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Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 
Giriş 
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup        

hâkimlik/Cumhuriyet savcılığı kariyerime başladığımda yolsuzlukla ilgili konuların ve        
özellikle ceza hukuku bağlantılı olanların ilgimi çekmeye başladı. Bu çerçevede gerek yazılı            
ve gerekse görsel medyadaki Yüce Divan’a ilişkin hemen her haber ve yorumu dikkatli bir              
şekilde izleyip üzerinde düşünüyordum. Süreç içerisinde fark ettim ki, soruna hukuki           
olmaktan çok siyasi açıdan yaklaşılmakta ve dolayısıyla yapılan değerlendirmeler çoğunlukla          
bilimsel içerikten yoksun olmaktaydı. Öte yandan mevzunun teknik hukuk boyutu, önemi ve            
güncelliğiyle rağmen öğretinin ilgisini çekmiyordu. Dolayısıyla 1993 yılında doktoraya başlar          
başlamaz bakir, sorunlu ve popüler bir konu olarak tez başlığımı zihnimde belirlemiştim:            
“Yüce Divan”.  

İlerleyen süreçte tezimi hazırlamış, başarıyla savunmuş (1997) ve kitap olarak da           
yayınlatmıştım (1999)1. Dahası Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığım dönemde          
(2001-2013) Eski Başbakan ve bazı bakanlar hakkında yapılan Yüce Divan yargılamalarında           
“Yüce Divan Savcısı” olarak görev almıştım (2004-2007)2. Bu sayede tezimde tespit ettiğim            
ve çözüm önerileri sunduğum kimi sorunların Yüce Divan tarafından tartışılıp içtihada           
bağlanmasına da katkı sağlayabilmiştim. 

Yüce Divan hakkında o zamandan bu zamana dek birçok bilimsel çalışma yapılmasının            
yanında başta Anayasa olmak üzere mevzuatta önemli değişiklikler gerçekleştirildi ancak          
tartışmalar hiç bitmedi, hız kesmedi. Aksine, kitle iletişim olanaklarının artmasıyla ve           
özellikle İnternet’in etkisiyle yolsuzlukla ilgili haber ve yorumlar kamuoyunda daha da geniş            
bir ilgi uyandırmaya başladı, bu da kavramı daha da popüler hale getirdi3. Son dönemde              
iktidar partisine mensup dört bakan hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle de, gündemin           
neredeyse ilk sırasına oturdu.  

Yazımda siyasetçisinden hukukçusuna, gazetecisinden sade vatandaşına kadar hemen        
herkesin doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiği Yüce Divan hakkında, özellikle 07.05.2010           
tarihli ve 5982 sayılı Kanunla4 getirilen Anayasal değişiklikleri de gözeterek özet bir            
değerlendirme yapacak ve olması gereken hukuk açısından bazı önerilerde bulunacağım5. 

 

1 Bkz. Arslan, Çetin, Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 1999. 
2 Bkz. http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/YuceDivanKararlari/, 12.01.15. 
3 “Yüce Divan” ibaresinin Google arama motoruna girildiğinde yaklaşık 6.170.000 sonuç vermesi de bu olgunun               

en basit göstergesidir (Bkz.  https://www.google.com.tr, 08.01.15).  
4 Bkz. RG, 23.09.2010/27708; 1982 T.C Anayasası’nında yapılan bütün değişiklikleri -önceki halleriyle birlikte             

mukayeseli şekilde- görebileceğiniz bir çalışma olarak ayrıca bkz. Arslan, Çetin/ Kayançicek, Murat, 12 Eylül              
2010 Referandumu Dâhil Tüm Değişiklikler İşlenmiş T.C. ANAYASASI, Notlu & Atıflı - Yabancı Ülke              
Anayasaları ile Karşılaştırmalı, Hürriyet Gazetesi (Armağanı), İstanbul 2010. 

5 Çalışma esas itibariyle İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen            
“Uluslararası Anayasa Kongresi”nde (11-14 Mayıs 2011), İstanbul “Son Anayasa Değişikliğinin Yüce Divan            
Açısından Değerlendirilmesi” başlığıyla yapılan sunumumdan (Metinler Kitabı 4, s. 262-280’te          
yayınlanmıştır.) güncellenerek ve özetlenerek hazırlanmıştır.  
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Yüce Divan Nedir? 
“Yüce Divan” (Fr. Haute Cour, İng. High Court, Alm. Staatsgerichtshof)6 ya da eski             

deyimiyle “Divan-ı Âli” denilince, ilk olarak başbakan ve bakanları görevleriyle ilgili           
suçlardan yargılayan mahkeme akla gelmektedir. Yüce Divan tarihi içerisinde, başbakan ve           
bakan dışında kamu görevlisi olarak sadece bir yüksek hâkimin7 yargılanması nedeniyle bu            
anlayış doğal olmakla birlikte, eksiktir. Çünkü “Yüce Divan”, “Anayasa Mahkemesi”nin,          
Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini,         
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi          
Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâkimler ve Savcılar          
Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava             
Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı          
yargılarken aldığı isimdir (AY md. 148/6-7; 6126 sayılı AMKK md. 2/1-ı, 3/1-ç; krş. 2949              
sayılı AMK md. 18/3)8.  

Karşılaştırmalı Hukukta Yüce Divan Görevini Hangi Mahkeme veya Organ         
Yerine Getirmektedir? 

Yüce Divan yargılaması çeşitli ülkelerde değişik organlar tarafından yerine         
getirilmektedir. Bununla ilgili olarak dört sistemin kabul edildiği belirtilmelidir:9  

1. Temyiz Mahkemesi Sistemi: Bazı ülkelerde Yüce Divan görevi için ayrı ve istisnai             
bir organa gerek görülmemiştir. Bu ülkelerde Yüce Divan görevi ülkenin en yüksek yargı             
organı olan Temyiz Mahkemesi'nce ifa edilmektedir. Örneğin Belçika ve Portekiz’de durum           
böyledir10. 

2. Özel Mahkeme Sistemi: İkinci grup ülkelerde ise Yüce Divan görevini aynı ad ile              
kurulan özel bir mahkeme yerine getirmektedir11. Örneğin Yunanistan ve Fransa’da durum bu            
merkezdedir. 

3. Anayasa Mahkemesi Sistemi: Bu sistemde Yüce Divan görevi Anayasa          
Mahkemesi’ne verilmiştir. Örneğin 1949 Alman (md. 61), 1929 Avusturya (md. 142), 1947            
İtalyan (md. 134) anayasalarında yer alan düzenlemeler bu yöndedir.  

6 Türk Hukuk Lügatı, 3. Baskı, (Hazırlayan: Türk Hukuk Kurumu), Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın              
Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1991, s. 75; Dayınlarlı, Kemal, Türkçe - Fransızca Hukuk Terimleri Sözlüğü,               
Ankara 1994, s. 613. 

7 Bkz. Yüce Divan, 19.12.2012,  2011/1, 2012/1 (www.anayasa.gov.tr/files/yuce_divan_2011.doc, 09.01.15) 
8 Kumaş, Rahmi, İktidardan Yüce Divana, İstanbul 1980, s. 5; Arslan, Yüce Divan, s. 5-7; Öztürk, Bahri, "Bir                  

Ceza Mahkemesi Olarak Yüce Divan", Anayasa Yargısı, Sa.12, Ankara 1995, s. 59; 1961 Anayasası'nın              
hazırlanması sırasında Temsilciler Meclisi’ndeki görüşmelerde, Anayasa Komisyonu Sözcüsü Muammer         
Aksoy Yüce Divan’ı "...en sorumlu mevkileri işgal eden ve devlet kudretini elinde tutan makamları              
muhakeme eden mahkemeler..." olarak tanımlamıştır (Bkz. Öztürk, Kazım, İzahlı, Gerekçeli, Anabelgeli ve            
Maddelere Göre Tasnifli Bütün Tutanakları ile Birlikte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Cilt 3, Ankara 1966, s.               
3760); 30.03.2011 tarihli ve 6216 sayılı “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında             
Kanun (AMKK)”un 2/1-ı maddesine göre ise “Yüce Divan”; “Anayasanın 148 inci maddesinin altıncı ve              
yedinci fıkralarında belirtilen kişilerin, görevleri ile ilgili suçlarından dolayı yargılamasını yapmakla görevli            
Mahkeme Genel Kurulunu” ifade etmektedir.  

9 Gözler, Kemal, Devlet Başkanları Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa 2001, s. 98, (http://              
www.anayasa.gen.tr/devletbaskanlari.htm, 26.07.05). 

10 Karş. Bilge, Necip, Bakanların Görev ve Sorumları, Yeni Desen Matbaası, Ankara 1956, s. 34; Armağan,                
Servet, 1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1978, s.              
165 ve dn. 102a. 

11 Bkz. Bilge, Bakanlar, s. 35; Armağan, 1961 Anayasası, s. 165 dn. 104. 
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4. Yasama Organı Sistemi: Diğer bazı ülkelerde ise Yüce Divan görevi yasama            
organına verilmiştir. Bu ülkelerin başında İngiltere gelmektedir ve diğer ülkeler (ör. ABD) bu             
sistemi oradan iktibas etmişlerdir12. İrlanda Anayasasındaki düzenleme de bu doğrultudadır. 

Yüce Divan’da Kimler Yargılanır? 
Yüce Divan (Anayasa Mahkemesi) 5982 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliği          

öncesinde görevleriyle ilgili suçlar dolayısıyla sadece Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu         
üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare          
Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve         
Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini yargılama yetkisine sahipti. Yeni            
düzenlemeyle TBMM Başkanı ile Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma          
Genel Komutanı da Yüce Divan’ın görev alanına dâhil edilmiştir (Ayrıca bkz. 353 sayılı             
Kanun’a 6519 sayılı Kanun md. 61 ile eklenen 15/A maddesine).  

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında Yüce Divan sisteminin esas itibariyle devlet         
başkanları ile hükümet üyeleri için kabul edildiği görülmektedir. Dolayısıyla biz temelde           
Yüce Divan sisteminin sadece Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar ile sınırlı olması           
gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak Türk anayasa geleneğinde, diğer bazı üst düzey          
görevlilerin de bu sistem kapsamında yargılanması benimsendiğinden ve kanun koyucu da bu            
düşüncede olduğundan yapılan değişikliğin mevcut duruma uygun olduğunu söyleyebiliriz. 

Yüce Divan’ın Yapısı/Oluşumu ve Üye Profili Nasıldır? 
Türk anayasa koyucusu yasama, yürütme ve yargı erkinin zirvesindeki bazı kamu           

görevlilerinin görev suçları nedeniyle yargılanmalarının genel mahkemelerde yapılmasını        
benimsememiş, bu görevin Anayasa Mahkemesi’nce yerine getirilmesini öngörmüştür.        
Kamuoyunda ve öğretideki yoğun eleştirilere rağmen 5982 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa            
değişikliğinde de sözü edilen tercih değişmemiş, bununla birlikte gerek Mahkemenin yapısı,           
gerekse yargılama usulü ve görev alanı açısından bazı yenilikler getirilmiştir. 

Anayasa’nın değişik 146. maddesine göre; Yüce Divan (Anayasa Mahkemesi) 17          
üyeden oluşmaktadır (f. 1). TBMM bunlardan ikisini Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan            
ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro               
başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli          
oylamayla seçer (f. 2). Cumhurbaşkanı ise üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi              
Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan            
ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu               
olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim  Kurulunun  kendi üyesi olmayan  yükseköğretim          
 kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri           
arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar,            
birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi              
raportörleri arasından seçer (f. 3). Anılan kişilerin Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilebilmesi           

12 Bilge, Bakanlar, s. 35; Armağan, 1961 Anayasası, s. 164 ve dn. 101-102; Yücel, Turgay, 1958 Fransız                 
Anayasası, Ankara 1988, s. 11,39-40; Atalay, Selahattin, "İngiliz Ceza Mahkemeleri", AD, Sa. 11-12, Ankara              
1958, s. 595-596; Hauriou, André, Droit Constitutionnel et Institutions politiques, deuxème édition, Paris             
1967, s. 781; Duverger, Maurice, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, PUF, Paris 1965, s. 661;               
Barthélemy, Josephe/ Duez, Paul, Traité de Droit Constitutionnel, Paris 1933, s. 869; Prélot, Marcel,              
Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, deuxième éditions, Paris 1961, s. 780; Vedel, Georges,             
Manuel Elémentaire de Droit Constitutionnel, Paris 1949 s. 541; Onar, Erdal, Meclis Araştırması, Ankara              
1977, s. 11; İslam, Nadir Latif, Türkiye'de Gensoru ve Meclis Tahkikatı, Ankara 1960, s. 21.  
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için, kırk beş yaşını doldurmuş olmaları kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim          
üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen            
avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu             
hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dâhil en az yirmi yıl              
çalışmış olması şarttır (f.5). Anayasa Mahkemesi üyeleri aralarından gizli oyla ve üye tam             
sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçer (f. 6). 

1. Anayasanın 146. maddesiyle öngörülen bu yapı dikkate alındığında, Mahkemenin          
toplam 17 üyesinin; Sayıştay’dan iki (2), Danıştay’dan iki (2), AYİM’den bir (1), Yüksek             
Öğretim Kurumlarından bir (1), üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim            
ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından             
dört (4) olmak üzere toplam on (10) üyesinin hukukçu olmayabileceği; dahası hukukçu            
üyelerden sadece birinin (Askeri Yargıtay kökenli olanın) ceza hukuku alanında uzman           
olabileceği görülmektedir.  

2. Ortaya çıkan bu kompozisyon, yani Anayasa Mahkemesi’nin oluşumu, üyelerinin          
kökeni ve uzmanlıkları dikkate alındığında, Yüce Divan görevinin lâyıkıyla yerine          
getirilebileceğini düşünmek mümkün değildir. Zira ceza yargılaması yapacak olan bir          
mahkemenin üyelerinin çoğunluğunun ceza hukukçusu ve hatta hukukçu dahi olmaması;          
bilimde uzmanlığın göz ardı edilmesinin ötesinde, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle AİHS’nin           
6. maddesindeki adil yargılanma hakkına aykırıdır.  

3. On yedi (17) (duruma göre 12) kişiden oluşan kurul, “ilk derece” olarak görev              
yapacak bir ceza mahkemesi için, müzakerelerin yüzeyselleşmesi, üyeler arasındaki iletişimin          
aksaması, gerekli dikkat, özen ve ilgi ile birlikte sorumluluk duygusunun azalması ve            
yargılamanın uzaması gibi sakıncaları doğurabilecek düzeyde kalabalıktır.  

4. Yedek üye siteminin kaldırılması ise olumlu bir değişikliktir. 
Yüce Divan’ın Yargılama Usulü Nasıldır?  
Anayasa Mahkemesi’nin çalışma ve yargılama usulünün düzenlendiği Anayasa’nın 149.         

maddesinde, Mahkemenin Yüce Divan sıfatıyla yürüteceği davaların Genel Kurulca karara          
bağlanacağı (f. 2) ve Genel Kurulun, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği           
başkanvekilinin başkanlığında en az on iki üye ile toplanacağı (f. 1) hüküm altına alınmıştır.  

1. Bilindiği gibi Yüce Divan sistemine yönelik olarak yapılan en önemli eleştirilerden            
birini, kararların kesin olması hususu oluşturmaktaydı. 5982 sayılı Kanunla Yapılan          
değişiklikte, Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabileceği ve          
Genel Kurulun bu başvuru üzerine vereceği kararların kesin olacağı hüküm altına alınmıştır            
(AY md. 148/9; 6216 sayılı AMKK md. 58). Getirilen olanak, olumlu bir gelişme olarak              
kabul edilebilmekle birlikte, etkili değildir ve gerçek anlamda bir kanun yolunda bulunması            
gereken unsurları içermemektedir. Belirtelim ki, Anayasa Mahkemesi’nin yapısı ve hukuk          
sistemi içerisindeki konumu dikkate alındığında bu konuda tatmin edici bir çözüm yolunun            
bulunması da mümkün değildir.  

2. Yüce Divan kararlarına karşı “yargılanmanın yenilenmesi” kanun yoluna         
başvurulabilmesi açıkça kabul edilmiştir (6216 sayılı AMKK md. 57). Yürürlükteki kanunlara           
göre de bu yola müracaatın mümkün olması karşısında anılan hükümle özde bir yenilik             
getirilmemiş olmakla birlikte, olası sorunların önüne geçilmesi ve kanunilik ilkesi açısından           
isabetli olmuştur. 
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3. Yüce Divan’da savcılık görevini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay          
Cumhuriyet Başsavcı vekili yapar (AY md. 148/8). Yargıtay Cumhuriyet savcılarından          
görevlendirilenler de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı         
vekiliyle birlikte duruşmaya katılabilir (6216 sayılı AMKK md. 57/5). 

4. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan olarak görev yaparken, Anayasaya ve yürürlükteki           
kanunlara göre hareket eder (6216 sayılı AMKK md. 57). Yüce Divan olarak görev yapacak              
olan kurul, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’dur. Esas olarak 17 kişiden oluşan Genel            
Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en         
az on iki üye ile toplanabilir ve kararları salt çoğunlukla alabilir (AY md. 149/1; 6216 sayılı                
AMKK md. 21)13. Görüldüğü gibi, ceza mahkemesi olarak görev yapacak kurulun üye sayısı             
ve üyeleri yargılama boyunca değişebilecektir. Bu durum, tabiî hâkim ilkesine ve adil            
yargılanma hakkına taban tabana zıttır. 

Yüce Divan’la İlgili Eleştiriler ve Çözüm Önerileri Nelerdir? 
Türk Hukuk Sistemine l876 Anayasası ile giren ve “Divan-ı Âli” adıyla oluşturulan,            

l96l ve l982 Anayasalarımızda ise Anayasa Mahkemesi’nce yerine getirilmesi anayasa          
koyucu tarafından uygun görülen “Yüce Divan” görevi uzunca bir süredir, yapılan işin önemi             
toplumsal ve siyasal yaşamdaki etkilerinin boyutu ile doğru orantılı olarak yoğun bir            
tartışmanın ve eleştirinin konusu olmaktadır. Buradaki tenkitlerin odak noktasını Anayasa          
Mahkemesi’nin, Yüce Divan sıfatıyla bir ceza mahkemesi olarak faaliyet göstermesinin          
yerinde olmadığı düşüncesi oluşturmaktadır.  

5982 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler bu eleştirilerin haklılığını ortadan kaldırılacak          
nitelikte değildir. Anılan sakıncaları özetle tekrar etmek gerekirse: 

- Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğunun mesleki kökenleri göz önünde         
tutulduğunda, ceza hukuku uzmanı olmaktan öte hukukçu dâhi olmayabilecekleri ortaya          
çıkmaktadır. Mahkemenin bugünkü oluşumunda hukukçu üyelerin çoğunlukta olması ileride         
azınlığa (asgari 7 kişiye, 12 kişi ile toplanılması hâlinde ise 2 kişiye) düşmeyecekleri             
anlamına gelmez. Ayrıca Anayasa Mahkemesi (Yüce Divan) Başkanının hukukçu olmayan          
(örneğin bir müsteşar) üyeler arasından seçilmesi de göz ardı edilemeyecek bir olasılıktır.            
Anılan gerçek her ceza mahkemesinde olduğu gibi Yüce Divan’ın da amacı olan “maddî             
gerçek (adalet)” hedefine, ceza ve ceza muhakemesi kanunlarına dayanılarak ulaşılmasını          
oldukça güçleştiren bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de bu amaca ancak,            
hukukun genel ilkelerine, pozitif hukukun normlarına dayanılarak ve usul yasalarının          
belirlediği şekle ilişkin güvencelere uyulmak suretiyle varılabilir. Anayasa Mahkemesi başkan          
ve üyelerinin mesleki formasyonları dikkate alındığında bu amaca ulaşılabilmesini olanaklı          
kılan zorunlu niteliklere sahip olamayabilecekleri ortadadır. 

- Mahkemenin sonuç olarak Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından seçilen üyelerden          
oluşması, Mahkemenin her yöndeki kararının (özellikle siyasal boyutu olan davalarda)          
etkisini ve gücünü zayıflatacaktır.  

- Anayasa Mahkemesi’nin asli görevi, kanunların Anayasaya uygunluğunun        
denetlenmesi, yani “Anayasa Yargısı”dır. Mahkeme bu konuda faaliyet gösterirken klasik          
anlamda bir yargılama yapmamakta, kendine özgü yönleri olan bir “denetim” işlevini yerine            

13 6216 sayılı AMKK md. 21 (Genel Kurul): “(1) Genel Kurul, Mahkemenin onyedi üyesinden oluşur. Genel Kurul,                
Başkanın veya belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanır./ (2) Genel Kurulun              
görevleri şunlardır:/ a) İptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara bakmak…” 
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getirmektedir. Hukuk devleti ilkesinin klasikleşmiş bir söylemi hâline gelen bu görevin önemi            
ve Anayasa Mahkemesi’nin diğer konulardaki iş yükü dikkate alındığında, Yüce Divan           
görevinin bu Mahkemenin asıl çalışma alanını uzun süre bloke edebileceği, bunun ise            
Anayasa Mahkemesi’nin aslî fonksiyonuna olumsuz etkide bulunacağı yadsınamaz bir         
gerçektir.  

- Yüce Divan kararlarına karşı “yeniden inceleme için başvuru” (AY md. 149/9) olanağı             
getirilmişse de, bu, gerçek anlamda bir kanun yolu olmadığı gibi, etkili bir yöntem de              
değildir. Zikredilen husus özellikle siyasi yönü olan bir davada tarafların tatmin edilmesi,            
maddî gerçeğe ulaşılması, toplumsal barışın kurulması ve sürdürülmesi amaçlarını sağlamaya          
yetmeyeceği için kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur. Bununla beraber, Anayasa           
Mahkemesi’nin oluşumu ve yapısı gereği kendi içinde yetkin bir yasa yolu, yani denetim             
muhakemesi oluşturulması da mümkün değildir. Bu durum da Yüce Divan görevinin Anayasa            
Mahkemesince yerine getirilmesinin bir başka sakıncasını oluşturmaktadır.  

- Yüce Divan görevinin kalabalık bir heyet tarafından yerine getirilmesi ideal bir ceza             
yargılamasının önünde önemli bir engeldir. 

- Yüce Divan olarak görev yapacak genel kurulun değişken üyeli olması, tabii hâkim             
ilkesine ve dolayısıyla adil yargılanma hakkına aykırıdır. 

Bu durum karşısında şu anki düzenlemede mevcut olan ya da olabilecek sorunların            
çözülebilmesi ve ceza yargılamasının gerekleri ile amaçlarına uygun olarak yerine          
getirilebilmesi için “Yüce Divan” görevinin Anayasa Mahkemesi’nden alınması ve aşağıda          
özetleyeceğimiz sebeplerle “Yargıtay”a verilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.  

- Bütün üyelerinin uzun yıllar fiilen hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi yapan            
uygulayıcılar arasından seçilip, kural olarak uzmanlaştıkları alanlara göre ceza ve hukuk           
dairelerinde görev aldıkları düşünüldüğünde, Yargıtay’ın ceza yargılamasındaki uzmanlığı        
açıktır. 

-Yargıtay adlî yargı örgütünün en üstünde düzenleyici, içtihat yaratıcı, denetleyici          
işleviyle bağımsız ve tarafsız bir yüksek mahkemedir. Mahkeme’nin bu işlevi ile Yüce Divan             
görevi arasında paralelliğin ötesinde bir özdeşlik vardır. Yargıtay’ın bu yönü, Yüce Divan            
görevini ceza yargılamasının amaçlarına ve gereklerine göre yürütmesinde, diğer tüm          
mahkemelere göre ona bir avantaj sağlar. 

- Yargıtay’ın dairelerden oluşması ve sayısının çokluğu verilecek kararlara karşı gerek           
itiraz, gerekse temyiz şeklindeki kanun yollarının düzenlenmesini oldukça        
kolaylaştırabilecektir. Örneğin hem kişisel, hem görev suçlarında ceza dairelerinin “ilk derece           
mahkemesi”, Ceza Genel Kurulu'nun “denetim mahkemesi” olarak görev yapması         
durumunda, kanun yolu aşamasında beklenen tüm faydaları eksiksiz olarak yerine          
getirebilecektir. Ayrıca yargılama sırasında ilk derece mahkemesi olarak ceza dairesinin          
başvuracağı “koruma” ya da “usul tedbirleri”ne (örneğin tutuklama kararına) karşı kendisini           
sayı olarak takip eden daireye itirazda bulunulabilmesi olanağı Yüce Divan görevinin           
Yargıtay’ca yerine getirilmesi önerisinin diğer bir tercih sebebini oluşturacaktır.  

Ülkemizdeki genel yargı organlarının tam anlamıyla bağımsız ve teminatlı olmaması          
sebebiyle, üst düzey kamu görevlilerini görev suçları nedeniyle tarafsız, tereddütsüz ve           
cesaretle yargılayamayacağı gerçeği karşısında bu görevlilerin teminatlı ve bağımsız         
hâkimlerden oluşan bir yüksek yargı organında yargılanmasının doğru olduğunu ancak,          
Anayasa Mahkemesi’nin aslî fonksiyonu, başkan ve üyelerinin atanması, nitelikleri, mesleki          
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formasyonları ve etkili bir kanun yolunun bulunmaması hususları göz önüne alındığında, bu            
görevin Anayasa Mahkemesi’ne verilmesinin isabetli bir tercih olmadığını düşünmekteyiz.         
Zira Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan faaliyeti açısından ortaya çıkan tüm olumsuz           
yönlerinin; söz konusu görevin Yargıtay tarafından yerine getirilmesi durumunda;         
Mahkemenin oluşumu, temel işlevi, başkanı ve üyelerinin seçimi, nitelikleri bir bütün olarak            
değerlendirildiğinde bertaraf edilebileceği kanısındayız. 
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