
ASKERİ Y ARGI ORGANLARININ 
AVRUPA İNSAN HAIZLARI 
SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUGU 
SORUNU 

Ketnal GÖZLER 

Bu makalede askeri yargı organlarll1ln Avrupa insan Hakl(l/'ı Sözleşmesi"e II.\'
gıınlu{:l/ sorıınu incelenmek/edir, Askeri l'üksek idare Mahkemesinin ve askeri l//ahke
melerin kuruluşlarmda hUIlInan hakim sl/1{tinda/l ()lııl(~\'al1 ,\'1I1){~v i~Feleril1 s/afiisıi ii V/'II

pa insan Haklart Sözleşmesinin aradıl:ı ha{:ımsı:lık \,'e /(tr({/.~ı:lık koşıı//arma uyma
mak/adır, Keza disiplin mahkemelerinin mevcllf kuruluş tarzı lamal11~vla Avrupa insan 
Haklart .f)'ôzleşmesine aykırıdır. Di/ter yandan askeri mahkeıııelerde görev yapan {f.\'keri 
hakimlere do{!.rudal1 askeri makaıııl(/I' tart!/indon veri/eli sııh(~,' sid/ nownun da hıı 

hakim/erin /eı.li/erinde de{:erlendirıııeye kan/ml/sı ha{:lıl/sl:llk ve {(/I'l!/."ilzllk hakI/n nu/an 
eleş/iri/ehilecek hi,. nokfadır. Nihayet Askeri riiksek idare Mahkemesi Kanunumili 
52 'nci maddesinin .wm .tikrasmdaki gizli k(~\'("y/(/ sl/nıılaıı helgelerin ıarc!/Iara gösferi/
l11eyece.i!;i yolundaki hüküm. Avrııpa insan H"k/al'l Si):::/e.~mesinil1 (j 't/cı maddesinde 
öngörülen "hakkal1~vete uygıl/1 .. yargıiuma ilkesine tamall/en (~\'kll'llltr. 

Anahtar Kelime/er: insan hak/arı. askeri yargı, (Iskeri iiiahk em eler, Askeri )'iiksek 
idare Mahkemesi, Avrupa insıın Hakları ,f)'i)z/eşll/('",r 

GİRİş 

Kanımızca Türkiye'de askeri yargı organlarının oluşum tarzlarının Avrupa 
insan Hakları Sözleşmesinin 6~ncl maddesinin I'inci fıkrasında güvence altına 
alınan "adil yargılanma hakkı" ile uyum içinde olup olmadığını tartışmak gere
kir. Böyle bir tartışma için öncelikle. bu "adil yargılanma hakkı"nı kısaca gör
mek uygun olur. Bunun için ilk önce Avrupa insan Hakları Sözleşmenin 6'ncl 
maddesinin i ~inci fıkrasıııı görelim: 

"Her şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar, gerek cezai saha
da kendisine karşı serdedilen bir isnadııı esası hakkında karar verecek olan ka
milli, mUstakil ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre 
içinde hakkaniyete uygun ve aleni olarak dinlenmesini istemek hakkını haiz
dir", 
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Fıkra metninde açıkça görüldüğü gibi, herkes, "kanuni, müstakil ve tarafsız 
bir mahkeme" tarafından yargılanma hakkına salıi}:>tir. Buradan "adil yargılan
ma hakkı"nın şu dört koşulu ortaya çıkmaktadır (Gölcükiii, 1995: 18-23~ Göl
cüklü ve Gözübüyük, J 996: 252-256; çavıışoğlu, ı 994: 25-26): "Mahkeme'" 
kanunilik, bağımsızlık ve tarafsızlık. Diğer bir ifadeyle adil yargılanma hakkı
nın gerçekleşmesi için bir kere, yargılama bir '''mahkeme'' tarafından yapılmalı
dır. İkinci olarak bu mahkeme "kanuni" olmalı, yani yürütme organının düzen
leyici işlemleriyle değil,. yasama organının çıkardığı bir kanunla kurulmalıdır 
(Gölcüklü, 1995: ı 9-20). Üçüncü olarak bu mahkeme "bağımsız" olmalıdır. 
Bağımsızlık, başka bir kişi veya organdan emir almamak ve tarafların ve özel
likle yürütme organının etki alanının dışında olmak demektir (Gölcüklü, 1995: 
20). Dördüncü olarak nezdinde hak aranılan mahkeme "'tarafsız" olmalıdır. 

Tarafsızlık mahkeme üyelerinin davanın çözümünü etkileyecek bir ön yargıla
rının olmaması demektir. Diğer bir ifadeyle, tarafsızlık, mahkeme üyelerinin 
tarafların leh ve aleyhinde bir duyguya veya çıkara sahip olmaması anlamına 
gelir (Gölcüklü, 1995: 21). 

Şimdi Türkiye'de askeri yargı organlarının bu dört şartı gerçekleştirip ger
çekleştirmediğini araştıracağız. Bu araştırma için askeri yargıyı kendi içinde 
ikiye ayıracağız: Askeri idari yargı ve askeri ceza yargısı. 

ASKERİ İDARİ YARGı: ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 

Askeri Yüksek idare Mahkemesinin bu dört şarta uyup uymadığını incele
meden önce bir ön sorunu çözmek gerekir. 

Bir Önsorufl.- Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 6~ncl maddesinin I'inci 
fıkrası adil yargılanma hakkını sınırlı bir şekilde tanımıştır. Bu hak ancak, .... me
deni hak ve vecibelerle ilgili nizalar" ve ""cezai sahada kendisine karşı 

serdedilen bir isnadın esasına" ilişkin olmak üzere güvence altına alınmıştır 
(Gölcüklü, 1995: 3; çavuşoğlu: 1994: 25). Bu nedenle, Askeri Yüksek idare 
Mahkemesi karşısında kişinin adil yargılanma hakkının Avrupa insan Hakları 
Sözleşmesinin 6'ncl maddesinin i 'inci fıkrasının kapsamına girmediği düşü
nülebilir. 

Bununla birlikte, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanının geliştirdiği 
"otonam kavramlar" doktrini çerçevesinde maddede geçen "medeni hak" kav
ramı geniş şekilde yorumlanmaktadır. Böylece şeklen idare hukuku alanına 

giren pek çok uyuşmazlık özü itibarıyla "'medeni hak ve vecibelerle ilgili niza" 
olarak görülerek madde kapsamına sokulmuştur (GölcükliL ı 995: 2). Divan 
Ringensen/ Avusturya davasında, '"medeni hak" kavramıııı "'özel hukuk uyuş
mazlıkları"nı aşar şekilde yorumlamış, uyuşmazlığın biçimsel kaynağına değil, 
konusuna bakarak Sözleşmenin 6'ıncl maddesinin I'inci fıkrasının uygulanabi
lirliğine karar vermiştir (GöIcüklü, 1995: 8). Divana göre, 6'ilci madde '"sonucu 
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itibariyle, özel nitelikteki hak ve vecibeyi etkileyen her türlü yargılamayı kap
samaktadır; nizanın çözümünde uygulanacak mevzuat ile bu nizayı çözmek için 
yetkili kılınan organın niteliği (6. madde uygulamasında) hiç de önemli değil
dir" (Gölcüklü, ı 995: 19-20). 

İşte Divanın bu içtihadına göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen 
bir çok dava, özellikle tam yargı davaları, "medeni hak ve vecibelerle ilgili 
niza" kapsamında değerlendirilebilir. Bu nedenle Askeri Yiiksek idare Mahke
mesinin kuruluşunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6'ncl maddesinin 
i 'inci fıkrasına aykırılığı sorunu ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu sorunu tal1lş
makta yarar vardır. 

Şimdi Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşunun Avrupa insan Hak
ları Sözleşmesinin i 'inci maddesinde öngörülen adil yargılanma hakkının şart
larına uyup uymadığını tek tek inceleyelim. 

"Mahkeme" 

Adil yargılanma hakkının birinci şartı, yargılamanın bir "mahkeme" tarafın

dan yapılmasıdır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, içinde hakim sınıfından 
olmayan iiyeler bulunsa da, Avrupa insan Hakları Divanının içtihadı bakımın
dan bir "mahkeme" olarak kabul edilebilir. Zira bu kurum bir "'yargısal rol" ifa 
etmekte ve bir "adli fonksiyona" sahip bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle belli 
bir ustll izleyerek ve hukuk kurallarına dayanarak. gerektiğinde devlet zoruyla 
yerine getirilmesi mümkün kararlar vermektedir (Gölcüklü, ı 995: J8-19). 

KanuniJik 

Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesinin ikinci koşulu bu yargılamayı yü
pacak olan mahkemenin "kanun" ile kurulmuş olmasıdır. Askeri Yüksek idare 
Mahkemesi, Anayasa ve kanunla kurulduğundan bu koşu lu yerine getirmekte
dir. Keza Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin yargılama usfılü de yiirütmenin 
düzenleyici tasarruflarıyla değil, kal1lın ile tespit edilmiştir (1602 sayılı Kanun). 

Bağımsızlık 

Bağımsızlık, başka bir kişi veya organdan emir almamak ve tarafların ve ö
zellikle yürütme organının etki alanınll1 dışında olmak demektir (Gölctiklii, 
1995: 20). Divan bir mahkemenin bağımsızlığll11 araştırırken, iiyelerinin atanma 
ve görevden alınma usCılüne, görev süresine. Uyelere emir verme yetkisine sahip 
bir makamın bu lunup bulunmadığını araştırmaktadır (Gölcükiii, 1995: 20). 

Askeri YUksek İdare Mahkemesine üyelerin atanma usulü J 982 Anayasası
nll1 ISTnci ve J602 sayılı Askeri Yüksek idare Mahkemesi Kanununun 7
9'uncu maddelerinde düzenlenmiştir. 
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Anayasanın ISTnci maddesinin 2"nci fıkrasına gör~, 


"Askeri YUksek idare Mahkemesi askeri hakim sınıfından olan üyeleri. mahkemcnin 

bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ilc birinci 

sınıf askeri hakimler arasından her boş yer için gösterilecek Uç aday içinden; hakim 

sınıfından olmayan Uyeleri. rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilcn subaylar arasın


dan. Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek Uç aday içinden CUIll 


hurbaşkanınca seçilir", 


1602 sayılı Askeri Vüksek idare Mahkemesi Kanunuııun (AViMK) Tnci 
maddesi hakim sınıfından üyelerin "en az yarllay riithesinden birinci sınıf askeri 
hakimler" ve hakim sınıfından olmayan üyelerin ise "iki yılıııı doldurmuş kur
may yarbaylarla albay riHbesinde üç yılını doldurınamı~ kurmay subaylar" ara
sından seçilmesini öngörınüştiir. 

Bu Kanunun 8' inci maddesine göre ise, 


"Askeri Yiiksek idare Mahkemesinin 4lskeri hakim sll1lrından olan liyeleri. bıı sınıf


tan olan başkan ve üyeler tam sayısının salr çoğunluğu ilc hcl' boş yer için gösterile

cek üç adayarasından, 


Hakim sınıfından olmayan Uyeleri, Genelkurmay Başkanlığınca her bo~ yer için 

gösterilecek Uç adayarasından. 


Devlet Başkanınca seçilir", 

Bu şekilde seçilen üyelerin atanma ustılli ise bu Kanlııllıll 9'uncu maddesin
de düzenlenmiştir: 

"Seçilenler arasından riitbe ve kıdem sırasına göre Askeri YLıksek idarc MHhkcl11csi 
Başkanlığına, Başsavcılığına. daire başkanlıkltırına vı' üyeliklerine, Milli Savunnıa 
Bakanı ve Başbakanın iııızalayacağı, Devlet BHşkanlıı1l1 onaylayacağı Kararname ilc 
atama yapılır. Atamalar Resmi Gazetede ynyıııılaııır. 

Başkan, Başsavcı ile daire başkanlarının askeri hakim sınıfından olması şarttır", 

Düzenlemelerden göriildüğii gibi Askeri vnksek idare Mahkemesinde iki 
çeşit liye vardır: Hakim sınıfından liyeler ve hakim sınıfından olmayan liyeler. 
Bu nedenle bunların bağımsızlıkları ayrı ayrı incelenmelidir. 

Htıkim Sln~/intllın Oltln Üyelerin Bıı[:IıI1...,Zlt{:1 

Hakim sınıfından üyelerin alanması lIsılHindc Avrupa insan Hakları sözLc~
mesine bir aykırılık pek görülemez. Zira hirinci sınır askeri hakimler arasından 
her boş üyelik için Askeri Vüksek idare Mahkemesinin ba~kan ve liyeleri salt 
çoğunlukla her boş yer için üç aday göstermekte bunların arasından hirisi ClIlll 

ıııırbaşkanı tarafından seçilmektedir. l311 uSlılün Avrupa insan Hakları Sözleş
mesine aykırı bir yanı yoktur. Hakimler esas itibarıyla yine hakimler tarafından 
seçilmektedir. Üyelerin atanması yürütmenin mlinhasıran elinde değildir, CUIll 
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ıllirbaşkanının yetkisi de devletin başı sıfatıyla kullandığı bir yetki olarak görü
lebilir. Bu şekilde atanan rıyelel'in görev siiresi belli bir yıl ile sJIlırlandırılına
mıştır. '''Görevden çekilmeye clavet" disipl in cezası (1602 sayılı Avi M K, 
m.28/c) dışında üyelerin görevden uzaklaştırılması ınliıııkün değildir. Llu disip
lin cezasını vermeye. Başkan. Başsavcı. daire başkanları ve mahkemenin en 
kıdemli hakimlerinden oluşan Vüksek Disiplin Kurullı yetkilidir (AViMK .• 
m.18). Bu husus da Askeri Vüksek idare Mahkemesinin hakim sınıfından i.iyc
lerin "bağımsızlık'~ niteliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

Gerek Anayasanın ıSTnci maddesinde gerekse 1602 sayılı Askeri Vüksek 
idare Mahkemesi Kanununun I'inci maddesinde bu mahkemenin bağımsızlığı 
öngörülmliştiir. Askeri Vüksek idare Mahkemesinin hakim sınıfından olan ü
yelerini yürütmenin etkisi altına sokacak hiikiimler Anayasamızda veya diğer 
kanunlarda yoktur. Kanımca Askeri Vüksek idan: Mahkemesinin hakim sını
fından olan üyelerinin Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin o'ncı maodesinde 
öngörülen bağımsızlığa sahip olouğu söylenebilir. 

Ht,kinı Sın~/;ntla" Olmaya" Üyelerin Btlj!ın'.\'/zlt{:1 

Hakim sınıfından olmayan üyeleri, Genelkurmay Uaşkanlığınca her bo;; yer 
için gösterilecek üç adayarasından elimilUrbaşkanı seçmektedir ( AV, 111.157/2: 
A ViMK, m.8/2). Bu adaylar, iki yılını doldurmuş kurmay yarbaylarla alhay 
rütbesinde iiç yılını doldurmamış kurmay subaylar arasından önerilir (AVi M K. 
111.7/2). Bunlar hukııkçu değiloir. Dahası bu hakim sınıfından olmayan üyelerin 
görev süresi en fazla dört yıldır (AV, m.157;:': A ViMK, m.1 O), tler dairenin iki 
üyesi bu hakim sınıfından olmayan subay liyelerden olıı~ınaktadır. 

Bir mahkemenin bütün üyelerinin hukukçu olmaları gerekmez. Aslında bu
rada ceza muhakemesinde yapılan "meslekten hakim", "meslekten olmnyan 
hakim" ayrımına benzer bir ayırım söz kOlUısm!tır (Kunter. 19X6: :112). Anaya
samız her ne kadar Askeri Viiksek idare Mahkemesinin meslekten olmayan 
hakimlerine, .... hakim.. bile dememekte. '·hakim sınıfından olmayan iiye" dc
mekteyse de. bu kişiler aslında hakimlik görevi yapmaktadırlar ve hakimdirler. 
Hakim olmak itibarıyla bunların da hakimlik ba~ımsızlığı ve teminatı koşulları
na sahip olmaları gerekir. 

Kanımızca, Askeri Vüksek idare M,ıhkemesinin "hakim sınıfından olımıyan 
üye"lerin in Avrupa insan Hakları Sözleşmesiniıı 6 'IlCI maddesin iıı arad ığı Iıa
kimlik bağımsızlığı niteliğine sahip oldukları s()yleııemcz. Bir kere bunların 

atanmasında öneri yetkisi bir adli makam olmayan (ieııelkıırıııay Başkanlığıı", 
verilmiştir. Dolayısıyla bunların atanması yürtitml' organıııın etki alaniııdadiL 
Şüphesiz bir hakimin bağımsızlığı ve tara1sızlığı hcl' şeyekn önce olUın manevi 
hayatı ve kişiliğiyle ilgilidir. Her zaman bağımsız bir kişiliğe sahip, görevindc 
ne olursa olsun başkalarından etkilenmeyecek "hakim sınıfından olmayan liyc
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ler" olabilir. Ama onların tasfiyesi her zaman mümkündür. Zira '"askeri hakim 
sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır" (AY, 111. 157/3). 
Bu üyeler Askeri Yüksek idare Mahkemesindeki görevleri bitince kendi asıl 
görevlerine döneceklerdir. Ve kendi asıl görevlerinde tayin ve terfileri tamamen 
kendi hiyerarşik üstlerinin takdirine bağlıdır. Bu nedenle Askeri Yüksek idare 
Mahkemesinde görev yaptıkları sürece daha sonraki kendi asıl görevlerinde iyi 
yerlere tayin olmayı ve terfi etmeyi düşünen üyelerin hiyerarşik amirierinin 
etkisi altında kalması pek muhtemeldir. 

Kanımızca, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin "hakim sınıfından olmayan 
üyeleri" bakımından asıl sorun, hukukçu olmamaları veya hakimlik mesleğin
den gelmemeleri değiL, hakimlik mesleğini icra etmeleri için gerekli bağımsızlık 
ve temİnattan yoksun, olmalarıdır. Bu üyeler, bağımsızlık esasına göre, yürütme 
dışında adli bir makam tarafından emekli oluncaya kadar atansaydılar ve daha 
sonra ait oldukları birime geri dönmeseydiler, kanımızca bağımsızlık niteliğine 
sahip olabilirlerdi. 

Bağımsızlık niteliği bulunmayan bu ""hakim sınıfından olmayan üyeler"in 
. Mahkemenin çoğunluğuillı oluşturmadığı ve dolayısıyla mahkemenin bütünü 
itibarıyla bağımsızlığına gölge düşürmediği düşünOlebilir'. Ancak kanımızca bir 
mahkemede beş üyeden ikisinin dahi bağımsız olmaması, bu mahkemenin bü
tünü itibarıyla bağımsızlığını zedeler. Askeri Yüksek idare Mahkemesinin dai
relerinde bulunan beş kişiden ikisi bağımsız değildir. Bu husus, bu Mahkeme
nin bağımsızlığını ciddi şekilde lekelemektedir. Bağımsız olmayan üyelerin 
oylarını bertaraf edebilmek için, çoğunlukta bulunan bağımsız üyelerin her 
zaman kendi aralarında oy birliği içinde bulunmaları gerekir ki, bu her zaman 
mümkün değildir. 

Avrupa insan Hakları Divanı bir mahkemenin bağımsızlığını incelerken, ü
yelerin her türlü etkiden korunmasını sağlayacak önlemlerin alınıp alınmadığını 
ve nihayet. mahkemenin global bir değerlendirme i le.....bağımsız bir görünüm" 
verip vermediğini araştırmaktadır (Gölcüklü, 1995: 20). Örneğin, Divan, 
Sramek/Avusturya davasında bir memurun üye olarak katıldığı bir '''yargı mtl
kamı"nı "bağımsız mahkeme" olarak kabul etmemiştir. Zira bu makamın önün

i 	Anayasa Mahkcıııcsinin izkycl1 kararı bu yöndedir' LS Mart 1973 gün ve 16<)9 sayılı Anayasa Deği~ikliği 
Kanunuyla 1961 Anayasll1l11 138"inci maddesinin S'inei fıkrasındaki "Askeri mahkemelerde üyelerin ço
ğunluğumın hakimlik niteliğinc sahip olması sarttır" hükmfıııe "Ancak savaş halind~ bu ~art arannın/' 
cümlesi ilavc edilmiştir. Bunuıı aleyhine Anayusa Mahkemesinde ıptal davası açı lı111 ş, neticede Ananısa 
Mahkemesi bu konuda karar vemıc imkanı bulmuştur. MahkemevI.! !!öre, "Iıakiııılik meSiciıi, hil!!i v~ tecrii
beyi. liyakat ve chiiyeli gcrektirdiğindl.!n bu iıiteliklerden voksun 'bulıınan ve üstelik hakin;lik govencesine 
sahip olmayan görcvlil~rdcn kurulu yargı yerlerinin doğru ve hiçhir etki altında kalmadan karar vcrehile
cekleri kıışkuludur" (Anayasa Mahkemesinin IS.S. 1975 gün \'e E 1913119 v~ K.1975/S7 sayılı Kararı. ;\11(/

yasa Mahkemesi K(/rl/r/ar Dı'rgisi. Sayı 13, s.447). Dolayısıyla hu kararın Illetlıumu ıııuhalilindcn hir 
mahkemenin çoğunluğunu oluşturınamak şartıyla hakimlik teminatın" sahip olnıavan üyelerden olıı~ahile
ceği kabul edilnıcktedir. 
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de bu memurun amiri davacı konumunda bulunmuştur. Dolayısıyla, bu makam, 
yeterli bağımsızlık görüntüsü vermemektedir (Gölcükıli, ı 995: 21). Askeri 
Yüksek idare Mahkemesinde de "hakim sınıfından olmayan liyeler"in bulunma
sı buna benzer görülebilir. Bu hakim sınıfından olmayan subay üyelerin amiri 
durumundaki makamlar, genellikle bu Mahkeme önünde ""davalı" konumuncla
d ırlar; iptal i istenen işlem leri yapanlar bu makamlard ır. Örneğin Genelkurmay 
Başkan lığının bir kararının iptal inin istend iği bir davada, Genelkurmay Baş
kan Iığı tarafından buraya öneri len subay üyen in bağımsız ve tarafsız olması 

oldukça güçtür. 

Tarafsızhk 

Avrupa insan Hakları Divanı tarafsızlık kavramını objektif ve sübjektif ol
mak üzere ikiye ayırarak incelemektedir. SüNek/(l/arcrfiazhk mahkeme üyesi 
hakimin birey sıfatıyla kişisel tarafsızlığıdır. Sübjektif tarafsızlığından şüpheye 
düşülen yargıcın davadan çeki Imesi gerekir. ()~iek/(l/({rc~f.ia='lk ise kurum ola
rak mahkemenin kişide bıraktığı izlen im, yan i hak arayan lara güven veren, ta
rafsız bir görünüme sahip bulunması gerekir. O~iektif tarafsızlık değerlendir
mesi organik, yani mahkemenin kuruluş şekli vefol1ksiyoııel yani görevin yeri
ne getirilme tarzı açısından yapılmaktadır (Gölcükiii, ı 995: 2 ı -22), Bu açıciclil 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi incelen irse, yukarıda açıklanan subay üyelerin 
varlığından dolayı objektif tarafsızlığın organik açıdan değerlendirilmesinde 
mahkemenin tarafsızlığından şüphe edilebilir. 

Sonuç olarak kanımızca, Askeri Yüksek idare Mahkemesinin kuruluşu, ha
kim sınıfından olmayan üyelerin bağımsızlığını sağlayacak teminattan yoksun 
olmaları bakımından Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin 
i 'inci fıkrasına aykırıdır. 

Bir Ek Sorun: Dosya Dışı İnceleme ve Hakkaniyete Uygun YargllamH 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin incelerken son olarak bu Mahkemenin 
Kanununun 52'nci maddesinin son fıkrasının Avrupa insan Hakları Sözleşme
sinin 6'ncl maddesine aykırılığı sonıııu üzerinde durmak gerekir. 

"Dosya Dışı İnceleme" kenar başlığıııı taşıyan 52'nci maddenin ilk fıkrası, 

"Daireler ve Daireler Kurulu, baKmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri 
kendiliklerinden yapabilecekleri gihi, tayin edecekleri süre içinde. lüzuııı gürdlikleri 
evrakııı gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer 
yerlerden" 

isteyebileceğini öngörmektedir. Bu maddenin son fıkrası ise, 

"görevli daire ve kurul veya kanunsözcüleri tarafıııdan getirtilen veya idarece gönde
rilen gizli her türlü belge ve dosyalar... taraf vekillerine incelell.irilıııez·· 
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demektedir. 

Bu fıkraya göre. idare "gizli~' kaydıyla birtakım bilgi ve belgeler Mahkem~
ye sunnııışsa. Mahkeme bu bilgi ve belgeleri dikkate alacak. yani kararına hun
lara dayanarak verebilecek. ama bu hilgi ve bel)!eleri davacıya göstermeyecek
ti r. 

Kanımızca Askeri Yüksek idare Mahkemesi Kanununun 52'nci maddesinin 
son fıkrası Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 6'ncl maddesinin I'inci fıkra
sında öngöriilen "'hakkaniyete uygun yargılanma hakkına" aykırıdır. Zira. Söz
leşmeye göre. "'her şahıs ... davasının ... hakkaniyete uygun ve aleni surette din
lenmesini istemek hakkını haizdir". 

""Hakkaniyete uygun" bir yargılama için, Avrupa insan I-Iakları Divanının 
getirdiği bir takım şartlar vardır. Bu şartlardnn en öncmlisi. taratların arasında 
"silahların eşitliği ilkesi"dir. Diğer bir i1-~ldcyle. lllahk~llle (lnlindeki slireçle 
taratlar arasında tam eşitlik olmalı ve bu e~itlik yargıl:ıma boyunca devam d

melidir. Buna göre yargılama süreci içindc yapılan her i~lem (mesela delil ve 
karşı-delillerin sunulması, iddia ve karşı iddiada bulunımı gihi) silahların e~itli
ği i lkesi açısından değerlend iri i ir. Örneğin si lah larııı eşitl iği i lkesi. Schuler
Zgragen/isviçre davasında davacının dava dosyasını iııceleyebilme ve dosyadaıı 
bazı belgelerin fotokopi lerini alabi Ime. mahkeme kararına dayanak teşki i edcıı 
bi i irkişi raporların ın kenel isine gösteri Imesi aç ısından incelenm iştir (GüleUk Iii. 
ı 995: 32<~5). 

Kanımızca, Askeri YUksek idare Mahkemesi Kanunuıııın 52' inci maddesi
n in son fıkrası idare tarafından gönderi len "gizl i" belgelerin davac ıya gösteri 1
memesi '"si lah ların eşitl iği" i lkesinin ve dolayısıyla Iwkk,ın iyete uygun yargı
lanımı hakkının tipik bir ihlal idir. 

Uygulamada genelde Milli Savunma Bakanlığı birinci cevap dilekçesinin ~
kinde. söz konusu 52' nci madde kapsam ında değerlcnd iri Imek üzere. "gitl i" 
kayd ıyla bir takım belgeleri Mahkemeye sunmaktad ır. idare sunduğu bu "gizl i" 
belgelere göre yaptığı işlemin hukuka uygun olduğunu ilcri slinnekte ve hıı 

belgelere dayanılarak davanın reddedilmesini istemektedir. Mahkeme de. hıı 

belgeleri davacıya tebliğ etmeden. davacıdan idarenin cevabına cevap verml'si
ni istemektedir. Doğaldır ki davacı bu gizli helge ve bilgilcri incelemcdcn. it/a
ren in idd iaların ın del i llerin i görmeden. idarcn iıı cevabına cevap veremcz. Bura
da davncı, idarenin sunduğu delilleri tartışma ve çliriilmc imkanımı sahip de~il
dir. Dolayısıyla hakkaniyete uygun yargılam:ının di~l'r hir ~:ırtı olan "çelişiklik 
ilkesi" de ihlal edilmektedir (GÜki.iklli. 1995: ~n). Biıyk hir dunııııda. daVlll.'I
nın yargılama sürecine gerçek anlamda kalılıını söz konusıı ticğildir. /)01:1,,'

sıyla yargılama sürecinde çelişille sağlananWL 
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Kanımızca burada Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin öngördüğü "aleni
lik" şartının da bir ihlali vardır. Zira Askeri Yiikst:k idare Mahkemesi Kanu
mında aleniliği ihlal eden başkaca bir hiikUm yoksa Cıa, 52'ncİ maddenin SOI1 

fıkrası aleniliğe aykırı göriilebilir. Çiinkli mahkt:meniıı kararına dayanak teşkil 
eden belgeler gizli kalmıştır, Ne tarafların, nc dt: kanuınuıı bilgisi dahilindedir. 

Özetle Askeri Yiiksek idare Mahkemesi Kanununuıı 52'nci maddesinin son 
fıkrasında öngöriilen "gizli belgelerin taratlar~ı incelcttirilıııeycccği"ne ilişkin 

hüküm bir çok bakımdan Avrupa insan Hakları Sözlcşınt:sinin Cl'ncı maddesinin 
1'inci fıkrasında güvence altına alınan "hakkaniyt:tc uygun yargılanma hakkı
na" aykırıdır!, 

ASKERi CEZA YARGıSı 

Askeri ceza yargısını ikiye ayırıp incelemek gerekir. Askeri mahkemeler ve 
disiplin mahkemeleri. Zira Anayasamızın 145' inci maddesi "askeri yargı, askt:ri 
mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yi,jrlitnliir" demektedir. Her iki 
ttir mahkemenin de üstiinde Askeri Yargıtay huluııur. Bu nedenle ilkönce Aske
ri Yargıtayın kuruluşunu incelemek uygun olur. 

Askeri Yc.rgıtay 

Anayasamızın 156'ncl maddesinin 2"nci fıkrasma göre. 


"Askeri Yargıtay üyeleri birinci sınıf askeri hakimler arasından Askeri Yargıtay Ge

nel Kurulunun liye tamsayısının salt çoğunluğu w gizli oyla hcl' boş yer için t!ilslerc

ceği üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir", 


Kanımızca Askeri Yargıtay. Avrupa insan Hakları Sözlcşmesinin (ı"ıneı 
maddesinde öngöriilen "kanuni. müstakil ve tarafsız bir mahkemc" olarak knhul 
edilebilir. Yeni üyeler yiirlitnıe tarafından değil. yine aynı kUrUllltlll ınevcut 

üyeleri tarafından önerilmektedir. Bir çeşit kooprasyon sistemi vardır. Askeri 
Yargıtayda hakim sınıfından olmayan subay liyekı' de buluıımamaktadır. Bıı 

bakımdan Askeri Yargıtayın kuruluşunda bizaı ilı i eleştiri lecck bir nokta yoktur. 
Şiiphesiz Avrupa insan Hakları IJiVUl1llll1l içtihatlarında bağımsızlık "genci bir 
görliniim~' açısından incelenmekte, kcz<ı tarafsızlık da si.ibjektif ve objektif" b<ı
kımlardan ayrı ayrı incelenmektedir. Bıı ııcdcnlc soıııut bir olayda Askeri 
Yargıtayın bağımsızlığı ve tarafsızlığından şüphc cdilmesi ihtimal dışı değilclir. 
Ancak bu. buradaki inceleme konumuzu a~ar. 

! Aslında hu hüklinı sadece Avrupa insan Ilakları Si\zlc:;,nıesiııe dq!il. kl.:'ııdi Ananısaıııızlı! "lıt'rkl.:'s, Illl.:'şnı 
vasıla ve yollardan hıydalanl11ak surctiyk yargı l11ercikri iiıılimk dm an wya daviılı olarak iddia ve sm 111l

illll hakklIHI sahiptir" diyen 36'11ı.:1 nuıdtksine dı.:' mkındır. Aııı.:ak Askcri YOk,.;ck idare ivlalı kl.:'ıııes i hu hll
nuda Amıyasalim 15.2, ıııadtksi kapsamında \'apılan "mıa"asay'a a\ kınlık itirazlarıı,," ı.:iddi gürnıcıııckte 'l' 

n:ddetmektedir ((irne~iıı i\ YlivI I.D, 'nin 1351 IN7 ~iiıı \1.:' 1:, 19%f7.16 \e K i 99713(ıh sa\ılı kararı) 

http:19%f7.16
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Askeri Yargıtay'ı gördükten sonra şimdi sırasıyla askeri mahkemeleri ve di
siplin mahkemelerini görelim. 

Askeri Mahkemeler 

Askeri mahkernelerin kuruluşu 25.10.19963 tarih ve 353 sayılı Askeri Mah
kernelerin Kuruluşu ve Yargılama UsCılü Kanunuyla düzenlenmiştir. Şimdi 

Askeri mahkemelerin kuruluşunun Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 6'ncl 
maddesinin i 'inci fıkrasında öngörülen adil yargılama hakkıııııı koşullarını 

taşıyıp taşımadığıııı inceleyelim. Yukarıda gördüğümüz gibi bu şartlar dört 
taneydi. 

"Mahkeme" 

Adil yargılanma hakkıııın birinci şartı, yargılamanııı bir '''mahkeme'' tarafın
dan yapılmasıdır. Askeri mahkemeler, içinde subay üyeler olsa da Avrupa insan 
Hakları Divanıııııı içtihatları bakımıııdan bir "'mahkeme" olarak kabul edilebilir. 
Zira bu kurumun bir "'yargısal rol" ifa ettiğinden ve bir "ad li fonksiyona" (Göl
cüklü, 1995: 18-19) sahip bulunduğundan şüphe yoktur. 

Kanunilik 

Adil yargılanma hakkıııın gerçekleşmesinin ikinci koşulu bu yargılamayı ya
pacak olan mahkemenin "kanun" ile kurulmuş olmasıdır. Askeri mahkemeler 
ii1kemizde Anayasamızııı 145'inci maddesi tarafından öngörülmüş ve 
25. ı O. ı 963 tarih ve 353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanunuyla kurulmuşlardır. Dolayısıyla askeri mahkemeler kanunla ku
rulduğundan bu koşulu yerine getirmektedir (GölcüklU, 1995: '9-20). 

Bağımsızlık 

Yukarıda görüldüğü gibi, bağımsızlık, başka bir kişi veya organdan emir al
mamak ve taraflarııı ye özellikle yürütme organ III III etki alanının dışında olmak 
demektir. Divan bir mahkemenin bağımsızlığını araştırırken. üyelerinin atanma 
ve görevden alınma usulüne, görev süresine. üyelere emir verme yetkisine sahip 
bir makamın bulunup bulunmadığıııı araştırmaktadır (Gölcükiii, 1995: 20). 

Askeri mahkemelerde iki çeşit üye vardır. Askeri hakim sınıfından liyeler ve 
subay üyeler. Bu nedenle bunların bağımsızlıkları ayrı ayrı incelenmelidir. 

Hakim Sm~findan Üyelerin BağımsızlıStI 

Bu sınıftan olan üyeler "askeri hakim"dir. Askeri hakim olmanın şartları 

26. ı 0.1963 günlü ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda düzenlenmiştir. 
Bunlar değişik kaynaklardan sağlanmaktadır (111.2-8). Bu kaynakları burada 
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incelemek konumuzu aşar. Ancak belirtelim ki. her halUkarda askeri hakimler 
hukuk fakültesi mezunudurlar. Bunlar mezuniyetten sonra bir yıllık adaylık 

süresi geçirirler (m.9). Adaylıkta başarılı olanlar askeri hakim yardımcılığına 
atanırlar (m. i 09). Yardımcılık süresi iiç yıldır. Bu süre sonunda yeterli görii
lenler askeri hakimliğe geçirilirler (m. i I). Burada canalıcı nokta, görüldüğü 
gibi bir yıl adaylık ve üç yıl yardımcılıktan sonra "yeterli görülüp" askeri ha
kimliğe geçiştir. Kanun bu '"yeterli görLilme~' konusunda bir de kriter getirmek
tedir: "Bu yeterlik için, askeri hakim veya savcı yardımcılığı görev süresi içinde 
alınan mesleki sici i notları olialamasınll1 mesleki sici i tam notumın % 50 veya 
daha fazlası olması şaıitır" (m. i 1/2). 

Bu şekilde başarılı olanlar askeri hakimliğe Silahlı Kuvvetler mensuplarının 
nakil tayinleri hakkındaki hükümler esas alınarak Milli Savunma Bakanı ve 
Başbakanın ortak kararnamesi ile Cumhurbaşkanının onayına sunulur ve Resmi 
Gazetede yayınlanır (m. i 6) (Erman, 1970: 324). 

Görüldüğü gibi burada askeri hakimliğe atanma tamamen yürütme organının 
elindedir. Bu anlamda askeri hakimlerin bağımsızlığından şüphe edilebilir. Ne 
var ki, Avrupa insan Hakları Divanı, mahkeme üyelerinin bir bakan veya hü
kümet kararıyla atanmasının her zaman ve muhakkak olarak bağımsızlık yoklu
ğu anlamına gelmediğine karar vermiştir". Bu nedenle Türkiye'de ,ıskeri ha
kimlerin atanma usulünün AiHS'ne aykırı olduğu peşinen söylenemez. Bu ko
nuda Divanın değerlendirmesini bektemek gerekir. 

Diğer yandan askeri hakimlerin bağımsızlığı bakımından özliik işleri ve ö
zellikle meslekte yükselmeleri sistemini de incelemek gerekir. Meslekte yük
selmeleri Askeri Hakimler Kanunun t2'nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu 
maddeye göre, "askeri hakim subayların rütbe terfiL rütbe kıdemliliği, kademe 
ilerlemesini temin edecek yeterlikleri sicil ile saptanır", Sicil belgeleri "subay 
sicil belgesi" ve '"mesleki sicil belgesi" olmak üzere iki çeşittir (m. i 2/2). Mes
leki sicil belgesi mesleki sicil notunu içerir. Bu not askeri hakimin "hakimlik" 
mesleğindeki başarısını ölçmeye yöneliktir. Bu not askeri hakimlere Askeri 
Yargıtay daireleri ve Daireler Kurulunca verilir (m.13). Kanımca, "mesleki sicil 
belgesi" ilişkin eleştirilecek bir şey yoktur. 

Ancak askeri hakimler hakkında bir de "subay sicil belgesi" düzenlenir. Bu 
belgeyi ise askeri hakimin birinci, ikinci ve üçüncü sicil üstleri düzenler. Bu 
sicil üstleri de nezdinde askeri mahkeme kurulan komutan veya askeri amirdir 
(m.12). Bu kişi bir adli makam değil, tout court bir askeri makamdır. Subay 
sİcil belgesi ve mesleki sicil belgesine ait sicil tam notu ayrı ayrı ikiyüzdür. 
Hakimin terfiinde bu iki sicil notunun ortalaması alınır. Ayrıca general ve ami

.1 	 Divan Kararı. Campeli ve Fell/ingiltere. 28.6.19X4. 1\. s.39; SnııııcklAvusturya, 22.1 () 19X4, A X4, s.1 X; 
Uthgow ve diğerleri i İngiltere 8.7.1986. A 102. s.73 «iölcliklü. 199:': 21) 
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ralliğe yükselecek albaylarla gencral ve aıııiralliğin list rütbelerine yüksclecck
lerin saptanması ve değerlendirilmesi işlemıcrinin yapılması Yüksck Askeri 
Şuranın yetkisindedir (111.14). 

Görüldüğü gibi askeri hakimlerin terfilcri yarı yarıyi.l adli bir makam olmil
yan askeri komutanların verecekleri sicil notlarına bağlıdır. Bu nedenle askeri 
hakimlerin kendileri hakkında SUbi.l)" sicil belgesi dlizenlcyecek sicil listleri 
durumunda olan komutanlara karşı bağıııısızlıklarıntlan şliphe cdilebilir·. Askeri 
hakimler, yükselmeleri yarı yarıya takdirine bağlı olduğu bir kişi karşısınd" 

kendilerini bağımsız hissetmeyebilirler. Bu nokta kalıılııc(J Avrupa insan Hakla
rı Sözleşmesinin 6'ncl maddesinde öngörülcn "bağımsızlık" koşuluna aykırıdır. 

Suhay Üyeler;" Ba{!;/ll1sl=liğl 

25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu vc Yargıla
ma Usulü Kanununun 2'nci maddesine güre, "askeri mahkemeler iki askcri 
hakim ve bir subay üyeden kurulur". Bu Kanuııun ]'ündi 11l(ı<jdesine göre ise, 
"askeri mahkemelerde bulunacak subay üyelerin cn az yüzbaşı riitbesinuc ımı
harip sınıftan bulunmaları sanığın astı vc yarg.ılama süresince en y<tkııı amiri 
olmamaları" gerekmektedir. 

Hukukçu olmayan subay üyelerin mahkemcdc liye olanık bulunması clc~ti
rilebilir. Ancak kanımızca, yukarıda da LıeliruiÇdlııiz gibi. bir mahkemenin hli
Hin üyelerinin hukukçu oll11asl şart değildir. Aslında burada ceza l11uhakel11csi 
hukukunda yapılan "meslekten hakim". "meslekten olmayan.hakim" şeklindeki 
klasik ayrıııı söz konusudur (Kunter. 19X6: 312).353 sayılı Kanun her ne kadar 
askeri mahkemelerin hukukçu olmayan liyesine "hakim" bile dememektc. "su
bay üye" denıekteyse de, bu kişiler aslında hakimlik görevi yapmaktadırlar 
(Klınter, 1986: 312) ve hakimdirler. Kanımca bunların da hakimlik bağımsızlı
ğına ve teminatıııa sahip olmaları şartıyla mahkemede üye olmalarına bir engel 
yoktur. Ancak her halükarda bu üyelerin de bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlan
malıdır. 

Oysa 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kanuııuıı IHI bağımsızlığı ve tem inatı 
sağladığını söylemek mümkül1 dcğildir. Bu kanuııuıı 4 'rıncü maddesine gün:. 

"suhay üyeler ile yedekleri nezdindc askeri mahkemc kurulan koımııan veya askeri 
kurum amiri tarafından her yılııı Aralık ayında o mahkemenin yctkisine g.ircn birlik 
ve kurum mensupları arasından bir yıl süre ilc değiştirilmclUck üzcre scçilir". 

GörüldüğU gibi bu üyelerin atanması tamamen birlik komutanının elindedir. 
Üstelik bu üyeler sadece bir yıl için atanmaktadırlar. Ve tekrar atanması yine 
birlik komutanının takdirine bağlıdır. Bu tür {iycııin kendi birliğindeki asıl gö

.. Sııhir Erıııan da askeri hak inıkrin terlilcrimk idari sicil flslkrinc \cıki tanınmasııl! clc~ıirınckıcdir (1·:rıll;Jl1. 
IlJ70: :01 ı. 
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revi de devam etmektedir. Asıl görevi bakımından isc tamamen birlik komuta
nına tabidir. Bu nedenle askeri mahkemcnin suhay liyesine birlik komutanınııı 
etki yapması ihtimal dahilindedir. 

T(IT(~fflZIIk 

Adil yargılanma hakkının dördüncü şartı hu yargılamanın tarafsız bir mah
keme tarafından yapılmasıdır. Yukarıda görıildii~ii gibi. davanııı çözümnnn 
etkileyecek bir ön yargı yokluğu demek olan tarafsızlık. bağımsızlık kavramıyı" 
yakından ilgilidir. Bu nedenle burada askeri mahkemelerin tarafsızlığını ayrıca 
tartışmaya gerek görmüyonız. Bağıınsızlıkları !;tüplıCı i olaıı bu mahkemeleriıı 

tarafsızlıklarından da LI fortior; şliphe duyulabi iir. 

Sonuç olarak askeri mahkemelerde subay iiyelcrin bağımsızlığı ve tarafsızlı
ğının var olmadığını bu bakımdan bu ImıhkelııelC'rilı kuruluşuııun Avrupa insan 
Hakları Sözleşmesinin 6"ıncl maddesindc öngörlilen bağımsızlık şartına aykırı 
olduğu söylenebi i ir. 

Disiplin Mahkemeleri 

Disipl in mahkemeleri bizzat Anayasamız lara fından öngörii IlllüşlÜr 
(m.145/1). Disiplin mahkemelerinin kunıluşu 16.6.1ı)()4 günlii ve 477 sayılı 

Disipliıı Mahkemeleri Kuruluşu, Yargtlaııııı U\'Ii/ii n' /Ji"'iIJ/ilı Sıı( \'L' ('e=,,/{/,., 
Hl/kkll1da Kanun ile düzenlenmiştir. Bu mahkeım:ler kendilerine disiplin su~u 
ismi verilen vc bu Kanunun 47 i la 62' inei maddeleri arasıııda düzenlenen hir 
takım küçük suçlar konusunda yetkilidirler. 

Bir ihısoruıı. - Disi pl in mahkemelerin iil klınllu~lIllllll Avrupa insan lIak ları 
Sözleşmesine uygun olup olmadığını ineclemeden öncc. bu mahkemelerin A v
rupa insan Hakları Sözleşmesinin 6"ncl maddesinde öngörülen adil yargılanma 
hakkının kapsamında olup olmadığıııı tartışmak gerckir. Zira Sözlcşmcnin bıı 

maddesi adil yargılanma hakkını "ceza i sahada seniedilen isnadııı esasına" in
hisar ettirerek bu hakkı sll1lrlandırmıştır. Disiplin hukuku hu maddenin kapsamı 
dışında kalır. Bununla birlikte Divan" "otonol11 kavramlar" dukırini uyarınca 

'''suç isnadı" terimini geniş yonımlamakımlır «(iölelikili. 1995: 3). "Su~ isnadı" 

deyimi, devletlerin iç hukukiarındaki tavsinerden bağımsız. Avrupa ins:ın 
Hakları Sözleşmesi hukuku çerçevesinde değerlend iri Imesi gereken özerk bir 
kavramdır (Çavuşoğlu, 1994: 25). Örneğin iç hukuk bakımından disiplin kaba
hati olan bir tiil. Sözleşmc bakımından pekala bir sıı~ olarak niıeleıulirilebilir 

ve böylece 6~ncl maddenin koruma alanına girebilir (Göleüklü. 1995: 14). Ko
misyon ve Divan, bir fiilin 6 "ıncı maddenin kapsamında bir "suç" olarak görli
lUp göriilemeyeceğini bu fiilin iç hukuktaki tavsifine" bu I.ilin zaıi niteliğinc ve 
söz konusu tiil için öngörülen ıniieyyidenin niteliğiııi vc ağırlık derecesini (ilr
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neğin hapis cezasının süresi gibi) dikkate alarak bir soııııca varmaktadır (Göl
cüklü ve Gözübüyük, 1996: 248). 

477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanununun 4 i ~inci maddesine göre, bu ka
nuna göre verilebilecek oda ve göz hapsi cezaları üç günden iki aya kadardır. 
Bu Kanunun 38'inci maddesine göre, oda hapsi cezaları, kapısında nöbetçi 
bulunan bir hapis odasında çektirilir. Bu cezalar pratikte oldukça ağır koşullar
da Disiplin Ceza ve Tutukevierinde yerine getirilmektedir. 

Bu nedenle Divan disiplin mahkemeleri tarafından verilen iki aya kadar Çl

kabilen bu cezaları gerçek anlamda bir ceza olarak görüp disiplin suçlarını 

Sözleşmenin 6'ncl maddesi kapsamında bir "suç" olarak değerlendirebilir. Bu 
nedenle disiplin mahkemelerinin kuruluşunun Sözleşmeye uygunluğunu tartış
makta yarar vardır. 

Şimdi disiplin mahkemelerinin Avrupa insan Hakları Sözleşmesinde öngö
rülen adil yargılanma hakkı şartlarına uyup uymadığını araştıralım. 

"Mahkeme" 

Yukarıda da gördüğümüz gibi, adil yargılanma hakkının birinci şartı, yargı
lamanın bir "mahkeme" tarafından yapılmasıdır. Disiplin mahkemeleri "yargı
sal rol" ifa etmekte ve bir "adli fonksiyona" sahip bulı.ıl1.maktadır. Keza bu 
mahkemeler, belli bir usfıl izleyerek ve hukuk kurallarına dayanarak karar ver
mektedirler. Kararları devlet giicüyle icra edilmektedir. Ancak böyle bir organ
da hakim niteliğine sahip iJye yoktur. Aşağıda görii leceği gibi biri ik komutan ına 
karşı bağımsız ve gerekli teminata sahip değillerdir. Bu nedenle disiplin Illah
kemelerinin oluşumunun dahi ArHS anlamında bir ""mahkeme" olmadığı diişli
nülebilir. 

Kanuni/ik 

Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesinin ikinci koşulu bu yargılamayı ya
pacak olan mahkemeniıı "kanun" ile kurulmuş olmasıdır'. Disiplin mahkemeleri 
477 sayılı kanunla kurulduğundan bu şal11 gerçekleştirmektedir. 

Bağımsızlık 

16.6.1964 günlii ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama 
Usfılü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanuııun 2'nci maddesine göre, 
"disiplin mahkemesi, biri başkan ikisi üye olmak üzere üç subaydan kurulur. 
Astsubay, erbaş ve erlerin yargılanmalarında, üyelerden biri astsubaylardan 
seçi lir"!'. 

!' Kanunun gerekçesine göre. "suç teşkil eden bir fiilin işlenmesiyle hozulan disiplinin mümkün olan en kısa 
zamanda iadesi. askerliğin niteliği ve kamu güvenliğini çok yakından ilgilendirmesi hakımından. adi su\,
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Seçilme usCılü ise bu kanunun Yüncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu mad
deye göre, "başkan ve üyeler ile yedekleri, nezdinde disiplin mahkemesi kuru
lan komutan veya askeri kunım amiri tarafından her yılın Aralık ayıııda bu 
mahkemen in yetkisine giren biri iklerdeki subay ve astsubaylar arasından kıtaya 
veya askeri kunıma katılış sırasına göre değiştirilmemek üzere bir yıl için seçi
lirler". 

Görüldüğü gibi bu mahkemede hakim niteliğinde üye yoktur. Mahkemenin 
nezdinde kurulduğu komutanııı birliğinde görevli bulunan subay ve astsubaylar 
bu mahkemede üye olarak çalışmaktadır/ar. Bu üyeler biri ik komutan i tarafın
dan bir yıllığına seçilmektedirler. Disiplin mahkemesine üye seçilen subay ve 
astsubayların kendi birliklerindeki asıl görevleri de devam etmektedir. Bu üye
ler kendi asıl görevlerinde birlik komutanıııa tamamen bağlıdırlar. Dolayısıyla 
disipl in mahkemesindeki görevlerinde biri ik komutan III ın etkisi altıııda kalma
ları pek muhtemeldir. 

Bu mahkemelerde duruşmada iddia makamı görevini disiplin subayı yapar. 
Refakatinde adli müşavir bulunan birlik komutanlığı nezdinde kurulan disiplin 
mahkemelerinde disiplin subaylığı görevi adli müşavir veya yardımcılan tanı
fından yapılır. Adli müşavir ve yardımcılan olmayan hallerde bu görevi birlik 
komutanı tarafından atanan teğmen ile binbaşı rütbesindeki subaylar yapar 
(mAS). 

Kanımızca bu mahkemeler bağımsızlık ve tarafsızlık bakımıııdan en küçük 
bir teminattan dahi yoksundurlar (Erman, 1970: 334). Bir kere, disiplin mah
kemesi üyeleri biri ik komutanı tarafından atanırlar ve görev süreleribir yıld ır. 
ikinci olarak disiplin hazırlık soruşturması birlik komutanınııı emriyle başlar 
(m.14). Üçüncü olarak, hazırlık soruşturması soııucıında dava açılıp açılmaıııı.l
sına karar vermek yine birlik kOlTIutalıına aittir (m.1S). Dördüncü olarak disip
lin mahkemesi birlik komutanıııııı emriyle toplanıl' (111.16). Beşinci olarak di
siplin mahkemeleri ve disiplin subayları silsile yoluyla 'nezdinde kuruldukları 
komutanların gözetimine ve Milli Savunma Bakanlığının teftişine bağlıdır. Her 
ne kadar, bu gözetim ve teftiş yetkisine dayanılarak yargı işlerine karışılamazsa 
da (m.36), Sahir Erman' III bel irttiği gibi. komutan 111 gözetimine ve Bakanlığın 
teftişine tabi bir mahkemenin bağımsız olduğunu ileri sürmek mümkün değildir 
(Erman, ı 970: 334-335). 

Nihayet, gerek mahkeme üyelerinin gerek disiplin subayının hiyerarşik sicil 
amiri, bu mahkemede dava açılmasına karar veren, dolayısıyla sanığın cezalan
dınlmasını isteyen birlik komutanıdır. Ayrıca bu üyelerin kıradaki normal gö

larla hozulan sosyal nizamın iadesindcn çok daha önemlidir. Bu sehcple disiplin suçlanıHı hakaerık ve di
siplin işleriyle çok daha yrıkın ilgileri hulunaıı 'askerler'den le~ekkül edeeck disiplin mahkcmclerinin ku
rulması gerekli görülmüştür" (17.9.1963 gün ve 71-2102/4340 sayılı II1Iklimcl (icrekçesi, içinde, Üzhakan. 
19ıU:14), 
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rev i de devam etmektedir. Bu görevinde ise tamamen birlik koıııutanına tabi
dirier. Böyle bir durumda bulunan mahkeme iiyelerinin birlik komutanının ya
pabileceği muhtemel etkiye direnmeleri müıiıkiin deği Idir. 

Tara/sız/ık 

Adil yargılanma hakkının dördUncli şartı bu yargılamanın tarafsız bir mah
keme tarafından yapılmasıdır. Yukarıda göriildüğii gibi. tarafsızlık bağımsızlık 
kavramıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle burada disiplin mahkemelerinin ta
rafsızhğını ayrıca tartışmaya gerek yoktur. Bağımsızlıkları bu derece şüpheli 
olan bir mahkemenin tarafsızlığından söz edilemez. 

Özetle. disiplin mahkemesi üyelerinin hiç bir teminatı yoktur. Dolayısıyla 
disiplin mahkemesinin bağımsızlığından ve tarafsızlığından bahsedilemez. Di
siplin mahkemesinin bu kuruluşu Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 6' ıncı 
maddesinde öngörülen bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanma 
hakkına aykırıdır. 

Aslında disiplin mahkemelerinin bu kuruluş tarzı Türk Anayasasına da aykı
rıdır'. Anayasamızın i 38-140' ıncı maddelerinde hakimin kim olduğu. ne gibi 
teminatlara sahip olduğu ve özellikle resmi ve özel hiçbir görevalamayacakları 
anayasamızda açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla. disiplin mahkemesine katılan 

subaylar anayasamızın anladığı anlamda birer "hakim" değildirler. Bunların 

kararıyla bir kimsenin dokunulmazlığı ve hürriyetinin kısıtlanması Anayasamı
zın 17 ve 19'uncu maddelerine aykırı olur (CJ Ermaıı, 1970: 332). Gerçi anaya
samızın 14S"inci maddesinde disiplin mahkemelerinden bahsedilıniştir. Ancak 
Anayasamızda bu mahkeınelerin sadece subaylardan kurulacağını belirten bir 
hüküm yoktur. 

SONUÇ 

Kanımızca, Askeri Yüksek idare Mahkemesinin ve askeri mahkemelerin ku
ruluşlarında bulunan hakim sınıfından olmayan subay üyelerin varlığı bıı l11ah
kernelerin bağımsızlığına gölge düşiirmektedir. Bu mahkemelerdeki subay ü
yelerin statüsü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin aradığı bağımsızlık ve ta
rat'Sızlık şartlarına uymamaktadıl'. Askeri Yüksek idare Mahkemesi ve askeri 
mahkemelerde subay liye bulundurulması sistemine ya son verilmeli ya da bu 
subay üyelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayıcı ciddi teminatlar geti
rilmelidir. 

II Disiplin mahkemelerinin kuruluşunun 1961 Anayasasına aykırı olduğu ileri slirliJıııli~. ancak hu dava Ana
yasa Mahkemesinec reddedilmiştir (AlUıyasa Mahkemesinin 4,(,,1970 gün vi: F, i (nO/Cl vi: K, 1970/2'> sayılı 
Kararı. Anayas(l !ı4ahkemesi 1\1Irarları /)ergisi. Sayı X. s.2XX). 
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Keza disiplin mahkemelerinin mevcut kuruluş tarzı tamamen Avrupa insan 
Hakları Sözleşmesine aykırıdır. Bu mahkemelcrin kuruluş tarzı bütünüyle de
ğiştirilmelidir. 

Diğer yandan askeri mahkemelerde görev yapan askeri hakimlere doğrudan 
askeri makamlar tarafından verilen subay sicil notunun da bu hakimlerin terfi le
rinde değerlendirmeye katılması bağımsızlık ve tarafsızlık bakımından eleştiri
lebilecek bir noktadır. 

Nihayet Askeri Yüksek idare Mahkemesi Kanuııunun Srnci maddesinin son 
fıkrasındaki gizli kaydıyla sunulan belgelerin taratıara gösterilmeyeceği yolun
daki hüküm Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde öngörü len 
"hakkaniyete uygun" yargılama ilkesine tamamen aykırıdır. 
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