç itibııi1,1c hcr ikisi dc a),üıü vcrc \ arır- o ııvx çıkıl]tşllL

I}u şckilıic 1,ıpılın incclcn,ıc sııı,ıuncla olıvın oı-lı!ı koyduğu SOllıılLıü1 },i]riirliiktc
olın ınal,ası lıııkııkıı ıaral'ından },ctcrli bclirginliklc diizcnlcnnıccliği 0ı,la),a çıkırsı -ki bu
da gclcnckscl !,(jntcll1 iiğrctisinin "btışlrık srıılııru" 1)lırık ltilclcdiği tlutuınclııı- : biiylc bir
drırııırıdı ınayısı lıtlkukrı. gcçcı,li lıir poziıil'düiZcn]cılrç o1nııksızln. b,:ışluk diıltlııı,lııa.
kıl,as ya da lrrıktık yııılıl-ıı rc [,ıcı,ızcri yainlcılllcllc htıkuktın biikiilmcSi Yı dı kırılıııasl
yolııyla bir kırır nornııı kıııulnıısına !clki sığlıınaz, []tı drıırııırda ()rlaya çıkııı boşlLığun
bışı,ı.ıı,rı 1a dı dıra cJilckçcsiylc olııı ncsııe] (nııcJcli) bağlantısıı]a ve dı\,anın ustılc ilişkin
dtıriınılıııı gajrc knı,aİ l,cı,ilılrck gcrckiı,. Aksj 1ıkdirdc },iiıltclDscl iılarık lıiıklı kılınılıısı
ıırıiiıırkiin iılıııa1,,an va[sıyııı,ılaı,\c Vapıv noınl ),-ıIıltDı] gibi yrıllırlı aııııcı rılaşılıııış
olııl]tır. Yainlcıl1 dilltislliiğiinc Lı,,-gLlll yak]ıŞıırl. ü7()ü,ü]1 SoD7üüll(ü|lü1ll\/rr? aDıyasa
hrıkukuncı kıııılı lıığlaıııı,ıış olıır 1,1-1ci 1ı,ı,iı ı_ı,rılnıııı ı,t, .lıi.ır1l47Dlc.\ iD i oı,lı\dıı,\

kalrllı-ırıaıllıısı gcı,cktiı,iı. A!,tlı yi)i]lcll] diirilstliiğii. a'Ineğin AtsD htıkukıında "ptıliticıl
qLıcsti()tl" r,c "jııdicıl scll:rcslrıint" irlıı,ık ıritcleırcıı bcklcnıilcı,i karşılııııılıdır.



Bu çalışnııda gclişıirılcn soılıtıllaş1IIn,]a ı.ıı,ısurları aı-asıııilaki ilişki krıı,allırı.
bağlayıcı üstiin]iik kurılı olarak yiığtınlaştıklaı,ı ijlçijdc. 1iılbiliı,lıscl. lilsct'i.
yı,ırunıb iliınscl vc1,,a yiiııtenıb ilinıscl lcrııcııılcr olarak dcğiI. yaInızca pozitif anay-asa
htıkukuııtııı bııl,rııklırı olarak ctkiIi olrırlar. Brı krırııllar. anıyıısı hrıkuku kalısamı içinrlc
ycı, alaı olay airııeklcı,i iizerindcki cıkilcri giiz i)niiıldc t[ıttılalirk gcliştirilıniştir, Bunlar
ıroı,ıntrtil'kayııirklırı iılirır htıkuk tlcı.lcıiııin gercklcri \c anayasa lrrıkrıkı.ınrııı tiiır,ı hrıkrık
dilZcni ilZerindcki bağlıylcı iiStiinlilğii ncdcniylc diğcr hiıkuk cıllarıııııl nlclodiklcri
iizçıindç dc gcçcrlilik kazanırliu,. ıııcık brı da]Iar bakıı,ı,ıınciaı,ı anayası lıukrıkı,ııra görc
yııpısıl ı,ılırak daha csnck bir nıırnı ıııalzcıncsi ilc karşı kaı-şıya kalırlar.

d,\ U.ıliinliik Kıırolltırııı ııı .\ııı nıır i/l iği L|:ı,ı,iıt,

I\,. S()Ntr(,LAR

l) ı\nıyasa hukukrı ınctocliğinin biitiini]nc ilişkin ıck gclcnekscI yaklaşıln. yasa
ptıziıiı iznıi tarıtıı,ıdaı,ı ıcı,ı,ısiI cclilir (\. (jcfbeı,. l-abıncl)- Saı,igny'nin yotunı sınıtı
ktıral]arıııııı DcvIcı vc Anayısa [{ııkukuna yöıclik ıılııııclığı ıçıkça bcliıtilnrişlir. Nc
anaVası yarglSlnln çöziinı lcıılclcıi. nç bilinıscl litcratiirdcki tarllŞı]]ilnın tı]aŞtlğl ı]okta. ılc
dc yasaıı-ıa orgaü1l. hiiki]l1lc1 ıc idırcniıı }' ijtltct1,]sc] uygrılaıı,ııları^ yasa ırL,/iti\ i7lllinı rü)iü11

bir yıklaşını scrgilenıcktediı,. Uygulaııa vc bilinıdc 1,,cni lıarckct noktaları lı]arak öncrilcn
vc rıygı,ılıınıırlar. kısıncır keııdi içindc çclişkili. kısıı,ıcıı tlc hcnilz yclı:rli l,ıir sağlaıı,ılığa
kavrışnıaınlş yıklaşlııılırrllr. tstınlar biittinci]l bir gijniılüıll kazananıınrış olup. hukuk
norınLıntın yaplstnr csıs alıır ptıziIivizı,ıı soıırası bit kıırırı,ııın yorıııı,ıbiliınscl
gcrckçcsindcn yoksrın bulı.ıı,ı ıııaktad ı r.

2) Pratik dönaişiiın Siı-ccindc norırılaı,. gerck hukuk clisiplinlcı,inc gijrc vc gcrcksc
bçlli biı hukuk clisiplini içindc. yıpısıl re işlcı.scl tılarak ayI]ştıI]]ıIi]sı gcı,ckcn. ncsı,ıc
ıarallı,ıdaı,ı bclirlcnı,ııiş dt]zcnlcn]c n,ıodcllcri olarak onay-a çıkııılır. l Irıkı.ık kıırallirtı. ııtııırı
ııctiılcriylc i)zdeş dciildir, Silz yasa değildir. Yasanın biçiıı,ıiciir. Hııkıık kıı-allarınıı,ı
uygrılınıarla clki yarılan nonnalilliği. i]kc oIarık ayııı dcrcccdc nııııır alınının ncsncl
içcriği ilc dc bclirlçnir. Nıı,ıı ılını. nornı n]clnindc Iiırıııiilc crlilnıiş olan norıı]
progrirmın]ıı bağlayıcı peı-spcktit'i çcrçevcsintlc. krıralın ciiizcnlcrliği alınının gcncl ncsncl
içcriğindcn scçilcı,ck vtırgulanıı,.

3) lIukuk nıctt,ıdiğiııin gclcnckscI araçları. açlkça Yc yalnızca ı]ctiırlçr tjzcriırdc
işlcnı yaparlaı-. Btı çctçcvcdc ncsnel içcıiklcı,i dç norııı alanlaı,ından. yortıı,] yoluyla anıa
iizcrindc dcrinlcl,]1csiıüc dijŞiillmcdcı] \,c yöıttcınscl bit ıyırın,ıa 1ıtbi tutılladıtıl
soıı,]ut]aşıırı]ıaya dahil etıı,]c olanağını da cldç çdçılcı,- Aııçirk bunlarııı. belli yönlcıIscl
unsı.ıtlaıla taııııııılınnıısı gcı,ckir. Bu ı.ınstırlirr. Iırıkrıksa] oliryın noınıa d{jnük olarak
kıı,ara bağlırıııası siirccindc norm ala]ıının ı,ıcsncl içctiklcıiniıı. açıkça vc rıssıl yöııdcıı
dçnetlçnebiliı, biçinıcle dcğcı,lcndiı,ilırıcs iııc hjzt],]e1 ctıı,]clidir. BLınun ötc§indc tro.ıı]
ıı,ıetninc iIişkiıı yi:ırrıı,ıı ıraçlırı. aırayırsa hiıkrıkı.ı ınctiıciiği ıçısıırciıır anayasa yonın]tınun
ilkclcri ilc tiııııııııIaııııralıdıt. t}unlırın kiiçiik bir bajliiı,ııii (örneğin anayısaya u],gun
yiı,ııııı ilkcsi. stıırtıcrın işlcvscl doğ[ultığıı ilkcsi) bağınısız niıcliktçdir: çoğıııılıığıı
gclenekscl yorrııı,ı ıı,açlaıının iizcl biçiııılcı,iılir.
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,1) Sal,igny^ diirt yoruın unsurllDu ıylDntşllr. ilkc olarak bunlara bağlı
kalınıııalıdır. Ancak brınlıır_

a) kaırıu hukrıkuna vc aııavasa l,ıukukrına ilişkin ınetodik açısından (jzc] olarak
gcrckçclcndirilıncli:

b) yoruııbilin,ıscl \,c yijntcmscl olarak dahı cjcrin bir incclcıı,ıcdcn gcçirilıııcli:
hukuk ni,ıımlarıııııı yıpıları. norm ıc ııorıı,ı ı,ııctı,ıiı,ıiıı iizdeş olmıyışı gibi hususlarIa tılan
bağlarütıları iizelliklc incclcı,ııı,ıeli:

c) anıyısa lrukukı,ına ilişkin noı,ın soılıullışı],]astnın gçrckli.diği çk rınsrıılarlir
tan,ıa]],ülanmall Vc

d) prıtik açıdan güvcnilir. kcza gcrckıiği ölçiide norrnatif dayanağa sahip vc bu
ölçiidc dc bağlayıcı bir ctki vc hiycrarşik sıra ilişkisindc cle alınn,ıalıdır.

5) Hukıık kıırallırının diizcnlcı]ıc kapsınııııılaki hukuksıl ola1,Iara 1,ıraıik
dönüştiınü. yiıpıliınrlırıIıırış [ıiı siircçtir. Bu siiı,cç. ıı,ıayası hrıkı.ıkrı icin bclirlcyici
iılnııyacık biçiıı,ıilc rc aııcık sıııırtla kalaıı scyrck iılaylıırcla "rıygı.ılııııa". "1as]nı" yir da
"altIıırıa" iı]ıı,ık kıvıınıbilir. Hı.ıkuk no],lıLı. sajzi]nc tıraı,ılı clııha kapsıııılıdır. Siiz.
ı]ormun 1ipiııc gijrc dcğişik Lıiçiııılcrdc. dircktif rılaıık vc,.\,.,ya soü,]ıüıtlaştırınanıı
gcçcrlilik sınırı olırık işlcı giiriiI. NonT] ı]]etninin )/oıu]rı]aııııııısı. nıırıııalil' diizcıı
siny-ıllcı,inin bclIi tılaylır iizcriııc }-ııısıtılmasının ijncııl]i ıınsurlıı,ındın [ıiridir. anıa tck
unsuı,u dcğildit, Brı ırçdçnlç ırlık yııruıııclan çOk soülltıtlaşt]f]nıdan söz ctnıck gerckir.

7) Nrırııı sıınıtıılışıııısı aşığıdıki ıııısrırları içcrir

a\ Dııı, onlonıdıı .y,ıjnteınhilinısal ıııısıırlıır ( sözcl, tarihscl, gcnetik
iıınaçsal yorum ve keza ırııayasa yorrıııunun kcndinc özgü ilkcleri);

b) Norıı qlııııı ıın.ııırltı,ı:
c\ I)o gıııtı l i k ıı n s ı ı rl o r,
d\ Kıı rcı ın.ı u l ı ı ıı.ç ıı r l o r,

c\ Çaj:ilün 1ckniğinc ilişkiı unsıırlur:
t) Hukıık ııı do unııı,a.ıcı poli/ikasına ili.şkiıı ıııı.ııırlor,

siSüelnıtik !,c

[]uı,ılarrlın a rc b rınsı.ıı,]ıı,ı. ırorn,ılı rltığırıdıır bağlıntı içindcdir: c unsurunun
nrıınılı bığlantısı isç taın dc_ğil kısııı' bir bağlar]üıdlı' Bu unsıırun ı,ıorıırla doğı,uclan

bağlaıılıIı olıı,ıı"vın kısnıı ilç (cl. ç ı,c t) uı,ısrıılaıı. niıtınlı clolaylı lrir bağ]antı içinilc oiulı.
solıutlaştıımada vaı,clınıcı lıir işlcvc sıhiptir.

Özclliklç siizçl. tırihscl. gcnctik. sistçıııalik ı,c irıııaçsaI yoruın ve nOrıI alanı
unsrırları olııak iizctc. anılan bakış açılarının ıck lck 1,aklnclan incclcnnıcsi^ pratik nO.tn

dönilşiitnü Siircci],ıin ),apıslılı yısa pozitir,izı]inin ötcsiı,ıde sıyısız giirüş Zcnginliği sığ]ar.
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(ı) Ilukuk nıeıtıtliği. aııcak noı,ıı1 s()lıullaşııraıı ilcğişik işleılcı,iıı (krıı,ıl kol,ıııa.
yiiri]ln]c. idarc. 1,ırgl. l,ıilinı) krışı.ıllarınilaıı harckctlc gclişıirilcbi]it. Bi)i,lc bjr ııctodjk.
olıyı dönıik sotnutlışt ı rnıın ı n. pı,ılik işlcrlcrilc ortak olan ijzclliklcrini ç(jıi]ı]lcr. \c
soll,]ullaşllrİ]a si]rccinin yapı çöliiınlcıülcSini. soıllutIaŞtlı,nlınln 1,apı ıııodcli ilc 1ıınıanı]ır.
I]u ıırlıır,ıda kcndisini "it4lılaiırlırılııış ıııclııJik" ıılırık tınıırılar.
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li, Solllutlaşt]rı],]a unsuı,lıı,tnın ilişkisini ve aiStün]ük Sıralalnaslı,ıl. bcIirlcn]ck için
iki koşuldan lraıckçt ct]nek gcrckiı. İ)n,:c s(rnıtıll.r>tırnlJnın vrrrrınıb ilinıse] r,c
yönteu,ıbiJiıı-ıscl yardımcı unsurları noı,ıııatil'bağIayıcılığa saI,ıip clcğildiı. Öıc 1ıınJıın
hukuksal ınctodik. kısıı,ıcn. gcçcrli irııayasa lrukukrınuıı buyruklarıııdan eıkilenir.

Ktsıri sonLıçla[ ırasında çclişkilcrin oılaya çıkıııısı dlıruınuıda nornıla doğrııdan
bağlantıIü olaıılaI (yiintcnıbiliıı,ıscl unsLır]a],. norm alanü unsuı,lıı,ı. keza dogınatik
unsutlatın bir bölüıIü) nonıla dtığı,rıdaıı bağlantılı olınayan diğer unsurlar karşısında
öı,ıce]ik kazanlı,. Ntınılla doğrudaıı bağlaı,ııllı bakış açıIarı aı,asınc,la isc siizcl \,ç sistcıııatjk
yorun iistünlıiğ(] sıhiptir. Bunun ncdçni anllan unsurların nor]n nclinlcriı,]in
yorrınlanmasl ilc ilgili olnıısıdır, Btıı,ıa karşılık diğcl-yijııtcı],]lcr. norıll tlitçliği laş!lnayan
ıı,]cli!r]çr]c ilgilidir, Somut Iaşıl rı lıcak krıra]ın (\,c sistçtnatik açıdan clc allı,ıan diğcr hukuk
kurallarının) sijzlcri. hukuk dcılcti ilkcsindcn kayırakIaııan sınıı,layıcı bir işJcvc saJ,ıip
olup. nornr alantn,ıı dencyc clal,alı sonuçları karşısında da geçcılidir,
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Çeviridc Geçcn Bazı Terimlcrin
Almanca - Türkçe - Almanca Karşılıkları:

Almanca - Türkçc

Ablt,aegung; tartınl
.."ng"ai"ht, des Fehlens cines prozcssualen non liquet": "tisuli yajndcn o1ayı bclirsiz

bulına yctkisinin yokJuğu karşısında"
Anordnung: dtizcıılcı,ıc
Antinomie (unı,creinbarcr Widcrsl,ııuch) : çatlşkı (bağdaşııaz çclişki)
,{nwend un g: uy gulan,ıa

apokrype )\iormativitaet des FaktiSchcn: fjili duruıııun sal]te niırııatif'liği
Applikation : Aı]ıı,cnduı,ıg: rıygulan]a
Argument (Beıı,cisgrund): kanıtsal ncden. kanıt
Auslegung; an laıı,ı landırıı]a
Axiom: bclit (aksiyonT): "doğruluğu apaçık bulunaıı^ kanıtLanııası gerckmeyen vc

kencliliğiıdcn apaçık olduğu için artçki öı]erınclcriıı ön dayanağl olan tcme] ijnclüne

anlamına gelıı-ıektcdir" , ( ] . GrundsıtZ. dcr o1rnc Bervcis einlçuchtet (kanlt gercknıeksizin

rloğru kabul cdilen;2. unbcu,cisbare Gruııdannal,ıme: (kanltlanmasl müünkün olrlayan

tcıı,ıc] kabul)
Axiomatik: ( Lehre ı,tın der Axioıneı]) bclit (aksiyoın) ajğrctisi;

Axiomatisch: (zıvcif'ellos. gcwiss) kuşkrı gcrcktir]neycn

Axiomatisierung : bclitlcştirnıc
.4.xiomatisierbarkeit: belillcştiri]cbilirlik (aksiyoıılaştırılabilirlik): "kaıııı

gercktirıı-ıeyccck bir ıçıklığın sağlaı,ıması"
Lredo, tıas Crçı]o : Brockhaus,cla (Zusamıncnfassung der Glaubeıısartikel): ina1ıçların

ilcrli ıoplu bir araya gctiıiJııcsi olarak açıklanıyor; Langcnscl,ıeid sijzlüğüırde:"kclimei

şahadet;' otarak çcvrilen bu kavramı. Türkçcdc "inanç temcllcri" olarak karşılanrayı -

Brockhaus'claki açıklaııaya dahı yakın olııası bakınıından- tcrcih ettik

Canones: kanonJar: (n]etindc Savigııy,niı,ı yorı,ııı ilkc]cri anlaınında krıllanı lıı]akttıd ı r, )

Datenvera rbeitu ngsanlagen: r,cri işlcme tesislcri
Deskription: bctimlcn-ıe (ıasvir):
Dczisionismus: kararcılık: dezisionistisch: karalcı
Didaktik: öğretim kulamı
dingliche Deskription (nıaddi). nçsncl betiıılcmc (tasvir)

Diaİektische, polare oder korrelative Vermitlung; diyaIektik, zıtlaştırıcı ya da

bağlılaştırıcı aracılık
Durchsctzt: karışıılş (durchsclzen ıırit clwas: vcrn]engçn: bir şcylc karıştırınak)

Einzclfall: tckil olay
Entrvurf: ıaslak
Explizite: (ausdriicklich) açıkça
Evidenzdogma: açıklık (bcrı,ıklık) diıgnıası
FalIbereich: cılay ılını
Frontal: ceplıcscJ
Gcisteswisscnschal'ten: ıiıısel biliıılcr
geistesrvissenschaftlich : tinbi liıı-ıscl



6]

Generalklausel: iIkc ıorı,ı,ı
Genetik: kökcnscl
Grö§se: biiyüklilk (haÇiü)
Grundrcchtseffcktiyitat: tcıı,ıcl hak etkililiği. tçıı.ıcl l.ıaklarııı ctkili kılıııı.ı.ıası
Hvpotetisches Urteil; varsayıınsal hükiinı. karar
Hypotetischer lmperativ: varsayıınsaI cırıir
Hermencutik: yorunıbilim
heuristisch (crkcntnisfijrden,üd: biIgi edinııcvi gclişıirici. bilgi edinilnıesini teşvik cdici)
lmmane nt: içkin
lmpu|§: dijdii
lnterprctation: yorun]
juristische Konstruktion: hukuksal lcrkip
Kanonisch: kaniınik: Mctindc "kanoı.ıisch" (kanonik) teıimi. ..kilisc hukukuna
uygunluk" bcnzcınesiylc elcştirisiz [,ıcniıııscırıeyi il'tıdc etınek üzcre kulIanılmışhr.
Kasuistik: hukuksal olaycılık
Kognitiv: bilişsel
KonfIikt: çanşnıa, uyuşınazlık
Konstruktivismus: f'clsclede: yalnızca varsayınıiara dayanaıak aınaçsal soıruç çıkarma
(KonStruktioıl: Dilbi]iın: konstruicı.en; dcn Satzbau zerglicdcrn: cünülc yapısıılı
ayrtştIrına: nach dcn Regcln dcr Spıachlehrc Sactzç baucni dilbilgisi kurallaıına görc
cüı,ı]lc oIuşturtna ); juristische Koııstruktion; lıukuksal tcrkip
Konzeption: yaklaşıın; Gesamtkonzeption: bütıincül yaklaşım,
l-inear: çizgiscl
Logifizierte Befehle: ınantıksal halc gctirilnıiş cnıirler
NtafJstab integrierender Wirkung; bütiinleştirici (büliinleştirici) etki ölçütii
Ntaterie: ınalZeme_ maddc
l\'ıethodenlehrc: yönücnı öğrclisi
Methodens}nkretismus: yönten] kaynaşııııı: (Synkrctismus: Verschmelzı.ıı.ıg nehrercr
Rcligioı,ıcı,ı. ı,crsclıicdcner Ansichtcn): Sinkretizm. biıdcn çok dinin ya da görüşti.ı, birbiıi
içindc crinıcsi. kaynaşınası anlam]na gclınektcdir.
lvlethodologic; yöntcınbi liııı
methodologische Reflexion" (nıelhi,ıdo Iogisch sclbstkritischc Übcıprüfung): özclcştircl
bir bakışla gözden gcçirnıe
Model dcs imperatiYen KommunikationSs!,stcm§: bt]yurlıcu ilcıişim sistcıni ınodeli
,,Dic normatiı,e Kraft des Faktischen..j 1lili durumun nornatif gücii
Nomativitaeti noıınatifl ik
Normbereich : norı,ı,ı aliıırı
Normbcreichanalvse: nıırn,ı aianı analizi. çöziinıleıırcsi
Normlogisch: norıııtıloj ik: nornıbiliı,ı,ıscl
Normlogismus: non,ııbiliınciliği
Non liquet: beliıli dcğil. bclirsiz
obersatz: büyiik öncrı],]c
Ontologisch; r,arlıkbilin,ıscl
Phaenomenologisch: f'enomcnolojik. (tılavcılık): ( l) systerrratischer Bcschreibrıng
aı,ıschau liclıen Gegebcnhçiten:2) Lçhrc vtın dçr Bewuslscinsgcgcbcn heiten )
Pandekten; Ronıı Hukukunrııı "corpus iı.ıris civilis" dc derlcnnıiş buIunan ana bölünü
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Postulat: pOstüla (önaloğru). ispat cililıı,ıcyc gcrck drıytılnıadan doğru oIıtak beniınscı,ıen

öncrn,ıeyc ı,crilcır ad-

Postulierend€ Schlüsse: postiila olarak bcnin,ıscncn sonuçlar

po§tulatori§ch : öndoğrulaı,ı bakınııııdııı
praktische KonkordanZ: prıtik uyuşııııı
praeter constitutionem: anayasaya ek rılarak
quasi-normatif: norn,ıali l' benzcri
Raisonnement: kaı,ııtlayıcı
Rational€ Differcnzierung: akllcı farkl]Iaşlırma (ıyrıŞt]rılıı)
Realiter: gerçcktc (in Wirk]ichkcit)
Fallentschcidende Rechtsfindung: iıytışııazlığı çiizccck lıukukuır bulunıırası

Rechtsprechung: yargı içtihat)arı
Rellcktiert: özcieştiridcn gççıniş, ö7cleştircl bir bakışla ü,criı,üdc ycücrincc düşiintilnriiş

Reflexion (kritiscl.ıc. Sclb.Stkriti§clre Übcıprütiıırg): cüıı,ıledcki ycrinc görc: özeleştircl

incclcııc^ özclcştireJ bir biçinıdc gözdcn geçiıınc, özcIcştire1 bakış;

Rcflexionsstand" : "Stand der sclbstkıitisclıcn Übcrpriifung"
reflektierte Praxis der Verfassungskonkretisicrung: "sclbstkritischc Praxis der

Vcı,l'assungskonkrctiSienıng": "anayasa Somutlaştırıln-ıasına iIişkin uygulaııanın
özeJcştircl bir biçiııde gözden gcçiriJııcsi "

unreflektierte Ansİitze zur Einbcziehung von Sachelementen : "l]och zu rvenig

durchilacl,ıte Ansatze ..." oder "zrı ş,enig duıchdachte Ansatzc." ",

Scin: oJanrıluş
Sachbereich: ncsne alaı]ı (nçsncl a]ın). kuralın yöı,ıcldiği gencl dtizçnlelıc a]aı,üı

Sachbestimmt; ncsı,ıe içcriği ağır basan, ncsnenin bclirlcdiği
Sachgehalt: ncsne içcriği
Sachgerecht: neSncl içeriğc tıygun

Sachgerechtigkeit: ncsncye uygunluk
Sachgesichtspunkt: ncSnçl (ncsneyc ilişkin) bakış ıçısl
sachnorm: maddi nornı
Sachgemacss: cşyaııın gercğinc uygun
Sachverhalt: ncsncl ilişkilerin durun]u. ncsne durumu. ncstıel olay, o1gu alanı

Sachverhalt des Rechtsfalls : hukuksal olayııı ı,ıesnc dunınıu. l,ıukuksal cılaydaki ncsncl

ilişlilcı
schutzgut: hukukı.ıır korunıası altıı]dıki çlkar. hukrıken korunan çıkar
sein: olayioluş
Soziologi§mus: topJrırııbilin,ıcilik (sosyoIojizın)

Soziologistisch : ttıplrıınbilin,ıci (§osyolojist)

Die Substanz: ııaddi öz
subsumtion: altlaıı]a (altlanıa:idraç) "özcl diye kabul cdilcn bir şcye genci bir kavranı

altündı ycr Vernlck". A]i PüSküllüoğlu. Türkçe SöZliik. YKY l995. s, 96,

Syllogistische organon: DirS organoıı tcrill,ıinin sözlük karşılığl "wçrkZctıg, Mittel,

Hiıiin,iııcı.,. (Türiçesi ..araç") olarak gcçiyor. Maıhkla isc .,Logik als Hi]fsrrrittel dcı

ErkcntniS..;..biJgiiçinyardlmclaraçolarakınantık..anlamındaaçıklanıyor'Mctinde
gcçcn "sy1logisıischcs organcın" tcriı-ıini bu bağlan]da "ınantlksal 1asıın" olarak

çcvirdik.
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Sı,llogismus :sylIogistischer Schluss:VernunftschIuss: tası]rı doğrııluğu kabul cdilcn
iki yırgıdan (biiyük ölıcrnıc ve kiiçiik ijnerinc) üçüncii bir vargı (vargı. sonuç) çıkarı.ıa
tc],ı,]clinc dayanai] bir uslaııılaına (akıl yiiriilnıc) yöntcı].]jdir.
s},stematischer topos: si§tcınalik kanıt. SiSıcn]ılikyöndcn kaı]lllayıcı baklş açlsı.
Tatbc§tandsbestiInmtheit: olgu bclirginliği.
Die Topik: sytctnatischç DarsıcIlung allgcnıcin ıünerkaı.ıııtcı.Begrifli und Sactzc
(gcncllikle kıbul gijrıı,ıi]ş kavraı,ı ı,c çlimlclerin sistcıılatik ıçıklaınıısı. Brtıckhaus):
"Topik " terin,ıi^ ınclindc çcşiıli bakış açılarıırıı bir konunun aydıü.] lat I lması aınactna
hiZınct edecck şckildc bir araya getirilnıcsinc ilişkin öğrcıiyi ifııdc clüncktcdir.
'I'opik inyentio: kanıtlaı,ın (argüı]ıirıllırtn) sislcınatik bir biçimdc aıaştırılıııası.
Der Topos (dcr ırıeinuı]gsınııessig diskutierbare. dic Irrtschcidung mijgIiçhst
überzcugcnd bcgrijndcnde Gcsichtspıınkl;: diiştincc olıIak tartışllabilir: kalıı.l
olabildiğince ikna cdici biçiınde 1cnıçllcndiı-cı,ı bakış açtsı. giiçlii (ıııtıkni) bakış açısı.
argaiman.
Untersatz: ki]çük öncIınc.
Unterstellung: "yanılııcı ya da yanlış \,arsaytın" oJarak karşılaıı-ıaya ça lı ştığı ı.ı.ıız bu
kavraın. çcşitli anlaııılır içeriyor. ( Brock iıaus'clak i açıklaınalar şöylc: fiil tı!arak:
unterslcllen; als wıhr ınııchınen (doğru kabul clmck): ad tıIarak: Untcıstcllı.ıng:
l'ıı]schlichc Bchaı.ıpıuııg: (yanlış iddia); Vcnnutung (tahırrin). Bi7 "yaıııIlıcı ya da yanlış
varsayını" karşılığının cserdckj kullanılış biçiı.ıinc daha uyguı.ı diiştiiğline inanıyıırrız.
Untunlich: ııaksada (aınaca) uygrın olmaiılı.
Unvermittelt: tıhne Übcrgang. pliitzlich; aşanıısız. birdenbirc.
U rteiIsvorbehalt: hükiim Ş.rrt1.
Wille nsdogma: iı,adc diıgınası,
Verdinglichen: ınaddçlcştirı]lck (ıcSnclcŞlirnıck)
verfassungspolitisches Racsonieren: anavasa 1.ıtılitikısına ilişkin kanıt aranIT]asl.
!'ernunftschluss: lasıın,
Vorstellung: 1asa\,\,Lır.

VoryerstaendniS : ijnıniayış.

'|'ürkçc - Almanca

Açıkça: Explizitc.
AçıkIık dogması: I-.r,idcnzdogına.
Akılcı farklılaştırma (ayrıştırına): ratioı,ıalc Dif'fcrcnzicrung.
Altlama (idraç): Stıbsı.ıırılion (altlaıııa-idıaç: "iizel diyc kabul cdi]cn bir şeyc gcncI bir
kavraın altındı yer Vcnnck", AIi I'iiskiilliioğltı. 'fiiIkçe SöZli]k. YKY l995. s. 96).
Ana!,asa politikaslna ilişkin kınlt arannıa§l: r,,crliıssungspolitischçs Raesonicıcn-
anilasal a cL olarak: nı,l\.ı(,r con\liıtıIiuüı.jl]].
\şamnsız. ani. hirdenbire: Un\crmiılclı; ü,I]tıc l hcrg.ıııu. llöl/li,,lı.
Anlamlandırma: Atıslcgung.
Bclit (aksiyiını): Axion,ı: bçda],ıaıen ıııalrııır ola:ı. hakikat. ıııülcırit'e; '.doğruluğu apaçık
bt]luı]aD. kan]tiantııısı geı,ckıncycı,ı vc vc keııdiliğindcıı apaçık olduğu için i'tcki
ajıcrünclerin iin dayanağl ola],ı tctıcl iincrmç anİa]nlı.üa gçlnektcdiL (Arion]: L



GrtındSıtl. dcr olıllç Bcrı,çis ciııleı.ıchtcü (kınıt gcrckn]cksiziı tllığtu kabiıl çdilen: 2.

uııbeu,cisbare (jruırdaı,ıı,ıılrnıc: (katlıılıürıl]ıS! ıİi]l,nkiiı1 olıllilVaı1 1cl],ıcl kabul)

Belitsel: axiomalisch .

Belitlcştirnıe: .,\ x ii,ı ıı,ııı 1 is icıı.ı ıı g.

Belitlcştirilebilirlik (ıksiyon]]aştırılıbiIirlik): .\xionıııisicrbııkciı : "kanıt

;,,ı;kıırııı,.,r t,e.'L l"ıı' :ı,.'ıklılın \.]r,l.ıllll',ı.l".
Betinılcme (ta§rir): Dcskripıion,
Bilgivi gcliştirici. i)zcııdirici: ]ıcııı islisçh (eIkcııtn is liirdcfnd ),

Bilişsel: kognitiı,.
Buyurucu iIetişim sistemi modeli: Modcl ilcs iır.ıl,ıcrıtir cır K0llllllLl11ik.rti, ıİ\:) SlUlll\.

Bütünleştirici ctki ölçütü: Mallstıb inlcgricrcııclcr Wirkıııg.
Büvüklük (hacim): (l riissç.
Büy,iik önermc: dcr Obcısıtz.
Cephcscl: lioııtal.
Çatlşma. uyLıŞİ]aZllk: Koı,iIlikt.

Çatışkı (başclaşnıız çclişki): Aı,ıliırtıııric ( unvcrçin [,ıırcr W idcı-sl,ıırıclı).

(iizgisel: I-incır.
Di\,;lektik, zıtlaştürıcü ı,a da bağlılaştırücı aracılık: dialckıischç. ptılırc otlcr ktınçlatiı,c

Vcrnıitluıg.
Dürtü: lıı,ıpuls.
D üZen lem c : Aıriırı:lı ıun g.

Eşyanın gereğinc uıgu n: sachgcıı,ııcss.
I,enomcnolo1ik: Philcııoır.ıcıriıltıgiscl,ı : l,cntıııcnolıl ik: Briıcklıırıs: l) systel11ıtisclrcl

Bcsclırcibuııg irnsclıarı lic l,ıen (icgcbcnhcitcn; 2) Lchı,ç \,()ı1 dçr

Bcrı,ustscinsgegcbcırlrcilcır,
,,Fiili durumun nornıatif gücü": ..dic norınıliı,c Ktali dcs l'aktischcn",
fiili durunıun sahte nornrıtilliği: apokı,vpc Noı,1]lıti\, ilirc1 cles []aktischcı,ı.

Gerçckte: ıcılitçr ( iı,ı Wiıklichkcit).
Güçlü (mukni) bakış açısı. irrgiiırııı,ı: dcr ]i)pos: (clcı,ıııciıırıngsıı,ıaessig diskulicrbaı,c,

die Ilntschcidııııg ]1röglichsü i]bcrzeugçnd bcgriinclcı,ıdc ( icsichtspunkt): cliişiincc rılaı,ak

tırtışılabilir, kararı olıbilcligince iknı cclici biçinıtlc tcnıcllcndircıı bakış açısı,

Hukuksal ola!,cılık: Kısııistik. kuzuistik.
iIukuksal terkip: jııristischc Kı.ınstrı.ıklitııı.
Hukuken korunan çlkar. lırıkııkı,ın ktırıııııısı ıltlndıki çıkar: schtıllglıt,
Hüküm şartt: Uııçilsı orbchılt-
İçkin: iııınıancııt.
İlkc ırtırnr: Ccııcra]k larıscl.
inanç tcınclleri: c]ıs (,rcdtı: BıockIıırıs,cla (Zusııııırıcnl,assııııg dcı, Clıubcnsırıikcl):
inançlırıı.ı dcrli ıılpIıı bir ıraya gctitilnlcsi olııak ıçlklanıyor: L.angcnschcid sajllaiğiindc :

,.kcliıı.ıei şaIıadct" rılııık çcırilcn bu kırrıını. Tiiı,kçcdc "iniııç teıııcllcri" lllırak
karşılımayı Brockhaus'dıki irçıklaıırıyı ,Jaha vakıı,ı olnrası bıkınıındaıı tcrcih cttik,

İrade dogması: Willcnsdogıı,ıa.
Kanıtlarün (ırgümanlarün) sistematik bir lıiçinıdc araşttrılnrı§t: topik inlcıılio,
Kınıtsal nedeır. kanlt: Argutncnt (Bclvcisgrlııld),
Kanltla},üci ; rais()]üllcıllcılt.
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Kanonik: kanonisch: Mçtinde "kaniınisch" (kanonik) teriıı-ıi. "kilise hukukuna
uygtınluk" gibi elcştirisiz bcı,ıiıııscmcyi ifidc edcn bir bcnzetn.ıc tı]arak kuIlan]lmrşlır,
Kanonlar: canrınes (ıı,ıctinde Savl,gny'nin yorun] ilkclcri anlaınında kullııı]ı.ı.ıaktadır.)
Kararcılık: Dczisirınisnırısi kararcı; tlczisioııistisch.
Karışmış: durchscızt: (durc],ıscızcn nrit etıı,as: vcrmcngcn; bir şcylc karıştırınak).
Kökensel: gcnctik.
Küçük önerme: dcr Untersatz.
Ntaddi norm: Sachı,ıorıı,ı.
Maddi (nesnel) betimleme: dic dinglichc Dcskriptirın.
Maddeleştirmek (nesneleştirmek): ıcrclinglichen.
Ntaksada ul,gun olmama: untunl jçh.

Ntalzeme. madde: Matcric.
Mantlksal hale gctirilmiş emirler: logifizicıtc Bef'ehle,
Mantıksal taslm: Sy lliıgistisc Iıc orgııı,ıoı,l: L)ıs f)rgaııon tcriminin sözlük karşılığı
"Wcrkzeug, Mittcl. Hillsnıittel". (Tiirkçcsj "araç") olarak gcçiyor. Manııkta ise ..Logik
aiS HiItiıİittcl dcr F_rkenlı,üis": "bilgi için yiırdlıncı araç olarak nıanlık^' an]an]lnda
ıçıklanıycır. Metiııdc gççell "sylltıgistisches orgınt)n" teriıı-ıiı.ıi bu bağlaıı]da ..ınantıkSal

tasıııı" olarak çcı,iı,dik.
Nesne alanı (ı,ıesncI alaıı); Sachbcrcich.
Nesne durumu (ncsnel ilişkilcrin duıunıu. ncsııcl ıılay. ol.eu alanı): Sachverlıalt.
Nesneleştirmek: vcrdiı,ıglichcn.
Nesnel (ncsneye iIişkin) bakış açısı: Sachgcsichtsprınkt.
Nesne içcriği: Sachgchalt.
Nesne içcriği ağır basan, nesnenin belirlediğij sachbestimn.]t.
Nesnel alan (nesnc aIanı): Sachbercjch.
\ernel içcriğe ul gun: 5a(hscüe.llL
Ncsneye ul,gunluk (ncsncnin gercklcrinc uygunluk): Sachgeıechtigkcit,
normatif benzeri: quasi-norınati1'.
Normatifl ik: Nonıırtivilact
Norm alanı: Norn,ıbcrcich,
Norm alanı çözümleme§i (norın alaııı analizi.1: Normbcreichanalysc.
NormbiIimsel: (ı,ıorıııolojik): nornılogisch.
Normbilimciliği: Norıı,ılogismrıs.
OIan/oluş; Sein.
Ola_ı- alanı: Fallbcrcich.
Olgu belirginliği: Tıtbçstaııdsbc5titnnıthci1.
Oğretim kuramı: Didaktik.
Ona n la.r-ış : Vtırvçrstacndnis.
Ondoğruları bakımından: posıulıltırisch.
Oz: maddi öz: Substanz.
Özeleştiriden geçmiş. ij7çleŞtircI bir baklşla üzcrinde yelerincc diişiinil]nrüŞ: rcflckticrt
Postüla (öndoğru); Postulat (ispat cdilıııcyc gerck duyuJııadan doğru olarak bcırinısçnen
öıcrüneyc verilerı ad)_

PoStüla (öndoğru) olarak benimsenen sonuçlar: PoStu]iercndç Schliissc.
Pratik uyuşum: praktiscIıc Konkoıdanz_
Sistematik kanıt. (sistcınatik yöndcıı kaıııtlıyıcı bakış açısı): Der Systcmatische topos.
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'l'artım: Abıı,acgung.
Tasavı,ur: Voı,Slcllung..
Tasım: Sy llogisın ıı s:Vcrırrın lisc l,ılı.ıss=sy llogistischcr Schlussi Tasıırı doğruluğu kabul

cdilen iki yargıdan (büyiik öncrı]lc !c ktiçr:ik ijncrüne) üçüncti bir yargı (vargı^ sonuç)

ç]karnla tcıncliılç dıyanan bir ı.ıslımlama (akıI y|lditınc) yöntcn]idir.

Taslak: Ent\!ult'.
'!'ekil olay: Iıinzclliı]L
Tenıcl hak etkililiği 1tcııcl 1ıtkların ctkili kıIınıııası): Grund.cchlscitçk ı iviı,it,

Tinsel BiIimler: Gçistcswissçnschafien.
'I'inbilimsel: gcistcsrvissenschaf tl ich.
Topik " tcriııi. çcşiıli bakış açıliırınıı,ı bir konunun aydınlıtılnıası ıınacıııa hizmct

cdccck şckildc bir afayı gctiIilnlesinc ilişkin ijğIctjyi it'ıdc ctı]-ıcktcdir. (SystcmatiSchC

DarstcJJung allgeıı,ıcin ancrkanntçı tscgıitfc).
'I'opIumbilimci: soziologisıisclı,
Toplu m b ili mcilik: Soziologisnıus.
U1 gulama: Applikation (Anrvcııdung).
Ul,uşmazlığı çözecek hukukun bulunmasl: I'allcntschcidcı]rle RcchtsfiIdung.
Varlıkbilimscl; ontologisch.
Varsayımsal hüküm, karar: "hypolctisches LJrtcil",
\ arsalımsal cmir: Hynoı.ıi.cl]cı, lıııl,t,rııir
Veri işlcme tesisleri : Datcnvcıatbciltıngsıınlagctı.
Yanlltıcü t,a da !,anllş varsal.'ım: UntcrstclIung,
Yaklaşım: KonZçpli()1ı: bütüncül !,aklaşım: (icsaıntktınzcptirın.

Yargt içlihaıları Rcthı.pı,cclıtıııı.
Yorumbilim: [lcrnıcncutik,
Yorum; Intçrprctation.
Yöntembilim: Mcthodtılııgic,
Yöntembilimin ()zeleştirel Bir Bakışla Gözden Geçirilmesi; "ıııethodologische
l{cl]cxıon" ( ın(ıhOdolL,!i\.h :clb.llriıi.ilıe (' htı,pı üiııngı.
Yöntem kaynaşümı: Mcthodcnsynkrctismus: (Synkrctismus: Vcrschnıclztıng ınchrcı,cı-

Rcligioı,ıcn. ı,crscIıicdencr Ansichteı,ı birrlcn çok dinin ya rla göriiyiin birbiri içiı,ıdc

crinıcsi. kaynaşıı-ıası anlaıı,ııı,ıa gclnıcktcdiı,).
Yalnızca varsayümlara dalanarak amaçsal sonuç çıkarma: Koııstruktivisıııus.
Yöntem öğretisi: Mcthorlcnlchre.
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Friedrich 1\,l t ] 1.1.E li Oğretisinin
Türk Anal,asa Hukuku Uzerindeki Etkisi "

Prol'. t)r. !'ızı| Sağlanı

l. On Notlar ı,e (iiris

Prol. Dr. Fricı]rich ,l/1illıı"lc tıııışna onuruııa ulışınını. ),ctırlişli yrlların ikinci
yarısına kadar uzaııır. Doçentlik çalışıııaıı,ıı hazır]iıınak ilzcrc DAAD'dcn tiç aylık biı burs
ıInıştıın. Bu kısa siircyi Hcirlclbcı,g Üııiı.,ı,siıcrı'nd., ,,ntın 1ıınıncla dcğcrlcndiı-nıck
istiycırdı,ıın. Çalışııa koııunı " l96J Anayasasıııa gijrc Tcıı,]cl Hakların Sınıı]anırııısı r,ç

Özü" başlığını taşıyordu. Dçrs ı,c scnrincı,lcrini kısacı izlcdiktcn sotrrı. d()ğru adrcstc
olduğuınu scvinçlc bclirlcdiıı. Brırs siircsi^ çalışııa konuınun },iinii,]ii. yönteıninj vc
soruıısal]nı açıklığa kavuştrını,ıa ıçısınrlıı,ı oldukça datdı. (icıçi. ilgili litcratüı,ii scçıniş vc
dcrIcıııiştinr. aıı,ıa üzcrindc ycterincc çılışına tılırııığı bulaıı,ıaınıştıırı. Bu ııcdcnlc kısiı yiılıı
scçtiİn vc Hcidclbcrg'dc buIıındıığuı,ı,l siircı,ıin silnı.ıııı doğnı Proll Miillcr'ilcn çaJışıla
planımı scııincrde sun a vc taı,tışınayr ıçıııa ktıı,ıusundı iziı,ı istcdinı. Kt,ııırı Alıı-ıiııı
Anayısa liukukçuları için clc ilginçti: çiinkti l96l Anayasası Iüıkkın iizil kır,raınını
AlI]1an Anıyasas]'ı]dan alınlş1l. Taİtışınanın ardındın Müller'in dcSıcği iIc A]cxandcr vrın
Huıııboldt Vakf'ıııc]aıı ıltı ıylık bir araştırııa brı,srı ılclıın. Artık Mtillcr'in öğıctisi
üzcıindc dcrinlcşııck için yctcrJi Zamanir Sahiptitn. Kcntlisiylc ı),ı]l döı]cür]dc tanıŞtığınl
Christiun Rıınılı/. daha sirı,ıra Mıx Plınck Eırstitilsii'Ddcki kırşıliışınııııızı ştlylc
anlatıyor: ".,, Ktırşılıklı hirktıç kısıı krıııışıııırJun ırııırıı ıırttık lıir nııklu.ı,ıı ıtılıip
oltlıığıııııı:u görtliik. Fıicılrich |\1iillı,r'iıı ıı,nıcl hık dogııuriği ilt, ııırıı ıııpı.ıı (iğr.li.\iülc

ı,ı, lıuliuk ıııcıııliğinc tluıılıığııınıı: hrıı,rıınlık"|. Bı.ı açıclın onı tan] o]ıIak katılıytırı.ını.
Bu lıayı,aıılık. cloçcı,ıtlik çılışnıan,ıı bcliı,lcdi. Daha siınra l96l Anayasası. hıkkın iizii vc
tarklıIaşıııış sınırlaını sistcııli ilc birliklc. yeriııi l982 Anayasası^nın di]zlcştiıici yıpısına
bırakmaslna rağıncıü. bLı tczin Tiirkiye'dc tçırıçl lrak ijğrctisindcki ycrjni gılniimtizç kadar
koruyabiJnıesini Fricılri,: h jt 'ill.r, 'in ınctodiğinc vc norm ınJayışına brırçluyrıııı.

Çioğu kcz Frictlrit,h l,Iıil/cı"in iiğrctisiniı,ı Alıııanya dışınclı dahı iyi anlaşıldığı
izlcniıııini laştdııı. Vc çoğu kcz btı duruı,ıLın ıri,ısıl açıklanabilcccğini kcı,ıdinıc soıdı.ııır.
Bunun ccvabıı,ıı yalı,ıızca Tiirkiyc ırçısıııdaıı r,crııcye ccsarct çdcbiliriın. Ti]rki},c.
toplrınısal. iktisıdi vc silıasal ılaııda hızlı bir gclişı,ııc içindcdir. tstı hızlı gclişmc. I96l
Anayasası'n]n sola açık libcral özclliklçrine kırşı. bu anayasaltn kazaıııınlırıııı lclıdiı

* l\tı y ıızı. " Rechtsılıtorie i fi rcchlsprakıisc her .1bs i!hl'' - ]'rcuııdcsgabc ZLnı 70, Ccburlslıg \on l"ricdrich
Mülcr. hrsg. von R. C'hrislcnscn tınd B. Picloü. [)unckcİ & lltımblot I]crlin 20()8. s. ]l7 23]'dc
yaylnlanıİıştır. llcr Almrtü'ıca yazınlda old(ığüı gibi [ıu yızıııın AIn]ancasında da gerckIi dilscl vc yızlnsıl
diizelııİeleri yapan.kıhınn,:ı lrlr. /r.r,'c. c]c§lireI uyaı,ılııı için L'lkii 1:|ak, ()]ı.l EIkü].i |c liC
clr:ı,lı,'yc içten 1cşckkiirlcl iıİi sunırıür]. AYrIca Tilrkçc çcviridc. ıİltm1 giiçlcndirİlck aıllıcüylı kiiçiik

çapta diizcltııe vc ekl(jnıelcı yıptığımı dı bcIirtltlc]]l gclekir,
Chrisıiıln Rıınııl. Rccht auf Arbei1 '.': "Ölgilr]iikIcl Dü/cni ()lır.ık Aİıyısı Vcrl'assung als

I-'Ieih.ilsordnr.ıng" (hrsg, (). ('ııı L: 1-ü,ak Y Slıhınııı () Dq)ührıı|ü, t1 &/./,,\. ]nlııj Yıylnc\i.
,^nkara 2(X)(,. s, ]]].
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çdccck bo},tlttı biı rcaksiyon yarıtıntşlır, An_cak askçri yajnçlitııiı1 bcklcnıilcriı,ıin ıksinc
r cnı \ıl:ı1 :ı.:ı lr,ı l, li.ııı.,]cı i Jııı Jıııııııı:ıılıı;ııı

Yasalır kadat kolay dcğiştiriIcıııcycn anavasa kuı,alIaı,ının. gerçcğc yaba]]cı
kalıııanıası için. bıı dcğişiııi yakalaınası gcrckir. Ancak a]]ayasa]]]t,l rleğişin,ıleri kar raıı-ıa
kapasilcsi dc. hrıkuk dcv]çti i]kçlcrini r,ç bçklentilctiı,ıi sarsacak biçimdc zrırIannirıııalıdır.
işıc,l.Iiillcıjin niıtm anlıylşı ıc nıctodiği. biiylc bir dcııgcnin kurrılııaSl],ıl ınii]1,ükün

kılınaktadır.

A lııranya'ı,ıııı iktisadi. topluırısal ve siyasal ilişkilcri^ Tiirkiyc'ye orınla daha
ycrlcşik vc istikrırlı rılduğundın. yukarda dcğinilcn gcreksiıriırı. oradir iin pIanı

çlkınaınış; ajğrcti \,c tı),gtı]arna. gerçck 1,-aşaııı ilişkilcrindc 0ftaya çıkan dcğişiı,ıılcri_
gclcnckscl y(ıı.Lıııı yOntcıIlcriy]c kiıııan,ıa eğilinıinc girı,ı,ıiştir. Ancak. bııııı rağmcn brı
rleğişin]lcrin birlikıc gcliı-djği soru]llar]]l. ajğrclidc stirckli biI tarlışnanlül konı.ısu olınaya
dcrıııı cttiği cic g(izdcn rızak 1ı,ılı,ılınan,ıılıCır'.

II. l96l Anal,asası'nın l l. Ntaddesi ile Ilgili Sorunlar

A. Tcnıc| Hak vc Özgürlüklcrin Gcncl ()larak Slnlrlannıa§l sorunu

l) ilk cclişmclcr

Yctııışli yılların bışına kıdır l-iirkiyc'dcki ıemcl hık dogınııiğindc. l l. ııaddcdc
sı,v-llan sıı,ılrlaıı,ıa ncdcnlcfiııin ıiiı]l tc]ne] haklar için gcçcrli olup ollıladlğı tırtlşlnası
cgcıııcnıli. ()ğı,ctide tcnısil cdilcn göflişç gijrc. ınılan ı,ırıddçrlc sınırlıma ııccicı-ılcı,iııc ycı
l,cı,ilıııiş tılıııirsı. [ıtı lıcdcnlcı,lc dc olsa lcıllcl hak rc özgürliiklcrin ijZiiılc
tlokrını.ılaıırıvıcığını rtırguIıına itıııacını taşıyordüı, []üındiın. tLiııı tcıırçl haklaıın. ıııılan
ııcclenlcrc rlayanııık ıjzlcı,iııc dtık tın rı lnııks ızı ıı sıırırlınabiIcccği soıüLıctı çıkarılaııızdı.
Tçıııel hak vc aj/giirliik]er. ancak her [,ıirinin ycr aIdığı ıı,ııdtlcdc bclirlcıınıiş bı,ılrıırıır yası
kıylllaı,ıyla sınırlana[ıilirdi. Madrlclcrin,jc 1,ısı kaycJı btı lıııl ılıı_v-aır. diişiırcc öZgiirliiğti \,c

-,,\I]'}c girış saircclniır gcrckt]ı,diği dcğişlmlcr hğnaZ giiİdcnlc gcIıİeden arİrcc. Türklve. l995 t' lllnda
gcrçeklcŞıirdiei Ana},asa Dcği§ikIlkIcriylcl9ll2 Anavasasl'nlı doriıcr çilgilcrin1 ıclrliZlcnrcyo baŞ|anlıŞİ.
Bunü] daha sonrı 200I Aİı!ısa DcğiŞikliği illclnişüir.
' Bu konuda../.rıJ.ır'in son yıllarda )-ayınllınan iki İlıkalcsi örnck olırık \cfll.b\ljf: lt.]lll]id.\ fuüo(,ülü.
Vcrt)ssııngSgcİichtsposiıi\ isnrus. Dic Ohülİrachl dcs Vcrliıssungsgcbcrs inr !cl lissuıgsgcrich(lichcİ
,luı,isdikıionssıııı: Noırıos und l]tho§. Hotİmaülc ın Jose1- ]scnsec /uüİ 65 Ccburlslıg !(» scin.n Sçhiilcın
(H|s!. 1)q)OhOı.I lt|lı1l:.ıü ,J(kk1ll .,1l0,],. ||atIhkL\ ,]ısıucılı. Dcr ıcchıseızcndc Richtcı
Richlcıl,cchı a]s P|.()biiJrstcin dcr Rcchtsgclı ııııııın,.:.ılıc,,ne "ı ız,.:ıl ılkler Dül,,cni olarak Ana},asa
Vcrlassung als Frcihcilsodnung" (hrsg. () (,rl t J:/,,/,( ) S,ıbıın.ıı ı) .Dcp.,nhdl 11. Sı.,1^,
imaj Yayın.Vi. Ankırı 2(){)6. s. 2]] ]N6).

[}u 1,azıtia. tcıırçl hık \,ç ö7gairliik]criır gcııcl olatak sınıılınıbilirIiği s()rLınu vc
tcıı,ıel haklaı-da ijz giivcnccsi iIc ilgili Anayasa ıııaddclcrindc (l9(ıl Anayasası'ııın ll.
ııııcldçsi ı,c I9112 Aııayısiısı'nın 13, nııddcsi) yaşanıın gclişıııclcı csıs ılınarak.
Fı ieth-ich,l./ail1./,ijğrclisinin -|'ilrk Ana},ısı Hııktıku üzeriı,ıdcki elkiIeri irdc]cnçccktiı,,
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sanat iizgürlüğti gibi hak Vc öZgtİ-lükler de ll. ıı,ıaddcdc sayılan ncdeı]lere dayanılarak
slııırlaııaıı,ıazdı.].

Nç var ki bu giiriiş. hcr bir lcıncl hakkıı ktırrıdtığu notın alınının ncsncl özclliği
ve 1iırklılığından haı,ckct clıııck ycrinc. gcleı,ıcksel yorrıııı ktırirllirrıııı dayaııııaktaydı. Brı
nctlcı,ılc vcrdiği kaı,ırların çiığuııluğu'açısııırlaıı Anayası Mahkcnıcsi'nin vc iiğrctinin biı,
birlütniiniin" bu yoruııı katllmanı]Ş olıııasıı,ıa^ şaşııaınak gcrckiyııı,dıı. Zira Anayasıırlı,ı
ll. maddcsiı,ıiı,ı oıijiııal nıctni gclenckscl yotı.ıııı kııı,allarına giirc^ lıiı,klı bir yrıtrıııra dı
olanak tanıyordu. Anılan ıııaddc aşığıdaki gibi cliizcı,ılcnıııişti':

"Teıııcl haklar |,a hiiü-riycıler, Antı_\.,tıstıııın saj.iiüüc \,c rııl,ıııııtı tı.ı,gtın ııluruk
t ını,rı k kıınıııı l rı ç ı nı rlıınah i l ir

ktınuı, kanıu ıurcırı, gcnal uhltık, kıınııı dii:aııi, sıı.ıı,al ocltılcl te nıilli
giivcnlik gilıi sebclılerlc dc ol.ıı,ı, lıir hulüın te hiirri.ı,elin d.ii]lc dııkıınonııız."

lkinci tlkradaki iladcdcn ııgııııc,ıı luD1 (! .()ü,lü,Lüü,iı) yoluyla öz giivcııccsinin
koruıı,ıa alanına drıkrıırıırıdan. tiitn tcnıcl hakltrııı^ 1lkrada aı,ıılaıı ncdcnlçrlc ilkc olarak
s ın ıı,lınıb ilcccğini ilcri siirİ,ück dc ıniiınkiin görüııtlyordu. Tıbii bu yaklaşlı1,1ın ünaı]t]kSaI

soııuc(ıı,ıa görc. ilgili tcıncl hak nıaddclcrindç. ilzcllikIc "ancak" vurgusrı ilc bclirlçncn
sınırian,ıı nedcnlcriııiııt ıizcl norıı,ı (leı .ıpt,t,itıliı) rrlırık yalııız [ıaşına gcçcrli iılıı,ıası
gcrckccckti. Bııııı karşıIık. yasa kaydı buluıın,ııyın tcnıcl hak !c özgiir]ilklcrde l],
ınaddedc sayılan ııcdcnIcriıı gcçcrlilik kazanııası da ayııı tnanl!ğttl bir gcrcği tılacaklı.

l97J Aıayasa değişikliği bu ıarıışınayıı bit soıı ı,crıııck isıcdi. Bunıı sağlaınık için
dc biı,yandan iizc doktınina yasağınt 1ctlıcl hak vc aizgtirlüklcrin sınırlanmasıı,ıdaı,ı
ayırarak bağıınsız bir tlkıada düzçnlçdı (nı.ll. I] ]). Ött, 1ındın hırıııci tjkıa. lcıı]cl hak
vc iizgiirIükJcrin sınırlınııasına ilişkiı,ı gcı,ıcl bir kı.ırıl olarak diizcnlcnirkcn. sınırlitını
ncdcn]cri de artırıldı. Böylecc ıınılıır ııııdclcııin ycni diizenleı,ıesi. ilk iki fıkı,asıncla
aşağıdaki biçiıııi aldı:

"Tcınal h,:ık ıc hiirri_\,ell.f, De|,lelin iilkcsi ve nıillaıi,ı,le biiIiin lilğiiniln,
Cıınıhuri.ı,e lin, nıilli giivcnliğin, kdnıu tlii:aninin. kıınııı.|,tı,arınııı, gancl ııhliLın ı,a

genal .ıığlığın kıırııınıusı ıınıut,ı ilc ıaı,ı,ı Aıo_ıııstının diğcr nırııldelcriııdc

] 1,1ii»ıııı: Sıııçıl. Anayısıyı (iiriş.2. ı]ı§1. Aokalı l9a)9. \.2,1]: ıynı yazıı "Açıklık K.rpaIjl]k"i St]FD
XXIII]1.5. ]68: /rill.r/ /lrır-. siyısj DiiŞiin(t llİlrl}(ı] !q Itll,] \nii}.ü\r\r. iı-ınL.ııl l969.s. l28ıd..j 

Örnck olırık AYM 11,7.196]. t]. l96]]](),+. K 196] l79 AYMKD l. S, ]8] Yı:l..)i \YM 5..1.1977. t.
I977] l. K. l977i 2(): AYVKD XV. s. ]6(]l ıncak Anıyısa |vlahkcnıcsi'nin ıksi yiİldc dc k.trıl \crdigi
görü]ırlıiŞliil: ajrnck olalak bilinl ijlgiirliiğii ilc ilgili kırarı AYMKD Il_ s l5l

\l,tl], l L,.l,,., _, ü .'Dll.ılıı.t ı. K.ı,ıı", Hiill).ll llilj \ınıı ' l| İlt\I \\l\ , , --üı -'x. jl1,.ü,, üI,,ü.

l-cüncl Ilak !c Öl.qairliiklcl. _], Basl. istanbul l97l. s, l5].
Yııınüı Alnrancı nıclnindc l96l Anıi_t, ısısı ile ilgili ırıddclcrin AlııitDcı çc\irı§indc Pıoi. lliısch'in

kitıbl csaS alüİİrışlıİ: [,rnçı E. llirııh. Dic Verl'ttssung dcü tiirkischcn Rcpııblik. Allicd Mcnzcl Vcrlıg.
F-rankliıll ı.M, t}crlin l966.
'"Ancık" rurglısuna tipik i)Inck olıİık 196l Anayısısl'nın scyıhıl ijl!!iİ,lt]ğii ilc jlgili nladdcsini

m,27 l, l: n,ı,2l{ 1.2: ın ]a) t] ]: nl,.101] ]
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KLünlüü1. t.lnll l]dk |c hiir],i\,.llcriD ij-ii]1. d()kunLüüüüd.."

Anıyısa kovtıcu bu dcğişikliklc 1,,ııkaı,clı de,ğinilcn 1aIıış]Dayı bir soı r,crdiğini
diiŞi]nnriiŞ ollna]ıdlr. C-icı-çcktcı dc iiğrclidc bclirli bir dtıraksaııa garriildLiğii sö,v.'Icncbiliı,.
Ancak tıı,lışnıa brına rığnıcn yiııe ıle clcvaırı ctıııiştiı' tstı kcı tarlüşııtnün lrarckct ııokıası.
aı,ııyısa ko,v-tıctıııtıı oi,ıickıit'iradcsiydi. Aı,ıııyısa koyrıcuıırın siibjcktil iıadcsi laıklı da
olsa. bı,ı irıtlç nornl nlcüninc yctcIli bir ıçtkllktı yıllst1llıı]ıanılşlı. Btı görilŞai sa\unanlar.

),a sajzcl yoruı],üa 1.5'ı-,ılı,rıl)') _y-a da sistct1,]atik yoruı,ııa^ yaı,ıi sınırlan,ıınııı tüııl tcılıcl lrak vc
ijzgiirltiklcIç ilişkin gcncl nııclclcsi ilc hcı, bir tctlıcl hakkı dijzcnlcycn ınıddc içindcki
sü]ıüflan,]a hiikiiınlcrinin birliktc yoriııı,ılaıınıasıı,ırlaıı çıkan siııruciı dal,aııınıktaydı
(Trın17:11|l . Ancak lııı dcııcıııclcr. I97l ijııccsinrle oliluğu kailar inandırıcı tılanıaınıştı.

1]Lı 1iirtışll1ı. 1aIlışıIı 1arıllarıı,]ı clkisi ı]tıııa alııl biı,biriııdcn 1lırklı iki cncJişcnin
izlcıini laşın,ııklayılı. Ttiıı1 tcıılcl hık ı,c özgiirliiklerin gcncl nıaddc1,1c sınırlını[,ıilcccğini
sır,uııanlar. yısı kaydı ycr ılııııyaıı hıklırın sıııırsız bir içeı,iklc krıllınılabileceğinclcn
cııdişe cıırıektc ıc bu ıı|ir 1ıiı krıllınınıı ll. ııııclclc aracılığı ilc Iıııktıksa] disiplin ıllına
ılı,ııa cğilinıini gijslcnı,]ckl c},di. Karşr giifi]Ş isc. ıııarlrlcletinrlc yısa kı1,,clı Ycr ılnlilvın
haklııın gcncl sınırIın,ıı nıııic]csıırc 1iilıi olırıısı hılinc]c. nitclikli yasiı kiryıtlarına ı.ıı,aı,ılı.

ajlçi]si]l bir ciıralınıyı Lığfıyıcığ1 cnrlişcslni ııŞı(lığındın. gcncl sınıı,lınıa ırııı],jcsiıli
bLıtllaı li7cıindc gcçcı,siz kılnıı eğilinıinc girnıcktcl,ili.

Tcıııcl lıık r,e iizgiirliiklcr. bclirli bir gcçcrlilik ııııhıcrısı bııluın,ııvın. içcı,iği
sahiplcrinin kc]-ljnc _ülajrc isıcııildiği yijı]dc lrclir]cncn. sovLıt kı\,rınrlaı tılarak anlaşıldığı
sijrrı,t: lııı s()ı,üınıın liılnıiüı iılici biı,tıijziiırıcı kıırıısı-ııısı hcklcncıııczıIi

lştc " Tcn,ıcl Ilaklırın Sıırıı,lınıırası ıç ()zi]^' bışlıklı ciııçcntlik tczinılc ilgiIi
çalışn,ıılarınıı siiıcl|iriirkcıı. 1,ııkardı anılın lıItışına. btı gairi]n iiordcy di.

2) Sorunun Değerlendirilınesi

f'ricılrich,l,Iıtllıı,iiğı,ctisinin Tiirk Aıııyısa tlukııkıı i]zcrinc]cki ctkisinin. bu tezle
biriikıc başladlğıı,ıı söylcınek ıl]iiıIkiiıliliirl . ,l/ı]/Lı"in ııırnı anlavışı ıc nlcıodığini clıha
y-akıı,ıdan tanınıı iılınağı. Tiirkiyc'deki ınıyası1 soıunsalııı cicğcrlcnrlirilnıcsindc ycı,ıi bir
l..ıLı, al,ısı k.ız.ıııın.ııılıı \ ı,l iı(|]||\ı|r.

Bir yanila lırıkuk ı,ıorıı,ıtıııtı 'lıcsnel içcı-ikli bir ilüzcıı]cıne ıırodçli" rılarak
bcıriı,ııscycn noıııı anlııyışı ı,c bı.ı aıılıyışın stınucu ıı]arık. anayasıntn gi]\,cı]cc aItlna
alcllğl hcr bir hık vc öZgtiı,lüğii. ııcsncI içcrik ),öııilndcn birbirinilcı,ı tarklı kiıruına

' l/ıiıııı:,\ııı ııı/ \niı\ıı\ııı n \ı]ııııü..l I]ııkı. \ıkıııı L()](ı.:
l]ijl.,tül l;ü]üa|. "\nı]ısıll]ü/ln \cllr ll \1ı(l(l.\i (icn.l l]il

.\ılllığüü]ıl. iS(ıllbtıl l9l;. S l]-] \(]

.l l|...,.. .ü]lll..] .l,..| \l
N1.1k.,,j \ ı\ll)]ı]l: J,.\lıkılı l()S],
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a]anları olalak algılan,ıirsı. diğcı, yaııtla Anıyasa'nın pozjlil' diizc]ülcnlcsinc sıkı [ıir
bağlıJık giistcrcn tçıııçl hak dogn,ıatiği. hcr bir tcırıcl hak için iizenle ayrışt!rılınış vc
kadcnıc lcndiriImiş [ıuIıınaıı yasa kıyıtlarınıır çcşitliliğini ayrlıırlatırıadı anıhlaı,kavranılar
olarak kuIlanılırıaya clverişliydi. Aynı anahıar kavtıın]ar. hcr bir tcıncl hakkın ırornr
alanındı pıızitiflcşnıiş nesnc unsrırlirrı olarak soDıLıt]aştırılınlş bulunan ek giircırccJcriıı
aydlnlatllıııasl açısındaıı da biiytik ijncnr 1ıŞıyoı,dtı. A_v-rlca Aııayasa'nın Il. ıııaddcsindc
yer alaı,ı r,e iIk bakıştı i.lıll1cı'in anlayışıyIa bağdaşlnadığü izlcnin,ıiı,ıi vcreı,ı geneI
nilcliklcki sınırlaına ııorınu da iınrın iiğrctisiyIe açıklınabiliyiırlıı. I3u iiğrctinin Tiirk
Aırayası Ilrıkrıkrı'na ı,ıygtılaıın]asl. ışağıdaki stınuçları birlikte gctirnişıir.Lr:

ı) Yukarda ai7ctlcncn tartlş]Iı olrıınsuz bir öZgiirlalk anlı),lştndaıı hareket
ctn,ıektedir. Bu anlaylşa göIc. yasa ilc sın ıılındı rı ln,ıadr ğı siiIccc, hcr biI tcmcl hak Vc
öZgürlüğiin içeı-iği. ktıllaıııcısı 1aral'tndirn istcııildiği biçiıııdc cloldurulabilir, Btı aı,ılayış
tiiı] tclncl haklırı ıynı düzcyc indirgeııcktc. tçınçl hakların sıııırlanıııasının da ayııı
aı,ılayışa koşut olarak. aynı vc eşi1 dijzlcı],üdc gcrçckleşcccğini tasa\vuI ctn,ıektcdir.
Tcnıcl haklaı,a ilişkin yasa kayıtlııınııı r,c ck gtivcncclcriır Ti]rk An!ıyrsa Ilrıkuku'ndaki
çeşitliliğini. böylc bir anlıyışla kavramık rıIanaksızdıı. Bunun sqıucu olarak da ll.
n,ıaddedeki genel sınıılaına normu. va diğcr tcnrcl hak nıaddclerindc ycr alaı,ü özcI
sınırlama nedeıı]eriyle biriiktc kilniilatil' biçin,ıdc uygı.ılanaıı vcı'vcya yasa kaydı yer
aln,ıayan maddclcrin bu çksikliğini gidcıcn 1ıa da hcrhanlıi biı, hukuksal ctki
geliştirlı,ıeksizin. yalı,ıızca cıı ij]ıcı]-üli s]ntrlatlıa ncdcı,ıIcrini bclincn bir ncırn,ı olaıak
anltrşı lacaklır.

b) [3una karşılık tçnıel hak ve ö7giirltikler. hçr l,ıiri kendinç özgii bir nornı alanı
içeren alansal gi'ıVcncclcr oIarak anlaşıldığı takdirdc. bunlarln S] n lrlanlnas ln ln da non]l
alanlaııırın ijzcIlik vc nitcliğinc uvgun olatak yapılıııısı gcı,ckcccktir. Bu gijriiştcn harçkçt
edilınesi. sınırlaıı,ıanın gcncl ktıralı iIc özcl sınırlaına krıra]Iarı arasıııdaki ilişkinin
dogı],üatik açıdan rlaha iyi kaı,rınnıasını sığlayiıcaküır. Buırrın içiıı dc 1,,asa kayıtlırı
arasındaki f ark]ılıkların doğru clcğcı,lcndiriImcsi gcrckir:

-- BclIi yası kayıtlıı,ı bakınıından bu sonuç tırtışıı]ı gcrcklirmel,ccck açıklıktıdıı,-
('iinkü bunlarda sıırırlaıla ırcdcırIeri tiiketici bir biçiınde belirlcnıncktediI' I]u tiiketicilik^
"aııcak" ya da yalııızca" gibi vıırgulardaıı aıılaşıIıııirklrıciır. l96l Aıııyasası'nın 28.
ııırlclesiırc görc t(rplıntı vc gösteri !,tjtüyLlşii hakkı, "ancak" kıınu diizenini kiırıııırak
içiı,ı kaı,ıuıla sınıılanabilirl '. (Kı]ııı harIlcr ıaratlılıdın \,urgtılanınıştır.)

Ancak l96l Aı,ıayasası'n ıı,ı l,ıaşka ı,ııadrlclerindc^ geneI sınırlaıı,ııı kura]!ıa göre
liıIkllllk gijstclcn. aıııa içcrdiği slnlıIan]ı ncdcnlcrinin ıijkclici olrluğu yiini-inde vtırgıı
yapıln]aınlş yasa ka)rıtlarlna da rastlan]Iaktadlr. Bullarln da özel norıı crlarak

aa) Nitclikli yasa kayıtlaıt. sıntrlan]antn gcııcl kuralı karşısıtıda lcx spccialis (özcl
norın) rılarak tck başııra gcçerli olııalıdır.

] Bu koııuda ayrınlıll rılarak bkz. tiı:ı/ .S'zıg/ızıJ, ]'cncl ılaklınnSınrılannlası\c()Zü.s.9l llO.
' Bu grubı dıhiI o]an ıcnlcl hİk \c i'lgiirliiklc] Şij},lc sıüıl.üİabjlir: scYabıı \,lj ycİicşnrc öZgalr]iiğil ( l96]

AY nr, I8 f. I vc 2). b.üsln i'lgülli]gii (l96l AY ıİ,:] 1. ]). l(Dlınll \c giislcİi }iirt]yiişlcİi hekkı (196l AY
nı,28f]2).niilkii/.thtıkkı(l96I AY üİ.:]6f. ]).çxlı\lıİı \,c sijllcşnrc ijlgt]rliiğii (I96I AY n. ,10 1.2).



dcğcrlcndirilıııcsi gcIckiı. ('üııkai bı,ıırIaıda cjı ijzcl sıııırlaıııa ııcdenIcıi yınında gcncl
sıırırlımı ı,ııarldcsiııde ycr iılıır ncdcnlerdcır bir ya da birkaç ncden lckriırlanıııaktaclır,
Btıı,ılarclirn bazılırının l97l Ana},ası Dcğişikliği'nin gcırc1 sıııırlaıııa lıaddçsinc gçlirdiği
ycni ııcdcnlcı oldıığtıntı dı cklenıck gcrckir. Şıyc1 gcncl sınırlanıa ncdcıülcı,i. iizel
sınırlaırıa ncrlenlcri1,1c bitliktc gcçcıli olsıydı. iııınlarııı değişik tçıncl hık n,ıaddc]cı-indc
J\rl(iı h(,lirIı]ılı(.,ıı( g(,l(,L Lılı]]J/.ll. i)ı.,5ııı.-lııı . l l l l ı l : l l l l . l l ] ı l l "dnnJ,u\alrlln \ij:.iinü, *,
rulıuııu aygıın ı.ı/ıırıılt'' yapılııası zrırrınlı.ılı,ığtı da aırayasa koyrıcıınun hçr biı tcnıcl hakkı
ııoıııı alanıııa ııy_urıır iılarık l'iürklı diiıcnlcnıck islcrligini açıkçı gösıerı,ııektccliı.

bb) tstı tcspitten stııra sınıtlınra ncc]cıılctiııi geırcl biı nrırııı içindc liıplaııaııın ıc
aıılaına gcldiği \c bu norn]uıı nasıl Lıir işlcvc sahip olduğu strrıısıı akla gelıııckterlir. l96l
Anal,asısı'ııda yasa koyucuyı sınıılıına yclkisi vcren. amı bir sıııırlaıııa ııcrlcni
içcrırıeycn basiı yısa kıyıtlırı ıla 1,cr alınaktadırl]. I3unlar. ilgili ıemcl hakkı en gcniş
ırıüdalırrlc iırıkdıııırı 1aııyıııı yası kıyıtlırıdıı,. Aırayasa koyrıcı,ı. gcırcl sııııı,laııa ncrlcı,ıleri
ktıynıakla. basit 1,,ısa kayıülirrına clayanılarak ilgili tcnıcl 1ıakkı yal,ıılacak ııiiclahaIcl,c biı
sllllr çiltllc ıınacl gi]tınaiŞtilr, BLııriü gijrç. yısa koyucıı l,ıasit yısa ka1,,dı içcrcn tcı]c] ]ıak
vc özgiİ-1iiklcri. ancak l l- ınaddcclc sal,ılan ı,ıedcı,ılerc dııyanırık sınırlayabileccktir.

cc) \ilııycı srıır biı nokla iılarak ıııaddcsindç yısa kayrlı buluırıııal"aıı tçnıel lrık rc
iizgürlüklerin ııısıl dcğcı-lcıdirilıı,ıcsi gcrckcccği stırustı da gtlndcnıe gclnıcktcilir. Tcıı,ıcl
hak \e öZgLirltiklcrin sınırlanıııası. gcııclrlc l,ıuı,ılaı,ı ilişkin nııcldclcrdc basit Va da nilçlikli
bir yası ka_v-dıııın \arllğ1 ilç ıııümkain kıltnlrkcıı. bazı nıaddc]çrdç herhıırgi biı-yası
kayclııra 1,a rla sınırlııııa ııerlenine yer ıcıilnıcıliği giiıı:ilnlcktcdir. l971 Aııal,ası
DcğişikIiği'ndcn sonrı iiğıcti ı,c tıygulaınadıı cgeıncn olan gijIiiş. nıaclilcsiııtlc yısa ka_v"ilı

bulunınıvın hak \c ijzgiirlilk lcrdc. gcıel sıııırlıına ııcclcnlcrinin gcçcrli tılınası gcrcktiğini
yöniiıdcdir. Bu gajİaiş. teırıcl lıaklara ilişkin giivcncclcrin kcnclinc ijlgii !,c bağılnsı,/
nitcliğini vc bıını bağlı olalak sıı]ırlamının cJı aynı ııitcliği göıctıııcsi gcrckıiğiııi giizclcn
kaçlrnıaktaclır, ()1,sa hcı bir tçnıcl hıkkln kcııdine ö7gii nitçliği. bir 1aıdan yısı
kayıtlatındaki l'ıııkIılaşnıı ilc ıc diğcr 1,aııdan tcırıcl haklaı,ııı ırorııı alanlırııda ycı alıır ck
_uiiı.eııcclcrin çokltığu ı,c çcşitliliği ilc dıığrıılınclı_(ı gibi. sıı,ııı,lııııaırın "Anayısaııın
sai7tiılc \c ıuhtını uygun ıılarak" 1,apılınasııı1 ijngaiıçıı poıitil'ınayasıkrıı-alı(ın,]]i l)
ilc dc ı_v-rıcı ı tırgı.ılanırıaktı,:lıı. Mıılclesindc yısa kıydı ycr alınıyın üctncl hak vc
iizgti ı,liik lcı,in ncsnel i)zclliklcri esıs iü]ıı]dığı takdiı,ı]c. bıınlarilaki yasa kıyıtsızlığın
ncclcııiııi kaıraııak vc a!^1k]ıınak ıııı|iıııküıı ıılıb ilııcklcd ir. NOrın iılanlaıı ilc iiılcri avnı
rılın tçnıcl hak vc ı)zgiirliik lcrrlel i hcrhıııgi bir yasıı ka1,,clıııa ycı ı,crilıncıı,ıiş olnıast. (iı
gi]\,cııccsiüıi]ı doğal biı sonuçuduı- [Jrıırun içiı,ı [,ıaşka [-ıir ıçıklıını clı gcrcknıcz.

'tüu grup içiırdc ycf alan ıcİlcl hık İladdeleri Şi]),1c sıralıİiıbjI1l: l961 AY nı. I.1 ı 2 (kiŞi

dokunuln,ıızlığı). tİ. I5 1.2 (ij/cl !,aşanln gi7liIiği). l]l. lar l. ] (kon 1dokunııinla7]lğı). lll. ]7. l, ]
(hxberle}ıİ. ijlgiirliiğii). (enllan arlgü ükIcıdc ycr aIın bısıt }ası kayüllaIü. üstılt]nc gajlc ,'erilııiş bir yıı,gıç
kıraıını lıağlı kllüİ]İlşlI] ): ıİ. l11 i, ] (_y-tırü dlŞlna çlknla ö/giil]iiğii)i nr.2l 1 ] (cgltınl \c ijgrclinl
sclb§süligi). ın, ]] l, 5 (iŞl.nü)rc§i. gılclc \c diJlgılcrin _v, argıç kaı,ırı ilc llıplılılnraslü11 hakll kllıcak suçlalın
yasadı garsıcriIırlcsi). ıll..1.:l l-, ] (i]cletli h|ıli|ı \. bayrınr ııtili rciicrcıli yllllk izin hakkı).n,ı.5.1 l 2 ciinrlc ]
(yıbaİrcl baba !c Tiı,k ınrdan olın çocuğun \ılındıışlük duluİlu). ııı,55 t] ] ( yuıllaşln scçnlc Vc scçillll.
h.tkkl).
'işkcncc ylısıgı (l96I ?\Y nl, 1,1 f: .]): "l'(rlım inlcrnunl" o1ırak \icdın Vc din dlgilrliiğii \e diişüncc
i'/gii iiğü(Ii)6lAYnr, I9i. I rc m. ]() l, 1cünllel)bütnitcliktcdiü,
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BazıIatının ırrırn,ı aliını isc yasa kaydı ycr ılııı;rdan da bclir]cı,ıcbilirL1'. İlJdc ,ı7gürltı!ündc
yasa kaydına ycı,ı,crilıneıııiş olınasını ise. bir yandan dçınokrasi için "krırucu" bir işlcvc
sahip kılıırn,ıasıi'. diğer vanilan bu a'izgtirlalğiin. sı.ısyaI ilişkilcı, v(inündcn yOğüıı,ültık
gajstcreceği aIaıılarda dcrıck aizgürliiğii. toplantl vc gijStçri yüriiyiiŞlcri öZgülliiğü siyasıl
parli ij7gürlilğii \c bastn ö7gürl|iğti gibi a1,,rı ıııaddclcrdc gii\,çncc altlna aIıı,ıl,ııası rc bu

çcıçevcdc iJgili ınaddeleı,dc ııitclikli yısa kayıtlarıyJa yctcıIi oranda hukuksal disipliıı
ıJtına allnıı,ıış olması gibi neSı,ıcl kanttlarla açıklaınak tniıDkiı]dür. Sanat ı.c [ıilin.ı
özgüIliiğünün yasa kaydını bığIı 0lmaksız]ıı gal\cncc aIlına alınnıu5t isc. ııoIın
alanlarının kişiye sıkıca bağlt oltnas]. ktıllanıııılarınııı biı,cyscl kırar vc yaratıcılıktaıı
sOyLıtlanan,ıayışı ncdcniylc gaize alıı,ıııış tılnalıdıtlı.

Burada ijncmli olaıı lıokta. bu ltiı, lcıııcl hak ıc iizgürliiklcritı çoğunun. Alınan
Anavısası'nda. biı kısıııının isc Arrupa jıısın HıLlııı Sıizlcşnıcri'ntlc aynı şckildc yasa
kaydı belirlmcksiziıı giiveOce altııüa al]nm!ş rılıı,ıısıdır. Brı kısa bakış. anılan ücııcl hiık vc
ilzgürJüklerde yasa kaydtna yer \cri]n]crıüiş olınasının bir tesadü1- olııadtğıDı
göSlcrlncktcdir. t]tı tiir hak Vc özgürliiklcriı. SIı]f]anınalarl nitclikli yı§a kayıtlarıııa bağll
olanlara oranla. daha kapsamlı biı kiı,ıııııal,a gereksinin duyn,ıaIarı. sahip oldukları nornı
alanlafıutn özelliğindcn kaynıkJırnnıakıaJıı. Öılc ki htınlaıı. dıhı gcı,ıiş biı- sıı,ıırlanıayı
olanak tantyan gcnel Slnırlaİüa kurılına bağlı k]lmak. ncsncI yiindcn açlklanınası güç bir
paradoksa yol açar.

Ote yandan tlıaddesindc yasa kaydı bı.ılı.ınmayan tenli]l I,üakların sınırsız bir
kulIanım olanağı sağlayacağına ilişkin sakınca da isaL,ıctsizdir. ('ünkil tiiııı tcıııc] hakların
kullanınıı. bir yandan noılıı alanlaı,ı ilc sınırlı bir güvence sağ]aı,kcn. diğcr yından başka
tçmcl haklarla çaıışma duruınuıda pratik uyuştıı] ilkcsi uyarınca anayasal bir sınırlııııaviı
uğrar.

B. Öz Gül,encesi ilc ilgili s0runlır "

|'' Savunn]a ]rakkı (1961 AY m. ]l t] l). dilckçc h kkl 1l961 AY m. 62 ) Vc yrırltaşln yurdı gir c hakkl
( l96I AY tn. I8 {. ] Cilmlc l) bu nitcliklcdir.
|' ItvelCl] 7. S,20{]ıt.:5. s,265.
IN I,rı,Jriı h. Mıl/.f. Posili!itacl dcr (;rundrechtc.2, Aüıt]iıgc. Dunckcr& llunlbloı. l]crlin l990. S 85. Bu
konularda ayrınlıJı açıklaırrala. için bk7. tıı:ı/Sıı!/ııı, Toıcl Haklarln Slnırlİnn]ısl \! Ü/(ü. * ](ll \(l
9 Ayrınlılariçin bkz,1,'ıl:// &/.!alrr, Teınel Hıklırııı Sınırl.ınnıısı \eOıü.s,l+l lit.]

Alınan Anayasası'ırclan alınıır ij7 gaivencesine ilişkin kura1.2() yıllık uygulanıa
dönçınindc özgül bir sorun varatDıa[ı]ştır. Fcdcral Anavasa Mahkeıı,ıesi'ndcn I'in,klt
olarak 'füIk Aırayasa Mal,ıkcııcsi. bu kuralı gcniş ölçüdc uygulaınıştıı,_ O sıralarda
irlçülii]ük ilkesi Türk Anayısa Mahkeıı,ıcsi rıygultrmasıııda hcniiz bir yaygrn]rk
kazaı,ümanüıştı- Öz güvenccsi. kadcııcli sıı,ııılıııa sistctlıi yantndir lcmcl hakların
korunn,ıasını sağlayan i-'n clkili kuraI durrıı,ıundaydı. Yasa kavdının haklı kılınadığı bir
temcl hak sıDırlanası^ bu ııcdcırlc iptıl edilcbiliyoı-dtı, Ancak vasa koyuçLı yası
kııyıtlarınıı,ı kcndisinc çizdiği sınırIar içindc kalıııışsa. bu kcz ilgili temel hakkın öziinc
dokunulııp diıkulııadığının dcı,üct]cıüıncsi gtindcııc gcliytırdu. Anayasa Mıhkcı],]csi bu
dcnctiın için aşağldaki fblnrl:ilii gcliŞtirİliş \,c gcniş ölçiidc dc uygulamlştır,



"Bir hqkkın ııı do l,ıiirriyaıiıı kıllınılııı.ıını tıç,ıkl,a ı,tı.ıukltı_ı,ıt,ı \,c.],d ijrtijlij hiü

.şt,kildc kıılluıılııo: lıulc kııı,ıt,ıı l,t.ıcı t,iclcli .\lür.,lü(, gii\lcŞ/irici |a LlnlQ.'1nL| ııla,şıııeı.ııııı
iiııla,iti ı,e aıki.sini ıırttıtlııı ktılr]ırıı,ı hilkiinılcr. o 11Lük ya hiirriı,clin lj:|jıc tltıkuııur,"1\)

tsu lbrınail iyi biı başlaııgıç noklıst sağlirsa da ijnc]ıli olan soıı,ıut olaydaki
rıygrılaııaclır. t]ij!,le bir olaydı ti)rı]i]li]n tcktaı]ıntırası l'azla bir şc1,,il'ııdc t,tıııcz. Üğıctide
ise aılılan liırıı,ıülüı ycterJibiı,açıklıkta tanınllanı]lasl nliilIküD olirı,]1aı],ılştır. Buna rağn,]en

anılırn lbİıIül. ]ıcr biı ıcıııcl lııkkın iizgiin vaı-llğlııdın harckct ctııcsi l c iiz gilr entcsiniır
mutlak niteliğini vutgulaması bakıınıııdaıı öü,ıclı,ı ıaştyoü,du. Btı konuda da 11ricılric,h

Iy'lilicl,iiğlclisinc başvurıırak yapıcl solıuçlar Sağlan]ıŞtır, Ayrtıü1llilrlna girıııcdcı,ı bunları
ışağırlaki biçiıı,ıdc iizctlcınck n,ıilükündiir.

l) Öz gür,enccsi. hcr bir tcıııcl hak içiı,ı ayrı ayrı incelenmc!idiI. n]ıayasıü

Ma],ıkcınçsi'niıı gcliştirdiği fbIınülü tama]ıılayacak vc destekJcyccck genel bir yardııı-ıcı

lotııül içiı,ı. çcşitli tcırcl hak vc özgiir]ükleıin krıruıı,ıa aJanı içindc yer aJan ek

giivencclçrc başvurn,ıak vcriııli stıı,ıuçlar vcrcbilir- tsunlaı tiç grupla clc a]ınabilir:

a) Önccdcn İzı,ıe Bağlın,ıa Yasakları:

l96I Ana_"-ısası'nın f], nııdtlcsiı,ıin l. flkrası vc 24. ı,ıaddesinin l. fıkrısına görc,

gazctc vc rlcıgilcıin çtkart]lnası. kilap ve broşiir yayın,ıı izırc bağlı tuıuiaııaz. Bunuı,ı gibi

bplaı]ll Ve göstçri yiı,iiyilŞii hakkı ( l96l AY n. 28 f. I) dcmek, sçııdika vc siyasi parıi

kurnra hakları (l96l AY nı.29 ll ]. nı. ,16 {] l vc ıı- 56 l2) da, "iinccdcn izin
allı]akslzııı" vurgusu yapıJarak gıivcııcc altına alın!nışllr.

I96l Anayasası bazı drırun,ılarda ilgili teıncl l,ıakkın sınırlanmasını bir malıkeıı,ıc
kararına bağlı kılııııştır. Brınlar şöylc sıralanabiIir: Kişi diıkunulıııazlığın]n kayıtlanmast.
(ırı. 1,1 f'.2). kişiIcrin iisttiniin. özcl kağıtlarıntn vc cşyastnın araıın]ası vc bunlara cl
koııulınası (rn. l5 i 2). konuta girilırıcsi. aran,ıa yıpıJınası ı,c buradaki cşyaya el

koııu]ı,ırası (nr. la) t] 2). hıbcrJcşıı,ıcnin gizliliğinc dokun]rra (m- l7 1.2). Türkiy,c'dc
yayıııılaııan gazctç vc ılcı,gilcıiıı toplattltnıst (l,lı.22 t.5). kapatıIıı,ıası (nı. 22 f.6)^
dcrı,ıeğin (ııı.29 l] _]) r,c siyasal parıinin (ın.57 f'. 3) kapatı]m!üst, tutuklanıa kaı,aı,ının

ı,çıilıncsi (n,ı. ]0 f, ] Salz l)

c) Belli Tcıııcl Hakların Norın Alaıılarını GüçJendircn Ek Güvencelcr:

aa) Basın iizgiirlüğü (İr. 22 İ] ciinllc 2) Ve kitap vc briışiir çlkarılııasl (n,ı. 24 f
ciiııılc 2) ilc ilgili saıstir yasakları:

bb) Eziyet vc işkencc yasağı (ıı. l4 1'. 3)^

cc) İırsaır haysiycti iIc bağdaşmayan ççza ktınulaı,ıaıııası (m. l4 l] 4).

1(ı

]'l\\,Nl.()_l()1 ]961.1 l()ar]]0\.K ]9a] l:,\\NlKI)I.s 1_1i ı\lıi ]iıl(i.,\\,\1 ()]{)I 196,-ı. ]j l96] L-
(. ]96] ı]. ()l ()] l96]. l l96i ]5. K l()a] Sl: \\'lılKI) I. s ]]l

b) Bazı hakların Sıııır]anıııasında Usultinc Uygun Olarak Vcrilmiş Bjr Mahkcmc
kararıırın zoruıılu olır,ıası:
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dd) Yakalanaıı veya tutuklanan kişilcrin yargıç önüne çıkarıtünası için Aı.ıayasa'da
öngöriilcn siircleri aşına yasığı (ın. 30 l. ıl).

ee) Gazctc vc dergi çıkarnıayı ı,ııali tcıniıral şarlına bağla]],üa yasağı (nı.23 f'.2),
l1') Suç vasıtası olduğu gcrckçcsiy]e dahi basııı,ıevi ve eklcntilcriyJe basın

araçlarlnln Zapt vçya mtisadcrç ctlne veya işlctilııckten alıkovma yasağı (ıı-ı. 25),
gg) Cienel n,ıüsadcre cezası yasağı (n,i. _13 1.6).
hh) Angarya yasağl (ın. 42 1. 3)

2) Yrıkarıda d()küın|i vapılan ck giivcıücclclitı çoklrığu ı,c çcşitliljği l96l
Anayasasıı,ııı,ı cn dikkatc dcğcr özclIiğidir. Bunlar. ilgili oldukları tcırıel hakkın öziinün
ptızitii'lcşıniş (piızilil' anayasa hukukuııda it'adcsini bulınuş) unstırlaı.ıdıı, Bunlar. ııpkı ijz
giivcncesi gibi yasa koyucı.ınuı,ı sıt,tııIatııı vctkisiı,tc ıntıllak bir sınır çizcrlcr, Ek
güvcncelcrin aıli]lizindcn. Aı,ıayasa M alıkcıı,ıe s i'ı] iı] (ıla},,a koycluğu lbrıniile ek olarak
hcr bir tcnre] hakkın özLiııii araştırıııada yardımcı iılabilecek ölçiitIçri elde ctlıck de
nıtilnkiı]dür. F-k giivencclcrin ijnemli bir biilıitnıinain hukuk dcvlcti ilkcsini somutlaştlran
diizcnlcıııeler tıldtığu gajriilrncktcdir. Örnttin usulrınç rıygtııı olaı ık ı crilıniş biı ıııahkcıne
kararlnln zorunlu olduğu durumlar, işkcnce vc cziyet yasağt. insan oı]uıuyla
bağdaşmayan ceza koyma yasağl. yakalanan Vcya tutlıklanan kiŞilcrin yırgıç öniinc
çlkarılırrasl için Anayasa'da ijngörülcn si]rclcri aşıIlt vasağl. gcncl nüSadcrc vc aırgaıya
yasağl bu nitçliktedir. Bu tiir diizcnlçmelcrdcn. hukuk devleti iIkcsini ve yarglsal
dçnetiıı-ıi scmbrılik bir diizcyc iı,ıdirgeycn sınırlııyıcı düzcnlcmcIeriıı ilgili tcmcl hakkıı.ı
öZünc dokuılacağl sonucunu çlkarmak üüünkiindür (hukuk devleti ajlçiitü).

Ek giir, eııce lcıdcn bir bölüınü, Cunhuriyct'in denokratjk nitçliğiıi
somutlaştıİnraktadır. BaSın öZgtiIlüğiiniin, Scrbcsü diişiincc oluşulıunun norın alaı.ılarlnl
güçlendiren ek giivencelcr bu nitcllktcdit. ()rnc!ın; ransiir 1ııaklırı. gazetc vc dergi
çlkarmayt öı,ıcedcn izin aln]a ya da ınali leıninat şartına bağlaıı,ıa yasaklart; suç vasılası
olduğu gerckçcsiyle dahi basınıevi vc cklcntilcrivlc basın araçIarının zapt vcya lıüsadere
etn,ıc vcya işletilmcktçı alıkoyma yasağı^ çoğiılcu bir deınokrasi için önem taşıyan
dcrnek. scndika. siyasal parti i'7gürliiğiinü va da t0plaıltl Yc !]öStcri yüriiyüŞü haklarını
önccdcn izne bağlama yasaklaıı bıı niteiiktcdir, Bunlardan şu sonuç çıkarılabilir:
Ozgiirlükçü dcılıokratik düzcnlc aşırı öIçtide çclişcn. kamu oyuı,ıun scrbcstçe oluşumuıru
dolaylı yoldan da olsa yönctiıııin ön deı,]eli]lıiılc tabi kı]an sınır]anıalar. ilqili tenrel hakkın
öziinc clııkunur (delnokratik ö]çüı).

Nihayet insan rınrırı.ına dokrınrılınası da öz güvcncesini jhlal ctnıcnin bir ölçütü
olarak değerlendirilebi lir.

Anra bl:itiin bu öıçütlçr ilgili tcmcl hakkın norıı-ı alanı anılizi ile birliktc,
yardııIcı arrrçlar olarak kullanllmalıdır,

() na

(]. GelişmcninKırılması

Yukaıda açıklanalı gclişıııe. l2 [ylt]1 l98(] vılındı gerçcklcşcn askeri darbc ilc
kesiıüliyc uğraınıştır. Aşağıda L,ıu darbçnin lirtinii olan l982 Anayasası'nın birlikte



.i:ctirdiği temel Sorunlar ve bunlarlı,ı 25 vıIIlk uygulanıa içindç göStcrdiği g(rliŞınelcr,

Fricrlrich Mr1l.f'in öğrçtisiylc bağJantı içinde clc alıırircaktır,

llI. l982 Analasası'nın I3. \Iaddesi1,Ic Cielen SOrunlar

\. tüm lenıel Hak rc Öugürlük|erdc Sınırlınıanın ,\},nt DüZe\ e

İnriirgenırıesi

7l{

AnaYaSaSı'ntn l_],ıl, ınıddcsi. orijinal ııctniyle aşağıdıki diizcnlcıncl,ıl9lt2
getirmiştirr]

"7'cıncl hoL ı,c hijrriı,cülı:r, dcı,lcıin iilkc_ıi ı,c nıillctiı,lc l)iiliiülDlC: hii/ii1l lijğiinijü1,

ü7üilli agcDıCnliğiü, Cı|nühüüri],cliü, nıilli ,qiiı,ı,nliğin. kınıu dij:aniııiı, gcııel ıııııı,i.şiıı, ktııııu

|,dıl]rtnıı], ganel tıhlukın ı,c gcncl sıığlığın krırıınnıtı.sı tınıtıtı ilt vc a! ca Anal-asanın
iIgili maılıteIcrinıle öngörülcıı özeI ıabcpIarle, ,1ııoı,u.;aııın ,\i;.ijllc ve ruhına u.ı,gun

ıılanık konuıılıı.ıınırlonohilir- " (Kalın haıfvurgusu tarıl'ımdirn yapılıııştır.)

Aı,ıayası krıyrıcı.ı. kılın lıarller]ç r,urgııladığıııı i[,ıaıe ilç bu n,ıaddcdc sıraladığı

slnırlıır.ıa ncdeıı]crinin diğer tcı.ııcl hık nıaddc lcı,indek ilçrlc bit-liktç kilrniilatif olarık
uygulanacağıırı ıçıkça bclirlliği I,ıaldc. bu kcz gcrcksiz rc aşırı bir ilıtiyatlılıkla aynı

nııddcnin 3. flkrasındı aşağıdıki kuralı dı kııynıı iJıtiyıcını hissctnıişlir "Bıı ııııılıledc
ı,cr altın gcnı,l .ıınıı,ltınıtı.ıahcpleri lt,ııal huk ı,c lııirrirctlcrin l|iDli| için gCçaü-liülir."

Böy]ccç 1iiı,ı1 tenıcl haklar. yasıl sınıı-laırıa bıkımındaır gcncl sıırıı,laır,ıa kuralını
tabi kılınıııştır. Bu kuraldan sonra a ]k gcncl sınırlaı,ıı ncdclılerini. tcıncl haklıra ilişkin
i)zcl ııaddclçrclc tckrarlamanın iikc olaı,ık bir ımlaırıı kalıııaıııştır. Anayasa koyuclı bu

kuraldan stıııra "yasa kaydı yer alıı]ayan" tçnlcl l]ak Vç ijzgürlLlklcrdclr SöZ çtlllc olanağı

da bırakıı]an]ıştır. Sınır]aınanın 1ü]n tc]ncl hak ve iizgürliiklcı, açısıı]dın aynı diizcyç
iı,ıdirgenıııcsi. ayııı zanıanda l9E2 Anayasası'nı yapan asli kurucrı iktidatın^ teınçl hak vc

iizgiirlüklcr karşıslııda devlçt çrkarlaİına öırcclik tanıııla al-nactnl da aç]ğa çıkarmaktadlı,.
Bu anıırç. Anir,v-asa'nın. tc]ı-ücl haklıra ilişkin nOIm alan]artndit. belli kullanııı yasakları

gclinnck Surcti),le sağladığı daraltıııay-la daha da bclirgin bir göIiinilın kıZanınışt!r, Bunı
ek olarak l96l Anayasası'nııı öngajrdtiğii öZ güvcılccsi. yeni Aıııyasa'ya altnİ]aınlŞlır.

Brıııun ycriırc l3. n,ııddcııin 2. flkıasıncla lcınçl hak vc htlıriyctlcrlç ilgili gcnel vc iizcl
sııırlamaların ".lemokrqlik iı,plum düaeniniıı gereklerine" aykı.ı olaı]-ıayacağı

bclirıilırıiştiı.. Avrrıpa insan Haklaıl siizlcş]nesi,ndcn allniın bu ölçütün yararlı rılabilnıcsi.
"deınrıkrasi" kaı,rınıına ı,erilcçck aıılanıa bığlıdıı. l982 Anayasası başlangıç bajlünriiniiıı

]- f'ıkrasındı ".., cgcıncnliği mi]lcü adına krıllaıııı,ıaya yclkili kılınaıı hiçbir kişi ı,e

kurıılı.ışı,ın. "bu ,4nayusaıla giisıerilcıı hürfilelçi ılenııkrasi ve bunun icuplatıyla
helirlenıniş tıakak ıliizeni ılışıııa çıkanıuyacağı" oı bclirtıııck sutctiylc. ıclcıa kcndi içindc

kapalı bir demokrasi modcli yarıtı]ıış \,c sondın bir ilnccki ciiınlcsiylc dc Başlaıgıç
i]kclcrini bir yot-Lıııı \ c uygulaıua ilkcsi dtizcyiııc çıkarıı,ııştır. Nitckin,ı ,,\ııa1,,asa

\ ızlıln ,\1nılıııcı r..ünllla. ]L]l] .\nıiısısl ı]c ül!i]l lrıiıd(lcltr(t. (hi\I1,1ü] küüütrt)l llll !-.\lllS] c\,l\

ı]ıııü]rışııı. lrk., \\\ ıüıı[cü ı.r]ıl (lc,



]9

Mahkcmcsi dc ilk kararIaı,ındın
anlııııda yoruınlaıııştır]].

biıindç dcn,ıokrasi kavrınrını bLı tanlını ııvgun bir

Tçmcl hak vc ijzgtiıliiklcrin yukarda iizctlcndiği biçiııdc daraltılııası vc aynı
düzeyc iııdirgcnnlcsi. Frictlrih 1.r'l1lc7'in aiğretiSinc lazlı bir ycr bırakmaıı]lştır. Ancak
yiııc ıJc LIüller'iıı l982 A nıyasası 'ı,ıııı clcştirilııcsindeki etkisi gözclen rızak tutuIaıııaz.
Bu bağlaınclı .\ıç/rı nr:}. L,.ı,guu". Eıy,cır,l]i ı c gcnç kuşaktan Otlcr-KıınutloElı-Ctııı:l' ıe
Gijzlcpc'nin'' çalışıııalıırıı,ıı zikretnıck gcrckir, Aııayasa Mahkcıncsi dc yukarırla 22 niı.lu
dip notta dcğinilen kararınclan kısa bir sürc sonı,a çckingenIiğini aşatak deınokrasi
kıvranıını. Aı,rupa'ılı gcnelliklc bcnimsçncıı ıınlan,ıtla yoırııılaııııştır]s. Anayasa
M ahkcıncsi 'n iı,ı^ bLındaı] ijncc dc öz gü\,cnccsi kavrıınıyIa ilgili başka bir adıııı daha
attığ]nl gairiiyoru7_ Mahkenıc [ıu karırıııda. l982 Anayasasl'na !r]tnınaınüş brıIrınan öz
giivcncçsinj, dcmııktatik toplun,ı düzcııiııiıı gcIckIcri ölçiilü ilc birIcştircrek. sıl,ııIlamantn
Sınlrı ],ıitcliğindç uygLı]amlşüll,]'). Bı.ırada buııuır ayı.lntt]ar]na gircıniyoruz. Ancak
Iy'illcı'in teıı,ıel hak anlayışı, çcşilli örgütlçrin hazırladıkları anıyasa taslaklar]na sonut
iinerilcr biçiııinde yansım]şl() vc brınlaı-ila l9E2 Anal,asası'nın l3. ıııadclcsindc yapılan
kiiklli değişikliğin hazırlayıcıları olmuştur. Bu dcğişiklik. Mıll1cı'in Türk Anayasa

]: ıını Ori lo.ı9ı]rr. [.l91J5/2l. K. l9E(,,2:]: AYMKD 22. S.22,1; Mahkcnıcnin bunu aşıül içıihadı için
bk7. aşağlda dip not: 28, Ayrıca l3aşlangıç Flajlüİıiindc ycr İlan bu daı çcrçcYcnin l995 \e 200l ,{nayas.t
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lIukuku'na olan ctkisini dcıruk ı,ıoktasına ı.ılirşlınnıştır, Aşağıda buııun ayrıntılaıı
açıklaı,ıacaktır,

B. l982 Anal,asası'nın l3. Nladdesinde Yapılan Reform vc Roşluklırı

200l Anayasa Dcğişikliği iIc hcr şcvilcn iiııçc 1ijııı tcıılcl lrakları gcııcl sıırıılaına
ncdcırlcriııc dayanarak sıül]rlaı,nir o]aniığı kaldırılıı,ııştır. l]. ıııaddcdc sayılaıı gcncl

sınırlaıııa ncdcnlcri ıı,ıacldccicır çıkarılırıış ontın ycı,iııc aşağıdaki diizcıılcnıc gcliıiImişliı.

"Teııcl htık vr hiiü,ril,allü. ij:lariııe tkıkııııulıııaksı:ııı .wılnı:t,u Anal,ııgıılıı 11111'

nıaddelerin.le beIirlilen sebeplere boğlı olarık ı,c unı,tık kınunlq .ıınırltıııbilir, Bu
sınırltııuldr. Aııo,1ıı.çtınuı saj:iiülc ıc rüıhund, ttaııokrtıtik lrıpluıı ctii:aniııiı ı,c /ı:ıik
(:ııüıhüüri,|ctiü1 garekleriııe ı,c ijlçijliiliik ilkcsin(.ı.\,kürü oldnLı.."

Kaltn punlo ile vurguIadığıııı "_..Aııayasanın iIgili maılılelerinıle belirlilen
sebeplere bağlı olarak,.." ibarcsi^ Friaclrich ,1,1ı1l1cı'in tcmcl l,ıak anlayışının pozitif
hukuka yınsılıln,ıış fbrmillüdtir,

I3ı.ıırrın tlışıııdır lJ. ıııaddcnin ycni diizenleıııcsi. 1cıı,ıcl hııklır içiı,ı söz kiınrısu
olabilccck tiiln koıumı noın]ların] içcrn,ıckıcc,iiı,. Brı ııarlcicnin 2. ctinılcsinc görc.

slı,ılrlıırıa]ır. Anayasınln Sözainç \,c riıhııııı. dçnıokralik toplum riiizeninin ı,ç laik
Crıııılıuriycl'in gcı-cklerinc \c ijlçi]lüliik ilkcsinc ıykııı rıIaır,ııyıcaktır. Özc dt,krınıırı
yasağı isç i]k ctiııılcdc ycr ılıırışııı,. tsii1,lccc tilnı tcıııcl lıiıklaıı ilişkiır gcııel sıııırlıııra
noı,mrı. gcncl korunıa norııııına dijıriiştiiı,ailnli]Ş ()lmaktadıı,.

Ancak bu dajniişiinlün sislc]l-ic uygLıt1 bir 1tılar]]lıkta gcrçckIcşn]cnliş olıııasl. 1,cı,ıi

yorrıın sorunlarınııı tırtaya çıknrasını !-()I açı]ııştır. Ycni sınırlıınıı sistctl,ıi]ıc gijı,c. yasa

kayıtlarının ilgili tcııel lrakkın ııcsı,ıcl özcJliğinc gijrc l]asit vasa kayıllırıı,ıdın başlal,arak
yasa kal"dıı,ıı yçI vcn],]c!,cıı tcn,ıcl haklırı kailat kadcnıc]cııdirilııçsi ve sıırır]ıınıı
ııcdenlcrinin cic brına ul,guıı tılatak f'ırkIılaştıı-ılıIası gc[ckirdi. 200l Anayasa Dcğişikliği.
lj. ıııaddcde ycni sistcıniıı ıcnıcl ilkcsini kiıyııırış. aı,ıcirk bunun sonııctı olarık yapllııısı
gcrekcı,ı diizcırlcırıclcri 1rıtırIı bi. biitijnlr:iklc },cı-jnc gçtinı]cnişlir. Oıijinal ınctindc 1,cı
ılın gcııcl sıı,ııı-lan,ıı nçclcnlcri kısnrcn [,ıc]li tetncl Iııklara dağttılınışlır. Ançak brınlar.

parlan,ıcntodaki siyasııl panilcı-iı,ı Anıvası dcğişikliği ktınusrıııtla iizcriıdc anlaşabildikleri
nııddçlcrlc sııııı,lı kalır,ıışlır. Önccki ınayısal sislçnıin uzantısı nitçliğindcki birçiık ınadclc

ayı,ücn bırak]]ıırüştır. I]unun soı,ıtıcü1 tılıııak. aıııyııstı dcğişikliği kapsaııı dışında kaIan

ınıc]clc]crdcıı bir bijliimLi. cski ijzcl sııııı,laını ııc,:lcırlcriııi içcrıırcl,c rlcvıı,ıı cdcıkcn. bir
başka bö]ünTü isç rlaha önce gcııe1 sıırırlaına nııddçsiııc ıibi ikcn şinııli yası kıydı
içcrıılcycn İ]addc görainüııii kazaülıl]tşlıı-. Bıınrlın kiıynaklanacak yeııi sorrı]laı isc. 2002
yıIında Aı,ıayasa lVlalıkcıı,ıcsi'ı,ıiı,ı ,1(). kurultış },ıIdaiıiinıi] dıılıyısı1,,la diizenlcdiği
scıı,]pozyLınun konrısuı,ıu 0lLışlLırı]tışltır. Bıı scn,ıprızl,rınıda. ınılın sorunların gclcnckscl
yoı,Lııl,ı yöntcın]çriylç çijzi]lcn]cycccği ınlaşllmış ıc ["ricılrith ,lr]/ır"in ijğrcliSiılc.
buıada da gcrcksiniırı dlı_v-tılııruştLır.

Brı bağlan,ıda ıkla ilk gclcı,ı soru. dcğişikliklcı sonrı'liirk r\ ıııyasıs ı'ııdı yısı
kıyıtsız bir görtiniimil kı7anın li]tl] lcı,ıcl hık \c iizgüfltjklcrin cşdcğçIdc oltıp
ıılıı,ıadığıdır. Biçlnıscl açırlaıı bakıldığındı brınlır cşdcğerilc giiziikıııcktcrliı,, Ancık. gcrck
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öğrcti vc uygulamada ve gcı,cksc 200I yIlı Anayasa değişikliğindc görcv alanlar, çok iyi
biliyorlar ki, bu göril]üılı. Anayasa koyucrınrın bilinçli bir scçiıni dcğildiı-. Soru daha açık
iılarak da J'tırını|ilc cdilcbilir. Sajzlcştnç irzgtirl|iğii (nr..18). yısa ka},ıtSı7 o]nıa baklmlndaır
lbfuın internlım kapsamınclıki "diıı ı,,e ricdaıı" \,cya "diişı:inçe \.e kınaat" özgiirlükJcriy lc
(ın,24 lilvc ın_25) bir tutulabilir ıni 'l t}içiııısel açıdan her iiç nııddcdc de yasa kaydı ycı.
aIınaınaktadlr. Gcncl ahlıkı ayklrı sözlcşır]cIcri batıl sayan bir yasal diizcnlcııc (Örncgil]
Tilrk tsorçlıI Kanunu nı. 20: A]n,ıan Mcdcni Kanrınrı paragraf J31l Ii l) Tiirk
Anayasası'ırın l3. ııaddcsinin ycııi düzcnlcncsi karşısılıda. 4E. ınaddcdc yası kaydı ya
da herhangi bir sınırlaıııa ncdcni yer aInarlığı gcrckçcsiylc anayasaya aykırı ını
savılacaktır'.)

Benzcr sııru, 200J Aı,ıayasa dcğişikliği kapsanıına alınııııyaı. a]na biinycsindç
öııccki sistcmdcn kalıı,ıa bir iizcl sınırlaına ırcdcni brılundı.ıraıı ten]cl lüak ı,c iizgürltikler
açısınclan da giiıüdcıııc gçlınektcdir. Öıntgin ]_l nıaddc(lc gürı--nuc ıltına rülınan scyaIüa1
öZgürlüğii bu nitcliktcdir. "Sılgın hastallkların ijnlcnırıcsi". Scyahat ijzgürlr:iğüniiıl
gclcneksel rlcı,ıcbilccck sınırlama ııerlcnlcri ırasındıı yer alır (Alman Anayasası ıı-ı. ll vc
l96l Anayasası nı. l8). Bu nedeı,ıiıı l91i2 Anayasısı'nın 2]. nıaddcsinc ılınnıaınış olnıası
doğaldırl çiinkii l], n,ıaildcniıı rırijinal n,ıeııindc gcııcl sınırlıma nedcı,ıi olarak ycr ılan
"gcnel sağlığın kıııunması". salgın hastalıklarııı ön]cnn,ıcsini dc kapsaınaktailır. Şimrli bu
hukiıksal durrıırı karşısııırla. saigın hastalığın bışgösterdiği bir bölgcdc kırıırtinı karırrı
ılınması. anayasa!,a aykırı oIabiliı,ıni '.)

Oi;.lar. b! gibi drırrın-ılardıı ınıyasayı aykırılığıı,] sö7 kontıst] olacağüllı
saı,u n ınuştur]] . Gö:lar'iotu yaklaşıııı^ yaptlan anayası dcgişikligiııı-lcki nıtırsızlığa karşı
uyaııcı bir polcınik olarak dcğcrlcndiıilebilir. Ancak sonlıçta bunun. hukuk
pozitivizınindeki gelenckscl yrrruıır yaklaşııııırın bir iiriinü oldrığu kuşkusuzclur. Aynı
Scmpozyumda bu sorı.ıı,ı]ıırıı,ı Friedrith i|4|illcr'iı,ı norn] anIaylşl ilc çiiziilebilcccğini bclli
örı,ıcklcrlc açıklanıayı planlamıştırn, Aı,ıcak bcndcn iincc krrnuşan Aı,ıayasa Mahkcnıcsi
raportöfü Mchnlç1 S^GLAM. bcnin,ı doçcntlik tcziınlc bağlıntı kurarak. sövlcncyi
düşiindlikleriüni ana hatIarıyla açtklanıış oldur]. Bu beninı için l,ıcııı hıış bir siirprizıli, heıı,ı
de bir öğrctinin uzak etkisiııin canlı bir ön,ıeğiydi.

Yukarda dcğinilen soırılarla ilgili o]arak özetlc aşağıdaki sonııçlar.ı \Jt,ı]ıbiliıti.
Yasa kayıtsız olarak giirüncn temel l,ıaklal!. nçsncl özelliklerine gajrc ayrtşt!rmak gerckir.
Foruııı internrıın kapsanındaki "din ve vicdan" \,cya "düŞiincc ve kaüraat" öZgiirlükIcri.
gerck Avrrıpa İnsan IIaklaıı Sözlcşmcsi'ndc vc gerekse Alı]ıiüı] Anavasıst'nda yasa
kaydına bağlanınaınış hak l,c ijzgi]rliikler atasıı]da ycr alür. Çiinkü bıınlaı. koruduklırı
alanın nilçliği gcreği slnıı,lınıava clvcriŞli dcğildir. Bu tıir tcmc] hakIarın nıırıı alanları
ncredcysc özIcri ilc özdcş duruındadlr. Bunu. düşiılcc ıc kanıat (izgiirlüğti ilc ilgili 25.
maddçnin ikinci 1lkrasındı açıkça gönılck mtimklindür. Ayrrca l5. ııııddçnin ikinci

' KOndt (;ij.lcü,. ] Ekim200] I'arihli Anayasa DcğiŞik]igi: I}irAbcsle iştigal Örncği: Anayısa Yargısl l9
Ankıra 2(X)2 s, ]26 ]5,1
]: |ı,lı,hıııı SaEltnn. "Ekim 2(X)1 Tarihindc Yapülın Aİıyası DcİiŞik]iktcri Sonraslnda Dtilcnlendiklcri
Maddedc I{içbiı Sünıılaına Ncdeninc Ycr Vcrilnıenıiş ()lan Tcnıel Hak \c Özgiirliiklc n Sıntlı Sorunu":
Anayasa Yarglst l9 Ankaıa 2002. s.233 266.
" Bu konuda ayıınıılı olarak bkz. L'ı:ıt Sığtu»ı,200l YlIl Anayasa Dcğişikliğinin Yaratabilccğği Bezü
Sorunlar ve BunlınD çözünr olanakları: Ana},rsa Yargısı l9 Ankara 200]. s. 239 _] i0
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iıkrasında ycr aIan iiokı.ıntılnıaz alırnlıır dı aynı gcrçeği ı,iırgulaıı-ıaktıdır. Bu ııedenle ycni

sınıı]aıııa sisteııriıri 1ularlr bir biçimdc gcrçckleştiıccek olın bir Anayasa değişikliğindc dc

bu alanların yasa koyucuırrın ıııtidahaIcsin dışında tııtrılır,ıası Aııayasa'nın biitiinlüğLi
ilkcsinin bir gcrcğidir.

Ktıruclı.ık]arı ncsncl alanın nitcliği gcrcği sınıı,laıı,ıaya elverişli olmaıı,ıaları

bıkıınıııdan, sanat vc bj]ilı özgürliiğüylc ilgili ııaddclcrc de yasa kıydının konu]ınası
uygun dcğildir, İdrlia. savunına rc adil yaıgılanııa hakkı isc. Anayasa'ıııı,ı 36.

ınaddcsindc yctcriı,ıce belirgin bir ı,ıorııı alanına sahip kılındığından. ayrı bir yasa kaydına
ihıivacl voktur.

Buna karşılık sajzlcşlıe özgiir]iiğii, kaııu diizenini],ı^ gcncI ahlakın vc zıyıl'ın
koruı,ınıası gibi gclcnekscl sınıı,laıı,ıa ncdenlçrinc tibidir. Bu sınırlaı,ıılar. ijzcl huktıka
ilişkin tiin kodifikısyıııılırda görülti.. Burada ana.vası ktıyucuııuıı bilinçli bir seçiıııinclcn
söz cdiIcırıcz. SöllcŞınc iizgürliiğihih yaSa kayıtsız kalır,ıısı bir siStem hatısl },a da

cksikIiğidir. I]ı,ınrin ila yoruo] \,ç suı]utlaşlırına ilc ışılıbilırıesi gcrckir. Ö1 lc \.tnı)(ııLıııı
ki siizIcşnıc ijzgiirlüğü açısından. gclenckscl kabul görnri]ş sınırlıııııa ııcdenleriı,ıi.
"tını.ı,ıço tıllı hııkukııı, aııtıı,a.ru ltırııf|nılın:ıırııılıı bir ön koşııl ııltıruk kohul aı]ilıııe.ıi"lJ
biçinıinclc dcğcrlcndirıııek vc l]. nııcldcdcki koruııla ailçiitleriylc bağlaı,ııl içindc
ııygulaınak nıiin]kiindil-,

Brına karşlllk. yasa kayltslz olınasl gcnçlliklc kabu] gijrınüŞ olan tcnıel haklarda
sınırlaıı-ıa doğrrıclan Aııayasanın irngijrdiiğü [-ıir sıırırliıııa o]nıa]ıclır. Burada A]ııran

Aı,ıayası Mahkcn,ıesi'nin bir kararında gcçcn lbnı-ıüldcn yararlanıJabiliı. Buna görc
"btı.şkııltı,ıııııı lcınel hrıkltırı |c dtı.ı,\,us.ı t]ij-,:,.ı,indcki lıplı.ıluk dağcrlari" sıı,ıırlııı-ıada rol

oynayabilirr5. BLına tctnçl lıaklann koruını vc gcçerlilik ılanları bakımındaıı. nesıreI

.ıııırIılıgını Jı elItın.,L t]]i1ll]kiindilr.

Buna göre Scyahal öZgiirlüğünün sınlrlanması sorununda. başkaiarlnın tenıel

hakları (özelliklc sağlıklı bir çcvrcdc yaşaına hakkı) iJe teıı,ıe] hakların nesncl stnırlılığı
rol oynayabilir.

l\'. sonuç \otlarl

Ylıkaı,da açıklanan gclişnıclcr. l96l Aıııyasası'nııı oılak noktasındıki soırınların
Friadrich,t,/ıil/ı,ı"in iiğrcıisiyle öZgiirliikçü dcmokratik bir I,ıukuk devlcti anlaıl,ıında ııasıl
aşılabilcceğini göslcrı]riştir. Dcnilcbiliı ki Tiirkiyc brı çcrçcvcdc Kopcnhag kritcrlcrinin
gcrcklcıinc diıhıı o zaıı,ıın rılaşıırış durıııı-ıtlııvdı. Tabii brırada l96l Aı,ıayısası'nın bu

öğr-cti için vcriııli bir zcıııiıı tcşkil cttiğini dc göZden uzak 1utlnirınak gcrckir. Nitekiıll
,!/z'l11cı^in öğretisi dc Btlnn Anayasısı'nln bcı,ızer nite]iktcki zeınini tizcrindc yeşermiştir,

Ne r,at ki bu gclişırıe. l982 Aı,ıayasası'ylı kcsintiye uğı,aıntştrr. Bu Anayısı'da tcmcl hak

't ü.'riüJri,,h ]liiülc,.Dic Iı)silivitiit dcr Crundr.chtc.2, Aııilage. i)ullckcr & Hunlbl()1. Bcr]in l990. s,85
'i BVcrl(j.2 L]\,R l436,()] !oır1 0],{]6.2()1]]. Abs ]8; Tabii burıda -'anaya§ı1 di]Zcydcki ıopluIılk
dcğcılcıi" lirmtililndc gcçcn "dcğcr" kavıaıİlna.,li71l.,/,'1n "dcğcllcr sistğnri" ve "değ.rlcr larıls]'irı
yönclik cIcştiı iloİi gölönilndc tuıulttrak yak]aşllıİalldır.
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vc özgiirlüklerin nor]]ı alanlarınln kaba bir daraltıııa vc diizlcştirn,ıedcn gcçirilıı,ıesi,

Fricılİch trIijllcr'in öğıelisiırc fazla bir harckct alanı bırıknıamıştır, Ancak, sııvunduğu

tcıııcl l,ıak an]ayışı. A.nayasa'nın elcştirilnıcsi,ıdc bclirlcyici bir ıol oynaıııış r,e 2()0J

enayasa Degişİkİiğini jerinden ctkilcıniştir. TcırıçI l,ıak rc i)zgürliikleı,iı "yalnızca

Anoyoron,n-iIgili inaddelerinıte belirıilcn sehepIcre bü!ğlı olqr.]k" sınıllanabilıııcsi isc.

o,ru,"., ta,r.,"ı hui 
",.,loy,ş,,.r,n 

pozitif anavısa hukuku tarail,,.da],] bcniııscnnıesi aı,ılaıı,ııııa

geJııckteclir.




