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GİRİŞ 

Her hukuk metni gibi anayasalar da görünmeyen bir arka plana ve derinliğe 

sahiptir. ÇAĞLAR’ın da belirttiği gibi: “Anayasalar şifreli metinlerdir ve her 

anayasada iktidar yapısının gizli mantıkları vardır. Bunun içindir ki, anayasaları  

okurken şifre anahtarları kullanmak, iktidar yapısının  gizli mantıklarını görmek için 

flaşla çalışmak gerekir.”1 Bu durumda anayasaları okurken flaşa en az ihtiyaç 

duyduğumuz yer anayasaların Başlangıç kısımlarıdır. Çünkü her anayasada 

bulunmamakla birlikte bulunduğu anayasalarda Başlangıç kısımları; anayasa 

koyucuların dayandığı ilkeler, iktidarın mantığı, anayasa uygulaması ve yönetim tarzı 

hakkında ciddi ipuçları verir. 

Anayasaların Başlangıç kısımları değerlendirilirken, çalışmanın amacıyla sınırlı 

olarak anayasa kavramı ve anayasaların kapsamı üzerinde de durmakta fayda vardır. 

Çünkü her anayasada bulunmamakla birlikte, pek çoğunda bulunan ve farklı içeriklere 

sahip olan Başlangıç kısımları, devletlerin anayasaya ilişkin tercihleriyle ve "Bir anayasa 

neyi içermelidir ?" sorusuna verdikleri yanıtla yakından ilgilidir. 

Kısaca, devletin kuruluşunu, örgütlenişini, iktidarın el değiştirmesini ve kişilerin  

hak ve hürriyetlerini düzenleyen  kurallar bütünü olarak tanımlanan anayasaların 

kapsamı konusu iki açıdan incelenebilir: Birincisi anayasaların, maddi veya şekli 

                                                           
1 ÇAĞLAR, Bakır: "İktidar Yapısında '82 Formülü ve Karşı Tezler' ”, İdare Hukuku ve İlimler Dergisi,  

S. 1-3, 1988, s. 57-68.  
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anayasa oluşuna ilişkindir. İkincisi ise şekli bir anayasada genellikle  hangi konularla 

ilgili kuralların yer aldığı (ve alması gerektiği) sorunuyla ilgilidir.2

Şekli anlamda anayasa, belli bir ülkede belli bir usule uyularak yürürlüğe konan 

ve anayasal düzenin esaslarını sistematik bir biçimde bir araya getiren "Anayasa" adlı 

resmi hukuki belgeyi ifade etmektedir.3 Anayasa içeriği ile değil fakat biçimi ile 

nitelendirilmektedir.4 Bu şekli anayasanın içerdiği kuralların tamamı "Anayasal" -yani 

siyasal iktidar ilişkilerini, devletin temel kurumlarının yapı ve işleyişini, temel hakları 

düzenler- nitelikte olmayabilir. Örneğin,  ABD Anayasası’na 1919 yılında eklenen ve 

daha sonra 1934'te kaldırılmış olan içki yasağına5 ve  İsviçre Anayasası' nda yer alan 

kasaplık hayvanların kesim yöntemine ilişkin hükümler böyledir.6 Diğer yandan, şekli 

anayasa, anayasal nitelikteki bütün kuralları içermeyebilir. Örneğin, seçim sistemlerinin 

ve siyasal partilerin, anayasal düzenin yapı ve işleyişiyle arasında sıkı bir ilişki olmasına 

rağmen, anayasalar bu konuları ayrıntılı olarak düzenlemeyip bu işi yasalara 

bırakabilmektedir.7

Maddi anlamda anayasa, şekli nitelikleri ne olursa olsun, devletin temel yapısını 

işleyişini ve devlet-birey ilişkisinin ilkelerini belirleyen yazılı ve yazılı olmayan 

                                                           
2 ERDOĞAN Mustafa :Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999, s. 48. 

3   ERDOĞAN (1999), s. 48. 

4  TEZİÇ, Erdoğan: Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Beta Yayınları, İstanbul, 1991, s. 142. 

5   KARAMUSTAFAOĞLU, Tuncer: "Bir Anayasa Yasağının Hikayesi" Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi,, C. 35, 1978, S. 1-4, s. 119-129. 

6 TUNAYA, Tarık Zafer: Siyasi Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1982, s. 110; ERDOĞAN 

(1999), s. 48. 

7 ERDOĞAN (1999), s. 48. 
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kuralların bütünüdür.8 Başka bir ifadeyle, anayasal konulara ilişkin  bütün kurallar 

maddi anlamda anayasayı oluşturmaktadır. Bu nedenle geniş anlamda anayasa, şekli 

anayasanın yanında, anayasal düzenle ilgili sonuçları olan olağan yasalar ile yazılı 

olmayan uygulamaları da içerir.9

Anayasanın kapsamına ilişkin ikinci konu, bir anayasanın neleri içerdiği veya 

içermesi gerektiğiyle ilgilidir.10 Bu noktada inceleme alanımız yazılı ve şekli 

anayasalardır. Anayasaların içeriğine ilişkin tercihler, devletten devlete değişmekte ve 

çeşitlilik göstermektedir. Amacımız bu konuyla ilgili tek ve değişmez bir doğruya 

ulaşmak değil, konuyla ilgili genel bir değerlendirmede bulunmaktır.  

Bu değerlendirmelere geçmeden önce, devletlerin çerçeve veya düzenleyici 

anayasa yapma konusundaki tercihlerine kısaca değinmek gerekecektir. Çerçeve 

anayasaların tercihi halinde; daha spesifik ayrıntılar ile potansiyel belirsizliklerin daha 

sonra yasama ve yargı kurumlarınca çözümleneceği varsayımıyla, kurumsal 

düzenlemeler yapma ve genel prensipler koymakla yetinilmektedir.11 Çerçeve 

anayasaların aksine uzun ve ayrıntılı olan ve kanunlara benzer kodifikasyon tekniğiyle 

düzenlenen düzenleyici anayasaların tercihi halinde ise; siyasal istikrarı sağlamak ve  

geleceğe yönelik hedefler belirlemek için anayasada ayrıntılı kurallara yer 

verilmektedir.12

                                                           
8 ERDOĞAN (1999), s. 48. 

9 Ayrıntılı bilgi için bkz TEZİÇ (1991), s. 141-142; ERDOĞAN (1999), s. 49-52. 

10 Konuyla ilgili olarak bkz. DAL, Kemal: Anayasa Hukuku Temel İlkeleri, Ankara, 1983, s.64-66. 

11 ATAR, Yavuz: Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Yayınevi, Konya, 2002, s.6. 

12 ATAR (2002), s.6. 
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Bir anayasanın neleri içermesi gerektiği konusundaki esas ayrım anayasa 

hakkındaki düşünceden kaynaklanmaktadır13. WHEARE konuyla ilgili görüşünü şöyle 

ifade etmiştir: " İlke olarak anayasayı  hukuksal belge olarak gören  ve bu nedenle de 

pratikte yalnızca hukuk kurallarına yer veren  ve bunun dışında hiçbir şeye yer 

vermeyen görüşle; anayasayı bir çeşit manifesto, iman ikrarı, ülkülerin ifadesi ve 

'ülkenin buyruğu' gibi gören görüş birbirinden kesinlikle farklıdır."14 Kuşkusuz 

dünyadaki bütün topluluklar için uygun, elverişli ve kullanışlı tek tip bir anayasa 

formülü vermek mümkün değil ise de; bir anayasanın temel olarak şu konuları içerdiğini 

söylemek mümkündür: Devletin kuruluşu, yapısı (Tek yapılı ya da federasyon, 

konfederasyon gibi çok yapılı mıdır?),15 devletin biçimi (Cumhuriyet midir, monarşi 

midir ?),16 devlet organlarının (yasama, yürütme, yargı) kuruluşu, işleyişi, yetkileri ve 

ilişkileri,17 devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerinin dayandığı temel ilkeler,18 

                                                           
13 WHEARE, K. C: Modern Anayasalar, (Çev. Mehmet TURHAN), Değişim Yayınları, İstanbul, 1984, 

s. 43. Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. ESEN Bülent Nuri: Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Ayyıldız 

Matbaası, Ankara, 1970, s. 54-60. 

14 WHEARE (1984), s. 43. 

15 TUNAYA (1982), s. 110, 111. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.. LIJPHART, Arend: Çağdaş 

Demokrasiler: 21 Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri, (Çev. Ergun ÖZBUDUN, 

Ersin ONULDURAN), Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Ortak Yayını, Ankara, 1988 

s.113vd.; UYGUN, Oktay: Federal Devlet Temel İlkeler, Kurumlar, Uygulama, İtalik Yayınları, 

Anakara, 2002. 

16 TUNAYA, (1982), s. 110; ERDOĞAN (1999), s. 49, 50; WHEARE (1984), s. 46. 

17 TUNAYA (1982), s.110; ERDOĞAN(1999), s. 5; WHEARE (1984), s. 47. 

18 TUNAYA (1982), s.110; ERDOĞAN (1999), s. 50. Farklı görüş için bkz.. WHEARE (1984), s. 65. 
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anayasaların değiştirilmesi yöntemi19 ve bazı anayasalarda yer alan Başlangıç (Dibace) 

kısmı.20

Sonuç olarak, hemen hemen her anayasanın kapsamında devletin niteliği, temel 

organları, bu organların yetki paylaşımı ve temel hak ve hürriyetler bulunmaktadır. 

Ancak bunların ötesinde her anayasada bir ekonomik, sosyal ve siyasal felsefe vardır  ve 

anayasanın kapsamına dahil olan her şey, bu felsefeye dayanarak düzenlenir. 

anayasaların kapsamında yer alan ve bu kapsamın dayanağını teşkil eden devlet 

felsefesinin açıklandığı yer ise, anayasaların Başlangıç kısmıdır. 

Anayasaların felsefesini, ruhunu ve dayandığı ilkeleri ortaya koymaları 

bakımından diğer hukuk normlarına göre farklılık gösteren Başlangıç kısımlarının  

hukuki değerinin ortaya konduğu tez, iki bölümden oluşmaktadır: Tezin ilk bölümünde, 

Anayasa Başlangıç Kısımları ve Türk Anayasa Hukukundaki Örnekleri , ikinci 

bölümünde ise Türk Anayasa Hukukunda Başlangıç Kısımlarının hukuki değeri 

incelenmiştir.  

Başlangıç kısımlarının anayasalara giriş dinamikleri ve özelliklerinin incelendiği 

ilk bölümde Başlangıç kısımlarının genel bir değerlendirmesi yapılmış; Başlangıç 

kavramına ve tarihsel gelişimine değinilmiş, Başlangıç kısımlarının anayasalara giriş 

dinamikleri ile maddi ve şekli özellikleri ortaya konmuştur. Başlangıç kısımlarına ait 

genel değerlendirmenin ardından Türk Anayasa Hukukunda Başlangıç kısımları ele 

alınmıştır. İlk olarak  Türk Anayasa Hukuku Tarihinde Başlangıç kısımlarının 

anayasalara giriş dinamikleri araştırılmıştır. Bu araştırmayla Osmanlı ve Cumhuriyet 

                                                           
19 ERDOĞAN (1999), s. 52. 

20 TUNAYA (1982), s.110; ERDOĞAN (1999), s.52; WHEARE (1984), s. 65. vd. 
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Dönemi Anayasalarında bir Başlangıç kısmına  yer verip vermeme tercihi ve bu tercihin 

nedenleri, anayasaların yapılış koşulları göz önünde bulundurularak ortaya konmaya 

çalışılmıştır. İncelemenin devamında Başlangıç kısmına yer veren 1961 ve 1982 

Anayasası'nın Başlangıç kısımlarının şekli ve maddi özellikleri değerlendirilmiştir.  

 Tezin ikinci bölümünde Başlangıç kısımlarının hukuki değeri sorununa ilişkin 

genel bir değerlendirme yapılmış, ardından Türk Anayasa Hukukunda Başlangıç 

kısımlarının hukuki değeri araştırılmıştır. 1961 ve 1982 Anayasası'nda Başlangıç 

kısmına ilişkin anayasal hükümler ortaya konmuş, bu konuyla ilgili olarak doktrindeki 

tartışmalara yer verildikten sonra Anayasa hukukunun jürisprüdansiyel kaynakları ele 

alınmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç kısmına yer verdiği kararlar incelenirken, 

1961- 2005 yılları arasında verilmiş Anayasa Mahkemesi kararları ele alınmış ve 

Başlangıç ilkelerinin ölçü norm değeri ortaya konmuştur. Bu bölümde, ayrıca Anayasa 

Mahkemesi'nin 1961 ve 1982 Anayasaları dönemlerinde siyasi parti kapatma 

davalarında verdiği kararları incelenmiş, Başlangıç kısmının, siyasal alanın sınırını 

belirlemedeki yeri değerlendirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BAŞLANGIÇ KISIMLARININ ANAYASALARA GİRİŞ DİNAMİKLERİ VE 

ÖZELLİKLERİ 

 

I. GENEL OLARAK ANAYASA BAŞLANGIÇ KISIMLARI 

A. BAŞLANGIÇ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Anayasalar, hem siyasal eylemin kurallarını koyar, hem de bunların dayandığı 

felsefeyi saptar. Bu açıdan anayasalar, belirli bir toplum felsefesini ve bu felsefenin  

nasıl ve hangi koşullar altında geçerli sayılabilecek usullerle eylem 

yaratabileceklerini tespit eden belgelerdir.21 Anayasaların dayandıkları temel 

felsefelerini, ideolojik prensiplerini ortaya koyma biçimlerinin başında ise 

"Başlangıçlar" gelir. Başlangıçlar, anayasayı yapanların iradesiyle, anayasaların 

felsefesini, yapıldıkları dönemin siyasi ve sosyal koşullarını, yapılış nedenlerini, 

dayandıkları temel ilke ve değerleri  açıklayan ve anayasaların başında yer alan 

metinlerdir.  

"Başlangıç" kısmı doktrinde çeşitli şekillerde tanımlanmıştır ÖZBUDUN' a 

göre "Başlangıç" kısımları anayasaların yapılış sebeplerini ve dayandıkları temel 

felsefeyi açıklayan çoğu zaman edebi üslupla yazılmış metinlerdir.22 ATAR, 

Başlangıcı, anayasaların yapılış sebepleri ile dayandıkları temel felsefeyi açıklayan 

genellikle edebi bir üslupla yazılan kısım olarak tanımlamış ve bu kısmın anayasanın 

"en ulusal ve en özel" yönünü ortaya koyduğunu vurgulamıştır.23 DAL ise Başlangıç 

                                                           
21 TUNAYA (1982), s. 115. 

22 ÖZBUDUN, Ergun :Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2002, s. 71. 

23 ATAR (2002), s. 56. 
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kısımlarını, ait oldukları anayasaların yapılış sebeplerini ve anayasanın hangi 

düşünce ve felsefeyi savunduğunu kısa, öz ve açık biçimde anlatan metinler olarak 

tanımlamıştır.24 TANÖR' e göre ise Başlangıç, anayasanın dayandığı temel görüş ve 

ilkeleri belirten bölümdür.25

Anayasanın amacını ve dayandığı temel ilkeleri gösteren Başlangıç 

konusunda ilk örnek 1787 tarihli Amerikan Anayasasında görülmüştür.26 Sade bir 

dille kaleme alınmış, tek cümleden oluşan 1787 tarihli Amerikan Anayasası 

Başlangıç kısmı, kurulan  federasyonun dayandığı temelleri, varoluş amacını ve 

hedeflerini ortaya koymuştur.  

Avrupa ülkelerinde ise Başlangıç kısmının yer aldığı ilk anayasa, 3 Mayıs 

1791 tarihli Polonya Anayasasıdır27. 3 Eylül 1791 tarihli Fransız Anayasası da 

Başlangıç kısmına sahip ilk Avrupa Anayasalarından biri olarak kabul 

edilmektedir28. Bu Başlangıç kısımları, hem hak ve özgürlükleri tanıması 

bakımından, hem de belirli felsefe içermesi yönünden önemlidir. 

                                                           
24 DAL, Kemal:Türk Teşkilat Esas Hukuku, Gazi Üniversitesi Basın Yayım Yüksek Okulu 

Basımevi, Ankara, 1986, s.133. 

25 TANÖR, Bülent - YÜZBAŞIOĞLU, Necmi: 1982 Anayasası'na Göre Türk Anayasa Hukuku, 

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 46. 

261787 tarihli Amerika Birleşik  Devletleri Anayasası' nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of 

the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IXX, Oceana Publications., April 2005, 

New York. Ayrıca bkz http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sf.html (29.08.2005). 1787 

tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın  Başlangıç kısmının çevirisi için bkz. WHEARE 

(1984), s. 66. 

27 1791 tarihli Polonya Anayasası' nın Başlangıç kısmı için bkz. 

http://www.-personal.engin.umich.edu/zbigniew/constitutions/k3m.PL.00..html(29.08.2005) 
28 NALBANT'a göre, 1791 Fransız Anayasası ayrıca bir Başlangıç kısmı düzenlememiş, Anayasa' da 

yer alan I. Başlık ile, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi, Anayasaya dahil edilmiştir.Gerçek 
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Bu örneklerden sonra, anayasalara Başlangıç kısmı koyma bir gelenek halini 

almıştır. On dokuzuncu yüzyılda yapılan 1853 tarihli Arjantin Anayasası,29 1867 

Kanada Anayasası30 ile 1886 tarihli Kolombiya31 Anayasalarının başında da birer 

Başlangıç kısmı bulunmaktadır. Daha sonraki dönemlerde 1919 tarihli Finlandiya 

Anayasası32 gibi aynı tarihli Weimar Anayasası33 da Başlangıç kısmına yer vermiştir. 

Bu Anayasaları, 1937 tarihli İrlanda Anayasası34ve 1946 tarihli Japonya35 Anayasası 

                                                                                                                                                                     
anlamda bir Başlangıç (prèambule) içeren ilk Fransız Anayasası ise, III. Cumhuriyet Anayasası olan 

1848 tarihli Fransa Anayasasıdır. NALBANT, Atilla: Anayasa Başlangıçlarının Hukuki Değeri (İki 

Örnek:1982 Türk ve 1958 Fransız Anayasa Başlangıçları), Basılmamış yüksek lisans tezi, 

İstanbul, 1990 (1990a), s.122vd. Ancak 1791 tarihli Fransız Anayasası incelendiğinde bir Başlangıç 

kısmının yer aldığı görülmektedir. 1791 Fransız Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. 

http://sourcebook.fsc.edu/history/constitutionof1791.html(29.08.2005) 
29 1853 tarihli Arjantin Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of 

the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. I, Oceana Publications,1974, New York. 
30 1867 tarihli Kanada Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. III, Oceana Publications,1974, New York. 
311886 tarihli Kolombiya Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz.Constitution of the Countries of 

the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. III, Oceana Publications,1974, New York. 
32 1919 tarihli Finlandiya Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of 

the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol.V, Oceana Publications,1974, New York. 
33 1919 tarihli Weimar Anayasası için bkz. 

http://web.jjay.cuny.edu/~jobrien/reference/ob13.html(29.08.2005). 
341937 tarihli İrlanda Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IX, Oceana Publications, April 2005, New York .Ayrıca bkz. 

http://cathaoirleach.oireachtas.ie/history.asp(29.08.2005). 
35 1946 tarihli Japonya Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IX, Oceana Publications, April 2005, New York 
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gibi pek çok Anayasa izlemiş ve bu gelenek 2000'li yılarda yapılan Anayasalara 

kadar uzanmıştır.36

Sonuç olarak, Başlangıç kısımları, özel hukuki metinlerdir. Çünkü her 

Başlangıç kısmı, aynı zamanda siyasi bir manifesto, tarihi bir belge ve edebi bir 

eserdir. Devletlerin anayasalarında Başlangıç kısmı bulunması ise on sekizinci 

yüzyıldan günümüze kadar gelen bir gelenektir. 

 

B. BAŞLANGIÇ KISIMLARININ ANAYASALARA GİRİŞ 

DİNAMİKLERİ 

Devletlerin anayasalarında bir Başlangıç kısmına yer vermeleri çok farklı 

nedenlere dayanabilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak her bir devlet için ayrı bir 

değerlendirme yapılamayacak; fakat, genel başlıklar altında, Başlangıçların, 

anayasalara giriş dinamikleri incelenecektir.37

 

                                                           
36 2002 tarihli Azerbaycan Anayasası ve aynı tarihli Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasası örnek olarak 

gösterilebilir. 2002 tarihli Azerbaycan Anayasası 'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the 

Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol.I, Oceana Publications, April 2005, New York;. 

Ayrıca bkz. http://www.meclis.gov.az/kons/index.htm (29.08.2005).Azerbaycan Anayasası ile ilgili 

olarak bkz. GÖNENÇ, Levent: "Azerbaycan Anayasası Üzerine Notlar", Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 47, 1998, S. 1-4, s. 185-220. 

 2002 tarihli Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the 

Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. X, Oceana Publications, April 2005, New York. 

37 Başlangıç kısımlarının Anayasalara giriş dinamikleri, anayasal değişmenin dinamikleri ile kimi 

noktalarda paralellik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz ATAR, Yavuz: Demokrasilerde Anayasal 

Değişmenin Dinamikleri ve Anayasa Yapımı, Mimoza Yayınları, Konya, 2000, s.21. 
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1.Yeni Bir Devletin Kurulması veya Bir Ülkenin Bağımsızlığına 

Kavuşması 

Yeni bir devletin kurulması ya da bir ülkenin işgal veya koloni yönetiminden 

kurtularak bağımsızlığına ulaşması hallerinde, bu gelişmeleri genellikle bir 

anayasanın yapılması izler.38 Başlangıç kısımları da çoğu kez anayasa koyucuların 

bağımsızlık sonrasında bir takım siyasal ilke ve değerleri uygulama ve benimsetme  

ihtiyacı duymalarının veya belli bir ideolojik tercihi anayasaya yansıtmak 

istemelerinin sonucu olarak ortaya çıktığı için; yeni bir devletin kurulması ya da 

bağımsızlığın kazanılması durumunda anayasa yapılırken Başlangıç kısmına yer 

verilebilmektedir. 

Yeni bir devletin kurulması, ya anayasanın yapılmasından önce gerçekleşir, 

ya da önce anayasa yapılır ve bu anayasa yeni devletin kuruluşunu, temel organlarını 

ve bunların işleyişini, devletin siyasal sistemini ortaya koyar ve kişilerin hak ve 

hürriyetlerini düzenler.39 Amerikan Anayasası'nın bu anlamda, Amerika Birleşik 

Devletleri'ni kuran bir Anayasa olduğu söylenebilir. Çünkü, bir takım devletlerin  bir 

araya gelerek bir konfederasyon oluşturmaları, daha sonra da bunu bir federasyona 

dönüştürmeleri bir anayasa ile gerçekleşmiştir.40 Daha önce değinildiği gibi Amerika 

Birleşik Devletleri Anayasası, kurduğu federasyonun dayandığı temelleri, varoluş 

amacını ve hedeflerini içeren bir Başlangıç Kısmına sahiptir. Amerikan Anayasasını 

yapanlar 1787 yılında Anayasalarının başına şu ifadeyi  koymuşlardır: “Biz Birleşik 

Devletler halkı, daha yetkin bir birlik oluşturmak, adaleti yerleştirmek, yurtiçi 

                                                           
38ATAR (2000), s. 21. 

39 ATAR (2000), s. 21. 

40ATAR (2000), s. 21. 
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huzuru sağlamak, dışarıya karşı ortak savunmayı gerçekleştirmek, genel refahı 

yükseltmek  ve bizden sonra gelecekleri de yararlandırmak amacıyla Amerika 

Birleşik Devletleri için bu Anayasayı düzenliyoruz.”41

Bir ülkenin işgal ya da koloni yönetiminden kurtulması ve bağımsızlığını 

elde etmesi de, o ülkede yeni bir anayasa yapılmasını gerekli kılar.42 Asya, Orta 

Doğu ve Afrika'da yer alan sömürgeler yirminci yüzyılda bağımsızlıklarını 

kazanarak yeni anayasalar yapmışlar ve bu anayasalarının başına çoğunlukla bir 

Başlangıç kısmı koymuşlardır. Örnek olarak, Fransız sömürgesi iken 1956 yılında 

bağımsızlığını kazanan Tunus, 1957 Anayasası'na43 bir Başlangıç kısmı eklemiştir. 

Yine eski İtalyan sömürgesi olan Eritre, 1993 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, 1997 

tarihli Anayasası'na bir Başlangıç kısmı ekleyerek bağımsızlık uğruna yapılan 

savaşlara değinmiştir. 44

                                                           
41 Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IXX, Oceana 

Publications, April 2005, New York.. 1787 tarihli Amerika Birleşik  Devletleri Anayasası'nın  

Başlangıç kısmının tercümesi için bkz. WHEARE (1984), s. 66. 

Ayrıca bkz. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sf.html (29.08.2005). 

42 ATAR (2000), s. 21. 

43 1957 Tunus Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz: Constitution of the Countries of the World, 

(Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. XVIII, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ts__indx.html.(29.08.2005).  Tunus'un  siyasi tarihi için bkz. 

Political Handbook of the World: 2000-2002, (Eds. Arthur S.Banks, Thomas C. Muller), CSA 

Publication, New York, 2004, s. 1110  vd. 

44 1997 Eritre Anayasası 'nın Başlangıç kısmı için bkz.: Constitution of the Countries of the World, 

(Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. VI, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.trybunal.gov.pl/constit/constitu/other/eritrea/eritre-e.htm (29.08.2005). Eritre' nin siyasi 
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Bazen de bir ülkenin işgalden kurtularak bağımsızlığını kazanmasıyla 

anayasa yapılması gerekir.45 Bu anayasalarda bağımsızlık coşkusunu, yeni devletin 

dayandığı felsefeyi ve temel ilkeleri belirtmek amacıyla Başlangıç kısmına yer 

verildiği görülmektedir. Örnek olarak Endonezya; Hollanda sömürgesi iken II. 

Dünya Savaşı sırasında Japonlar tarafından işgal edilmiş, Japonlar teslim olur olmaz 

bağımsızlığını ilan etmiştir (17 Ağustos 1945). Endonezya, bağımsızlığının ardından 

yaptığı 1945 tarihli Anayasasına bir Başlangıç metni eklemiş ve bu metinde 

bağımsızlık mücadelesinden ve bu mücadelenin bağımsızlığın kazanılmasıyla 

sonuçlandığından söz etmiştir.46  

2. Ülkede Siyasal Rejimin Değişmesi veya Kesintiye Uğraması: İhtilaller, 

Devrimler ve Darbeler  

Bir ülkede çeşitli faktörlerin etkisiyle gerçekleşen  ihtilal, devrim veya  

hükümet darbesi47 ve ülkenin parçalanması gibi yollarla siyasi rejimde kökten veya 

                                                                                                                                                                     
tarihi için bkz. Political Handbook of the World: 2000-2002, (Eds. Arthur S.Banks, Thomas C. 

Muller), CSA Publication, New York, 2004, s. 349 vd. 

45ATAR (2000), s. 22. 

46 1945 tarihli Endonezya Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz Constitution of the Countries of 

the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IX, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://asnic.utexas.edu/asnic/countries/indonesia/ConstIndonesia.html(29.08.2005).                  

Endonezya bağımsızlık mücadelesinin ayrıntıları için bkz. The Encyclopedia of Political 

Revolutions, (Ed. Jack A. Goldstone), Congressional Quarterly Inc., Washington, D. C. s. 236 vd. 

47 Bu kavramların tanımını SAN şöyle yapar: " ihtilal, düzeni değiştirmek üzere zora başvurularak 

yapılan  yaygın halk hareketi; hükümet darbesi, mevcut siyasal iktidarı dikkatle hazırlanmış bir plan 

çerçevesinde ani bir darbeyle  yıkmaya yönelmiş yüksek memurlar ya da subaylar hareketi; devrim, 

kaplamsal toplumun yapısını kavrayan köklü ve önemli  bir ya da birden çok değişikliğin kısa zaman 

süresi içinde gerçekleşmesi" SAN,Coşkun: Anayasa Değişiklikleri ve Anayasa Gelişmeleri, Ankara 
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kısmi bir değişme ya da kesintinin ortaya çıkması durumundan sonra yapılan 

anayasalara sıklıkla Başlangıç kısmı konulduğu görülmektedir.  

Devrim felsefesinin dile getirildiği Başlangıç kısımları, devrimin siyasal 

amaçlarını, siyasal tartışma alanından çıkararak, ülkenin diğer bütün kanunlarının 

üstünde bulunan yazılı bir hukuki belgenin (anayasanın) parçası haline getirmektedir. 

Devrim sonrası yapılan anayasaların yalnız Başlangıç kısmına değil, hemen hemen 

anayasa metninin tamamına devrim felsefesi kodlanmıştır. Preuss48'a göre, tarihsel 

deneyimler göstermektedir ki, yeni anayasa, ihtilal, devrim veya darbenin temel 

amaç ve değerlerine dayanmadıkça, yeni siyasal güçlerin anayasa yapma yetkisinden 

vazgeçmeleri ve kendilerinin  bu amaç ve değerleri içermeyen  bir anayasaya tabi 

olmalarını kabul etmeleri hemen hemen imkansızdır. Devrimci güçler, kendilerinin 

siyasal açıdan bertaraf edilmelerine, ancak amaçlarının, anayasal düzenlemeye 

yansıtılması şartıyla rıza gösterebilirler.49 Bu açıdan anayasa, belli bir politikanın 

hukuki düzenlemesi niteliğindedir.50 Bu tip Anayasaların Başlangıç kısımları için, 

                                                                                                                                                                     
İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Ankara, 1974, s. 59. MUMCU' ya göre ise: " İhtilal, 

aralarında  dengesizlik bulunan sosyal unsurların birbirleriyle en aşırı biçimde çarpışmasıdır...İhtilal 

sonucu yıkılan düzenin yerine, yenisini koymak gerekir... İşte ihtilâlden sonra ortaya çıkan bu yeni 

düzen, o toplum için bir  ' devrim '  dir... İhtilal, asla hükümet darbesi ile karıştırılmamalıdır. 

Hükümet darbesi, kısa süreli fiili bir durumdur. İhtilal ise toplumdaki uzun gelişmenin sonucunda 

kendiliğinden meydana gelir." MUMCU, Ahmet: Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve 

Gelişimi, Anakara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1976, s. 2, 3. 

48 PREUSS, Ulrich K.:"The Politics of  Constitution  Making: Transforming Politics into 

Constitutions", Law and Policy, April 1991, Vol.13, No.2, s.107-123. 

49 PREUSS(1991), s.107 vd. 

50 PREUSS(1991), s.107 vd. 
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1976 tarihli Küba  Anayasası51 örnek gösterilebilir. Küba 1976 Anayasası'nın 

Başlangıç kısmı, 1 Ocak 1959 gerçekleşen Küba Devrimine52 göndermede bulunmuş, 

devrimin felsefesi ve ideolojisi doğrudan bu kısma yansımıştır.  

Aynı şekilde Çin Anayasası' nın Başlangıç kısmı53 1949 Çin Komünist 

Devriminin54 manifestosu niteliğindedir. 1982 Çin Anayasası Başlangıç kısmında 

Devrim sürecine ilişkin şu ifadeler yer almaktadır: "...Ağır bir sarsıntının ardından, 

silahla ve diğer yöntemlerle yapılan uzun ve karmaşık mücadelenin sonunda Başkan 

Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin öncülüğündeki bütün Çin 

Halkları, 1949'da,  emperyalizmin, feodalizmin ve bürokrat- kapitalizmin  kurallarını 

devirdi ve yeni demokratik devrim büyük bir zafer kazanarak Çin Halk 

Cumhuriyeti'ni kurdu. Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra Çin toplumunun yeni 

demokratik toplumdan, sosyalist topluma dönüşümü adım adım gerçekleşti. Özel 

mülkiyetteki üretim araçlarının sosyalist dönüşümü tamamlandı, sömürü sistemi tek 

tek yok edildi ve sosyalist sistem kuruldu..."  

                                                           
51 1976 tarihli Küba Anayasası' nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol.V, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.parlamentocubano.cu/espanol/const.ingles (29.08.2005). 

52 Küba Devrimi için bkz Devrimler ve Kültür Tarihi Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, 1975, 

İstanbul C.1, s.97-119; The Encyclopedia of Political Revolutions, (Ed. Jack A. Goldstone), 

Congressional Quarterly Inc., Washington, D. C. s. 123 vd. 

531982 tarihli Çin Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IV, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ch00000_.html (29.08.2005). 

54 Çin Devrimi için bkz: Devrimler ve Kültür Tarihi Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, 1975, 

İstanbul C.1, s.97-119; The Encyclopedia of Political Revolutions, ed. Jack A. Goldstone, 

Congressional Quarterly Inc., Washington, D. C. s. 78 vd. 
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 Anayasasında bu tip bir Başlangıç kısmına sahip diğer bir devlet ise İran'dır. 

1979 tarihli İran Anayasası'nın55 Başlangıç kısmı; 1979 gerçekleşen, "Büyük İslami 

İran Devrimi"nin56 ve İslami ideolojinin aynası durumundadır. İran Anayasası, 

Başlangıç kısmında:  " Bir yıldan fazla süren acımasız mücadeleden sonra 60.000 

şehit ve 100.000 gazinin kanıyla sulanarak gelişen evrim,' Bağımsızlık!Özgürlük! 

İslami hükümet!' haykırışları arasında  ortaya çıkmıştır...12 ve 13 Şubat 1979'da 

dünya,  monarşik bir rejimin çöküşüne şahitlik etmiştir...Sonunda İran 

Cumhuriyetinde yapılan bir referandumda, İran Halkı son ve kesin kararını 

açıklamış; yeni siyasal sistem olan İslami Cumhuriyet' in var olmasına sebep 

olmuştur." şeklindeki ifadelere yer vererek, İran Devrimini dile getirmiştir. 1979 

tarihli İran Anayasası'nın Başlangıç kısmında, devrimin niteliği, süreci ve unsurları 

en ince detayına kadar anlatılmıştır . 

" Biz Cezayir Halkı özgür insanlarız ve bunu da sürdürmeye kararlıyız. 

Tarihimiz Cezayir topraklarını özgür ve saygın kılmak için yapılan mücadelelerle 

doludur" diyerek başlayan 1976 tarihli Cezayir Anayasası'nın57 Başlangıç kısmı,      

"...1 Kasım 1954  Cezayir kaderinin dönüm noktasıdır ve Cezayir; kültürüne, 

değerlerine, İslami ve Arap kimliğinin temel unsurlarına karşı yapılan saldırılara 

                                                           
55 1979 tarihli İran Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IX, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ir00000_.html (29.08.2005). 

56 İran Devrimi için bkz: The Encyclopedia of Political Revolutions, (Ed. Jack A. Goldstone), 

Congressional Quarterly Inc., Washington, D. C. 248 vd.  

571976 tarihli Cezayir Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz.  Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. I, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.apn-dz.org/apn/french/index.htm (29.08.2005). 
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direnç göstermiştir.  " şeklindeki ifadeyle 1 Kasım Aydınlık Devrimi' ne58 gönderme 

yapmıştır.  

Devrim sonrasında yapılan ve devrimin ideolojisini yansıtan anayasaların 

Başlangıç kısımlarına verilebilecek diğer örnekler: 1969 Libya Anayasası,59 1952 

Polonya Anayasası Başlangıç kısımlarıdır.60

Ülkede siyasal rejimin ihtilaller ile kesintiye uğraması sonucunda yapılan 

anayasalarda yer alan ve bu ihtilallere gönderme yapan Başlangıç kısımlarına örnek 

olarak, 1976 tarihli Portekiz Anayasası61 verilebilir. 1926'daki askeri darbe ve 

Salazar Diktatörlüğüyle kesintiye uğrayan demokratik rejim, 1974 Devrimiyle tekrar 

hayata geçmiştir. 25 Nisan 1974 tarihinde Salazar Diktatörlüğüne karşı Silahlı 

Kuvvetler tarafından yapılan ve tarihte "Karanfil Devrimi" olarak bilinen devrimin 

                                                           
58 Cezayir Devrimi için bkz. Devrimler ve Kültür Tarihi Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, 1975, 

İstanbul C.1, s.169-192; The Encyclopedia of Political Revolutions, (Ed. Jack A. Goldstone,) 

Congressional Quarterly Inc., Washington, D. C. s. 6 vd. 

59 1969 tarihli Libya Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. X, Oceana Publications, April 2005, New York.  Ayrıca bkz. 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ly00000_.html (29.08.2005).Libya'nın siyasi tarihi için bkz. 

Political Handbook of the World:2000-2002, (Eds. Arthur S.Banks, Thomas C. Muller), CSA 

Publication, New York, 2003, s. 653 vd. 

60 1952 tarihli Polonya Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol.VIII, Oceana Publications,1974. Polonya' nın siyasi tarihi için bkz. 

Political Handbook of the World:2000-2002, (Eds. Arthur S.Banks, Thomas C. Muller), CSA 

Publication, New York, 2003, s. 874 vd. 

61 1976 tarihli Portekiz Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol.XV, Oceana Publications., April 2005, New York.. Ayrıca bkz. 

http://www.parlamento.pt/ingles/index.html (29.08.2005). 
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ruhu, 1976 tarihli Portekiz Anayasası'nın Başlangıç kısmına yansımıştır.62 Türkiye'de 

siyasal rejimde kesintilere yol açan askeri müdahaleler döneminde yapılan 1961 ve 

1982 Anayasalarının Başlangıç kısımları da bu gruba örnek gösterilebilir. 1961 ve 

1982 Anayasalarının Başlangıç kısımları aşağıda detaylı olarak incelenecektir. 

3.Diğer Anayasalardan Etkilenme :  

Bir anlamda "moda " diyebileceğimiz bu durumda, devletlerin anayasalarını 

hazırlarken diğer devletlerin anayasalarını inceleyip kendi anayasaları için model 

almaları söz konusudur. Burada sözü edilen bir devletin anayasasının diğer devlet 

tarafından tümüyle alınması (resepsiyon) değil; belli noktalarda başka devletlerin 

anayasalarından etkilenilmesidir. Devletlerin anayasalarına bir Başlangıç kısmı 

koyma tercihi de böyle bir etkilenmenin sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir.  

Örneğin; II. Dünya savaşı sonrasında yapılan anayasalarda, anayasanın 

felsefesini içeren Başlangıç kısmının anayasaların başına konması teamül haline 

gelmiştir.63 Çünkü II. Dünya Savaşı liberal demokrasilerin korumasızlığını ortaya 

koymuş, felsefî içerikli anayasalar yapılmaya başlanmıştır. 1961 Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası'na bir Başlangıç kısmı koyma kararında da böyle bir  

teamülün etkisinden söz edilebilir. 1946 Fransız Anayasasında da benzer bir durum 

söz konusudur. Bu Anayasası’nın64 Başlangıç kısmında, 1789 İnsan ve Yurttaş 

                                                           
62 1974 tarihli Karanfil Devrimi ve 1976 tarihli Portekiz Anayasası' yla ilgili olarak bkz. 

HUNTİNGTON, Samuel P.:Üçüncü Dalga Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, çev. 

ÖZBUDUN, Ergun, Yetkin Yayınları, Anakara, 1996, s.1-3, 15, 18, 52, 116; ÖZBUDUN, Ergun: 

Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Bilgin Yayınevi, Ankara, 1993, s.81-86. 

63 ALDIKAÇTI, Orhan:Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İstanbul,1982, 

s.184. 

64 1946 Fransız Anayasası Başlangıç kısmı için bkz. 

http://www.justice.gouv.fr/anglais/textfond/ction46.htm#preambule (28.09.2005). 
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Hakları Bildirisi’nde ifade edilen, yurttaşların hak ve özgürlüklerinin ve bireyin 

vazgeçilmez ve kutsal haklarının tanındığı ilan edilmiş ve "Cumhuriyet Yasaları’nca 

tanınan  temel ilkeler”e göre benimsenen hak ve özgürlüklere de göndermede 

bulunularak bunlar da Başlangıç kısmına dahil edilmiştir. 1946 tarihli Fransız 

Anayasası böylece birey hak ve özgürlüklerine vurgu yaparak liberal bir felsefeyi 

benimsediğini ortaya koymuştur.  

Ortak coğrafyada yer alan ya da benzer siyasi geçmişlere sahip devletlerin 

anayasalarında Başlangıç kısmına yer verdikleri ve bu Başlangıç kısımlarının benzer 

içeriklere sahip olduğu görülmektedir. Anayasa Başlangıçlarının içeriklerine ilişkin 

açıklamalara aşağıda ayrıntılı biçimde değinilecektir. Afrika'da bağımsızlıklarını 

kazanan eski sömürge devletlerin65; Doğu Avrupa Devrimi ile tek partili komünist 

sistemden demokratik sisteme geçen devletlerin,66 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği'nin yıkılmasından sonra kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesindeki 

devletlerin67 aynı dönemde yaptıkları anayasalarda bir Başlangıç kısmına yer 

                                                           
65  Bağımsızlığını kazandıktan sonra hazırladıkları Anayasalara Başlangıç koyan devletlere Eritre ve 

Namibya örnek olarak gösterilebilir. Eritre' nin Anayasa'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of 

the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IV, Oceana Publications, April 2005, New 

York; Ayrıca bkz. http://www.trybunal.gov.pl/constit/constitu/other/eritrea/eritre-e.htm. Eritre' nin 

siyasi tarihi için bkz. Political Handbook of the World:2000-2002, (Eds Arthur S.Banks, Thomas C. 

Muller), CSA Publication, New York, 2004, s. 343 vd. Namibya' nın Anayasası'nın Başlangıç kısmı 

için bkz. Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. XII, Oceana 

Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. http://www.parliament.gov.na ( 

29.08.2005).Namibya ' nın siyasi tarihi için bkz. Political Handbook of the World:2000-2002, (Eds. 

Arthur S.Banks, Thomas C. Muller), CSA Publication, New York, 2004,s. 768vd. 

66  Doğu Avrupa Devrimi sonrasında yapılan Romanya Anayasası hariç. Konuyla ilgili kapsamlı bilgi 

için bkz. GÖNENÇ Levent: Prospect For Constitutionalism In Post- Communist Cauntries, 

Kluwer Law International, The Hague, The Netherland, 2000. 
67 Bağımsız Devletler Topluluğunda yer alan Türkmenistan Anayasası hariç. 
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verdiklerini ve bu Başlangıçların birbirine benzer değerlere dayandığını söylemek 

mümkündür.  

Görülüyor ki; yeni bir devletin kurulmasının veya bir ülkenin bağımsızlığına 

kavuşmasının, ülkede siyasal rejimin değişmesinin veya kesintiye uğramasının yani 

ihtilallerin, devrimlerin ve darbelerin sonrasında yapılan anayasalara genellikle bir 

Başlangıç kısmı eklenmiştir. Ayrıca aynı dönemde yapılan diğer anayasaların 

etkisinde  kalarak da anayasalara Başlangıç kısmı konduğu görülmektedir. 

Bu konuyla ilgili diğer önemli nokta  Başlangıç  kısımlarının anayasalara 

yalnızca asli kurucu iktidar tarafından konuluyor olmasıdır. Yani asli kurucu iktidar 

tarafından yapılan anayasalarda Başlangıç kısmı yoksa; tali kurucu iktidar tarafından 

yapılan bir anayasa değişikliği ile anayasalara sonradan bir Başlangıç kısmı 

eklenmemektedir. Nitekim, inceleme konusu yapılan Anayasaların hiçbirinde de 

Başlangıç kısmının tali kurucu iktidar tarafından sonradan eklendiğine 

rastlanmamıştır. 

C. BAŞLANGIÇ KISIMLARININ ÖZELLİKLERİ 

1.Başlangıç Kısımlarının Şekli Özellikleri 

 Anayasaların Başlangıç kısımları, genelde ortak şekli özelliklere sahip 

olmakla birlikte belirli noktalarda farklılık gösterebilmektedirler. 

 Öncelikle Başlangıç kısımları, Anayasaların başında ve çoğunlukla 

"Başlangıç" (prèambule, preamble) başlığı altında yer almaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti 1961 ve 1982 Anayasaları, 1958 Fransız Anayasası68 ve diğer pek çok  

Anayasa "Başlangıç" başlığını kullanmıştır. Diğer bazı anayasalarda ise şekli ve 

maddi özellikleriyle Başlangıç kısmı niteliğinde olan metinler, herhangi bir başlık 

kullanılmadan  anayasanın başında yer almıştır. Bu anayasalara örnek olarak 1996 

                                                           
68 1958 tarihli Fransa Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol VII, Oceana Publications, April 2005, New York. 
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tarihli Gürcistan Anayasası69 ile  1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası70 

gösterilebilir. Bazı ülkelerin anayasalarında ise "Başlangıç" yerine başka bir başlık 

tercih edilmiştir. Örneğin, 1980 tarihli Mısır Anayasası "Anayasanın İlanı" başlığı 

altında  bir Başlangıç kısmı düzenlemiştir. Anayasa koyucunun iradesiyle, 

anayasanın felsefesini, yapıldığı dönemin siyasi ve sosyal koşularını, yapılış 

nedenini, dayandığı temel ilke ve değerleri  açıklaması o metni; Başlangıç olarak 

kabul etmek için yeterlidir. Metnin, "Başlangıç" başlığı altında düzenlenmesi şart 

değildir. 

Başlangıç metinlerinin uzunluğu da şekli özellik olarak incelenmesi gereken 

bir konudur. Başlangıç metinlerinin çoğu 200-400 kelimeden oluşmaktadır ve çok 

uzun değildir. Bir kısmı ise alışılmışın  dışında oldukça uzun sayılabilecek 

metinlerdir. Yürürlükteki anayasalar arasında en uzun Başlangıç kısmına ise 26 

paragraf ve 3072 kelimeden oluşan 1979 tarihli İran Anayasası71 sahiptir.  

İran Anayasası' nın Başlangıç kısmı yalnız uzun oluşuyla değil, diğer şekli 

özellikleriyle de diğer anayasalarda yer alan Başlangıç kısımlarından ayrılmaktadır. 

1979 tarihli İran Anayasası Başlangıç kısmı kısa bir girişten ve 12 alt başlıktan 

oluşmuştur. 1979 tarihli İran Anayasası Başlangıç kısmı, "Hareketin Doğuşu", 

"İslami Hükümet", "Milletin Gazabı", "Milletin Ödediği Bedel","İslam'da Hükümet 

                                                           
69 1996 tarihli Gürcistan Anayasası için bkz. Constitution of the Countries of the World, (Ed. 

Gisbert H. Flanz) Vol. VII, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.parliament.ge/LEGAL_ACTS/CONSTITUTION/consten.html(29.08.2005) 

70 1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of 

the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IXX, Oceana Publications, April 2005, New 

York. 
71 1979 tarihli İran Anayasası için bkz. Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. 

Flanz) Vol. IX, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ir00000_.html (29.08.2005). 
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Şekli", "Ekonomi Araçtır, Amaç Değil", "Anayasada Kadın", "İdeolojik Ordu", 

"Anayasada Yargılama", "Yürütme Gücü", "Kitle İletişim Araçları" ve "Temsilciler" 

alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu Başlangıç kısmı neredeyse Anayasanın özeti 

şeklindedir. Yalnızca 1979 tarihli İran Anayasası'nın Başlangıç metnine bakarak dahi 

İran Anayasası'nın, dayandığı temel felsefeyi, devletin temel organlarını ve bunların 

kuruluş ve işleyişini anlamak mümkündür. Uzun Başlangıç kısımlarına verilebilecek 

diğer örnekler: 1000 kelimeden oluşan 1982 tarihli Çin Anayasası Başlangıç kısmı,72 

891 kelimeden oluşan 1973 tarihli Suriye Anayasası73 Başlangıç kısmı ve 626 

kelimeden oluşan  1990 tarihli Hırvatistan Anayasası74 Başlangıç kısmıdır. 

Anayasaların bir kısmı ise oldukça kısa Başlangıç metinlerine sahiptir. 

Örneğin 1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nda75 52 kelime ve tek 

cümleden oluşan kısa bir Başlangıç kısmı bulunmaktadır. Ayrıca 1991 tarihli 

Slovenya Anayasası'nda76 (82 kelime), 1999 tarihli İsviçre Anayasası'nda 77 (97 

                                                           
72  1982 tarihli Çin Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IV, Oceana Publications., April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ch00000_.html-(29.08.2005) 
73  1973 tarihli Suriye Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol.XIII, Oceana Publications, April 2005, New York. 

Ayrıca bkz http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ir00000_.html ( 29.08.2005). 
74  1990 tarihli Hırvatistan Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of 

the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol.V, Oceana Publications, April 2005, New York.  

Ayrıca bkz. http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/hr00000_.html ( 29.08.2005). 
75 1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası 'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of 

the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol. IX, Oceana Publications, April 2005, New 

York.Ayrıca bkz. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sf.html (29.08.2005). 
76 1991 tarihli Slovenya Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol XVI, Oceana Publications, April 2005, New York. Ayrıca bkz. 

http://www.sigov.si/dz/en/aktualno/spremljanje_zakonodaje/ustava/ustava.html (29. 08. 2005). 
77 1999 tarihli İsviçre Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol.XVII, Oceana Publications, April 2005, New York.  Ayrıca bkz. 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/sz01000_.html (29.08.2005) 

 22

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ch00000_.html-(29.08.2005
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sf.html
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/sz01000_.html


 23

kelime) ve 1996 tarihli Beyaz Rusya Anayasası'nda78 (105 kelime) da kısa Başlangıç 

metinleri yer almaktadır. 

2. Başlangıç Kısımlarının Maddi Özellikleri 

Başlangıçların maddi özelliklerinin ortaya konduğu bu kısımda, ağırlıklı 

olarak devletlerin Başlangıç kısmının içeriğine ilişkin tercihleri incelenecektir.79 

Başlangıç kısmının içeriğine ilişkin tercihler devletten devlete değişmektedir. Ancak 

bu kısımda, devletlerin anayasa Başlangıçlarına ilişkin tercihleri tek tek ele alınıp 

incelenmeyecek, Başlangıç kısımlarında yer alan ortak değerlerden hareketle genel 

bir değerlendirme yapılacaktır.  

Başlangıç kısımlarında en çok değerlerin başında adalet80 ve eşitlik81 

gelmektedir. Başlangıç kısmında en çok kullanılan diğer iki değer ise   

                                                           
78 1996 tarihli Beyaz Rusya Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz. Constitution of the Countries of 

the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol.XVII, Oceana Publications, April 2005, New York.                                             

Ayrıca bkz. http://www.sovrep.gov.by/index_eng.php/home.html (29.08.2005). 
79 Çalışmanın bu bölümünde halen yürürlükte bulunan Anayasa Başlangıçlarından bir kısmı 

kullanılmıştır. Halen yürürlükte bulunan Anayasa Başlangıç kısımları için bkz: 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. Bu kısımda 

örnek verilen Başlangıç kısımları, bulundukları Anayasalar ve bu Anayasaların parantez içinde 

belirtilen yürürlüğe giriş ya da son değişiklik tarihleri ile gösterilmiştir.  
80 Örnek olarak:Bosna-Hersek (1995), Bulgaristan(1991), Eritre (1997), İrlanda (1937), Kongo(1992), 

Eritre(1997), Libya(1969), Litvanya(1992), Madagaskar (1992), Namibya (1990), Nepal (1990), 

Umman(1996), Paraguay (1992), Portekiz (1976), Rusya(1993), Güney Kore(1948), İspanya(1978), 

Brezilya(1988), Arjantin(1853), Tibet(1991), Tunus (1959) Anayasa Başlangıç kısımları gösterilebilir. 

Bazı devletler ise Anayasa Başlangıçlarında "sosyal adalet" kavramına yer vermişlerdir. Örneğin: 

Raunda (1991), Güney Afrika Cumhuriyeti (1996), Afganistan(2004), Cezayir(1976), Lübnan(1926). 

Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 
81 Örnek olarak: Bosna-Hersek (1995), Bulgaristan(1991), Çek Cumhuriyeti (1993), Çin (1982), Eritre 

(1997), Hırvatistan (1990), Hindistan (1950), Kuveyt (1962), Makedonya (1991), Moritanya (1991), 
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barış82 ve özgürlüktür.83 Anayasaların birer uzlaşma metni olmasının da etkisiyle 

"hoşgörü", "uzlaşma" ve "anlaşma" kavramları da Başlangıç kısımlarında en sık 

                                                                                                                                                                     
Namibya (1990), Nepal (1990), Paraguay (1992), Rusya (1993), Brezilya (1988), Cezayir (1976), 

Etiyopya (1995), Libya (1969), Tibet(1991), Güney  Kore (1948) Anayasa Başlangıç kısımları 

gösterilebilir.Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 

"Eşitlik" kavramı  kimi  devletlerin Anayasa Başlangıçlarında "etnik eşitlik" (Makedonya-1991), 

"bireylere fırsat eşitliği"( Güney  Kore -1948), "fırsat ve statü eşitliği"( Hindistan -1950), "hak ve 

görev eşitliği" ( Lübnan -1926) şeklinde kullanılmıştır. 
82Örnek olarak:Arjantin(1853), Bosna-Hersek(1995), Bulgaristan(1991), Eritre (1997), Kongo (1992), 

İrlanda (1937), İspanya(1978), Japonya (1946), Kuveyt (1962), Litvanya (1992), Makedonya (1991), 

Madagaskar (1992),Namibya (1990), Umman (1996), Rusya (1993), Ruanda (2003), Brezilya (1988), 

Slovak Cumhuriyeti (1993), Güney  Kore (1948), İspanya (1978), İsviçre (1999), Tayvan (1946), 

Tibet (1991), Libya (1969), Etiyopya (1995) Anayasa Başlangıç kısımları gösterilebilir. "Barış"  

kavramı Anayasa Başlangıçlarında yerini alırken  kimilerinde iç barışa dikkat çekilmiş ve "milli barış" 

(Litvanya-1992), "bir ararda yaşayanlara barışçıl ortak yurt" (Makedonya 1991) gibi kavramlara yer 

verilmiş; pek çoğunda ise uluslararası barış kavramı  kullanılmıştır. Örneğin; Libya (1969), İsviçre 

(1999).Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution ofthe Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York 
83 Örnek olarak:Kongo (1992), Çek Cumhuriyeti (1993), Eritre (1997), Hırvatistan (1990), Japonya 

(1946), Kuveyt (1962), Libya (1969), Litvanya (1992) Anayasa Başlangıç kısımları 

gösterilebilir.Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX,  Oceana Publications,  April 2005, New York. 
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kullanılan kavramlardır.84 Bunun dışında küreselleşen hukuk düzeninde kabul gören 

ve giderek yaygınlaşan "insan hakları" kavramı da, Başlangıç kısımlarında en çok 

yollama yapılan değerlerden biri olarak karşımıza çıkar.85  

Anayasaların Başlangıç kısımlarında, devletin temel nitelikleri hakkında ciddi 

veriler yer almaktadır. Günümüz dünyasında yaygınlaşan bir yapılanma olarak 

karşımıza çıkan "demokratik devlet" kavramı, bu durumun doğal sonucu olarak bir 

çok anayasanın Başlangıç kısmında da yaygın olarak yerini almıştır.86 Başlangıç 

                                                           
84 Uzlaşma kavramı Başlangıç metinlerinde 1997 tarihli Fiji Anayasası Başlangıç kısmında olduğu 

gibi " birlik ve uyum", Güney Kore 1948 Anayasası'nda olduğu gibi "kamusal uyum", Slovak 

Cumhuriyeti 1993 Anayasası' nda olduğu gibi " diğer demokratik ülkelerle uyum " ve Ermenistan 

1995 Anayasası' nda olduğu gibi " gelecek kuşaklarla uyum " şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. 

Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz 

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 

85 Örnek olarak Çek Cumhuriyeti (1993), Fiji (1997), Makedonya (1991), Ruanda (2003), Rusya 

(1993), Slovenya (1991), Güney Afrika Cumhuriyeti (1996), İspanya (1978), Tayvan(1946), 

Afganistan(2004), Libya (1969) insan hakları kavramını Anayasa Başlangıçlarında kullanmıştır. 

"İnsan hakları" nın Avrupa' da ve Amerika' da gelişen değerler sistemi olarak düşündüğümüzde, 

İspanya dışında hiçbir Avrupa ülkesinin Anayasasının ve 1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası' 

nın Başlangıç kısmında bu kavramın yer almaması  dikkat çekicidir. Bunun sebebi, belki de ülkelerde 

özümsenen bu kavrama, hukuki metinlerde vurgu yapma gereği  duyulmamasıdır. Örnek olarak 

gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html 

(29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, 

Oceana Publications, April 2005, New York. 

86 "Demokratik  Devlet " kavramı; Beyaz Rusya (1996), Bosna-Hersek (1995), Bulgaristan (1991), 

Hırvatistan (1990), Libya (1969), Madagaskar (1992) Makedonya (1991), Namibya (1990), 

Moğolistan (1992), Rusya (1993), Ruanda (2003), Paraguay (1992), Slovak Cumhuriyeti (1993), 

Güney Afrika Cumhuriyeti (1996), Güney  Kore (1948), İspanya (1978), İsviçre (1999) gibi 
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kısımlarında "Hukuk devleti" kavramı da çoğunlukla kullanılan kavramlardandır.87 

Sıklıkla kullanılan bu kavramların dışında, Libya (1969 ) Anayasası'nın Başlangıç 

kısmında  "milli devlet" kavramına yer verirken Namibya (1990) "üniter devlet " 

kavramına vurgu yapmıştır.  

Devletin yapılanmasıyla ilgili olan "kuvvetler ayrılığı" ilkesi, sık olmamakla 

birlikte birkaç anayasanın Başlangıç kısmında karşımıza çıkmaktadır.88

Başlangıç kısımlarının dinsel öğelere yer verdiği de görülür. Birçok 

anayasanın Başlangıç kısmında doğrudan doğruya Tanrı inancına değinilmiştir. Salt 

dini değerlere dayanarak hazırlanmış olan Başlangıç kısımlarına gösterilebilecek en 

tipik örnek kuşkusuz 1979 İran Anayasası'nın Başlangıç kısmıdır. Bu Başlangıç 

metni tamamıyla İslamî değerlere dayanarak hazırlanmış ve bu metinde Kuran-ı 

Kerim esas alınmıştır. Yalnızca İslamî değerlere dayanmamakla beraber  İslamî 

                                                                                                                                                                     
devletlerin Anayasalarının Başlangıç kısımlarında yer almıştır. Örnek olarak gösterilen Anayasaların 

Başlangıç kısımları için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya 

Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, 

April 2005, New York. 

87 Beyaz Rusya(1996), Bulgaristan (1991), Çek Cumhuriyeti (1993), Fiji (1997), Litvanya (1992), 

Makedonya (1991), Madagaskar (1992), Afganistan(2004), Cezayir (1976), Etiyopya (1995), Libya 

(1969), Lübnan (1926) gibi devletlerin Anayasa Başlangıçlarında "hukuk devleti" kavramına yer 

verilmiştir. Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005,  New York. 

88 Örnek olarak; Kongo (1992), Madagaskar (1992), Lübnan (1926), Tunus (1959). Örnek olarak 

gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html 

(29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, 

Oceana Publications, April 2005, New York. 
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anlamda Allah inancına yer veren Başlangıç kısımlarına; Kuveyt (1962), Madagaskar 

(1992), Moritanya (1991), Ruanda (1991), Tunus (1959), Afganistan(2004) 

Anayasaları örnek olarak gösterilebilir. İslamî değerlerin yer aldığı Başlangıç 

kısımları olduğu gibi Hıristiyanlığa ilişkin değerlere yer veren Başlangıç kısımları da 

vardır. Örneğin; 1937 İrlanda Anayasasının “Her türlü otoritenin kendisinden 

kaynaklandığı ve kendisine raci olduğu, insanların ve devletlerin bütün 

faaliyetlerinin kendisine matuf olması gereken, nihai gayemiz, Kutsal Teslisin 

Adıyla...” diye başlar89 ve Hıristiyanlık inancına, ve Hz. İsa'nın  kahramanlıklarına 

yer verir. İsviçre' nin 1874 ve 1999 tarihli Anayasaları, Başlangıç kısımlarına:               

" Bağışlayan Tanrı 'nın korumasıyla(adıyla).." diyerek başlamıştır. Bunun yanında 

Arjantin (1853), Brezilya (1988), Fiji (1997) Anayasalarının Başlangıç kısımlarında 

da benzer ifadelere yer verilmiştir. Dini değerlere yer veren Başlangıç kısımlarına  

karşılık yalnız  Namibya (1990) ve Hindistan (1950) Başlangıç kısmında "laik 

(seküler )" lik kavramına vurgu yapılmıştır. 

Bütün bunların yanında Başlangıç kısımları, ait oldukları devletin tarihi 

gelişimine ışık tutmak gibi bir işleve de sahiptir. Başlangıç kısımlarında; edebi bir 

tarihsel anlatım görüldüğü gibi sade bir anlatımla kronolojik tarihi gelişime yer 

verildiği de görülür.1993 tarihli Kamboçya Anayasası'nın Başlangıç kısmı " Biz, 

Kamboçya halkı, prestijli bir elmas gibi ışıldayan, müreffeh, geniş, gösterişli ve 

muhteşem bir ulusa  ve üstün bir uygarlığa sahip olmaya alışığız..." diye başlayarak 

ulus olarak yaşadıkları tarihi deneyimleri, edebi biçimde dile getirirken,90  

                                                           
891937 İrlanda Anayasası Başlangıç Kısmı için bkz. Constitution of the Countries of the World, 

(Ed. Gisbert H. Flanz) Vol IX, Oceana Publications, April 2005, New York.  

90 Afganistan (2004), Cezayir (1976), Etiyopya (1995), Tunus (1959) gibi devletler de Anayasa 

Başlangıçlarında ülkelerinin tarihlerine edebi bir anlatımla yer vermişlerdir. Örnek olarak gösterilen 
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Hırvatistan 'ın 1990 tarihli Anayasası'nın Başlangıç kısmı, sade bir anlatımla Ülkenin 

7.yy.'dan itibaren yaşadığı tarihi sürece yer vermiştir.91 Yine 1990 tarihli Hong Kong 

Anayasası'nın Başlangıç kısmı geniş biçimde siyasi tarihine yer vermiş ve hangi 

ülkelerin egemenliği altında kaldığını, yönetimlerin nasıl el değiştirdiğini ayrıntılı 

biçimde anlatmıştır.  

Başlangıç kısımları; ulusların geleneklerini, dillerini ve kültürlerini 

vurguladıkları metinler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Litvanya (1992), İspanya 

(1992), Fiji (1997) Anayasalarının Başlangıç kısımları kültürlerini, geleneklerini ve 

ulusal dillerini korumaktan bahsetmektedir. Kimi zaman Başlangıç kısımlarında 

ulusların belli bir takım kültürel değerlerinin yer aldığı da görülmektedir. Örneğin; 

Afrika ülkelerindeki kabile kültürü, aileye ilişkin değerlerin ön plana çıkmasını 

sağlamış ve  bu durum da Kongo (1992), Eritre (1997), Fiji (1997) ve Moritanya 

(1991) gibi devletlerin Anayasalarının Başlangıç kısımlarına yansımıştır. Söz konusu 

devletlerin Başlangıçlarında; aileye saygıya, büyüklere saygıya, ailenin korunması ve 

önemine ilişkin ifadelere yer verilmiştir. Kültürel, siyasi ve tarihi miras ile maddi-

                                                                                                                                                                     
Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) 

veya Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana 

Publications, April 2005, New York. 

91 Benzer biçimde Çin (1982) ve Fiji (1997) Anayasası Başlangıç kısımlarında kronolojik tarihi 

gelişmeye yer verilmiştir. Ayrıca örnek olarak Kongo (1992), Makedonya (1991), Ruanda (2003), 

Güney  Kore (1948) Anayasaları da Başlangıç kısımlarında siyasi  tarihe yer vermiştir. Örnek olarak 

gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html 

(29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, 

Oceana Publications, April 2005, New York. 
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manevi yaşam mirası gibi ifadeler de Başlangıç kısımlarında yerini bulan kavramlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır.92

Belli siyasal ve sosyal deneyimler sonucu ortaya çıkan anayasalar, geçmiş 

nesillerden devralınıp gelecek nesillere devredilir. Başlangıç kısımlarında atalara 

duyulan minnet ve saygı dile getirilirken, gelecek nesillere karşı duyulan 

sorumluluktan da söz edilir. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin Başlangıç 

kısımlarında, atalarına duydukları minnet ifade edilmiştir. Örneğin; Çek Cumhuriyeti 

(1993), Litvanya (1992), Rusya (1993), Ermenistan (1995) Anayasalarının Başlangıç 

kısımları, atalarına duydukları saygıdan söz etmektedir. Diğer bazı ülkelerin 

anayasalarının Başlangıç kısımlarında da yakın ifadelere rastlamak mümkündür. 

Örneğin; Güney Afrika 1996 Anayasası  Başlangıç kısmında, geçmişte, özgürlükler 

uğruna acı çekenler için duydukları onurdan söz ederken, Tunus 1996 Anayasası 

Başlangıç kısmında benzer biçimde özgürlük için mücadele edenlere teşekkür 

edilmiştir. Geçmişe gösterilen vefanın yanı sıra 1999 tarihli İsviçre  Anayasası' nın 

Başlangıç kısmında olduğu gibi pek çok Başlangıç kısmında gelecek nesilleri 

korumaktan, gelecek nesillerin yararını gözetmekten, gelecek nesillere duyulan 

sorumluluktan bahsedilmektedir.93

Anayasaların, kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alma işleviyle 

bağlantılı olarak anayasa Başlangıç kısımları, kimi zaman kişi haklarının dile 

                                                           
92 Çek Cumhuriyeti (1993), Estonya (1992), Moğolistan (1992), Slovak Cumhuriyeti (1993), Tibet 

(1991) Anayasa Başlangıç kısımları örnek olarak gösterilebilir. 

93 Gelecek nesillerin yararından bahseden diğer Başlangıç kısımlarına örnek olarak; ABD (1787), 

Estonya (1992), Japonya (1946), Namibya (1990), Umman (1996), Ruanda (2003), Rusya (1993), 

Cezayir (1976), Ermenistan (1995), Arjantin(1853), Libya (1969).Örnek olarak gösterilen 

Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) 

veya Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana 

Publications, April 2005, New York. 
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getirildiği metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin (ve halkların) temel hak 

ve hürriyetlerinin güvence altına alınacağını belirten anayasa Başlangıç metinlerine 

sıkça rastlamak mümkündür.94

Bir devletin egemenliğinin dile getirildiği anayasaların Başlangıç 

kısımlarında; ulusal bütünlük,95 ulusu ve devletiyle bölünmez bütünlük,96 toprak 

bütünlüğü97 ve ulusal egemenlik98 kavramlarına yer verilmektedir. Değişen dünya 

düzeniyle birlikte değişen egemenlik anlayışı Başlangıç kısımlarında da kendini 

göstermiş; devletlerin ulusal egemenlik alanlarının uluslararası ve uluslarüstü 

yapılanmalar lehine daralmaya başlamasıyla birlikte, uluslararası hukuk metinlerine 

                                                           
94 Örneğin: Fiji (1997), Madagaskar (1992), Moritanya (1991), Nepal (1990), Afganistan (2004), 

Etiyopya (1995), Cezayir (1976).Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005)veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 
95 Örneğin; Kamboçya (1993), Çin (1982), Eritre (1997), Madagaskar (1992), Moritanya (1991), 

Namibya (1990), Ruanda (2003), Güney Afrika Cumhuriyeti (1996), Güney Kore(1948), 

İspanya(1978), Etiyopya (1995), Afganistan(2004), Libya (1969),  Hindistan (1950), Tunus 

(1959).Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 
96 Örneğin; Bulgaristan(1991) Anayasa Başlangıç kısmı Constitution of the Countries of the World, 

(Ed. Gisbert H. Flanz) Vol III, Oceana Publications, April 2005, New York. 
97Örneğin; Bosna-Hersek (1995), Kongo (1992), Moritanya (1991), Afganistan(2004),  Lübnan 

(1926). Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 
98 Örneğin; Moğolistan (1992), Paraguay (1992), Afganistan (2004) Anayasalarının Başlangıç 

kısımları gösterilebilir. Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 
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yapılan yollamalar da  Başlangıçlarda yerini almıştır. Kimi Başlangıç kısımlarında 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Ekleri'ne,99 Birleşmiş Milletler Antlaşması'na,100 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi'ne101 değinilirken; kimilerinde 

uluslararası antlaşmalar, Anayasanın parçası olarak ilan edilmiştir.102

Ekonominin örgütlenmesi ve işleyişi, hukuk kurallarına bağlı olduğundan, 

hukuk sisteminin temeli olan Anayasalarda ve Başlangıç kısımlarında ekonomiye 

değinilmesi şaşırtıcı değildir. Buna bağlı olarak 1995 Bosna -Hersek Anayasası'nın 

Başlangıç kısmı, özel mülkiyeti koruyup, pazar ekonomisini desteklemekten söz 

ederken, 1926 tarihli Lübnan Anayasası Başlangıç kısmı da benzer biçimde özel 

                                                           
99 Örnek olarak; Bosna-Hersek (1995), Madagaskar (1992), Moritanya (1991), Ruanda (2003), 

Afganistan(2004), Lübnan (1926) Anayasalarının Başlangıç kısımları gösterilebilir. Örnek olarak 

gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html 

(29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, 

Oceana Publications., April 2005, New York. 

100 Örnek olarak; Bosna-Hersek (1995), Kongo (1992), Afganistan (2004) Anayasalarının Başlangıç 

kısımları gösterilebilir. Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 

101 Örnek olarak; Madagaskar (1992), Moritanya (1991), Ruanda (2003) Anayasa Başlangıç kısımları 

gösterilebilir. Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 

102 Örnek olarak 1958 Fransız Anayasası Başlangıç kısmı 1789 Fransız İnsan ve  Yurttaş Hakları 

Bildirgesi'ni Anayasanın gövdesine dahil etmiştir. Genç Anayasalardan Kongo (1992), Madagaskar 

(1992) Anayasası Başlangıçları uluslararası metinleri iç hukukun  parçası hailine getirmiştir. Örnek 

olarak Başlangıç kısmı için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya 

Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, 

April 2005, New York. 
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girişime ve mülkiyet hakkına103 yer vermiştir. Bunun yanında; Anayasaların 

Başlangıç kısımlarında, sosyal ve ekonomik refaha ulaşmak en büyük temenni olarak 

karşımıza çıkmaktadır.104

Bazı anayasaların Başlangıç kısımlarında devletin insan unsurunun birden 

çok ulustan oluştuğu, yani çok ulusluluk105 kavramı vurgulanmış hangi etnik 

unsurların ulusu oluşturduğu, Başlangıç kısımları aracılığıyla ortaya konmuştur.106 

Azınlıkların ve etnik grupların tanındığı,107 ayrımcılığa karşı tavrın108 açıklandığı 

                                                           
103 Moritanya (1991) Başlangıç kısmınında da özel mülkiyete ilişkin bir düzenleme vardır. 
104 Örnek olarak; ABD (1787), Hırvatistan (1990), Libya (1969), Rusya (1993), İspanya (1978), 

Brezilya (1988) Anayasa Başlangıç kısımları gösterilebilir. Örnek olarak gösterilen Anayasaların 

Başlangıç kısımları için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya 

Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, 

April 2005, New York. 
105 Örnek olarak: Çin (1982), Fiji (1997), Rusya (1993). Örnek olarak gösterilen Anayasaların 

Başlangıç kısımları için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya 

Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, 

April 2005, New York. 
106 1995 Bosna Hersek Anayasa' nın Başlangıç kısmı; Boşnak  Hırvat ve Sırpları Bosna Hersek' i 

oluşturan unsurlar olarak saymıştır. Hırvatistan (1990) ve Makedonya (1991) Anayasalarının 

Başlangıç kısımlarında da benzer düzenlemeler vardır. Örnek olarak gösterilen Anayasaların 

Başlangıç kısımları için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya 

Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, 

April 2005, New York. 
107 Örnek olarak:Slovak Cumhuriyeti (1993) Anayasa Başlangıç kısmı gösterilebilir. Anayasa 

Başlangıç kısımı için bkz  http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya 

Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, 

April 2005, New York. 

108 Örnek olarak:Madagaskar (1992), Namibya (1990), Afganistan(2004) Anayasalarının Başlangıç 

kısımları gösterilebilir. Örnek olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  
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anayasa Başlangıç kısımları olduğu gibi bunun tam aksine milliyetçiliğin 

vurgulandığı Başlangıç kısımları da karşımıza çıkabilmektedir. Arap Yarımadası ve 

Kuzey Afrika ülkelerinin Başlangıç kısımlarında, Arap Milliyetçiliği, Arap Kimliği 

ve Arap Birliği önemle altı çizilen kavramlardır.109

Görüldüğü gibi devletler, anayasalarına bir Başlangıç koyup koymamak 

konusunda ve Başlangıç koymaları halinde bu Başlangıcın içeriğine ilişkin olarak 

tercih yapmaktadır. Devletlerin, Anayasa Başlangıç kısımlarında eşitlik, özgürlük, 

insan hakları, insan saygınlığı, insan onuru, barış, eşitlik, adalet, hukuk devleti, 

demokrasi gibi giderek yaygınlaşan klasik evrensel değerlere yer verdikleri110 gibi 

kimi kez yaşadıkları siyasal, sosyal deneyimlere111 ve kendilerine özgü değerlere de 

yer verdikleri görülmektedir.112  

                                                                                                                                                                     
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html(29.08.2005)  veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 
109 Örnek olarak: Libya(1969), Cezayir(1976) Anayasalarının Başlangıç kısımları gösterilebilir. Örnek 

olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 
110 Özellikle 1990 sonrası yapılan bazı yeni Anayasaların Başlangıç kısımlarında evrensel değerlere 

sıkça yer verildiği görülmektedir. Örnek olarak Afganistan(2004), Beyaz Rusya(1996), Bosna-Hersek 

(1995), Bulgaristan (1991), Çek Cumhuriyeti (1993) Anayasa Başlangıç kısımları gösterilebilir. Örnek 

olarak gösterilen Anayasaların Başlangıç kısımları için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol I-XX, Oceana Publications, April 2005, New York. 
111 Örneğin Japonya, 1946 Anayasası Başlangıç kısmı, ülkenin yaşadığı 2. Dünya savaşı 

deneyimlerinin izlerini taşımaktadır. Başlangıç kısmında "barış", "barış ortamının korunması" gibi 

kavramlar vurgulanırken bir daha savaş korkusunun ülkede yaşanmayacağının güvencesi verilmiştir. 

Örnek olarak gösterilen Anayasanın  Başlangıç kısmı için bkz  

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html (29.08.2005) veya Constitution of the Countries of the 

World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol IX, Oceana Publications, April 2005, New York. 
112 Geleneklerine, dinsel inançlarına, siyasi tarihlerine gönderme yapan Başlangıç kısımları yukarıda 

incelendi. 
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Sonuçta Başlangıç kısımları devletlerin siyasi tarihlerinden, felsefelerinden, 

çağın değişen koşullarından, değişen siyasi konjonktürden bağımsız değildir. Bu 

nedenle bütün bunların Başlangıç kısımlarına yansıması oldukça doğaldır. Başlangıç 

kısımları, diğer hukuk normlarından farklı olarak devletlere ait yaşanmışlıkları 

yansıtır; bu yüzden Başlangıç kısımlarında bir ülkenin, umutlarını, değerlerini, 

tarihini, inançlarını görmek mümkündür. 

 

II- TÜRK ANAYASALARINDA BAŞLANGIÇ KISIMLARI 

A.BAŞLANGIÇ KISIMLARININ TÜRK ANAYASALARINA GİRİŞ 

DİNAMİKLERİ 

1. 1961 Anayasası Öncesi  

Osmanlı İmparatorluğu’ nun son yüzyılı siyasi belgelerden yoksun değildir. 

Bu belgeler: 1808 tarihli Sened-i İttiffak, 1939 tarihli Gülhane-i Hattı Hümayun, 

1856 tarihli Islahat Fermanı, sonuncusu ve en önemlisi ise tarihimizin ilk Anayasası 

1876 Kanun-u Esasi. 1876 yılında Kanun-u Esasi’ nin ilanı sırasında okunan II. 

Abdülhamit’ in veziri Mithat Paşa' ya hitaben yazdığı Hatt-ı Hümayun’ unu bir 

Başlangıç niteliğinde saymak mümkündür. Bu metnin, modern anayasalarda yer alan 

Başlangıç kısımlarıyla birebir örtüşmediği görülmektedir. Ancak bu Hatt-ı Hümayun, 

1876 Anayasası’nın nasıl kabul edildiğini ve onaylandığını ortaya koymuş, yapılan 

Anayasa' nın önemini ve gereğini açıklamıştır. Bu yönüyle Başlangıç kısımlarının 

içeriğine yakın bir içeriğe sahiptir. Metinde şu ifadelere rastlamak mümkündür: " 

Uzun zamandan beri Ulu Devletimizin gücünün azalması; dışişlerindeki 

felaketlerden çok; içişleri yönetiminin yolundan sapmasından ve  hükümete bağlı 

olan halkın güvenliğini garanti edecek vasıtaların azalmasından ileri geldiğinden 
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babam merhum Abdülmecit Han, şerefli şeriatin kutsal hükümlerini başarıyla 

uygulayarak halkın güvenliğini, can, mal, ırz ve namusunu korumak için Tanzimat 

Hattını ilan etmiştir...Tanzimatı ilan edenler bu zamanın yeteneğine ve mecburiyetine 

sahip olsaydı Kanun-u Esasi o zaman ilan edilmiş olurdu. Bu önemli ve mutlu olay 

bizim saltanat devrine nasip olduğu için Allah' a şükürler olsun...Ulu Devletimizin 

içişlerindeki durumu dolayısıyla meydana gelen terslikler ve dışişlerinde meydana 

gelen genişleme nedeniyle oluşan hükümetin idaresindeki yetersizlik, gözle görülür 

hale geldiği için ve bizim son maksadımız; mülk ve milletimizin doğal servetleri ve 

doğuştan gelen yeteneklerinden şimdiye kadar hakkıyla yararlanmaya engel olan 

sebeplerin yok edilmesiyle bu hayırlı davada halkın sınıflarının ilerleme yolunda 

birleşmesi ve yardımlaşması, bu maksada ulaşmak için hükümet  sağlam bir kanun 

ve lüzümlu bir nizamnameyi kabul edip hükümetin gücünün, meşru ve makbul olan 

hukukunun korunması, gayrimeşru hareketlerin yani ferdi veya azınlık fertlerinin 

zorbalığından ileri gelecek yanlışlık ve suiistimalin yok edilmesi ve heyetimizi 

oluşturan farklı kavimlerin medeni topluluk heyetlerine layık olan hak ve 

menfaatlerinin, ki bu tümünün hürriyet nimetinden, adalet ve eşitlikten istisnasız 

faydalanmaları anlamına gelir, temin ve yerleştirilmesidir...Bu bağlamda 

düzenlenmesi lazım gelen... işbu Kanun-u Esasi'yi kabul ve tasdik ederek tarafınıza 

gönderirim..." 
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Ayrıca  söz konusu metin, Düsturda Kanun-u Esasi' nin hemen öncesinde 

yayınlanmıştır. Belirtilen sebeplerden dolayı, "Sureti Munifei Hatt-ı Hümayun"u bir 

Başlangıç olarak kabul etmemiz mümkündür.113

Türk Anayasa tarihinde büyük öneme sahip olan 1921 Anayasası114 ile  

kişisel egemenliğe dayalı monarşik bir yönetimin yerine, "milli egemenlik" ilkesine 

dayalı demokratik bir Cumhuriyet rejiminin temellerinin atılmıştır.115 Başlangıç 

kısımlarının genelde büyük siyasi sosyal değişimlerin ardından yeni düzenin 

felsefesini ortaya koymak için yazıldığı düşünülürse bu Anayasaya bir Başlangıç 

kısmı konmaması oldukça ilginçtir. Ancak 1921 Anayasası'nın hazırlanma süreci 

inceliğinde, Başlangıç olarak kabul edilebilecek, "Halkçılık Programı' adıyla anılan 

ve 1921 Anayasası'nın temel felsefesini anlatan bir metne rastlamak mümkündür. 

18 Eylül 1920'de Meclise sunulup görüşülen otuzbir maddelik bu program, 

"Teşkilat-ı Esasiye Kanunu"nun esin kaynağı olmuştur.116 Mecliste Halkçılık 

                                                           
113 “Sureti Munifei Hattı Hümayun” 1. Tertip Düstur C. 4, s. 2-3 ; “Kanuni Esasi” 1. Tertip Düstur C. 

4, s. 4-20.  Hattı Hümayun' un tam metni için bkz. KİLİ Suna-GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Türk Anayasa 

Metinleri, T. C. İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2000, s. 29-31. 

114   20 Ocak 1921 tarihli Teşkilât-ı Milliye Kanunu.  

115 Konuyla ilgili olarak bkz ESEN, Bülent Nuri: Türk Anayasa Hukuku,  Ayyıldız Matbaası,  

Ankara, 1971, s. 61vd.; ÖZBUDUN, Ergun: 1921 Anayasası, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1992, s. 51.74; MUMCU (1976), s. 56-58; 

ÖDEN, Merih: Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003, s. 108, 

109. 

116 ÇEVİK,Zeki, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Rejiminin İlk Anayasası: Teşkilat-ı 

Esasiye Kanunu" ,İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart 2002, S.26, s.28 vd. 

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta Halkçılık Programı için şunları söylemiştir:" Siyasi, içtimai, idari, 

askeri noktai nazarları telhis ve teşkilatı idariye hakkındaki mukareratı ihtiva eden bu program, 

Meclisin 18 Eylül 1920 günkü içtimaında okundu. İşte bu tarihten dört ay geçtikten sonra tekerrür 
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Programını görüşecek ve bir anayasa tasarısı hazırlayacak olan özel komisyon, 

Halkçılık programını ikiye ayırmıştır.117 Komisyon tarafından bölümlerden biri 

"maksat ve meslek", diğeri ise "esasa ve idareye mahsus maddeler olarak" 

belirtilmiştir. Programın  "maksat ve meslek" başlıklı ilk dört maddelik bölümü, 

anayasa hükümleri niteliği taşımaktan çok, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

Hükümetinin temel amaçlarını açıklayan dolayısıyla bir bakıma  bir Anayasa 

Başlangıcı olarak düşünülebilecek ifadeleri içermektedir.118 Programın ilk dört 

maddesinde özetle şu ilkeler yer  almıştır: 119

Birinci maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin , milli sınırlar içinde 

hayat, bağımsızlık ve hilafet ile saltanat makamlarının kurtarılması "ahidiyle" 

kurulduğu belirtilmiş; ikinci maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 

tek amacının, halkın hayat ve bağımsızlığını sağlamak olduğu vurgulanarak, 

Hükümetin, halkı, emperyalizm ve  kapitalizmin baskı ve zulmünden kurtarıp idare 

ve egemenliğin gerçek sahibi kılarak bu amaca ulaşacağı inancını taşıdığı dile 

getirilmiştir. Üçüncü ve dördüncü maddelerde, yine Hükümetin harici ve dahili 

düşmanlara karşı önlem almak  için orduyu "tersin"(güçlendirme) edeceği ve halkın 

sefaletini "izale" edip "saadet ve refahını" sağlamayı başlıca görev sayacağı 

belirtmiştir. 

                                                                                                                                                                     
eden ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bu Programdan çıkmıştır."  ATATÜRK Mustafa Kemal, Nutuk, 

İstanbul Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul,1975, C.2,s.760. 
117 ÇEVİK(2002),s.28. vd 
118 ÖZBUDUN(1992), s..22., 
119 Halkçılık Programı'nın orijinal tam metni için bkz.Türkiye Büyük Millet Meclisi  Zabıt Ceridesi, 

C.4, s.201-203.  Ayrıca bkz. ÖZBUDUN(1992), s..22.,23,24, ÇEVİK(2002), s.27-38.  
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İçeriği itibariyle Başlangıç niteliğinde olan Programın ilk dört maddesi 

komisyonun görüşü doğrultusunda Anayasanın metnine dahil edilmemiştir.120 Bu 

bölüm fıkra fıkra okunarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir beyannamesi olarak 

kabul edilmiştir.  

Görüldüğü üzere 1921 Anayasası'nın başında Başlangıç adı altında bir kısım 

yer almasa da, 1921 Anayasası'nın dayandığı temel ilke ve değerleri açıklayan bir 

metin bulunmaktadır. Bu metinin, şekli olarak Başlangıç niteliğinde olması mümkün 

olmasa  da içerik yönünden 1921 Anayasası'nın Başlangıcı olarak kabul edilmesi 

mümkündür. 

Cumhuriyetin resmen ilanından sonra  Türkiye Devleti'nin siyasi ve hukuki 

temel kuruluşunu ortaya koyan, Milli Mücadele’ nin ardından yapılan ve yeni bir 

devletin temellerini atan 1924 Anayasası,121 dayandığı felsefeyi, yapıldığı siyasal ve 

sosyal koşulları anlatan bir Başlangıç kısmına sahip olabilirdi. Ancak, 1924 

Anayasası da bir Başlangıç kısmına sahip değildir. Bunun nedeni; 1924 

Anayasalarında temel sorunsal, yasama merkezli  bir Anayasal rejim kurmak 

olduğundan yasamayı felsefi bir metinle bağlı tutmayı istememek olabilir. Belki de 

reformların aşama aşama yapılması, ulaşılmak istenen amaca alıştıra alıştıra 

ilerlenmesi, o dönemde etkili muhalefetin varlığı, bu evrim ve reformların felsefesini 

kapsayacak genel bir metnin  Anayasanın başına yerleştirilmesini engellemişti.122

 

 

                                                           
120 ÖZBUDUN(1992), s..22. 
121 Konuyla ilgili olarak bkz. ESEN (1971), s. 72-74; MUMCU (1976), s. 127-131; ÖZBUDUN (2002 

a), s.31-36; KARATEPE Şükrü, Darbeler, Anayasalar ve Modernleşme, İz Yayıncılık, İstanbul, 

1993, s.160-165. 
122  Aynı yönde bkz. NALBANT (1990a), s. 3. 
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2. 1961 Anayasası 

1961 Anayasası Türk Anayasa tarihinde Başlangıç kısmına sahip ilk 

Anayasadır. 1961 Anayasası'nın neden bir Başlangıç kısmına ihtiyaç duyduğu 

sorusunun cevabı için, 1961 Anayasası' nın ortaya çıkış koşullarına ve 27 Mayıs 

1960 Askeri Müdahalesine çalışmanın gerektirdiği ölçüde kısaca değinmek gerekir: 

1961 Anayasası, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesinin ve bunu besleyen 

siyasi, sosyal, hukuki ve ekonomik koşulların ürünüdür. 27 Mayıs Müdahalesine ve 

müdahalenin ardından 1961 Anayasası'nın yapılmasına neden olan faktörlerin123 

başında; özünde demokratik olan, ancak daha çok tek partili dönemde uygulanan 

1924 Anayasası'nın çoğunlukçu bir demokrasi anlayışını benimsemesi ve çok partili 

sistemde uygulanabilecek güvencelerden yoksun olması gelmektedir.124 Bu sistemde, 

çoğulcu demokratik yapının hayata  geçmesini sağlayacak  kurum ve dengeler 

yetersizdir.125 Anayasanın, egemenliğin yegane kullanıcısı parlamento çoğunluğunu 

sınırlamaması, yasamanın hükümeti denetleme mekanizmalarının yetersizliği, 

muhalefetin demokratik ve eşitlikçi bir işleyişe kavuşturulmamış olması, temel hak 

ve hürriyetlerin yeterli Anayasal güvencelere sahip olmaması gibi hususlar, çoğulcu 

ve katılımcı bir demokrasiyi değil, çoğunlukçu bir demokrasiyi öngörmüştür.126 

                                                           
123  27 Mayıs Müdahalesi' nin nedenleri için bkz. MUMCU (1976), s. 203, 204; ESEN(1971), s. 138-

139; ATAR (2000), s.100; TANÖR, Bülent: Osmanlı-Türk Anayasal     Gelişmeleri(1789-1980), 

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995, s. 364-367; KALAYCIOĞLU Ersin, "27 Mayıs İhtilaline Giden 

Yol: Nedenler ve Açıklamalar", 27 Mayıs 1960 Devrimi Kurucu Meclis ve 1961Anayasası, (Ed. 

Suna KİLİ), Boyut Kitapları, 1998, İstanbul, s. 33-46; KARATEPE (1993), s. 219-224. 

124 ATAR(2000), s. 100. 

125 Aynı yönde görüş için bkz.. ATAR (2000), s. 100. 

126 TANÖR(1995), s. 328. 
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Hukuk devleti ve hak ve hürriyetlerin korunması bakımından temel öneme sahip bir 

kurum olan kanunların Anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin kabul 

edilmediği bir dönemde Meclis çoğunluğunca çıkarılan bir takım antidemokratik 

kanunlar, iktidara karşı muhalefetin güçlenmesi ve gençlik hareketinin  ortaya 

çıkışıyla sonuçlanmış ve 27 Mayıs ortamını hazırlamıştır. 12727 Mayıs' ın bir başka 

nedeni de,  Demokrat Parti döneminde, asker-sivil aydın ve memurların  ekonomik, 

sosyal ve siyasal güç kaybına uğramasıdır.128 Öte yandan ekonomik ve sosyal alanda 

ortaya çıkan bazı gelişmeler de, yeni Anayasanın yapılmasına etkide bulunmuştur.129  

Sonuçta dönemin iktidar partisi Demokrat Parti' nin baskıcı bir rejim kurma 

çabaları ve buna karşı giderek güçlenen muhalefet ve gençlik hareketi; ayrıca din 

sömürücülüğü ve Atatürk Devrim ve İlkelerinden verilen ödünlerin yarattığı 

gerginlik ortamında orta rütbeli (yüzbaşı-tümgeneral arası) bir grup subay, Türk 

Silahlı Kuvvetleri adına 27 Mayıs 1960 sabahı yönetime el koymuştur.130

Özetle 27 Mayıs Hareketi, askeri ve sivil bürokrasinin öncülüğündeki 

muhalefetten doğmuş ve devlete yeniden yön verme, demokrasiyi yeniden kurma 

isteğini ortaya koymuştur.131

                                                           
127ATAR(2000), s. 101; TANÖR (1995), s. 365. 

128Aynı yönde görüş için bkz. KARATEPE (1993) s. 218; KALAYCIOĞLU (1998), s.42-48; 

TANÖR, Bülent:İki Anayasa,1961-1982, Beta, İstanbul, 1986, s. 12. 

129 Ayrıntılı bilgi için bkz. ATAR (2000), s. 101; TANÖR (1986), s.12-15; KALAYCIOĞLU (1998), 

s. 36-44 . 

130MUMCU (1976), s203,204; ESEN (1971), s.117-126; TANÖR (1995), s.365-366. 

131 ÖDEN (2003a),s.117; TANÖR (1986), s.10vd.,98-99. 
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Yukarıda kısaca değinilen nedenlerle ortaya çıkan 27 Mayıs Askeri 

Müdahalesi, kamuoyundan destek görmüş olsa da kendi kendini meşrulaştırma 

çabasına girmiştir.132 Bunun üç önemli belgesi vardır:133

Birincisi, Milli Birlik Komitesi ve Türk Silahlı Kuvvetler 

Başkumandanlığı'nca görevlendirilen İstanbul Üniversitesi Hukuku Fakültesi'nden 

bir grup öğretim üyesinin Milli Birlik Komitesi Başkanlığı'na sunduğu ve "İlim 

Heyeti Raporu" diye anılan, ancak "Anayasa Ön Projesi Komisyonunun Tespit 

Ettiği Esaslar" başlığı ile Resmi Gazetede yayımlanan rapordur.134 Bu rapor, 27 

Mayıs Müdahalesi'nin meşruiyet bildirimine yer veren temel belgelerden biridir.135

Bu  Komisyon (İlim Heyeti), 28 Mayıs 1960 tarihinde Milli Birlik Komitesi 

Başkanlığı'na  sunduğu raporda görevini "yeni bir Anayasa ön projesi" hazırlamak 

olarak tanımlamıştır, Ayrıca Komisyon verdiği raporda, 27 Mayıs Müdahalesi'nin 

öncesinde yaşanan siyasal krizi tanımlamaya yönelmiş, yaşanan siyasal gelişmelere 

değinmiş ve 27 Mayıs Müdahalesi'nin meşruiyetine geniş yer vermiştir. Raporda, bir 

iktidarın meşruluğunun yalnız seçimle işbaşına gelmesinden ibaret olmadığı, iktidar 

süresince de hukuk ve Anayasa ilkeleri içinde kalması gerektiği vurgulanmış, buna 

uymayan Demokrat Parti iktidarının meşru olmaktan çıktığı, askeri müdahalenin de 

bu yüzden kaçınılmaz olduğu fikri ortaya konmuştur. Raporda bu durum şöyle ifade 

edilmiştir:" Milli Birlik Komitesi hareketini, yani, Devlet müessese ve kuvvetlerinin 

idareyi ele almasını bu mecburiyetin yani Devlet nizamını bozan, halkı birbirine 

                                                           
132 TANÖR (1995), s.366. 

133 TANÖR (1995), s.366. 

134 RG 1.7.1960, S.10540, s.1636; RG 2 .7.1960, S.10541, s.1644. 
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düşürerek anarşiye yol açan, sosyal müesseseleri işleyemez bir hale koyan ve bu 

müesseselerin  dayandığı ahlak temellerini yok etmeye çalışan fiili bir durumu 

önleyerek  meşru ve sosyal nizamı tekrar kurmak ihtiyacının bir neticesi 

sayıyoruz."136 Raporun devamında alınması gereken önlemlere yer verilmiştir. 

27 Mayıs Müdahalesine ilişkin ikinci önemli belge, Milli Birlik Komitesi 

tarafından çıkarılan 14 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı kanundur.137 Bu Kanunda  

Müdahalenin meşruluğu tezi, 04.01.1961 tarih ve 211 sayılı Ordu Dahili Hizmet 

Kanunu' nun138 34. maddesinin, "Türk Yurdunu ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile 

tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak" görevinin Türk 

Ordusu'na verilmiş olduğu noktasına dayandırılmıştır. Böylece Türk silahlı 

Kuvvetleri'nin yönetime el koymasının  yasal bir hakkın kullanılması anlamına 

geldiği, Müdahalenin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi yönetiminin de meşru 

olduğu açıklanmıştır. 

1 sayılı Kanunun giriş bölümünde, eski iktidarın meşruluğunu yitirdiği, "Türk 

Ordusu'nun (...) Hukuk devletini yeniden kurmak için  Türk Milleti adına  harekete 

geçerek, Milleti temsil vasfını kaybetmiş olan  Meclisi dağıtıp iktidarı geçici olarak 

Milli Birlik Komitesi'ne emanet etmiş olduğu"139 ifade edilmiştir. Böylece, 

                                                                                                                                                                     
135 Aynı yönde bkz. DOĞRU Osman : 27 Mayıs Rejimi Bir Darbenin Hukuki Anatomisi, İmge 

Kitabevi, Ankara, 1998, s.23, 24. 

136 RG 2 .7.1960, S.10541, s.1644. 

137 12.6.1960' da kabul edilen 1no'lu "1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilât-ı Esasiye Kanunun Bazı 

Hükümleri'nin  Değiştirilmesi Hakkında Kanun" metni için bkz. RG 14.6.1960, S. 10525, s.1533-

1534. 

138 RG 9.1.1961, S.10702, s.2998-3005. 

139 RG 14.6.1960, S. 10525, s.1533-1534. 
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müdahalenin meşruluğunun bir kez daha ortaya konulmasının yanı sıra Türk Ordusu' 

nun millet adına hareket ettiği vurgulanmış; hareketin amacı ve rejimin geçiciliği de 

belirtilmiştir. 

Müdahaleyle ilgili üçüncü önemli belge, Başlangıç kısmında "Anayasa ve 

hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 

direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk milleti" ibaresine 

yer veren 1961 Anayasası' dır 

27 Mayıs Müdahalesi'nin ardından ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni 

bir Anayasa yapma çalışmalarına başlanmış ve iki ayrı öntasarı hazırlatılmıştır. 

Bunlardan , biri İstanbul Hukuk Fakültesi, diğeri ise Ankara Siyasal Bilgiler 

Fakültesi tarafından oluşturulmuştur. İstanbul Tasarısı, Sıddık Sami Onar 

Başkanlığındaki öğretim üyelerinden oluşan Komisyon tarafından hazırlanmış ve  

"Yüksek Öğretim Üyelerinden Kurulu Anayasa Komisyonunca Hazırlanan Anayasa 

Ön tasarısı "140 başlığı altında Milli Birlik Komitesi'ne teslim edilmiştir. Ankara 

Tasarısı ise Tahsin Bekir Balta Başkanlığındaki yine öğretim görevlilerinden kurulu 

Komisyon tarafından hazırlanmış ve "Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari ilimler 

Enstitüsünün Gerekçeli Anayasa Tasarısı ve Seçim Sistemi Hakkında Görüşü"141 

başlığıyla yayınlanmıştır.   

                                                           
140 Sıddık Sami Onar Başkanlığındaki Yüksek Öğretim Üyelerinden Kurulu Anayasa Komisyonunca 

Hazırlanan Anayasa Tasarı için bkz. ÖZTÜRK, Kazım:Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Temel 

Metinler, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1966, s. 25 vd.  

141 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İdari İlimler Enstitüsü' nün, Tahsin Bekir Balta 

başkanlığında hazırlanan ve Anayasa Ön Projesi Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanan 

"Anayasa Tasarısı ve Seçim Sistemi Hakkında Görüş" metni için bkz. ÖZTÜRK (1966), s. 357 vd.  
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Anayasanın Başlangıç Kısmında meşruiyet bildirimine yer verip vermeme 

konusunda "Ankara Tasarısı" ve "İstanbul Tasarısı"nda farklı görüşler öne 

sürülmüştür. 

"Ankara Tasarısı"nda, Anayasaların kuruldukları siyasi rejimin temel 

felsefesini veya dayandıkları tarihi deneyimi ve geleneksel hukuk ilkelerini belirten 

bir önsöze yer vermesi gerektiği ve yeni Anayasada da böyle bir Başlangıç kısmının 

bulunmasının faydalı olduğu sonucuna varılmıştır.  Tasarıyı hazırlayan Komisyon,  

"geçmişten  ziyade, geleceğe bakan  ve siyasi rejimimizin temel ilkelerini gösteren 

bir Başlangıç metni" teklif etme düşüncesiyle, 27 Mayıs meşruiyet bildirimine yer 

vermeyen, yani tarihi deneyime dokunmayan  bir Başlangıç önerisi sunmuştur.142

"Sıddık Sami Onar Tasarısı"nın önerdiği Başlangıç kısmının ilk iki paragraf 

ımeşruiyet bildirimine  ayrılmıştır. Tasarıda; "Millet ve devlet mefhumlarını toptan 

inkar ederek; Anayasayı, hukuk, adalet, ahlak prensiplerini, devamlı ve sistemli bir 

şekilde çiğneyerek, insan hak ve hürriyetlerini hiçe sayarak, meşruluğunu kaybeden 

zalim bir iktidarı, zulme karşı direnme hakkını kullanmak suretiyle ve kendisinin 

ayrılmaz bir parçası olan silahlı kuvvetlerinin eliyle deviren Türk Milleti;" diye 

başlayan Başlangıç kısmı"Çok eski ve şanlı tarihine, milli mücadele ruhuna, milli 

egemenliğine, Cumhuriyete, Atatürk İnkılâplarına bağlı; yurdu, özlediği gerçek 

demokrasiye ulaştırmak amacını güden 27 Mayıs İhtilalinin iman ve azmi ile dolu bir 

millet olarak;"143 diyerek devam etmektedir. Görüldüğü üzere tasarıda 27 Mayıs 

Müdahalesi'nin meşruluğuna geniş yer ayrılmıştır. 

                                                           
142 ÖZTÜRK (1966), s. 357 vd. 

143 ÖZTÜRK (1966), s. 25-26. 
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Bu arada 13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı Kanun144 ile kurulan  ve Milli 

Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisinden oluşan Kurucu Meclis, Anayasayı 

hazırlamak üzere Temsilciler Meclisi içinden 20 kişilik bir "Anayasa Komisyonu" 

seçmiştir. "Temsilciler Meclisi  Anayasa Komisyonu Başlangıç, Genel Hükümler ve 

Temel Haklar Alt Komisyonu", hazırladığı raporda145 Anayasaya bir Başlangıç 

koymanın gerekli olduğunu, Anayasanın ruhunu oluşturan ilkelerin ve amacın 

belirtilmiş olmasının halkın Anayasayı benimsemesi bakımından faydalı olacağını 

belirtmiş; ancak, hazırladığı Anayasa Tasarısında bir Başlangıç kısmına yer 

vermemiş, bunu  Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bırakmıştır. Temsilciler 

Meclisi Genel Kurulu ise, 27 Mayıs Müdahalesine ilişkin meşruiyet bildirimini 

Anayasanın Başlangıç kısmına koymuştur.146

Anayasa tarihimizde Anayasalara Başlangıç kısmı koyma eğiliminin 1961 

Anayasası ile başlamış bir uygulama olduğunu belirten EROĞUL, bu gereksinimin 

kaynağının, hükümet darbelerine tüzel bir gerekçe uydurma kaygısı olduğunu ortaya 

koymuştur.147 Ancak bunun olanaklı ve gerekli olamadığını vurgularken  şu 

açıklamayı yapmıştır:" Darbe siyasal bir eylemdir; bunu tüzel bir işleme 

dönüştürmek  olanaksızdır. Yeni Anayasa yapımını geçerli kılan durum, darbenin 

tüzel nitelik taşıması değil, "asal kurucu erk"in, başarılı olmuş siyasal güç 

sahiplerine  ait olmasıdır."148 SOYSAL ise  1961 Anayasası'na Başlangıç kısmı 

                                                           
144 RG 16.10.1960, S.10682, s. 2766. 

145 ÖZTÜRK (1966), s.451. 

146 Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Başlangıç kısmı ile ilgili görüşmeler için bkz. ÖZTÜRK 

(1966), s. 915-946. 

147 EROĞUL, Cem: Ana Tüze'ye Giriş, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2000, s. 311. 

148 EROĞUL (2000), s. 311. 
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konmasında, 27 Mayıs hareketinin  "meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 

yapıldığı " görüşüne, hukuksal temel sağlama, ulusçuluğun  "birleştirici ve yüceltici" 

niteliğini açıklama ve dolaylı yoldan, "direnme hakkı" nın varlığını belirtme gibi 

çabaların etkili olduğu düşüncesindedir.149

Sonuç olarak, 27 Mayıs Müdahalesi ile kesintiye uğrayan rejimin ardından 

yapılan 1961 Anayasası'na; müdahaleyi meşrulaştıran, Anayasanın dayandığı 

temelleri ve yapıldığı koşulları anlatan edebi ve felsefî bir Başlangıç kısmı 

konmuştur. 

3. 1982 Anayasası 

1982 Anayasası da tıpkı 1961 Anayasası gibi bir Başlangıç kısmına yer 

vermiştir. 1982 Anayasası'na Başlangıç kısmı konmasına yol açan faktörleri ortaya 

koyabilmek için 1982 Anayasası'nın ortaya çıkış koşullarını, yeni Anayasa 

yapılmasını gerektiren nedenleri ve 1982 Anayasasına götüren 12 Eylül 1980 Askeri 

Müdahalesi'ni kısaca incelemek gerekecektir. 

1982 Anayasası, anarşi, terör, bölücülük faaliyetleri ile ekonomik bakımdan 

kötüye gidiş ve bunlar karşısında sivil yönetimin başarısız kaldığı gerekçesiyle150 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980'de "emir ve komuta zinciri içinde ve 

emirle" gerçekleştirdiği askeri darbenin ardından atamayla oluşturulan  Danışma 

                                                           
149 SOYSAL, Mümtaz: Anayasaya  Giriş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 

Ankara, 1968, s. 188. 

150 12 Eylül 1980 Askeri  Müdahalesi'nin nedenleri hakkındaki tartışmalar için bkz. YAZICI, Serap: 

Türkiye'de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Ankara, 1997, s. 144-154; KARATEPE 

(1993) s. 247-252; TANÖR (1986) s. 97-99; ATAR (2000), s.103; DAL (1986), s.98-100; 

YILDIZHAN, Yayla: Anayasa Hukuku Ders Notları, İstanbul, 1985, s.81-82; KUZU, Burhan: 1982 

Anayasası'nın Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul, 1990, s. 1-19. 
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Meclisi ile Milli Güvenlik Konseyinden151 oluşan Kurucu Meclis tarafından  

hazırlanarak kabul edilmiştir. 

1982 Anayasası'nın yapılmasını gerektiren nedenlerin arasında genel olarak; 

1961 Anayasası'nın toplumun büyük çoğunluğunun oylaşmasına dayanan bir toplum 

sözleşmesi olmadığı,152 1961 Anayasası ile öngörülen hükümet mekanizmasının  

işleyişinde bazı tıkanıkların olduğu ve bu nedenle sistemin siyasal karar alma ve yeni 

politikalar üretebilme yeteneğinin zayıflayarak rejim bunalımını ağırlaştırdığı,153 

şiddet olaylarının yaygınlaştığı,154 siyasi kutuplaşmanın derinleştiği;155 siyasal 

partilerin sorumsuzca davrandığı ve yıkıcı ve bölücü faaliyetleri teşvik ettiği;156 

devlet bürokrasisinin her kademesinde partizanlık yapıldığı;157 ekonomik sorunların  

çözülemediği ve dış etkenlerin de bu olumsuzluklara katkıda bulunduğu,158 devlet 

otoritesinin sarsıldığı ve yetersiz bırakıldığı gibi sebepler sayılmaktadır. 

Söz konusu nedenlere dayanarak 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan Türk 

Silahlı Kuvvetleri  yayınladığı 1 Numaralı Bildirisinde159 "parlâmento ve hükümetin" 

feshedildiğini açıklamıştır. 27 Ekim 1980'de 2324 sayılı "Anayasa Düzeni Hakkında 

                                                           
151 Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisi ve Kurucu  Meclis hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

ÖZBUDUN (2002 a), s. 49-52. 

152 ÖZBUDUN (2002 a), s. 45. 

153 ÖZBUDUN (2002 a), s. 45. 

154 YAZICI (1997), s.152; DAL (1986), s. 98. 

155 YAZICI (1997), s. 152. 

156 ATAR (2000), s.101; KARATEPE (1993), s. 250; DAL (1986), s. 99. 

157 YAZICI (1997), s. 153; ATAR (2000), s.101; DAL (1986), s. 99. 

158 YILDIZHAN (1985), s.82. 

159 RG 12.9.1980, S.17103, s. 6. 
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Kanun"160 Milli Güvenlik Konseyi'nin yönetime el koyarak sahip olduğu yasama ve 

yürütme yetkilerini kullanabilme gücünün, yasal dayanağını oluşturmuştur.161  

12 Eylül Müdahalesi'nin nitelik ve amacı, Milli Güvenlik Konseyi'nin 2324 

sayılı "Anayasa Düzeni Hakkında Kanun"un genel gerekçesinde şöyle açıklanmıştır: 

"Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, 

bağımsızlığına  ve halkımızın içtenlikle benimsediği ve gerçekten layık olduğu 

demokratik rejimimize karşı süregelmiş çok yönlü saldırıların, bölücü ve yıkıcı 

kışkırtma ve davranışların, anarşik eylemlerin, bir medeni toplumda ve her devlet 

hayatında mutlaka sağlanması ve korunması gereken korkusuzca yaşama hak ve 

hürriyetini ve mal güvenliğini fiilen ortadan kaldıran  silahlı terörün alabildiğine 

yaygınlaştığı; rejimin temel müessesi olan parlamentonun görevini yapamaz hale 

getirildiği ve demokratik sistemi normal olarak işletilebilecek yolların kapandığı bir 

ortamda Milletin bağrından doğan Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihi sorumluluk 

duygusu ile Yüce Türk Milleti adına  hareket ederek emir ve komuta zinciri içinde ve 

emirle 12 Eylül 1980 Harekatı'nı gerçekleştirmiştir."162 Müdahalenin amacı ayrıca, 

Milli Güvenlik Konseyi'nin 1 Numaralı Bildirisinde; Ülke bütünlüğünü korumak, 

milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını 

                                                           
160 Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, C.1, B.1-24, 27.10.1980. 

161 2324 sayılı yasanın 2. maddesine göre " Anayasa' da Türkiye Büyük Millet Meclisine, Millet 

Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna ait olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yetkiler 12 Eylül 1980 

tarihinden itibaren geçici olarak, Milli Güvenlik Konseyince ve Cumhurbaşkanına ait olduğu 

belirtilmiş bulunan görev ve yetkiler de Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanınca  yerine 

getirilir ve kullanılır." 
162 Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, C. 1, B. 1-24, 27.10.1980. 
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önlemek, Devletin otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin 

işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak."163 olarak açıklanmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, müdahalenin yapıldığı günden itibaren yeni 

bir Anayasa' nın, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları'nın hazırlanıp yürürlüğe 

girmesinin ardından yönetimi sivillere terk edeceklerini çeşitli vesilelerle ifade 

etmişlerdir.164 Bu taahhütlerine uygun olarak 29 Haziran 1981'de 2485 sayılı 

"Kurucu Meclis Hakkında Kanun"un165 yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni 

Anayasanın yapımı süreci de başlamıştır. Kurucu Meclis; Milli  Güvenlik Konseyi 

ile Danışma Meclisinden oluşmaktadır. Milli Güvenlik Konseyi'nin kimlerden 

oluştuğu yayınlanan 4 Numaralı bildiride yer almıştır.166 Kurucu Meclisin sivil 

kanadını oluşturan Danışma Meclisi, sözü geçen kanunda "belirtilen usul ve esaslara" 

göre her ilin tespit ve teklif ettiği adaylar arasıda Milli Güvenlik Konseyince seçilen 

120 üye ile, Milli Güvenlik Konseyince doğrudan doğruya seçilen 40 üye olmak 

üzere 160 üyeden oluşmaktadır.167

Kurucu Meclis toplanır toplanmaz çalışma düzenini bir içtüzükle belirleyerek 

kendi üyeleri arasından 15 kişilik bir Anayasa Komisyonu seçmiştir. Komisyon 

yaptığı çalışmaların sonunda hazırladığı tasarıyı Danışma Meclisi Başkanlık 

                                                           
163 RG 12.9.1980, S.17103, s.6. 

164 Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, 18 Eylül 1980 günü TBMM' de yapılan bir törende " Milletin 

kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine dayalı yeni bir Anayasa 

yapılması için .." çalışacaklarına ant içmişlerdir. Konuyla ilgili bkz. YAZICI (1997), s. 152; 

KARATEPE (1993), s.252. 

165 RG  30.06.1981, S.17376, s. 1-8. 

166 RG12.9.1980, S. 17103, s.8. 

167 Bu konu 2485 sayılı " Kurucu Meclis Hakkında Kanun" 3 maddesinde düzenlenmiştir. 
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Divanı'na teslim etmiş ve 4 Ağustos 1981 günü gündeme alınan tasarı iki kez 

görüşülerek bazı değişiklikle yapıldıktan sonra oylanmış ve salt çoğunlukla kabul 

edilmiştir.168Danışma Meclisinde kabul edilen tasarı, Kurucu Meclis' in diğer 

kanadını oluşturan Milli Güvenlik Konseyi'ne gönderilmiş ve Konsey tarafından 

incelenip bazı maddeleri değiştirildikten sonra 7 Kasım 1982' de halkoyuna 

sunularak kabul edilmiştir. 

1982 Anayasası'nın  yapılış süreci belli noktalarda haklı olarak 

eleştirilmiştir169. Eleştirildiği noktalar: Danışma Meclisi üyelerinin tümünün Milli 

Güvenlik Konseyi tarafından atanması,170 Danışma Meclisi'nin bütün siyasi partilere 

kapalı olması,171 Milli Güvenlik Konseyi'nin Danışma Meclisince kabul edilen 

metinde dilediği değişikliği yapma veya bunu tümüyle reddetme yetkisini kendisinde 

saklı tutması,172 Anayasa Tasarısının halkoylamasında reddi durumunda ne olacağı 

konusunda bir netliğin olmaması, halkoylaması öncesinde Anayasa üzerindeki 

tartışmaların sınırlandırılması,173 Anayasanın, bütün siyasi partilerin feshedildiği174 

bir ortamda yapılmasıdır. 

                                                           
168 Görüşmeler için bkz. Danışma Meclisi Tutanak Dergisi , C.10, s.536vd. Konuyla ilgili bilgi için 

bkz. D AL (1986), s.111. 

169 Konuyla ilgili bkz. ÖZBUDUN (2002 a), s. 52-55, TANÖR (1986), s. 99-100, YAZICI (1997), s. 

68 vd., KARATEPE (1993), s.255 vd. 

170 Bu konu 2485 sayılı " Kurucu Meclis Hakkında Kanun" 3. maddesinde düzenlenmiştir. 

171 Bu konu 2485 sayılı " Kurucu Meclis Hakkında Kanun" 4. maddesinde düzenlenmiştir. 

172 Bu yetki 2485 sayılı " Kurucu Meclis Hakkında Kanun" 2. maddesinde düzenlenmiştir.  

173 Milli Güvenlik Konseyi'nin yayınladığı 70 sayılı ( RG.05.08.1982, S.17773, s.1) ve 71 sayılı 

(RG.21.10.1982, S.17845, s.1) Kararları ile sınırlandırmalar getirilmiştir. 
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12 Eylül Müdahalesi'ni yapanlar; Müdahalenin ve dolayısıyla bu dönemde 

yapılan Anayasanın meşruluğunu ortaya koymak için resmi belgeleri kullanmışlardır. 

12 Eylül' ün meşruluğunu ortaya koyan belgelerden biri Milli Güvenlik 

Konseyi'nin 1 Numaralı Bildirisi'dir.175 Bildiride, Müdahalenin meşruluğu, 

04.01.1961 tarih ve 211 sayılı Ordu Dahili Hizmet Kanunu' nun176 34. maddesinde, 

"Türk Yurdunu ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile tayin edilmiş olan Türkiye 

Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak"  görevinin Türk Ordusu'na verilmiş olması ile 

açıklanmış ve şöyle ifade edilmiştir. "İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, iç 

hizmet kanunun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini yüce 

Türk  Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme  kararını 

almış ve ülke yönetimini bütünüyle el koymuştur."177

12 Eylül Müdahalesi'nin meşruluğu bir başka şekilde, 2324 sayılı "Anayasa 

Düzeni Hakkında Kanun"un gerekçesinde ortaya konmuştur. Sözü geçen Kanunun 

gerekçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin" tarihi sorumluluk duygusu ile Yüce Türk 

Milleti adına"178 hareket ettiği vurgulanmıştır. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri' nin 

Millet adına hareket ettiği belirtilerek müdahalenin meşru olduğu dile getirilmiştir. 

1982 Anayasası'nın Başlangıç kısmının ilk iki paragrafında da 12 Eylül 

Müdahalesi'nin nedenleri ve meşruluğu dile getirilmiştir. 

                                                                                                                                                                     
174 Milli Güvenlik Konseyi 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun ile önceden var olan 

bütün siyasi partileri kapatmıştır ( RG 16.10.1981, S. 17486 (mükerrer), s. 1). Fesihle ilgili "Tasfiye 

Yönetmeliği"  yayınlanmıştır ( RG 28.11.1981, S. 17528). 

175 RG 12.9.1980, S.17103, s. 6. 

176 RG 9.1.1961, S.10702, s.2998-3005. 

177 RG 12.9.1980, S.17103, s. 6. 

178 Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, C.1, B.1-24, 27.10.1980. 
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Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanarak Danışma Meclisi' ne sunulan  

Anayasa Tasarısında yeni Anayasa için bir Başlangıç kısmı önerilmiştir.179 Ancak 

önerilen bu Başlangıç kısmında 12 Eylül' ün meşruluğuna ilişkin herhangi bir ifade 

yer almamıştır. Danışma Meclisinde yapılan görüşmelerde de bu konu gündeme 

gelmemiş, Anayasa Komisyonunun Tasarısı birkaç değişiklikle kabul edilmiştir.180

   1982 Anayasası'na son şeklini veren Milli Güvenlik Konseyi 

tarafından kabul edilen Anayasa'nın Başlangıç kısmında, 12 Eylül Müdahalesi yer 

almıştır. Başlangıç kısmının ilk iki  paragrafına göre; 12 Eylül Müdahalesi "ebedi  

Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne  ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, 

Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın 

gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada”, "Türk Milletinin  ayrılmaz parçası olan" 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "milletin çağrısıyla" gerçekleştirilmiştir.  

Bu noktada; 1961 ve 1982 Anayasası Başlangıç kısımlarında yer alan 

ifadelerde önemli farklılıklar göze çarpmaktadır. 1961 Anayasası "Anayasa ve hukuk 

dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme 

hakkını kullanarak  27 Mayıs Devrimini yapan Türk Milleti" diyordu (Başlangıç 

paragraf 2). Bu ifadede, meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı milletin direnme 

hakkını bizzat kullanması ve devrim yapması vurgulanmıştır. 1982 Anayasası ise 

Başlangıç kısmında yukarıda belirtildiği gibi; iç savaş tehlikesinden, vatan ve millet 

bütünlüğünün ve "Kutsal Türk Devleti" nin saldırıya uğradığından söz ederek, 

Müdahalenin "milletin çağrısı" üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 

                                                           
179 Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan Anayasa Tasarısı 'nda yer alan Başlangıç kısmı için  

bkz. Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, S.10, s.537-538. 

180 Danışma Meclisi'nde Başlangıç kısmına ilişkin görüşmeler için bkz. Danışma Meclisi Tutanak 

Dergisi, S.10, s. 536 vd. 
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gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla iki metinde Müdahalelerin yapılış 

nedenleri ve millete biçtikleri roller farklıdır. 1961 Anayasa Başlangıç kısmı; meşru 

olmayan bir iktidara karşı direnme hakkından181 bahsetmiş, millete aktif ve devrimci 

bir rol biçmiştir.1821982 Anayasası'nın Başlangıç kısmı ise, 12 Eylül Müdahalesi'nin 

temel nedenlerini, yurt ile  ulusun bütünlüğünü ve devleti korumak olarak göstermiş; 

milletin Müdahale için Türk Silahlı Kuvvetlerine adeta "vekalet" vermiş olduğu 

izlenimini yaratmıştır.183 Böylece millete, 1961 Anayasası Başlangıç kısmının 

aksine; daha pasif ve ikincil bir rol biçilmiştir. 

1982 Anayasası Başlangıç metninin devamında Anayasayı  hazırlayan 

Danışma Meclisi, “Türk Milletinin meşru temsilcileri” olarak ifade edilmiştir.184. 

                                                           
181 1961 Anayasası' nın Başlangıç kısmında  "direnme hakkı"na yer verilmesiyle ilgili olarak 

SOYSAL' ın değerlendirmesi: " ... direnme hakkı, bir devlet içindeki 'üstün güce' sahip olan halkın, 

kendi verdiği yetkiyi kötüye kullanan yasama ve yürütme organlarına karşı direnebilmesini, karşı 

koyabilmesini ve ayaklanmasını öngörüyor. Böyle bir hakkın bir madde halinde açıkça Anayasaya 

konmasıyla kurulu düzen için türlü sakıncaların ortaya çıkacağı belli. Ama, öte yandan, 27 Mayıs 

Hareketini geçerli bir hukuksal temele oturtabilmenin tek yolu da, bu direnme hakkının varlığını kabıl 

etmek. Böyle bir durum  karşısında, direnme hakkını maddeler arasına açık Anayasa hükmü olarak 

koymayıp Başlangıç kısmında, bundan dolaylı biçimde söz etmek, en doğru yol gibi görünmüştür. 

Bunun yanında, direnme sözü,Anayasayı çiğnemeye kalkışacak yöneticiler için uyarıcı bir nitelik 

taşıyor."şeklindedir. SOYSAL (1968), s.188,189. Ayrıca bkz SOYSAL, Mümtaz : 100 Soruda 

Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1979,  s. 110 vd. 

182 Aynı yönde TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU (2002), s. 46. 

183Aynı yönde TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU (2002), s. 46. 

184 TANÖR bu ifadeyi şöyle eleştirmiştir:" 'Türk Milleti'nin  meşru temsilcileri olan Danışma Meclisi' 

ifadesi yalnız Türkçe açısından değil hukuk bilimi ve demokratik temsil teorisi bakımından da sakattır. 

Seçimsiz temsil ve vekalet,demokratik Kamu Hukukunun benimseyebileceği bir uygulama değildir." 

TANÖR(1986), s. 101. 
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Danışma Meclisi üyelerinin tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak Milli Güvenlik 

Konseyi tarafından atandığı gerçeği karşısında, millet iradesinin tam olarak 

yansımadığı bir Meclisin, milleti temsil ettiğini kabul etmek oldukça güçtür.185 

Başlangıç kısmında yer alan ifadeye göre, Milletin meşru temsilcileri tarafından 

hazırlanan Anayasaya, Milli Güvenlik Konseyi son biçimini vermiş ve Türk milleti 

tarafından halkoylamasıyla kabul edilmiş ve bu nedenle de “doğrudan doğruya” 

millet “eliyle  vaz’olun”muştur.  

Yeni Anayasa hazırlamanın nedenleri ve yapılan Askeri Müdahalenin ve 

hazırlanan Anayasa'nın meşruluğu Başlangıç kısmının 1995 tarihli Anayasa 

değişikliği186 ile kaldırılan ilk iki paragrafında böyle ifade edilmiştir. Bu durumda, 

eski hukuk düzeninin tasfiyesinin ve yeni hukuk düzeninin kurgulanmasının 

görülebilen iki nedeni vardır: "Yurt ve ulus bütünlüğünün" ve "devletin varlığının 

tehlikeye girmesi."187 Yani, 1982 Anayasası'nın temel düşüncesi yurt ile  ulusun 

bütünlüğünü ve devleti korumaktır. 

12 Eylül 1980 Müdahalesi belirli bir iktidara karşı değildir; müdahale 

edenler, 80 sonrası konuşmalarında, 80 dönemi öncesi dönemde anarşi ve teröre karşı 

etkisiz kaldıkları, partizanca davrandıkları, gerekli sorumluluğu göstermedikleri 

gerekçesiyle tüm Anayasal kurum ve kuruluşları sorumlu tutmuşlardır.188 Bu 

sorumlu tutma yönetememe suçlamasıdır ve bu nedenle de, yönetilebilir demokrasi 

                                                           
185 Danışma Meclisi üyelerinin  seçimi 2485 sayılı " Kurucu Meclis Hakkında Kanun"  3. maddesinde 

düzenlenmiştir. 

186 4121 sayılı Kanun RG 26.7.1995, S. 22355, s.1-10. 

187 NALBANT (1990a), s13. 

188 Aynı yönde bkz. NALBANT (1990a), s14; TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU (2002), s. 26,27. 
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1982 Anayasası’nın temelinde yatan düşüncedir.189 Türk Anayasacılık hareketleri 

içinde 1982 Anayasası'nın "demokrasilerin yönetilebilirliği" genel problematiği 

içinde özel bir anlamı vardır ve bu anlamı ile 1961 Anayasası’nın  savaş sonrası 

liberal Anayasacılığın etkisindeki "garantizm felsefesi"ne tepki teşkil eder.190 Bu 

yönüyle, 1982 Anayasası'nın özü, liberal  Anayasalardan ve 1961 Anayasasından 

farklı olarak özgürlük ve demokrasi değil, devlet ve otoritedir.191

1982 Anayasası'nın otoriteden yana olan tavrı, Anayasanın ideolojisinin 

ortaya konduğu Başlangıç metninde de hissedilmektedir. 1995 Anayasa 

değişikliğinden önceki halinde  Başlangıç metninin ilk cümlesinde "Kutsal Devlet" 

ifadesine yer verilmiştir. Bu ifade bile Anayasanın temelinde yatan düşünceyi 

yeterince ortaya koymaktadır. 1982 Anayasası Başlangıç kısmı, liberal Anayasaların 

aksine birey hak ve hürriyetlerini değil, Devleti kutsal olarak kabul etmiştir.192 1982 

Anayasası'nın  hürriyetlere ilişkin yaklaşımı ise Başlangıç kısmının  üçüncü 

paragrafında kendini göstermiştir. Bu paragrafa göre hiçbir kişi yada kuruluş " bu 

Anayasada gösterilen  hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk 

düzeni dışına çıkamaya "caktır. Başlangıç kısmında yer alan "hürriyetçi demokrasi" 

ifadesi aşağıda ayrıca inceleneceğinden burada üzerinde durulmayacaktır. Ayrıca 

                                                           
189 NALBANT (1990a), s.14. 
190 ÇAĞLAR, Bakır: Anayasa Bilimi, BFS Yayınları, İstanbul, 1989, s. 93. 
191 Aynı yönde verilmiş  Yargıtay Genel Kurulu Kararı,  E.1980/4-1714, K. 1983/803, k.t. 14.9.1983 

YKD. C. 9, S.11, s. 159. Ayrıca aynı yönde bkz. TANÖR(1986), s.154, ÖZBUDUN (2002 a), s. 60-

61, ÇAĞLAR, Bakır: “ Parlamentolar Ve Anayasa Mahkemeleri, Teori Ve Pratikte Anayasa 

Yargısının Sınırları Problemi ”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 1987, S:3, 

s.155. 

192 Aynı yönde bkz. TANÖR (1986), s. 133. 
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"Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden  eşitlik ve sosyal 

adalet gereklerince yararlanarak..." diye başlayan Başlangıç kısmının altıncı 

paragrafında da temel hak ve hürriyetler, 1982 Anayasası'nın sınırları içinde 

gözükmektedir. Böylece 1982 Anayasası'nın  birey hak ve hürriyetleri konusunda 

sınırlamalara ve yasaklamalara ağırlık veren yaklaşımı193 Başlangıç kısmında da 

kendisini göstermiştir. 

Diğer taraftan, Müdahalenin yapılma nedenlerinden biri olarak " gittikçe 

etkisi ve gücü azaltılmaya çalışılan  Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik 

kazandırmak" gösterilmiştir. 194 Bunun da etkisiyle 1982 Anayasası'nın Başlangıç 

kısmında Atatürk ilke ve inkılaplarına verilen önem dikkat çekmektedir. Başlangıç 

kısmında Atatürk ilke ve inkılaplarının bu denli vurgulanmasının nedeni, öncelikle 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk ilke ve inkılâplarına dayanan bir devlet olması ve 

Başlangıç kısmının da devletin dayandığı temel prensipleri ortaya koymasıdır. Bu 

nedenin yanı sıra diğer bir neden, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruma amacının, 

Müdahale için iyi bir gerekçe oluşturacağı düşüncesidir. Bu yüzden, 12 Eylül 

Müdahalesinin nedeni olarak bu koruma amacı gösterilmiş ve Müdahaleyi 

meşrulaştırma çabasına girilmiştir. Bu durum kendini, Müdahalenin ürünü olan 1982 

Anayasası' nın Başlangıç kısmında Atatürk ilke ve inkılaplarına yapılan vurgu ile 

hissettirmektedir. 

                                                           
193 Konuyla ilgili olarak bkz. ÖZBUDUN (2002 a), s. 60;  TANÖR (1986), s. 134 vd.; TANÖR 

(1990); s. 317vd.; SABUNCU, Yavuz: Anayasaya Giriş Ek:1982 Anayasası, İmaj Yayınları, 

Anakara, 2005, s. 50-52. 

194 1980 Askeri Müdahalesini yapan Milli Güvenlik Konseyi’nin Başkanı Orgeneral Kenan Evren , 12 

Eylül 1980 günü müdahalenin  nedenlerini açıklayan ilk konuşma metni için bkz. RG 12.9.1980, S. 

17103, s. 1-5. 
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Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanarak Danışma Meclisi' ne sunulan ve 

burada kabul edilen Anayasa Tasarısında yer alan Başlangıç kısmında da Atatürk ilke 

ve inkılâplarına geniş yer verildiği görülmüştür. Gerçekten de, Danışma Meclisi' nde 

görüşülen, Anayasası’nın felsefesini ortaya koyan Başlangıç kısmına ilişkin taslağın 

üçüncü paragrafında, “Tüm fertlerini, Atatürk milliyetçiliği ilkesini uygulayarak 

kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bütün, milli şuur ve ülküler etrafında 

imtiyazsız ve sınıfsız kaynaşmış bir kitle halinde toplayan...Büyük Millet Meclisi” 

195ifadesi yer almıştır. Başlangıç taslağının devamında da Atatürk ilkeleri, inkılapları 

ve milliyetçiliği Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmış ve bu şöyle ifade 

edilmiştir. "Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclis tarafından hazırlanan ve Atatürk 

ilkeleriyle, İnkılâplarını ve Atatürk Milliyetçiliğini temel alan, demokratik, laik, 

sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin..."196

1982 Anayasası’nın son metnin Başlangıç Kısmında da Atatürkçülük önemini 

korumuş; Başlangıç kısmının birinci paragrafında Anayasa’ nın  “Atatürk’ün 

belirlediği milliyetçilik  anlayışı ve O’nun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda” 

yorumlanıp uygulanacağını, beşinci paragrafında “Hiçbir faaliyetin197... Atatürk 

milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin  karşısında korunma 

göremeyeceği”ni saptamıştır. 7. paragrafta ise  Atatürk milliyetçiliğinin  tanımı 

çizilmiş ve Anayasa’nın benimsediği milliyetçilik anlayışının kader, kıvanç ve tasa 

                                                           
195 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, S.10, s. 537. 

196 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, S.10, s. 538. 

197  1982 Anayasası’nın Başlangıç kısmının beşinci. paragrafının ilk cümlesi  “Hiçbir düşünce ve 

mülahazanın ...” şeklinde başlıyordu. Bu cümle 03.10.2001 tarihli 4709 sayılı Kanunla 

(RG.17.10.2001, s. 24556 mükerrer) yapılan Anayasa değişikliği ile: “ Hiçbir faaliyetin...” şeklini 

almıştır.  
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ortaklığına ve birlikte yaşama arzusuna dayanan sübjektif  milliyetçilik  anlayışı 

oluğu açıklanmıştır. Ayrıca Anayasa’ nın 2. maddesi, Atatürk milliyetçiliğini ve 

Başlangıçta belirtilen temel ilkelerin Cumhuriyetin  nitelikleri arasında olduğunu 

düzenlemiştir. 

Sonuç olarak; 1982 Anayasası'nı yapanlar; 12 Eylül Müdahalesi'nin 

nedenlerini ve meşruluğunu ortaya koymak, Anayasanın dayandığı ilkelere yer 

vererek Anayasayı yapanların temel görüşüne açıklık getirmek, Atatürk ilke ve 

inkılâplarının etkisinin azaldığı düşüncesiyle, bunlara Anayasa metnine dahil olan 

Başlangıç kısmında yer vermek, 1982 Anayasası'nın temelinde yatan "otoriter" 

düşünce yapısını vurgulamak için bir Başlangıç kısmına yer vermiştir. 

 

B.TÜRK ANAYASALARINDA BAŞLANGIÇ KISIMLARININ MADDİ 

VE ŞEKLİ ÖZELLİKLERİ 

1.1961 Anayasası 'nın Başlangıç Kısmının Şekli ve Maddi Özellikleri 

1961 Anayasası'nın başında "Başlangıç" başlığı altında, altı paragraftan, tek 

cümleden ve 156 kelimeden oluşan bir Başlangıç kısmı bulunmaktadır.  

1961 Anayasası'nın Başlangıç kısmına ilişkin Temsilciler Meclisi Genel 

Kurul görüşmelerinde Başlangıç kısmının içeriğiyle ilgili çeşitli öneriler 

getirilmiştir.198 Bunlardan biri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası' nın Başlangıç kısmı olarak kabul edilmesine ilişkindir.199 Ancak bu öneri 

Genel Kurulda kabul edilmemiştir.200 Bunun dışında 27 Mayıs Müdahalesi' ne yer 

                                                           
198 Görüşmeler için bkz. ÖZTÜRK (1966), s. 915-946. 

199 ÖZTÜRK (1966), s. 916, 922. 

200  ÖZTÜRK (1966), s.918. 
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verilmesini önerenler,201 Müdahalenin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 

yapıldığının vurgulanmasını önerenler,202 geçmiş demokrasi mücadelesinin 

tarihçesinin yer almasını önerenler203 olmuştur. Başlangıç kısmının diline ilişkin 

olarak da çeşitli öneriler getirilmiş ve Başlangıç kısmının daha duru ve güzel bir 

Türkçe ile yazılması,204 ayrıca bu konuda dilcilerin de yardımının alınması 

istenmiştir. 205

Sonuç olarak bütün öneriler değerlendirilmiş oybirliğiyle 1961 Anayasasında 

yer alan Başlangıç metni kabul edilmiştir. Kabul edilen Başlangıç metni için 

herhangi  bir gerekçe düzenlenmemiştir.206

1961 Anayasası'nın Başlangıç kısmının birinci paragrafında Türk Milletini 

"Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan;" diye 

niteleyerek başlayan 1961 Anayasası Başlangıç kısmı, ikinci paragrafında  

"...meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak... 27 Mayıs 

Devrimini yapan" diyerek Anayasada düzenlenmemiş olan “direnme hakkı”na yer 

                                                           
201 27 Mayıs Müdahalesine yer verilmesini önerenler çoğunluktaydı. Örneğin; Şinasi Özdenoğlu, Hıfzı 

Veldet Velidedeoğlu, Tarık Zafer Tunaya; bkz. ÖZTÜRK (1966), s. 916-946. 

202 Bkz. ÖZTÜRK (1966), s. 928. 

203 Bkz. ÖZTÜRK (1966), s. 935. 

204 Münci Kapani ve Mümtaz Soysal daha arı bir Türkçe'yle yazılması konusunda öneride 

bulunmuştur.; bkz. ÖZTÜRK (1966), s. 944. 

205 Kadri Kaplan Başlangıç kısmını yazarken dilcilerden faydalanılması gerektiğini önermiştir ancak 

dilcilerin hukuk jargonunu doğru kullanmayacakları ileri sürülerek bu öneri reddedilmiştir; bkz. 

ÖZTÜRK (1966), s. 936. 

206 ÖZTÜRK (1966), s. 915. 
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vermiş ve 27 Mayıs Devrimini Türk Milletinin gerçekleştirdiğini vurgulamıştır207. 

Üçüncü paragrafında; "milli birlik, ve bütünlük", "dünya milletleri ailesinin eşit 

haklara sahip şerefli üyesi  olma" ve "Türk milliyetçiliği" kavramlarına yer vermiştir. 

Dördüncü paragrafı; Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" vecizesine yapılan 

yollamayla başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin  barıştan yana olan tavrının altını 

çizmiştir. Aynı paragrafın devamında "milli mücadele ruhu", "millet egemenliği", 

"Atatürk Devrimlerine bağlılık" kavramları yer almıştır. Devletin niteliklerine 

değinen  beşinci paragraf; "insan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal 

adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını geliştirmeyi ve teminat altına almayı 

mümkün kılan, demokratik hukuk devletinin  bütün hukuki ve sosyal temelleri ile 

kurma hedefi" ni belirlemiştir. Nihayet son paragrafta Anayasa, Türk vatandaşlarının 

uyanık bekçiliğine emanet edilerek kabul ve ilan edilmiştir.208

2.1982 Anayasası'nın Başlangıç Kısmının Şekli ve Maddi Özellikleri 

1982 Anayasası'nın başında "Başlangıç" başlığı altında dokuz paragraf, tek 

cümle ve yaklaşık 294 kelimeden oluşan bir Başlangıç kısmı bulunmaktadır. 

                                                           
207 Yukarıda değinildiği gibi bu ifadeyle 27 Mayıs Müdahalesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tekelinden 

çıkartılarak millete mal edilmiş ve müdahale Başlangıç kısmı aracılığıyla meşruluk zeminine 

oturtulmuştur. 

208 EROĞUL a göre" Başlangıç bölümünde özetle şöyle denmektedir:Türk Ulusu, 27 Mayıs'ı, 

meşruiyetini yitirmiş bir erke karşı ' direnme' hakkını kullanarak yapmıştır. Bu başkaldırının  ereği, 

'demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle  kurmaktır. Bu amaçla, Anayasada, 

başlıca üç değer korunmuştur: a) içte,kıvançta ve tasada birlik, dışta ise eşitlik anlamına gelen ve 

başlıca esin kaynağı  "milli mücadele ruhu olan Türk Ulusçuluğu; b) "Yurtta sulh, cihanda sulh" 

ilkesinde dile gelen Barışçılık; c) her alanda çağdaş uygarlık düzeyine erişmeyi amaç edinen Atatürk 

Devrimciliği" EROĞUL (2000), s. 284. 1961 Anayasası Başlangıç kısmından çıkarılacak ilkeler için 

ayrıca  bkz. DAL (1984), s. 58; KUBALI (1971), s.184-187; SOYSAL (1979), s.105-106. 
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1982 Anayasası’nın hazırlanırken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, yeni Anayasaya  bir Başlangıç konmasına karşı çıkmıştır.209 Siyasal 

Bilgiler Fakültesi, 1961 Anayasası'nın Başlangıç kısmı, “çeşitli sorunlara yol açtığı, 

Anayasa Mahkemesi’nin eleştirilecek bir takım kararları için kaypak bir zemin 

oluşturduğu ve özellikle de toplumun bir kesimini Anayasayla dışlanmış bir duruma 

soktuğu” için 1982 Anayasası'nda bir Başlangıç kısmına gerek olmadığını ifade 

etmiştir.210 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise, “Başlangıçların  bir toplumun 

bağlı olduğu, ancak hukuk normu haline getirilmesi imkanı bulunmayan değerlerin 

açıklanmasına imkan verdiği” gerekçesiyle Anayasaya bir Başlangıç kısmı konması 

yönünde görüş bildirmiştir.211

1981 tarihli 2485 sayılı "Kurucu Meclis Hakkında Kanun" 2. maddesi 

uyarınca Anayasayı hazırlamakla görevli Kurucu Meclis' in sivil kanadını oluşturan 

Danışma Meclisi tarafından  kabul edilen Anayasa tasarısında 6 paragraflık bir 

Başlangıç kısmı yer almıştı.212 "Tarih boyunca bağımsız ve hür yaşayan ve Atatürk 

önderliğinde hak ve hürriyetleri için savaşarak Türkiye Cumhuriyetini kuran", 

diyerek başlayan bu Başlangıç metnin ikinci paragrafı "millet egemenliği" ve 

"adalete dayanan devlet" kavramlarına yer vermişti. Önerilen Başlangıç kısmının  

                                                           
209 “ Gerekçeli Anayasa Önerisi ”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 

1982, s. 5. 

210 Gerekçeli Anayasa Önerisi (1982), s. 5. 

211 “İstanbul  Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin  Fakülte Kurulu’ nun  Yeni Anayasaya İlişkin 

Görüş ve Önerileri”,  Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982, s. 4. 

212 Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, S.10, s. 537-538. Anayasa tasarsısı ile ilgili olarak bkz. TÜRK, 

Hikmet Sami: "Ana Çizgileriyle 1982 Anayasası Tasarısı", Anakara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. 40, 1988, S.1-4, s.63-95. 
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üçüncü paragrafı"Atatürk milliyetçiliği " ve bu milliyetçilik  anlayışının tanımına yer 

vermiş, dördüncü paragraf ise laikliğin tanımına ayrılmıştı. Beşinci paragrafta 

"Yurtta Sulh Cihanda Sulh", "çağdaş uygarlık düzeyine erişme" ve "dünya milletler 

ailesinin eşit haklara sahip şerefli üyesi olma" ilkelerine yer verilmişti. Önerilen 

Başlangıç kısmının son paragrafında "Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında 

karşılıklı saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi gerçekleştirilirken, 

Milletin bağımsızlık ve bölünmezliğini, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, 

demokrasiyi korumak ve toplumun huzur ve refahını sağlamak amacıyla Türk 

Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan ve Atatürk İlkeleriyle, 

İnkılaplarını ve Atatürk Milliyetçiliğini temel alan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk 

devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin temel yönetimini belirleyen bu Anayasayı kabul 

ilan ve onu hürriyetçi demokrasiye aşık evlatlarının koruyuculuğuna emanet eder." 

ifadesi yer almıştı. 

1982 Anayasası’nın son metninde yer alan Başlangıç kısmı ise Danışma 

Meclisi'nin, Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca kabul 

edilen Anayasa metnini aynen veya değiştirerek kabul etmeye yetkili213 Milli 

Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanmış ve tartışmasız kabul edilmiştir.214

 Kabul edilen son metnin içeriği oldukça yoğun ve kapsamlıdır. Soyut 

kavramlar içermesi ve edebi bir dille yazılmış olması nedeniyle, Anayasa' nın 

Başlangıç kısmından çıkarılacak ilkeler  konusunda tek ve değişmez  bir doğruya 

                                                           
213  1981 tarihli 2485 sayılı " Kurucu Meclis Hakkında Kanun" m. 26. 

214 1982 Anayasa Başlangıç kısmı için de gerekçe öngörülmemiştir. 
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ulaşmak mümkün değildir. Nitekim doktrinde Başlangıç kısmından farklı ilkeler 

çıkarılmıştır215. 

ÖZBUDUN' a göre Başlangıç kısmında şu ilkeler vardır: "12 Eylül 1980 

Müdahalesinin meşruluğu" (paragraf 1, 2), "Atatürk inkılâp ve ilkelrine bağlılık" 

(paragraf 1, 5), "Atatürk milliyetçiliği" (paragraf 1, 2, 5, 7), "Atatürk 

medeniyetçiliği" (pargraf 5), "çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi" (paragraf 2), 

"Milli egemenlik"(paragraf 3), "Anayasanın ve hukukun üstünlüğü" (paragraf 3 ve 

4), "hürriyetçi demokrasi" (paragraf 3), "kuvvetler ayrılığı" (paragraf 4), "Türk 

varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği" (paragraf 5), "laiklik" (parargraf 5), "her 

Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel  hak ve hürriyetlerinden eşitlik ve sosyal 

adalet gereklerince  yararlanarak milli kültür, medeniet ve hukuk düzeni içnde onurlu 

birr hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde galiştirme hak ve 

yetkisine doğuştan sahip olduğu" (paragraf 6).216

TANÖR ise 1982 Anayasası'nın Başlangıç kısmında yer alan ilkeleri "temel 

ilkeler" başlığı altında düzenlediği bir tablo aracılığıyla aktarmıştır.217 Bu tabloda şu 

ilkelere yer verilmiştir: "Atatürk milliyetçiliği"(paragraf 1, 5), "Atatürk ilke ve 

inkılâpları"(paragraf 1, 5), "uluslararası eşitlik" (paragraf 2), "Millet egemenliği" 

(parargraf 3), "bölünmezlik "(paragraf 5), "laiklik" (paragraf 5), "üstünlük", 

                                                           
215 ÖZBUDUN (2002 a), s.71; GÖREN, Zafer - İZGİ, Ömer: Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası'nın 

Yorumu, Ankara, 2002, s. 9; EROĞUL (2000), s. 313; TANÖR - YÜZBAŞIOĞLU (2002), s. 83-85; 

ONAR, Erdal: 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, 1993, s.16. 

216 ÖZBUDUN (2002 a), s.71. GÖREN - İZGİ, ÖZBUDUN' dan farklı olarak 6. paragraftan  "insan 

onurunun korunması ve kişinin maddi ve manevi varlığının korunması " ilkesini çıkarmıştır. GÖREN-

İZGİ, (2002), s. 9. 

217 TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU (2002), s. 83. 
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"bağlayıcılık" (parargraf 3, 4, 6, 8). Buna karşılık Başlangiç kısmında yer alan şu 

ilkelere değinilmiş ancak sözü geçen tabloda yer verilmemiştir. : "12 Eylül 

Müdahalesi'nin meşruluğu", "çağdaş medeniyet ya da Atatürk medeniyetçiliği", 

"hürriyetçi demokrasi" ve "kuvvetler ayrılığı". Burada dikkati çeken nokta, bazı 

ilkelerin "temel ilkeler" başlığı altında düzenlenen tablonun dışında tutulması ancak 

bu yapılırken bunun nedenlerinin ortaya konmamasıdır.  

ONAR, Başlangiç kısmında çıkarılacak ilkeleri "Anayasa' nın meşruluğu", 

"Atatürkçülük", "egemenliğin millete ait oluşu", "ulus kimliğinin korunması ve 

yüceltilmesi", "laiklik", "eşitlik", "sosyal adalet" ve "kuvvetler ayrılığı" olarak 

belirlemiştir.218  

SOYSAL'ın ise bu ilkeleri şöyle saptadığını görüyoruz219:"Anayasa'nın 

meşruluğu", "Atatürk'e bağlılık", "Ulusal varlığın korunması ve yüceltilmesi", "doğal 

haklar", "Ulus iradesinin üstünlüğü", "gerçek anlamına uygun  bir güçler ayrılığı", 

"laiklik" ve "Anayasaya bağlılık ve bekçilik".  

EROĞUL, Başlangıç kısmında yer alan  Anayasanın  "temel felsefesini 

belirleyen" ilkelerini şöyle ortaya koymuştur. "1-"Atatürk "miiliyetçiliği"; Atatürk 

inkılap ve ilkeleri; 2-Dünya uluslarıyla tüzel eşitlik; çağdaş uygarlık düzeyine erişme 

kararlılığı;3-Ulus egemenliği; egemenliğin tüzel yollar dışında kullanılamayacağı;4-

Güçler ayrılığının  bir ast üst ilişkisi olmayıp yalnızca işlevsel bir anlam taşııdığı;5- 

Saltık önceliğin, ulusal çıkarlara, devlet ve ülke bölünmezliğine, "Türklüğün tarihi ve 

manevi değerleri"ne, Atatürkçülüğe ve yercilliğe ait olduğu;6- Her yurttaşın, eşit bir 

biçimde, ulusal ekin(kültür); uygarlık ve tüzel düzen içinde  kalarak maddi ve manevi 

varlığını geliştirme hakkını doğuştan taşıdığı; 7-Yurttaşların ulusal yazgı, kıvanç ve 

                                                           
218 ONAR (1993), s.16. 

219  SOYSAL (1986), 172-175. 
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tasada ortak olduğu, karşılıklı saygı ve sevgi duygularıyla, "yurtta sulh cihanda 

sulh" içinde yaşamaya hakları bulunduğu"220. 

GÖZÜBÜYÜK, Başlangıç kısmında yer alan şu ilkelerin Anayasaya egemen 

olduğunu belirtmiştir221; "Atatürk Milliyetçiliği Atatürk inklâp ve ilkeleri" "Dünya 

milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli üyesi olarak, çağdaş uygarlık düzeyine 

ulaşma azmi", "Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu", "Kuvvetler 

ayrımı", "Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü", "Laiklik 

ilkesinin gereği, kutsal din duygularının, devlet işlerine kesinlikle karıştırılmaması", 

"Her vatandaşın, eşit biçimde, Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerden 

yararlanması", "Yurtta sulh, cihanda sulh arzu ve inancı içinde yaşama hakkı 

bulunduğu ". 

Başlangıç kısmından çıkarılacak ilkeler konusundaki bu belirlemelerin 

ışığında, bu kısmından aşağıdaki ilkeleri çıkarmak mümkündür: 

 Anayasa' nın Başlangıç kısmının ilk iki paragrafında, 12 Eylül  

Müdahalesi'nin  meşruluğu ve Anayasa' nın hazırlanış koşulları anlatılmıştı. Ancak 

Başlangıç kısmında yer alan bu iki paragraf 1995 tarihli Anayasa Değişikliği ile 

metinden çıkarılmıştır.222 Başlangıç kısmının bu iki paragrafı Devletin nitelikleri ile 

ilgili herhangi bir ilkeyi içermemekteydi. 

 Başlangıç kısmının birinci paragrafı , "Atatürk milliyetçiliği" ile "Atatürk ilke 

ve inkılaplarına bağlılık" ilkelerini içermektedir. Bu iki ilke Anayasa' nın diğer 

                                                           
220 EROĞLU (2000), s. 313. 

221 GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, s.148. 

222 Başlangıç kısmının ilk iki paragrafı  23.07.1995 tarih 4171 sayılı Kanun' un 1. maddesiyle  

Anayasa' nın metninden çıkarılmıştır. Bunun nedeni, ilgili maddenin "gerekçe" sinde şöyle ifade 

edilmiştir: "Anayasa 'nın Başlangıç Kısmının birinci ve ikinci fıkraları metinden çıkarılarak Anayasa' 

ya demokratik bir yapı kazandırılmak istenmiştir."  GÖREN-İZGİ (2003), s. 2. 
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maddelerinde de yer almıştır."Atatürk milliyetçiliği" ilkesi aynı zamanda Anayasa' 

nın 2. maddesinde somutlaşmıştır. "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık" ilkesine ise 

Anayasa' nın 174. maddesi başta olmak üzere pek çok maddesinde değinilmiştir.223 

Ancak bu ilke Devletin nitelikleriyle ilgili 2. maddede yer almamıştır. 

İkinci paragraftan, “Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli üyesi 

olma" şeklinde ifade edilen  "devletlerin eşitliği" ilkesi ile "çağdaş medeniyet 

düzeyine ulaşma azmi" ilkesini çıkarmak mümkündür. Uluslararası platformda 

"devletlerin eşitliği "anlamına gelen bu ilkenin, Anayasa' nın herhangi maddesinde 

karşılığı bulunmamaktadır. "Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi" ilkesi aynı 

zamanda Anayasa'nın 174. maddesinde yer almıştır. Ancak bu ilkenin hukuki 

içeriğini belirlemek oldukça güçtür.224

 Üçüncü paragraf  "milli egemenlik" ve "hürriyetçi demokrasi" ilkelerini 

içermektedir. "Milli egemenlik "ilkesi Anayasa'nın 6. maddesinde yer almaktadır. 

Söz konusu paragrafta "hürriyetçi demokrasi" ilkesi, "... bu Anayasada gösterilen 

hürriyetçi demokrasi..."  şeklinde ifade edilmiştir. Paragrafta belirtilen “bu Anayasa’ 

da gösterilen  hürriyetçi demokrasi” kavramı tartışmaya açık niteliktedir.                     

“Hürriyetçi demokrasi”nin  1982 Anayasası’nda gösterilenden ibaret olduğu 

yönünde izlenim uyandıran bu ifadeyi; TANÖR şöyle yorumlamıştır; “demokrasi 

kavramı, evrensel boyutlarından kopartılarak millileştirilmiştir.”225 Böylece 

Anayasa, liberal demokrasiyi ancak kendi tanımladığı biçimiyle benimsediğini ortaya 

                                                           
223  Anayasa' nın 42/3, 58/1, 81, 103, 134. maddelerinde "Atatürk ilke ve inkılâpları" ilkesine 

değinilmiştir. 

224  Aynı yönde TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU (2002), s. 86. 

225 TANÖR, Bülent: Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. Baskı, BDS Yayınları, İstanbul, 1994, s. 

318-344. 
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koymuştur. Bu ilke yorumlanırken "...bu Anayasada gösterilen..." ifadesi hürriyetçi 

demokrasinin asgari sınırı olarak düşünülmelidir. "Hürriyetçi demokrasi" ilkesinin  

Anayasa Mahkemesi tarafından nasıl değerlendirildiği aşağıda ayrıntılarıyla 

incelenecektir. 

 Dördüncü paragraf ise "kuvvetler ayrılığı" ve "Anayasa' nın ve hukukun 

üstünlüğü" ilkelerini içermektedir. Bu paragraf ile kuvvetler arası ilişkilerin, “Devlet 

organları arasında üstünlük sıralaması anlamına” gelmediği, “belli Devlet 

yetkilerinin  kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve 

işbirliği” olduğu belirtilmiştir. 226 " Kuvvetler ayrılığı" ilkesi, Anayasa' nın başta 7., 

8. ve 9. maddesi olmak üzere çeşitli maddelerinde somutlaşmıştır. "Anayasa' nın ve 

hukukun üstünlüğü" ilkesi ise Anayasa' nın 11. maddesinde açık biçimde ortaya 

konmuştur. 

 Beşinci paragrafta , "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık", "Atatürk 

medeniyetçiliği", "Atatürk milliyetçiliği" ,"Türk varlığının devleti ve ülkesiyle 

bölünmezliği" ve "laiklik" ilkeleri dile getirilmiştir. "Atatürk ilke ve inkılaplarına 

bağlılık", "Atatürk medeniyetçiliği", "Atatürk milliyetçiliği" ilkelerinin Anayasa' 

daki karşılıkları yukarıda belirtildiği için tekrar değinilmeyecektir. "Türk varlığının 

devleti ve ülkesiyle bölünmezliği" ilkesi  Anayasa'nın 3. ve 5. maddesinde 

                                                           
226 Başlangıçta yer alan bu ilke ile ilgili olarak KOÇAK "...bu ilke, gerçekte bizi 1982 Anayasası'nın, 

yumuşak kuvvetler ayrılığına dayalı parlâmenter bir sistemi  öngördüğü sonucuna götürmektedir" 

değerlendirmesini yapmıştır. KOÇAK, Mustafa: " Cumhuriyet' in Temel  Niteliklerinin 

Belirlenmesinde Anayasa' nın Başlangıcında Yer  Alan İlkelerin  Hukuksal Değeri", Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi 25. Yıl Armağanı, 1998, s.201. Benzer görüş için bkz. YÜZBAŞIOĞLU (1993), 

s.126. 
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düzenlenmiştir. "Laiklik" ilkesi ise Anayasa'nın 2., 14 ve 24. maddelerinde açıkça 

yer almıştır. 

Altıncı. paragraftan “Bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden  eşitlik ve 

sosyal adalet ilkelerince faydalanma” ve “milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni 

içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme 

hak ve yetkisine doğuştan sahip olmak” ilkeleri çıkarılabilir. Bu iki ilkeyi "sosyal 

adalet ve eşitlik" ile "İnsan onurunun korunması ve kişinin maddi ve manevi 

varlığının geliştirmesi" şeklinde ifade etmek mümkündür. "Eşitlik "ilkesi Anayasa' 

nın 10. maddesinde düzenlenmiştir227. Anayasa, "sosyal adalet" ve "İnsan onurunun 

korunması ve kişinin maddi ve manevi varlığının korunması" ilkelerini ise 5. 

maddesinde düzenlemiştir. Ayrıca; Başlangıç kısmının üçüncü paragrafında yer alan 

" Bu Anayasa' da gösterilen hürriyetçi demokrasi " ilkesine benzer bir düzenlemenin 

bu paragrafta da yer aldığı görülmektedir. Sözü edilen ifade şöyledir:" ...bu Anayasa' 

daki temel hak ve  hürriyetlerden ...yararlanarak...maddi ve manevi varlığını bu 

yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahiptir." Bu ifade de tartışılabilecek 

niteliktedir. Temel hak ve hürriyetlerin 1982 Anayasası'nda çizilen çerçeve ile sınırlı 

olması, insanlığın tarih boyunca ulaştığı bütün kazanımlar ifade eden doğal haklar 

kuramı228 ile bağdaştırılabilir görülmemektedir.229 Bu paragraftaki; "...bu Anayasa' 

daki..." ifadesi de temel hak ve  hürriyetlerin asgari sınırı olarak düşünülmeli  ve 

temel hak ve hürriyetler olabildiğince geniş yorumlanmalıdır. 

                                                           
227  Anayasa eşitlikle ilgili özel hükümlere de yer vermiştir.;  madde 67/2, 70/2, 29/4, 42/5 vb. Eşitlik 

ilkesi ile ilgili kapsamlı bilgi için  bkz. ÖDEN (2003a). 

228  Konuyla ilgili olarak bkz. KAPANİ, Munci: Kamu Hürriyetleri, Anakara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayınları, Anakara, 1981, s.30-40. 

229 Aynı yönde bkz. TANÖR (1991), s.131; SABUNCU (2005), s.52. 
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 Yedinci paragraf, "ulusal dayanışma"ya vurgu yaparak "Atatürk 

milliyetçiliği" ilkesine açıklama getirmektedir.230Ayrıca “Yurtta sulh cihanda sulh” 

ifadesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin barıştan yana olan tavrını ortaya koymaktadır. 

Başlangıçtaki ilkelerin hukuki işleviyle ilgili en önemli düğüm, sekizinci 

paragrafta çözülmektedir.231Başlangıç kısmının bu paragrafında, Cumhuriyet’ in 

nitelikleri dahil Anayasa’ daki tüm ilke ve kuralların, Başlangıçta yer alan ilkeler 

doğrultusunda “anlaşılmak, sözüne ve ruhuna  bu yönde saygı ve sadakatle  

yorumlanıp uygulanmak” durumunda olunduğu ifade edilmiştir. Bu ifade; Anayasa’ 

nın 176. maddesiyle Anayasa metnine dahil edilen Başlangıç kısmının, Anayasa 

normlarını yorumlamak için kullanılacağının pozitif hukuk temelini oluşturan 

Başlangıç ilkesidir.232  

  Dokuzuncu paragrafta, Anayasa’ nın Türk milleti tarafından yurttaşların 

“vatan ve millet  sevgisine emanet ve tevdi” olduğu belirtilmiştir. Bu paragraftan 

herhangi bir ilke çıkarmak mümkün değildir. Ancak paragrafı Anayasayı 

korumanının ve Anayasaya olan bağlılığın farklı bir ifadesi olarak düşünmek 

mümkündür. 

                                                           
230 Ayrıca 6. ve 7. paragraf eşitlik ilkesinin Başlangıçtaki ifadesidir. Bkz. ÖDEN (2003a), s.121. 

231 Aynı yönde bkz. TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU (2002), s. 84. 

232 YÜZBAŞIOĞLU’ na göre; Başlangıçtaki bu hüküm, Anayasa ilke ve kuralları arasında nispi 

kademelenmede, Başlangıçtaki ilkelerin en üstte ve bağlayıcı  olduğunu, bu üstünlük ve bağlayıcılığın 

da, Anayasadaki  tüm ilke ve kuralların,  Başlangıçtaki ilke ve kurallara ‘uygun yorum’ ile 

sağlanacağı yaptırımı içeren bir hükümdür. Ayrıntılı  bilgi için bkz. YÜZBAŞIOĞLU, Necmi: Türk 

Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Yayını, İstanbul, 

1993, s. 120. 
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Anayasa' nın Başlangıç kısmından çıkarılacak ilkeler oldukça önemlidir. 

Şöyle ki: 

Öncelikle Cumhuriyetin niteliklerini ortaya koyan Anayasa' nın 2. maddesi 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayandırmıştır. 

Bu yönüyle Başlangıçta belirtilen ilkeler büyük öneme sahiptir. 

Bunun yanında Anayasa' nın 176/1.maddesine göre Başlangıç kısmı Anayasa' 

nın bir parçasıdır. Dolayısıyla Başlangıç kısmından çıkarılacak ilkeler Anayasa 

Mahkemesi'nin  Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılacaktır. Bu nedenle 

Başlangıç kısmında yer alan ilkelerin açık ve kesin bir dille kaleme alınıp, ölçü norm 

olarak kullanılacak şekilde formüle edilmesi yerinde olacaktır. Özellikle metinde yer 

alan " Türklüğün milli menfaatleri", "Türklüğün tarihi ve manevi değerleri", "milli 

kültür" " çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi" gibi hukuki olmayan, kapsamları 

somut biçimde belirlenemeyen kavramlardan arındırılması gerekmektedir.233 

Başlangıç kısmının ölçü norm değeri aşağıda kapsamlı biçimde incelenecektir. 

Ayrıca, Anayasa'nın 2. Maddesi "...Başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayanan..." Cumhuriyetten söz etmektedir. Bu maddeye yönelik olarak Anayasa' nın 

4. maddesi ile getirilen değiştirme yasağının, maddenin yollama yaptığı Başlangıç 

kısmı üzerinde etkili olacağı kesindir.234 Bu noktada, Başlangıç kısmında yer alan 

                                                           
233  Aynı yönde;YÜZBAŞIOĞLU Necmi, "2001 Anayasa Değişiklikleri Üzerinde bir Değerlendirme", 

Anayasa ve Uyum Yasaları, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Anakara, 2003, s.30; ÖZBUDUN 

Ergun, "2001 Anayasa Değişiklikleri", Danıştay ve İdari Yargı Günü 134. Yıl Sempozyumunda 

Sunulan Bildiri, Danıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, 2002, s. 11. Ayrıca konuyla değerlendirmeler 

için bkz. TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU (2002), s. 85. 

234 ONAR (1993), s. 15. Ayrıca değiştirme yasağının Başlangıç üzerindeki etkisiyle ilgili olarak bkz. 

KOÇAK (1998), s. 189-204. SABUNCU (2005), s. 20-21. 

 70



 71

ilkelerin ortaya konması oldukça önemlidir. Çünkü Başlangıçtan çıkarılacak ilkeler 

Cumhuriyet' in dayandığı temel ilkelerdir ve değiştirme yasağının kapsamına 

dahildir. Bu durumda Başlangıç kısmında yer alan ilkelerin içeriğinin genişliği 

nedeniyle değiştirme yasağının Başlangıç kısmının neredeyse tamamını kapsadığını 

söylemek mümkündür.235  

1995 Anayasa değişikliği ile 12 Eylül Müdahalesi'nin nedenlerini ve 

meşruluğunu anlatan ilk iki paragraf, Başlangıç metninden çıkarılmıştır. 236 Ancak bu 

iki paragraf Cumhuriyet' in dayandığı temel ilkelere ilişkin herhangi bir ilkeyi 

içermediğinden sözü edilen değişiklik Anayasa' nın 4. maddesiyle getirilen 

değiştirme yasağını ihlal etmemiştir.  

2001 Anayasa değişikliği ile Başlangıç kısmının beşinci. paragrafında yer 

alan “Hiçbir düşünce ve mülahazanın...” ifadesi, “Hiçbir faaliyetin...” şeklinde 

değiştirilmiştir.237 Bu değişiklik, özellikle düşünce özgürlüğünün sınırlarını 

genişletmesi bakımından önemli ve yeni bir düzenleme gibi görünmektedir. 

Değişiklikten sonra metinde "faaliyet" sözcüğünün bulunması kuşkusuz önemli bir 

güvencedir. Ancak önceki düzenlemeye göre de dış dünyaya yansımayan yani 

                                                           
235 Aynı yönde bkz. ONAR (1993), s. 16. 

236 Başlangıç kısmının ilk iki paragrafı, 23.07.1995 tarih 4171 sayılı Kanun' un 1. maddesiyle 

Anayasa' nın metninden çıkarılmıştır. (RG 26.07.1995, S. 22355.). 

237 Başlangıç kısmının beşinci paragrafı, 03.10.2001 tarih 4709 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle 

değiştirilmiştir.(RG.17.10.2001, s. 24556 mükerrer). 2001 Anayasa değişikliği ile ilgili 

değerlendirmeler için bkz. ÇİÇEKLİ Bülent- ERYILMAZ Bedri, "Son Anayasa Değişikliği Üzerine", 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 2002/1, s.33-90;  YÜZBAŞIOĞLU (2003), s.28-46; ÖZBUDUN 

(2002 b), s.11-29; GÖNENÇ Levent, "The 2001 Amendment to the 1982 Constitution of Turkey", 

Anakara Law Review, Summer 2004, Vol:1, No:1, s.89vd. 
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eyleme yönelik olmayan "düşünce ve mülahaza " nın yasaklanması mümkün değildi. 

Bu durumda, yeni düzenlemeyle, eyleme yönelik olmayan düşünce açıklamalarının 

yasaklanmaması sembolik biçimde ifade edilmiş bulunmaktadır.238. Dolayısıyla yeni 

metin önceden var olan durumu yeni kelimelerle ifade etmiştir. Ayrıca Başlangıç 

kısmında yapılan bu değişiklik, Türkiye Cumhuriyeti' nin dayandığı temel ilkelere 

yönelik değildir. Bu durumda, söz konusu değişikliğin 4. maddeyle getirilen 

değiştirme yasağına aykırı olduğunu söylemek oldukça güçtür. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA BAŞLANGIÇ KISIMLARININ HUKUKİ 

DEĞERİ 

                                                           
238 Aynı yönde bkz. ÖZBUDUN (2002 b), s.11; ÇİÇEKLİ-ERYILMAZ (2002) s. 35. 
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I.GENEL OLARAK BAŞLANGIÇ KISIMLARININ HUKUKİ DEĞERİ 

SORUNU 

 Anayasalarda "Başlangıç" kısmına yer verilmesiyle birlikte, bu kısmın pozitif 

hukuk değeri sorunu gündeme gelmiştir. Şöyle ki: Başlangıçta yer alan ilkelerin 

diğer anayasa kuralları gibi pozitif hukuki değeri var mıdır? Yoksa, bu ilkeler, ahlâki 

ve felsefi ilkeler olmaları nedeniyle sadece "sembolik" bir değere mi sahiptir? Bu 

anlamda, pozitif hukuk değerine göre Başlangıç kısımları ikiye ayrılmaktadır. 

Bunlardan bir kısmı sembolik nitelikte, bir kısmı ise hukuken bağlayıcı niteliktedir. 

Başlangıç kısmının pozitif hukuktaki değeri, içinde yer aldığı anayasa 

tarafından belirlenebilmektedir. Bunun en tipik örneği 1961 ve 1982 tarihli Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasalarının Başlangıç kısımlarıdır. Her iki Anayasada da Başlangıç 

kısmının pozitif hukuki değerini ortaya koyacak hükümler bulunmaktadır. Sözünü 

ettiğimiz hükümler, 1961 Anayasası’nın 156. maddesi. ile 1982 Anayasası'nın 176. 

maddesidir. Her iki hüküm de “Bu Anayasa’ nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri 

belirten Başlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir" diyerek Başlangıç kısmını 

Anayasanın metnine dahil etmekte ve Anayasa' nın diğer maddeleriyle eş hukuki 

değer tanımaktadır. Anayasaya hüküm koyarak Başlangıç kısmına hukuki değer 

tanımak, sıklıkla uygulanan bir yöntem değildir. Bu tip bir düzenlemenin diğer bir 

örneği, Suriye'nin 1973 tarihli Anayasası239'nın 150. maddesidir. Bu madde ile 

Başlangıç kısmının 1973 tarihli Suriye Anayasası'nın bir parçası olduğu hükme 

bağlanmaktadır. 

                                                           
239 1973 tarihli Suriye Anayasası için bkz. Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert 

H. Flanz) Vol VII, Oceana Publications, April 2005, New York.  
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Anayasalarda Başlangıç kısmının hukuki değerine ilişkin bir hüküm 

bulunmadığı durumlarda, bu kısmın hukuki değeri, o ülkenin Anayasa Mahkemesi  

tarafından belirlenebilmektedir. Bazı ülkelerde Anayasa Mahkemelerinin, Başlangıç 

kısmının hukuki değerini ortaya koyduğu birkaç örneği şöyle sıralamak mümkündür: 

1958 Fransa Anayasası' nın hazırlanma aşamasında, Anayasayı hazırlayan 

Anayasa Danışma Komitesi’nin çoğunluğu, Başlangıç kısmının yasa koyucu için bir 

sınırlama olabileceği ve acil olarak çıkarılması gereken bir çok yasanın 

çıkarılamayacağı kaygısıyla metne hukuki değer tanınmaması düşüncesindeydi ve bu 

nedenle de, 34. maddeye eklenerek, yasa koyucuyu “Başlangıçta belirlenen bireysel 

haklara ve genel ilkelere saygı” yla bağlamak isteyen bir öneri reddedilmişti.240 Bu 

ret kararının önemli bir nedeni de, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ve 1946 

tarihli Fransa Anayasası Başlangıç kısmının Anayasallık blokuna alınmasının, 

dolayısıyla Anayasa yargısında ölçü norm olarak kullanılmasının “yargıçlar 

yönetimi”ne yol açabileceği kaygısıydı.241

Bu tartışmalara karşılık, 1958 tarihli Fransa Anayasası'na bir Başlangıç kısmı 

konulmuştur.242 1946 Fransız Anayasası’nın Başlangıç kısmı243, ilk paragrafında 

1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde ifade edilen yurttaş hak ve özgürlükleri 

ile bireyin vazgeçilmez ve kutsal haklarını tanıdığını ilan etmiş; aynı zamanda 

“Cumhuriyet Yasaları’nca tanınan  temel ilkeler” ce benimsenen hak ve özgürlüklere 

                                                           
240 NALBANT (1990a), s. 132. 

241 NALBANT (1990a), s. 132. 

242 1958 tarihli Fransa Anayasası için bkz. Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert 

H. Flanz) Vol VII, Oceana Publications, April 2005, New York. 

243 1946 Fransız Anayasası Başlangıç kısmı için bkz. 

http://www.justice.gouv.fr/anglais/textfond/ction46.htm#preambule (28.09.2005). 
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de yer vermiştir. 1958 Fransız Anayasası Başlangıç kısmı ise, oldukça kısa bir metin 

olmasına rağmen, metnin göndermeleriyle birlikte içeriği düşünüldüğü zaman 

Fransız Anayasa tarihinin en uzun Başlangıç kısmı haline gelmiştir. 1958 tarihli 

Fransa Anayasası Başlangıç kısmının özellikle ilk paragrafı, çok geniş bir gönderme 

yapmış ve kapsamını genişletmiştir. Sözü edilen Başlangıç kısmında şu ifade yer 

almaktadır: “Fransız Halkı, 1789  Bildirisi ile belirlenen ve 1946 Anayasa Başlangıcı 

ile doğrulanan ve tamamlanan insan hakları ve ulusal egemenlik ilkelerine 

bağlılığını resmen ilan eder." 

Anayasa Konseyi (Conseil Constitutionnel) bu Başlangıç kısmına hukuki 

değer tanıyarak Başlangıcı  Anayasallık blokuna dahil etmiştir.244 Fransız Anayasa 

Konseyi verdiği "Millileştirme" kararında mülkiyet hakkını Cumhuriyetin temelleri 

arasında sayarken, Sosyalist Komünist İktidar Blok'unun ekonomik programını 

uygulamasını engellemiş, Anayasa' nın ideolojik temel yapısını kurmuş ve 

korumuştur.245 Anayasa Konseyi, verdiği bu kararda, 1946 Anayasa Başlangıç 

kısmını, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisini ve Cumhuriyet yasalarınca tanınan 

temel ilkeleri Anayasallık blokuna dahil etmiştir.246 Görüldüğü gibi; Anayasa 

Konseyi, verdiği kararlarla 1958 tarihli Fransa Anayasası' nın Başlangıç kısmını, 

sembolik nitelikte bir metin olmaktan çıkarıp, hukuki değere sahip bir metin haline 

getirmiştir. 

                                                           
244 NALBANT (1990a), s. 132. 

245 NALBANT (1990a), s. 146. Konseyin 16 Ocak 1982 tarihli kararı, Anayasal çerçeve içinde bir 

millileştirme genel teorisi kurmuş ve bu teorinin kurulmasında 1958 tarihli Fransa Anayasası'nın  

Başlangıç kısmında yollama yapılan 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi kullanılmıştır. Kararla 

ilgili olarak bkz ÇAĞLAR (1987), s.163. 

246 NALBANT (1990a), s. 140. 

 75



 76

1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın Başlangıç kısmı, 

Yüksek Mahkeme tarafından kullanılmıştır. Federal Devlet Anayasası'nın Federe 

Devlet Anayasalarından üstün olduğunu vurguladığı pek çok kararı bulunan 

Mahkeme; bu içtihadı boyunca, Federal Anayasanın devletin en üstün kanunu 

olduğunu, eyaletlerin tüzel kişiliğini değil, halkın iradesini temsil ettiğini ve nitekim 

Başlangıç kısmında yer alan "...Biz Birleşik Devletler Halkı..." ifadesinin bu anlama 

geldiğini belirtmiş ve Federal Devlet hakimiyetinin milli iradeye dayandığını, 

Başlangıç kısmını da kullanarak ortaya koymuştur.247 Yüksek Mahkeme Başlangıç 

kısmından çıkardığı "Federal Devlet hakimiyetinin milli iradeye dayandığı " ilkesini 

kararında kullanarak 1787 tarihli Amerikan Anayasası Başlangıç kısmına hukuki 

değer tanımıştır. 

Bosna-Hersek 'in 1995 tarihli Anayasası bir Başlangıç kısmına sahiptir.248 Bu 

metin zaman zaman ülkenin Anayasa Mahkemesi tarafından kullanılmıştır. Bosna-

Hersek Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uygunluk denetimi yaptığı bir kararında 

Başlangıç kısmını kullanmadan önce, bu kısmın normatif değeri olup olmadığını 

değerlendirmiş ve Başlangıç kısmının Anayasanın bir parçası olarak normatif değeri 

olduğu sonucuna varmış ve bunu açıkça ifade etmiştir.249

Görüldüğü üzere felsefi ve edebi metin olan Başlangıç kısımları anayasada 

yer alan bir hükümle hukuki değer kazanarak anayasanın diğer maddeleriyle eş 

hukuki değere sahip olabilmekte ya da Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 

                                                           
247 Kararla ilgili olarak bkz. ARSEL, İlhan: Amerikan Anayasası ve Federal Yüksek Mahkeme, 

Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1958, s. 56. 

248 1995 tarihli Bosna Hersek Anayasası'nın Başlangıç kısmı için bkz.  Constitution of the Countries 

of the World, (Ed. Gisbert H. Flanz) Vol-III Oceana Publications, April 2005, New York. 
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kararlarla anayasallık blokuna alınarak hukuki değere sahip bir metin haline 

gelebilmektedir. Her koşulda anayasanın dayandığı temel ilke ve değerleri ortaya 

koyan Başlangıç kısımları anayasaların yorumlanmasında ve anlaşılmasında 

kullanılan önemli hukuki metinlerdir. 

 

II. 1961 ANAYASASI BAŞLANGIÇ KISMININ HUKUKİ DEĞERİ 

A. Başlangıç Kısmının Hukuki Değerine İlişkin Anayasal Düzenlemeler 

ve Öğretideki Görüşler 

1961 Anayasası' nın iki maddesinde Başlangıç kısmına yer verilmiştir. 

Bunlardan ilki, 1961 Anayasası 2. maddesidir. Bu maddeye göre: "Türkiye 

Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." 1961 Anayasası bu maddesinde, 

Başlangıçta yer alan temel ilkeleri Cumhuriyetin nitelikleri arasında saymıştır. Bu 

hükme göre Türkiye Cumhuriyeti Başlangıç kısmında yer alan temel ilkelere 

dayanan bir Devlettir. 

1961 Anayasası'nda Başlangıç kısmına ilişkin ikinci düzenleme Anayasanın 

156. maddesinde yer almıştır. Bu maddeye göre, “Bu Anayasa’nın dayandığı temel 

görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir.” 1961 

Anayasası bu hükmünden Başlangıç kısmının, Anayasa' nın diğer maddeleriyle eş 

hukuki değere sahip olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Böylece, 1961 

Anayasası’na, "Anayasanın kabulünde hakim havayı, gaye ve maksadı edebi bir 

lisan"250 la açıklayan Başlangıç konurken, Başlangıç kısmının niteliği ve hukuki 

                                                                                                                                                                     
249 Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 01.07.2000 tarihli karar için bkz. 

http://codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm (29.08.2005)
250 ARSEL, İlhan: Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları Cumhuriyetin Temel Kuruluşu, 1. 

Kitap, Mars Matbaası, Ankara, 1965, s. 144. 
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değeri sorununa da yine Anayasaya konulan pozitif bir kural ile çözüm getirilmeye 

çalışılmıştır.  

1961 Anayasası'nın Başlangıç kısmının hukuki değeri öğretide değişik 

biçimlerde yorumlanmıştır. Bu görüşlere baktığımızda: 

ALDIKAÇTI’ ya göre, “Başlangıç, Anayasa’nın  156. maddesi gereğince bir 

sembol olmaktan çıkmış, hukuki sonuçlar sağlayabilecek bir metin hüviyetini 

kazanmıştır. Başlangıç kısmında Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkeler 

bulunmaktadır. Binaenaleyh  Devlet ve fert faaliyetinin bu görüş ve ilkelere de uygun 

olması şarttır. Esasen Türkiye Cumhuriyeti’nin Başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayandığı 2.maddede ayrıca belirtilmektedir. Bu görüş ve ilkelere de aykırı olan 

kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesine müracaat edilebilecektir.”251 Anlaşıldığı 

gibi, ALDIKAÇTI, Başlangıç kısmı ile ilgili düşüncesini açık biçimde ortaya 

koymuş, Başlangıçtaki ilkelerin, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya 

uygunluk denetiminde temel ölçü norm olarak kullanabileceğini ifade etmiştir. 

KUBALI’ya göre de, “Bizim Anayasamızdaki Başlangıcın öz karakteri de, 

umumiyetle yabancı Anayasalarda  da görüldüğü gibi, Anayasanın yorumuna ışık 

tutucu  ve Anayasaya hakim ruhu belirtici olmaktadır. Bu itibarla Başlangıç kısmının  

tuttuğu ışıkla  Anayasa’nın ruhuna  aykırı olduğu anlaşılan  bir kanun, Anayasaya  

aykırı olan ve bu sebeple iptal edilmesi gereken kanundur.” 252 Görüldüğü üzere, 

KUBALI da, Başlangıç kısmının hukuki değerini kabul etmiş; Anayasanın yorumuna 

                                                           
251 ALDIKAÇTI (1982), s. 172, 184. 

252 KUBALI, Nail: Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

İstanbul, 1971, s. 113,114. 
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yardımcı olma özelliğine vurgu yapmıştır. Böylece, Başlangıç kısmını destek ölçü 

norm olarak kullanılabilecek metinler olarak ifade etmiştir. 

ARSEL’e göre ise, “Başlangıç, Anayasanın diğer bölümlerinde yer alan 

hükümler gibi, fertlerin  ve devlet organlarının riayet etmekle mükellef oldukları 

pozitif hukuk kaidelerini vaz’etmiş değildir. Şüphesiz ki, ihtiva ettiği ve mana  

itibariyle  Yasama organına ve diğer organlara istikamet tayin edecek  esaslara ve 

prensiplere yer vermiştir. Fakat, bu esaslar son derece geniş, mücerret  esaslar 

mahiyetinde şeylerdir. Başlangıç hükümleriyle ifade  edilmek istenen  şey, 

Anayasanın kabulünde hakim olan havayı, gaye ve maksadı edebi bir lisanla 

açıklamaktır.”253 Böylece, ARSEL’e göre Başlangıç kısmı hukuki değere sahip 

değil, manevi ve sembolik değere sahiptir. Başlangıçtaki ilkeler devlet organlarına 

sadece yol gösterici ışık tutucu genel soyut kurallar olup; bireylerin ve devlet 

organlarının uymak zorunda oldukları pozitif hukuk kuralları değildir. Dolayısıyla 

ARSEL, Başlangıçtaki ilkelerin  Anayasa Mahkemesi tarafından ölçü norm olarak 

kullanılmasının mümkün olmadığı görüşüne sahiptir. Anayasa' nın 176 maddesi ile 

Anayasa metnine dahil edilen, ayrıca Anayasa' nın 2. maddesine göre Türkiye 

Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri belirten Başlangıç kısmına, hukuki değer 

tanımayan bu görüşün oldukça tartışmalı olduğunu kabul etmek gerekir. 

B. Anayasa Mahkemesi' ne Göre Başlangıç Kısmının Hukuki Değeri 

1961 Anayasası döneminde Başlangıç kısmının hukuki değerini ortaya 

koyabilmek için Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç kısmını nasıl ele aldığını da 

incelemek gerekecektir. 

                                                           
253  ARSEL ( 1965), s. 144-145. 
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1. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetiminde Ölçü 

Norm Olarak Başlangıç Kısmı 

1961 Anayasası'nın 8. maddesine göre "Anayasa hükümleri, yasama, 

yürütme, yargı organlarını,  yönetsel makamları ve öteki kişi ve kuruluşları bağlayan 

temel hukuk kurallarıdır. Yasalar Anayasa'ya aykırı olamaz." Bu hükme göre en üst 

norm Anayasadır. Öteki yasalar Anayasaya aykırı olmamalıdır. Anayasa' nın 

Başlangıç kısmı, Anayasa metninin bir parçasıdır (madde 156). Bu durumda, 

Başlangıç kısmının bağlayıcılık ve uygulanabilirlik açısından diğer Anayasa 

hükümlerinden bir farkı yoktur. Bu nedenle, Başlangıç kısmı da Anayasaya uygunluk 

denetiminde ölçü norm olarak kullanılır. 

1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç kısmında yer 

alan  ilkelerinden yararlandığı kararları olmuştur.254 Bu dönemde Yüksek 

                                                           
254 AYMK E. 1963/124, K. 1963/243, k.t. 11.10.1963, AYMKD, S. 1, s. 343; AYMK E. 1965/30, K. 

1965/58, k.t. 2.11.1965, AYMKD, S. 1, s. 275; AYMK E. 1966/27, K. 1968/8, k.t. 21.2.1968, 

AYMKD, S. 7, s. 3; AYMK E. 1970/53, K. 1971/76, k.t. 21.10.1971, AYMKD, S. 10, s. 52; AYMK 

E. 1973/37, K. 1975/22, k.t. 25.2.1975, AYMKD, S. 13, s. 58; AYMK E. 1973/38, K. 1975/23, k.t. 

25.2.1975, AYMKD, S. 13, s. 214; AYMK E. 1973/19, K. 1975/87, k.t. 15.4.1975, AYMKD, S. 13, s. 

403; AYMK E. 1975/167, K. 1976/19, k.t. 23.3.1976, AYMKD, S. 14, s. 118; AYMK E. 1976/38, K. 

1976/46, k.t. 12.10.1976*, AYMKD, S. 14, s. 252;  AYMK E. 1976/26, K. 1976/47, k.t. 12.10.1976, 

AYMKD, S. 14, s. 287; AYMK E. 1976/43, K. 1977/4, k.t. 27.1.1977, AYMKD, S. 15, s. 106; 

AYMK E. 1963/198, K. 1965/1, k.t. 24.5.1965, AYMKD, S. 3, s. 3; AYMK E. 1963/173, K. 1965/40, 

k.t. 25.07.1967, AYMKD, S. 4, s. 290; AYMK E. 1963/336, K. 1967/29, k.t. 19.10.1968, AYMKD, S. 

6, s. 6; AYMK E. 1963/337, K. 1967/31, k.t. 02.05.1969, AYMKD, S. 6, s. 42; AYMK E. 1971/1, K. 

1971/1, k.t. 14.01.1972, AYMKD, S. 9, s. 3; AYMK E. 1971/3, K. 1971/3, k.t. 06.01.1972, AYMKD, 

S. 9, s. 80; AYMK E. 1970/12, K. 1971/13, k.t. 09.07.1971, AYMKD, S. 9, s. 281; AYMK E. 

1974/17, K. 1974/41, k.t. 29.01.1975, AYMKD, S. 12, s. 357.  

 80



 81

Mahkemenin genellikle diğer Anayasa maddelerinin yorumlamak için destek ölçü 

norm olarak kullandığı Başlangıç ilkelerini, birkaç kararında temel ölçü norm olarak 

kullanmıştır. 255

Bu dönemde Yüksek Mahkeme; Cumhuriyet Halk Partisi’nin Haksız 

İktisapların İadesi Hakkındaki 14.12.1953 günlü ve 6195 sayılı Kanunun Anayasa' ya 

aykırılığı ileri sürülerek açılan iptal davasında, Anayasa' nın varoluş nedenini ve 

dayandığı ilkeleri, ortaya koyarken ; 

"...334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, metne dâhil bulunan 

BAŞLANGIÇ kısmında bu Anayasa'nın (İnsan hak ve hürriyetlerini, millî 

dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını 

gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 

devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak için) kabul edildiğini 

belirttikten sonra..."256

diyerek Başlangıç ilkelerinin Anayasa'nın temel prensiplerini ortaya koyma 

işlevinden faydalanmıştır.  

                                                                                                                                                                     
Ayrıca kararlar için bkz. http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/IPTITRZ02.htm (29.08.2005). 

Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç kısmını kullanarak verdiği kararlarla ilgili örnekler için ayrıca bkz. 

AYKONU, Mustafa - ÖZKUL, Aydın: Anayasa Yargısı, Başbakanlık Matbaası, Ankara, 1981, C. 2, 

s. 1-12.  

255  1961 Anayasası Döneminde Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç kısmında yer alan ilkelere yollama 

yaparak verdiği kararların dizini için bkz. ÖNBİLGİN, Gürbüz - OYTAN, Muammer : Öğretide-

Uygulamada T.C. Anayasasının İlke Ve Kuralları İle Anayasa Mahkemesi Kararlar Dizini, 

Ankara, 1977, s. 287. 

256 AYMK E. 1963/124, K. 1963/243, k.t. 11.10.1963, AYMKD, S. 1, s. 348. 
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Anayasa Mahkemesi; 18 Mart 1340 günlü ve 442 sayılı Köy Kanununun 

12’nci, 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde düzenlenen  köy hizmetlerinin, "zorunlu" 

ve "isteğe bağlı" şekilde ayrılmasıyla köylü ve şehirli vatandaşlar arasında Anayasa 

12. maddeye aykırı bir eşitsizlik yaratılmış olduğu ve belli bir zümreye imtiyaz 

tanınmış bulunduğu ileri sürülerek Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal 

davasında; Anayasa' ya aykırılığı incelerken; 

"... Köyde oturan vatandaşların yararlanacakları yol, su, mezarlık, su 

birikintilerinin kurutulması, okul vesaire gibi kamu hizmetlerini bedenen 

çalışarak yapmalarını kamu vicdanı hiçbir zaman zorla çalışma saymayacağı 

meydandadır. Her ne kadar bu hizmetler arasında (Köy halkından askerde 

bulunanların ve bakacak kimsesi olmayanların tarlalarını, bağ ve bahçelerini 

imece yoluyla sürüp ekmek, harmanlarını kaldırmak) gibi bazılarını ilk 

bakışta kişisel yararlanmalar için zorunlu hizmet konulmuş olduğu sanısını 

yaratmakta ise de kanımızca bu gibi sosyal yardımlar da demokrasilerin 

başlıca dayanaklardan biri olan ulusal dayanışma ilkesine uyularak mahallî 

idarelere yüklenmekte ve hatta Devletçe de yüklenilmekte olduğu gibi 

Anayasa'mızın BAŞLANGIÇ kısmında "Milletimizin bütün fertlerinin 

kederde, kıvançta ve tasada ortak olarak bölünmez bir bütün" olduğu 

açıklanmak suretiyle bu ilkeye işaret edilmiştir ki bu da bu sanının doğru ve 

yerinde olmadığını göstermektedir."257 ifadesine yer vermiştir. 

Mahkeme bu kararında; Başlangıç kısmında yer alan "Milletimizin bütün 

fertlerinin kederde, kıvançta ve tasada ortak olarak bölünmez bir bütün olması" 

şeklinde ifade edilen "Ulusal dayanışma" ilkesini, demokrasinin temel 

                                                           
257 AYMK E.1963/198, K. 1965/1 k.t. 05.01.1965, AYMKD, S. 3, s. 6. 
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dayanaklarından biri olarak ortaya koymuş ve Başlangıç kısmını destek ölçü norm 

olarak kullanmıştır.  

Anayasa Mahkemesi, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 1 ve 13. 

maddelerinin iptali ile ilgili bir başka kararında,258 öğrenim ve eğitim yoluyla halkı 

yetiştirmeyi, Devletin yerine getireceği en önemli kamu hizmeti olarak 

değerlendirmiş ve, 

"...Gerçekten Anayasa' nın BAŞLANGIÇ kurallarından anlaşıldığı 

gibi Türk toplumunu uygar uluslar ailesinin eşit haklara sahip şerefli 

bir üyesi durumuna getirmek için insan yetiştirmenin en önemli bir 

Devlet işi sayılması olağandır..." 259  

diyerek bu değerlendirmesini Başlangıç kısmı ile temellendirmiştir. Mahkeme bu 

kararında Başlangıç kısmında  yer alan "Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip 

şerefli üyesi olma" ilkesini Türk toplumu için bir hedef olarak belirlemiş ve  insan 

yetiştirmeyi yani eğitimi, bu hedefe ulaşmanın yolu olarak göstermiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 

bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu Kanunun kapsamı dışında kalan kamu 

personelinin aylık ve ücretlerine dair 31.7.1970 günlü, 1327 sayılı Kanunun 9. 

maddesinin din hizmetlerine ilişkin VI sayılı bendinin Anayasa' ya aykırılığı 

iddiasıyla açılan iptal davasında Mahkeme, "laiklik ilkesi"ne ilişkin saptamalarda 

bulunmuştur Söz konusu kararında Başlangıç kısmını, 1961 Anayasa'nın ana ereğini 

ortaya koyan ilkeler olarak tanımlamış ve Anayasa' da benimsenmiş lâiklik düzenine 

                                                           
258 AYMK E. 1969/31, K. 1971/3, k.t. 12.01.1971, AYMKD, S. 9, s.131. 

259 AYMK E. 1969/31, K. 1971/3, k.t. 12.01.1971, AYMKD, S. 9, s. 151. 

 83



 84

ilişkin kuralların ancak bu ana ereği gerçekleştirme doğrultusunda 

yorumlanabileceğini belirterek bunu şöyle ifade etmiştir: 260

" ...1961 Anayasası ile güdülen ana erek BAŞLANGIÇ kısmında (Türk 

Ulusunun daima yücelmesi) ve 153. maddesinde ise (Türk Ulusunun çağdaş 

uygarlık seviyesine erişmesi) biçiminde saptanmıştır. Bu esasların Anayasa' 

da yer alması, az önce açıklanan, ana ereğe varılmasını engelleyebilecek 

veya zorlaştırabilecek nitelikte hiç bir hak ve özgürlüğün Anayasa' da 

tanınmamış olduğunu, Anayasa' da benimsenmiş lâiklik düzenine ilişkin 

kuralların ancak bu ana ereği gerçekleştirme doğrultusunda 

yorumlanabileceğini, bu ana ereğin Anayasa' da öngörülen bir çok 

sınırlandırmaları zorunlu kılan bir neden, daha açıkçası Anayasa' da 

benimsenmiş bütün temel ilkelere egemen bir düşünce olduğunu anlatır."261

Anayasa Mahkemesi, "cemiyetin muhtelif sınıflarını umumun emniyeti için 

tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik edenlerin cezalandırılması"nı düzenleyen 

765 sayılı Türk Ceza Kanunun 312. maddesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar 

vermiştir.262 Mahkemeye göre; söz konusu kural Anayasaya aykırı değildir.; çünkü 

bu eylemin yasaklanmaması halinde vatandaşlar arasında huzur ve ahenk  ayrıca 

yurtta güven ve barış bozulur. Bu durumda yasa, Anayasa koyucunun amacına 

uygundur. Bu amacı ortaya koyarken Başlangıç kısmını kullanan Mahkeme; 

                                                           
260 AYMK E. 1970/53, K. 1971/76, k.t. 21.10.1971, AYMKD, S. 10, s. 52. 

261 AYMK E. 1970/53, K. 1971/76, k.t. 21.10.1971, AYMKD, S. 10, s. 63. 

262 AYMK E. 1963/193, K. 1964/9, k.t. 29.1.1964, AYMKD, S. 2, s. 46. 
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"Anayasa'nın metnine dahil bulunan Başlangıç Kısmında, yurtta düzen ve 

güvenin, vatandaşlar arsında huzur ve ahengin bozulmaması ilke olarak 

kabul edilmiştir."263

diyerek kararını bu kısımdaki ilkelerle temellendirmiştir. Mahkeme, Başlangıç 

kısmının dördüncü paragrafında yer alan ".ferdin ve toplumun huzur ve refahını 

gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 

devletini bütün hukuki ve sosyal temellerle kurmak için ,"  ifadesine dayanarak 

verdiği kararda Başlangıç kısmını, destek ölçü norm olarak kullanmıştır. 

1961 Anayasası döneminde, Anayasa değişikliğine ilişkin olarak açılan bir 

davada vermiş olduğu bir kararında  Anayasa Mahkemesi, Anayasada bu yönde bir 

hüküm bulunmamasına rağmen, Anayasa değişikliklerini esas yönünden 

inceleyebileceğine karar vermiş ve bu kararda Başlangıç kısmını Cumhuriyet’ in 

niteliklerini belirlemede kullanmıştır: 264  

“1961 Anayasası, 9. maddesi ile değişmezlik ilkesi koymuştur. Bu maddeye 

göre: ‘Devlet Şeklinin Cumhuriyet  olduğu hakkındaki Anayasa hükmü 

değiştirilemez değiştirilmesi teklif edilemez.’ Buradaki değişmezlik ilkesinin 

sadece  ‘Cumhuriyet’ sözcüğü ile ifade edilen Devlet sistemidir...Bu esaslara 

aykırı olarak çıkarılmış bulunan bir kanunun Anayasa’ nın mevcut 

hükümlerinde en küçük bir etki ve değişme yapması veya yeni bir Anayasa 

kuralı koyması mümkün değildir.” 265

Anayasa Mahkemesi aynı içtihadını bir başka kararında yinelemiştir: 

                                                           
263 AYMK E. 1963/193, K. 1964/9, k.t. 29.1.1964, AYMKD, S. 2, s. 48. 

264 AYMK E. 1970/1, K. 1970/31, k.t. 16.6.1970, AYMKD, S. 8, s. 313. 

265 AYMK E. 1970/1, K. 1970/31, k.t. 16.6.1970, AYMKD, S. 8, s. 323. 
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“Anayasa düzeninin öyle temel kuruluşları, hak ve ödev kuralları vardır ki, 

bunların, çağdaş uygarlığın gereklerine  aykırı hükümlere bağlanması 

düzenin bütününü sarsabilir...Anayasa’nın tam bir uyum içinde birbirini 

tamamlayan   genel hükümlerinin, Anayasa değişiklikleriyle sistem ve düzenin 

bozulması ve çelişkiler içine düşürülmesi bir bütün teşkil eden  hukuki  yapıyı 

sarsar  ve yıkar. Bu duruma Anayasa Mahkemesi’nin 147. madde ile 

kendisine verilen görev ve yetkileri kullanarak, Anayasayı  çoğunluğun 

egemenliğine  karşı koruyabilmesi, Anayasanın özellikle  Başlangıç kısmı, 2. 

4., ve 8. maddeleri hükmüne uygundur. Şu duruma göre Anayasa 

değişikliklerinin esas yönünden Anayasa Mahkemesi uygunluk denetimine 

tabi olmayacağı yolundaki görüşün Anayasal dayanaktan yoksun olduğu 

sonucuna varılmıştır.”266

Bu kararda da görüldüğü gibi, Anayasa Mahkemesi Başlangıç kısmını hem 

Cumhuriyetin niteliklerini belirlemekte kullanmış ve Cumhuriyetin nitelikleri 

arasında saymış, hem de 9. maddede belirtilen değiştirilmezlik hükmünün kapsamına 

almıştır. Anayasa Mahkemesi bu tutumuyla, Anayasanın kendisine vermiş olduğu 

yetki alanını genişletmiştir. YAYLA bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: 

“Anayasa Mahkemesinin  kararları, Anayasanın hangi kurallarının üstün ve 

vazgeçilmez dolayısıyla da Cumhuriyetin özüne ilişkin olduklarının saptamasını 

gerektirmektedir. Aksi halde, yasama organı, neyi ne kadar yapabileceğini hiçbir 

zaman kestiremeyecektir. Çünkü, Türk Anayasası gibi oldukça ayrıntılı olan 

Anayasalar bile, esas itibariyle genel ve temel ilkelerden oluşmaktadır. Başlangıçta 

ve onu izleyen ‘Genel Esaslar' ın 2. kısmında yer alan ilkeler, ancak daha sonraki 

                                                           
266AYMK E. 1970/41, K. 1971/37, k.t. 13.4.1971, AYMKD, S. 9, s. 429. 
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kısımlarda belirlenen kurallarla içerik  kazanmaktadır. Yukarıdaki anlayışa hak 

verilmesi demek, Anayasa' da değiştirebilecek pek az hükmün bulunmasını kabul 

etmek demektir.”267

1961 Anayasasının 1971 yılında 1488 sayılı Kanunla gerçekleştirilen 

değişikliğinde, Anayasa' nın 147. maddesi şu şekilde değiştirilmiştir. "Anayasa 

Mahkemesi, Kanunların ve TBMM İçtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa 

değişikliklerinin de Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler." 

Getirilen bu hükme rağmen Anayasa Mahkemesi, 1971 Anayasa değişikliğinden 

sonra da, Anayasa değişikliklerinin Anayasaya uygunluğunu esas yönünden 

denetlemeye devam etmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu kararlarında Anayasanın 

değiştirilen 147. maddesi karşısında Anayasa değişikliklerinin esas yönünden 

denetiminin sadece Cumhuriyet kelimesi için değil, Anayasada nitelikleri belirtilmiş, 

Cumhuriyet rejimini korumak için olduğu yolundaki eski görüşünü tekrarlamıştır. 

Mahkeme aynı kararda, 9. madde hükmünün "içeriği bakımından biçime ilişkin 

bulunan iki yönlü bir kural" olduğunu ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesi bu 

kuralları birer şekil kuralı olarak kabul etmiş ve şu sonuca varmıştır: 

" Kanun ve o nitelikte bulunan Anayasa değişikliklerini teklif etmeyi 

düzenleyen  Anayasa hükümleri birer biçim kuralı olduklarına göre, bunu 

yasaklayan bir kuralın  dahi bir biçim kuralı olduğunda kuşku yoktur. Çünkü 

bu yasak belli sayıdaki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin esasında 

kendileri için bir hak teşkil eden ve niteliği bakımından  da bir yasama işlemi 

                                                           
267 YAYLA, Yıldızhan: “Anayasa Mahkemesine Göre Cumhuriyetin Özü ”, Hıfzı Timur’un Anısına 

Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Yayını, İstanbul, 1979, s. 977-78. 
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olan Anayasa değişikliği teklif etmeleri önlenmektedir. Başka bir deyimle, 

değişiklik teklifi, değişmezlik ilkesi ile çatışmıyorsa, Anayasada gösterilen 

şekil şartlarına uygun olarak  yöntemi içinde yürüyecek  ve şayet çatışıyorsa, 

hiç yapılmayacak, yapılmış ise  yöntemi içinde yürütülmeyecek, yürütülmüş 

ise kabul edilip kanunlaşmayacaktır.... 9'uncu maddede yer alan yasak kuralı 

bir şekil şartı olduğundan dava konusu olan  Anayasa değişikliği, diğer şekil 

şartları arasında bu yasak açısından da Anayasaya uygunluk denetiminden 

geçirilmelidir."268

Anayasa Mahkemesi, bu görüşten hareket ederek, çeşitli tarihlerde verdiği 

kararlarda, Başlangıç kısmında yer alan ilkeleri de kullanarak dört Anayasa 

değişikliğini iptal etmiştir269. İlgili kararlarda Anayasa Mahkemesi; "... Bu itibarla 

değişmezlik ilkesi, Anayasa' nın 1. ve 2. maddeleri ile ikinci maddesinin göndermede 

bulunduğu Anayasa' nın BAŞLANGIÇ bölümünde yer alan temel ilke ve kurallarla 

niteliği belirtilmiş "Cumhuriyet" sözcüğü ile adlandırılan Devlet sistemidir. Bu 

nedenle Anayasa'nın öteki maddelerinde yapılan değişikliklerde doğrudan doğruya 

veya dolaylı yollardan bu ilkeleri değiştirmeyi amaç güden herhangi bir yasa 

önerilemez ve kabul edilemez."  diyerek Başlangıç kısmını Cumhuriyet' in 

niteliklerini belirleyen ve “değişmezlik ilkesi” nin sınırlarını ortaya koyan temel ölçü 

olarak değerlendirmiştir. 

1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında ise, 

Başlangıç kısmında yer alan ilkeleri temel ölçü norm olarak kullanmıştır. Bu 

                                                           
268 AYMK E. 1973/19, K. 1975/87, k.t. 15.4.1975, AYMKD, S. 13, s. 403. 

269 AYMK E. 1973/19, K. 1975/87, k.t. 15.4.1975, AYMKD, S. 13, s. 403; AYMK E. 1976/38, K. 

1976/46, k.t. 12.10.1976, AYMKD, S. 14, s. 252; AYMK E. 1976/43, K. 1977/4,  k.t. 27.1.1977, 

AYMKD, S. 15, s. 106; AYMK E. 1977/82, K. 1977/117, k.t. 27.09.1977, AYMKD, S. 15, s. 444. 
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kararlardan biri; Üniversitelere "örf ve âdetlerine bağlı" gençler yetiştirmek görevini 

veren 1750 sayılı yasanın 3. maddesinin (b) bendinde yer alan "örf ve adetlerine 

bağlı" deyiminin  Anayasaya aykırılığına ilişkindir. Bu kararında Mahkeme; 

Üniversitelere "örf ve âdetlerine bağlı" gençler yetiştirmek görevini veren kanun 

maddesinin Anayasanın BAŞLANGIÇ Kısmı ile 2., 3., 21. ve 120. maddeleri 

hükümlerini zedelediği ve bu maddelerde benimsenen temel ilkelere ters düştüğü 

sonucuna varmıştır. 270 Mahkeme ise, 1750 sayılı Yasanın 3. maddesinin (b) bendine 

ilişkin 1975/23 karar sayılı kararında  ilgili bentte yer alan "milliyetçilik" deyimini 

Başlangıçta yer alan ilkeleri ve ilgili Anayasa maddelerini göz önüne alarak 

değerlendirmiş ve şu sonuca varmıştır:  

"...Milliyetçilik ise, Anayasanın BAŞLANGIÇ bölümünde özlü anlatımını 

bulan, "bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir 

bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya 

milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu 

içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliği"nden başka bir anlam 

taşımamaktadır. Irkçılık, Turancılık veya bir din veya mezhep doğrultusunda 

bütünleşmeyi amaçlayan inanışlar gibi kavramlar, "Türk Milliyetçiliği" 

anlamının dışındadır ve Anayasanın BAŞLANGIÇ bölümünde yer alan temel 

ilkelere, 2. maddesinde yazılı Cumhuriyet esaslarına tamamen aykırı, sosyal 

ve hukuksal yönden geçerli hiç bir değer kazanamamış kavramlardır. 1750 

sayılı Yasanın 3/b. maddesinde sözü edilen milliyetçilik, böyle yorumlara 

elverişli değildir. Maddede yer alan "milliyetçi" sözcüğünün amacı, 

üniversite gençliğinin, Anayasanın BAŞLANGIÇ bölümünde özü belirtilen 

                                                           
270 AYMK E. 1973/37, K. 1975/22, k.t. 25.2.1975, AYMKD, S. 13, s. 58. 
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Türk milliyetçiliği doğrultusunda yetiştirilmeleridir. İptal istemi bu nedenle 

yerinde değildir, reddedilmelidir..."  271

Anayasa Mahkemesi' nin, Başlangıç kısmını temel ölçü norm olarak kullandığı bir 

diğer kararı bu yönüyle oldukça çarpıcıdır. Söz konusu karar, 780 sayılı Bazı Suç ve 

Cezaların Affı Hakkındaki Kanunun 5. maddesinin ilk fıkrasındaki  hükmün 

Anayasanın BAŞLANGIÇ kısmının ikinci fıkrası ile diğer maddelerinin sözüne ve 

ruhuna aykırı olduğu iddia edilerek iptali istemi ile açılan davaya ilişkindir.272 

Yüksek Mahkeme ilgili kararında iptali istenen "... Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 

edilenler; fer'i ve mütemmim cezalarla ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil 

olmak üzere affedilmişlerdir." hükmünün, meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara 

meşruluk tanıyan bir hüküm olup olmadığını incelemiştir. Mahkeme önce genel 

afların suçluluğu ve suçlunun bütün neticelerini tam olarak ortadan kaldırdığı ve 

suçluğu hafızalardan sildiği ve bu sonuçla 27 Mayıs 1960 Devriminin hukukî 

değerini sarstığı iddiaları üzerinde durmuş,  

"... Dâva konusu 780 sayılı Kanunun 5. maddesindeki ceza 

mahkûmiyetlerinin başında, Anayasa'yı ihlâl suçuna ilişkin olanları 

bulunmaktadır... Bir hukukçunun dediği gibi genel af, işlenen suçlan 

sadece hukuk açısından ortadan kaldıran bir tasarruftur. Herhangi 

bir sanığın suç teşkil eden eylemi, genel af yolu île yok edilemez. 

Olaylar varlıklarını sürdürürler... Genel affı, bu anlamı ilk kabul 

                                                           
271 AYMK E. 1973/38, K. 1975/23, k.t. 25.2.1975, AYMKD, S. 13, s. 247. 

272 AYMK E. 1966/27, K. 191968/8, k.t. 21.2.1968, AYMKD, S. 7, s. 3. 
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etmek hukuki bir zorunluluk olunca onun, 27 Mayıs Devriminin hukukî 

değerini sarsmayacağı da kendiliğinden belirmiş olur."273

diyerek genel affın 27 Mayıs Devriminin hukuki değerini sarsmayacağı sonucuna 

varmıştır. Daha sonra Mahkeme, Anayasanın Yüksek Adalet Divanınca mahkûm 

edilmiş bulunanların genel af ile affedilmelerine müsaade etmeyeceği sorununu; 

Anayasanın BAŞLANGIÇ kısmının ikinci fıkrasıyla 68, 95, 102 ve 105. maddeleri, 

geçici 4. maddesi yönünden incelemiş, Başlangıç kısmı ile ilgili değerlendirmesinde 

şu sonuca varmıştır: 

" ...BAŞLANGIÇ kısmının ikinci fıkrası, 27 Mayıs Devriminden 

önceki iktidarın Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışları ile 

meşruluğunu kaybettiğini ve milletin bu iktidara karşı direnme hakkını 

kullandığını belirterek devrimin meşruluğu nedenini açıklamakta ve 

Anayasa ile hukuk dışı tutum ve davranışları benimsemiş olan bir 

iktidarın meşruluğunu kaybedeceği ilkesini taşımaktadır... Bu ceza 

mahkûmiyetlerinin affı, mahkûmiyetin dayanağı olayların Anayasa' ya 

uygun olduğu ve hukuk dışı bulunmadığı ve bunun sonucu olarak 

olayların meşru ve suç sayılmaması gerektiği gibi bir mana 

taşımamaktadır. Aksi bir hüküm getirilmiş olsaydı Anayasa' nın 

BAŞLANGIÇ kısmının ikinci fıkrasına ve ...meşruluk ilkesine aykırı 

olurdu. Genel affın, suç olan eylemi ortadan kaldırmadığı hususu 

yukarıda açıklanmıştır. İptal konusu af hükmü, mahkûmiyetin 

dayandığı suç eylemini hiç bir yönü ile ele almamış, bu yöne 

değinmemiş olduğu gibi, kanunun gerekçesinde de açıklandığı üzere 

                                                           
273 AYMK E. 1966/27, K. 191968/8, k.t. 21.2.1968, AYMKD, S. 7, s. 8. 
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genel af ilân edilirken bu affın sosyal bir tedbir ve atıfet olma 

niteliğinin göz önünde bulundurulduğu da açıklanmış ve böylece 

mahkûmlar, haklı görülerek değil atıfette bulunarak affedilmiş 

oldukları için, iptal konusu olan Af Kanununun çıkarılmasına, 

Anayasa'nın BAŞLANGIÇ bölümünün ikinci fıkrası ...engel 

görülmemiştir."274

Yüksek Mahkeme bu kararında Başlangıç kısmının ikinci fıkrasını temel ölçü 

norm olarak kullanmış ve söz konusu yasa maddesini Anayasaya aykırı bulmamıştır.  

Yasadışı kuruluşlara üye olunması suç sayılan durumlarda, kimi eylemleri 

işleyenlerin aksini ispat etmedikçe o kuruluşun üyesi sayılmalarına ilişkin 1412 sayılı 

Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu' na, 05.03.1980 tarih 1969 sayılı kanunla eklenen 

Ek2. maddenin Anayasaya uygunluğunu denetlerken Yüksek Mahkeme verdiği 

kararda; 

"Anayasa'nın Başlangıç Bölümünde, bu Anayasa'nın '...insan hak ve 

hürriyetlerini,  milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve 

refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak 

demokratik  hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak 

için...' kabul edildiği belirtilmekte ve 2. maddesinde ...hükmü yer 

almaktadır....Ek2. madde, Anayasa'nın Başlangıç bölümü ile buna 

göndermede bulunan 2. maddesinde yazılı 'insan hak ve özgürlüklerine 

bağlılık ' ilkesine ve ayrıca Anayasa'nın 12 ve 31. maddelerine aykırıdır. "275

                                                           
274 AYMK E. 1966/27, K. 191968/8, k.t. 21.2.1968, AYMKD, S. 7, s. 8. 

275 AYMK E. 1979/38, K. 1980/11, k.t. 29.01.1980, AYMKD, S. 18, s. 97. 
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 ifadesine yer vermiş ve Başlangıç kısmını temel ölçü norm olarak kullanıp ilgili 

düzenlemeyi iptal etmiştir. 

Görüldüğü üzere, 1961 Anayasası'nın uygulandığı dönemde Anayasa 

Mahkemesi, kararlarında zaman zaman Başlangıç kısmında yer alan ilkelere 

başvurmuştur. Mahkeme, laikliği, demokrasiyi, "Türk Milliyetçiliği"ni açıklarken 

Başlangıç kısmından faydalanmıştır. Başlangıç kısmını Anayasa'nın temel 

prensiplerini ortaya koyan metinler olarak kabul eden Mahkeme, Anayasa' nın var 

olma nedenini ve ana amacını da yine Başlangıç kısmını kullanarak ortaya 

koymuştur. Aynı şekilde Mahkeme Cumhuriyetin niteliklerini ve 27 Mayıs 

Müdahalesi'nin hukuki değerini ortaya koyarken de Başlangıç kısmını kullanmıştır. 

Bu dönemde, Anayasa Mahkemesi, Başlangıç kısmına çoğu kez Anayasanın 

dayandığı genel ilkeleri ortaya koyarken hukuki yorumlayıcı bir değer tanımış yani 

Başlangıç kısmını destek ölçü norm olarak kullanmıştır. 276 Anayasanın ideolojik 

temel yapısını Başlangıç kısmı aracılığıyla koruyan277 Yüksek Mahkeme; istisnai 

olarak ise Başlangıç kısmını Anayasaya uygunluk denetiminin temel ölçü normu 

olarak kullanmıştır.278  

Demek ki Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde Başlangıç 

kısmına;: 

-Yorumlama aracı olarak, 

-Anayasanın diğer normlarıyla eşdeğerde bir hüküm olarak, hukuki değer 

tanımıştır. 

                                                           
276 Örneğin; AYMK E.1963/198, K. 1965/1 k.t. 05.01.1965, AYMKD, S. 3, s. 6. 

277 Örneğin; AYMK E. 1969/31, K. 1971/3, k.t. 12.01.1971, AYMKD, S. 9, s. 151. 

278 Örneğin; AYMK E. 1973/38, K. 1975/23, k.t. 25.2.1975, AYMKD, S. 13, s. 247. 
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2. Siyasi Partilerin Kapatılması Davalarında Siyasal Alanının Sınırı 

Olarak Başlangıç Kısmı 

1961 Anayasası döneminde, siyasi parti kapatma davası kararlarında 

Başlangıç kısmının Anayasa Mahkemesi tarafından nasıl ele alındığı incelenirken, 

siyasi partilerin kapatılması rejimine ilişkin geniş bir inceleme yapılmayacak 

çalışmanın amacıyla sınırlı kalınacaktır. 

Türk hukukunda, siyasi partiler ilk kez 1961 Anayasası’nda Anayasal bir 

düzenlemenin konusu olmuş, yine ilk kez bu Anayasa döneminde bir Siyasi Partiler 

Kanunu çıkarılmıştır. Böylelikle, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra yapılan 

Anayasalarda sıkça rastlanan eğilime uyulmuştur.279 Bu eğilim, siyasi alanı Anayasal 

değerlerle sınırlandırarak, amacı özgürlükçü demokrasiyi ortadan kaldırmak olan  

siyasi akımlara meşru siyasi faaliyet alanını kapatan "mücadeleci demokrasi" veya 

"militan demokrasi" anlayışıdır.280 Bu anlayışla, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (madde 30) ile 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinde (madde 17), ayrıca pek çok ülke Anayasalarında özgürlüğün 

                                                           
279 Siyasi partilerin Anayasal bir kurum olarak düzenlenmesi İkinci Dünya Savaşından sonra faşizmin  

yıkılışı ile birlikte gündeme gelen bir  durumdur. Avrupa'da  İtalya ve Almanya'nın bu yolu açmış, 

ardından sırasıyla Fransa Türkiye, Avusturya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya  ve Doğu Avrupa 

ülkeleri izlemiştir. Anlaşılacağı üzere Türkiye, Avrupa'da siyasal partilere anayasal güvence sağlayan 

ilk birkaç ülke arasındadır. Konuyla ilgili ayrıntı için bkz. SAĞLAM Fazıl, Siyasal Parti 

Hukukunun Güncel Sorunları, Beta, İstanbul, 1999, s. 7-12. 

280 Aynı yönde bkz. ÖDEN, Merih: Türk Anayasa Hukukunda Siyasi Partilerin  Anayasaya 

Aykırı Eylemleri Nedeniyle Kapatılmaları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003, s.11. 
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kendisini yok etme boyutuna ulaşmayacağı ilke olarak kabul edilmiştir.281 

Uygulamada sözü edilen eğilim, çok partililiğin demokratik sistemin vazgeçilmez 

unsuru olması nedeniyle siyasi partileri Anayasa ile güvence altına alma, hem de 

demokratik düzenin kendini koruması amacıyla, bunların faaliyetlerine yine Anayasa 

ile çerçeve çizmek biçiminde kendini göstermektedir.282

Konuyla ilgili Anayasal düzenlemeler şöyledir:  

1961 Anayasası’nın 56 maddesinin ikinci fıkrasına göre,  

"Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette 

bulunurlar".  

Siyasal partilerin asıl güvencesi aynı maddenin üçüncü fıkrasında ifade 

edilmiştir. Bu hükme göre:  

"Siyasi partiler, ister iktidarda ve ister muhalefette olsunlar, demokratik 

siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır." 

1961 Anayasası'nın 57. maddesi ise siyasi partilerin uyacakları esasları 

belirlemiştir. 57. maddenin birinci fıkrasında  

"Siyasi partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri, insan hak ve laik 

Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle  bölünmezliği temel 

hükmüne uygun olmak zorundadır. Bunlara uymayan partiler temelli 

kapatılır." 

 hükmü yer almıştır.1961 Anayasasının 57. maddesinin dördüncü fıkrasında ise 

siyasal partilerin kapatılması konusunda yalnızca Anayasa Mahkemesi yetkili 

                                                           
281 KAPANİ (1981), s. 217-225; TUNAYA (1982) s.223-26, 279-86, ÇAĞLAR (1989), s.222-225, 

236-239; ÇAĞLAR, Bakır: “Anayasa Mahkemesi Kararlarında 'Demokrasi' ”, Anayasa Yargısı , 

Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 1990, S.7, s.66 vd. 

282 SABUNCU (2005), s.122. 
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kılınmış, ve giderleri hakkında Anayasa Mahkemesi'ne hesap vermeleri esası 

getirilmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında;  

"Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne suretle 

hesap verecekleri ve bu Mahkemece mali denetimlerinin nasıl yapılacağı 

demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir." 

denilmek suretiyle Anayasa 'nın öngördüğü esasları somutlaştırma görevi yasa 

koyucuya bırakılmıştır. Ayrıca 1961 Anayasası' nın " vicdan ve din hürriyeti" başlıklı 

19. maddesinin son fıkrasında da 57. maddede geçen " laik Cumhuriyet ilkesi" ne 

uygun siyasi faaliyet zorunluluğunu somutlaştıran  

"...Kimse Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen 

de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çıkar veya nufuz 

sağlama amacıyla, her ne suretle olursa olsun, dinî ve ya din duygularını 

yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu 

yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre 

cezalandırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve siyasi partiler, Anayasa  

Mahkemesince temelli kapatılır..." 

hükmüne yer verilmiştir.  

Konuya ilişkin yasal düzenlemelere baktığımızda, 1961 Anayasası 

döneminde siyasi partiler 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu' nda düzenlenmiştir. 

Anayasa' nın 57. maddesini somutlaştırmak amacıyla 648 sayılı Siyasi Partiler 

Kanunun 83 ile 107. maddeleri arasında oldukça uzun sayılabilecek bir 

"yasaklamalar" listesi düzenlemiştir.2831961 Anayasası döneminde yürürlükte 

                                                           
283 Ayrıntılı bilgi için bkz TEZİÇ Erdoğan,100 Soruda Siyasi Partiler(Partilerin Hukuki Rejimi ve 

Türkiye'de Partiler), Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1976, s.135 vd. 
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bulunan bu kanunun dördüncü kısmı "Cumhuriyetin", "Milli Devlet niteliğinin", 

"Laik Devlet niteliğinin ve Atatürk Devrimciliğinin" ve "demokratik düzenin ve 

meşruluk temelinin korunması" başlıkları altında dört ana yasaklama nedenine yer 

vermiştir. Çalışmanın niteliği gereği 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununda düzenlenen 

yasaklarla ilgili detaylı inceleme yapılmayacaktır. 

1961 Anayasası döneminde yedi siyasi parti hakkında kapatma davası 

açılmış; Anayasa Mahkemesi altısı hakkında kapatma kararı vermiştir. 1961 

Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi bazı siyasi parti kapatma davalarında 

Başlangıç kısmında yer alan ilkeleri de kullanarak siyasal alanın sınırlarına ilişkin 

belirlemelerini ortaya koymuştur. Bu yönüyle Başlangıç kısmı, 1961 Anayasası 

döneminde Anayasa Mahkemesi'nin siyasal alanı belirleme araçlarından biri olarak 

karşımıza çıkmıştır. 

Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına ilişkin verdiği 

1971/1 karar sayılı kararında söz konusu partiyi  

"Anayasa'nın  Başlangıç Kısmı ile Anayasa'nın laiklik ilkesinin yer aldığı 2. 

maddesine ve bu ilkenin uzantısı olan din ve vicdan özgürlüğünün 

düzenlendiği 19. maddesi ile partilerin uyacakları esasları düzenleyen 57. 

maddesine aykırı bularak..."284  

kapatmıştır. Anayasa Mahkemesi ilgili kararda, Başlangıç kısmına da gönderme 

yaparak şu görüşlere yer vermiştir: 

                                                           
284 AYMK E. 1971/1(Siyasi Parti Kapatma), K. 1971/1, k.t. 20.5.1971, AYMKD, S. 9, s.71. 

Milli Nizam Partisi hakkında verilen kapatma kararına ilişkin değerlendirmeler için ayrıca bkz. ÖDEN 

(2003b), s. 46-47. 
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" Parti, kuruluş ereği, çalışma düzeni, faaliyet ve bu arada propaganda ve 

telkin yönü bakımlarından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı bir tutum 

ve durumun içindedir. Bu aykırılık başlıca bir yandan Anayasa 'nın Başlangıç 

kısmındaki 'milletimizi dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir 

üyesi olarak  milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen 'Türk 

Milliyetçiliği' ilkesi ile... doğrudan doğruya çelişkiye ve çatışmaya düşmek 

biçimimde kendisini göstermektedir." 285

Mahkemenin bu kararında, Milli Nizam Partisi'nin faaliyetlerini 

değerlendirirken kullandığı ölçütlerden biri de Başlangıç kısmında yer alan Türk 

Milliyetçiliği ilkesidir. Mahkeme daha sonrada verdiği kararlarında da bu ilkeyi 

siyasal alanın sınırını çizen temel ilkelerden biri olarak kullanmıştır. 

Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması davasında verdiği karar ise, Anayasa 

Mahkemesi'nin Başlangıç kısmında yer alan ilkeler karşısındaki tutumunu ortaya 

koyması bakımından oldukça önemlidir286. Mahkeme kararında; 

"Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türk milliyetçiliği ideolojisi 

egemendir. Ve Anayasamız BAŞLANGIÇ kuralları arasında bildirdiği gibi 

bütün Anayasa yapısının oturduğu temel dahi budur. Bu Türk kültürüne 

dayanan bir milliyetçiliktir. Ve bundan ırk düşüncesi ve kökence  başka 

görünen toplulukların ayrı tutulması düşüncesi yer almış değildir. Bu 

bakımdan  bir bölüm yurttaşlara bağnaz ve ırkçı bir ideolojinin  uygulandığı 

görüşü de gerçeklere uygun değildir."287

                                                           
285 AYMK E. 1971/1(Siyasi Parti Kapatma), K. 1971/1, k.t. 20.5.1971, AYMKD, S. 9, s. 67-68. 

286 Türkiye  İşçi Partisi'ne ilişkin kapatma kararının ayrıntılı değerlendirmesi için bkz ÖDEN (2003b), 

s.48. 

287 AYMK E. 1971/3(Siyasi Parti Kapatma), K. 1971/3, k.t. 20.7.1971, AYMKD, S. 9, s. 115. 
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 ifadesine yer vermiştir. Mahkeme bu kararıyla  Başlangıç kısmının üçüncü 

paragrafında "...milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk 

Milliyetçiliğinden  hız ve ilham alarak..." şeklinde ifade edilen "Türk 

Milliyetçiliği"nin tanımını yapmıştır. "Türk Milliyetçiliği"ni Türkiye Cumhuriyeti' ne 

egemen olan temel ideoloji olarak belirleyen Yüksek Mahkeme, yukarıda değinildiği 

gibi bu ilkeyi Anayasa'nın koruduğu siyasal alanı belirlerken kullanmıştır.288  

Anayasa Mahkemesi, Emekçi Parti'nin kapatılması davasında "Türk 

Milliyetçiliği" konusunda benzer bir yorum yaparak Türk Milliyetçiliğini 

Cumhuriyetin nitelikleri arasında göstermiştir. Mahkeme söz konusu kararında şu 

ifadelere yer vermiştir:  

"Anayasa'nın  3. maddesinin  1. fıkrasında yer alan  ' Devletin ülkesi ve 

ulusuyla bölünmezliği' temel hükmü, Anayasa'nın Başlangıcında tanımlanan 

Türk milliyetçiliğinin ayırıcı niteliklerinden  birini oluşturmakta ve 2. 

maddede Başlangıca yapılan gönderme  ile de, Anayasa'nın bu temel hükmü 

Cumhuriyetin  dayandığı ilkeler arasında yer almaktadır."289

Görüldüğü üzere, Anayasa Mahkemesi Başlangıç kısmında yer alan ilkeleri; -

özellikle de "Türk Milliyetçiliği" ilkesini, Cumhuriyetin niteliklerini ortaya 

koyarken, kullanmıştır. Ayrıca Yüksek Mahkeme, siyasi partilerin uyacakları esaslar 

Anayasanın 57. maddesinde belirlenmiş olmasına ve bu madde Başlangıç kısmına 

doğrudan doğruya yollamada bulunmamış olmasına rağmen, Başlangıç kısmını, 

siyasi partiler için siyasal alanın sınırlarını belirlerken kullanmıştır.290  

                                                           
288 GÜLSOY, Tevfik: " Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ölçü-Norm  ve Siyasal Alanın Sınırı 

Olarak Başlangıç İlkeleri", Liberal Düşünce Dergisi, Ankara, 2001, S.22, s.55. 

289 AYMK E. 1979/1(Siyasi Parti Kapatma), K. 1980/1, k.t. 8.5.1980 , AYMKD, S. 18, s. 26. 

290 Aynı yönde bkz. GÜLSOY (2001), s. 55. 
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III. 1982 ANAYASASI BAŞLANGIÇ KISMININ HUKUKİ DEĞERİ 

A. Başlangıç Kısmının Hukuki Değerine İlişkin Anayasal Düzenlemeler 

ve Doktrindeki Görüşler 

Dokuz paragraftan oluşan tek bir cümleyle, hem 12 Eylül 1980  Müdahalesi' 

nin ve Anayasanın meşruluğunu, hem benimseniş yöntemini, hem de ana 

doğrultusunu ve temel ilkelerini anlatmaya çalışan 1982 Anayasası’nın Başlangıç 

kısmı ister istemez karışık, ağır ve yüklü olmuştur.291Atatürk İlke ve İnkılaplarının 

Başlangıç kısmındaki ağırlığı ile Anayasa’ nın 2. maddesiyle Başlangıçtaki ilkelerin 

Cumhuriyet’ in nitelikleri arasına katılması, sorunu daha da karmaşık hale 

sokmuştur. Bu kadar karmaşık ve ağır metin içinde, hangi ilkelerin felsefi ve 

sembolik nitelikte olduğunu, hangi ilkelerinin  Anayasanın diğer ilke ve kurallarının 

yorumlanmasında kullanılabileceğinin ve hangi ilkelerinin de doğrudan uygulanabilir 

nitelikte olduğunun ortaya konması oldukça güçtür. Başlangıç kısmının hukuki 

değerine ilişkin Anayasal düzenlemelere ve doktrindeki görüşlere baktığımızda: 

 

1982 Anayasası da tıpkı 1961 Anayasası gibi  Başlangıç kısmı ile ilgili 

düzenlemelere yer vermiştir. Anayasa öncelikle, 2. maddesinde yer alan "Türkiye 

Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 

haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,  Başlangıçta belirtilen temel ilkelere 

dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükmüyle Cumhuriyetin 

                                                           
291 Benzer görüş için bkz. SOYSAL, Mümtaz : 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Ankara, 1986, 

s.170-173. 
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Başlangıçta belirtilen  "temel ilkeler"e dayandığını belirtmiştir. Başlangıç kısmında 

yer alan temel ilkeler, bu yönüyle büyük öneme sahiptir. 

Bunun yanında 176. madde, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri 

belirten Başlangıç kısmını Anayasa metnine dahil etmektedir. 1961 Anayasası' nda 

yer alan 156. maddenin bir benzeri olan bu düzenleme, Başlangıç kısmının hukuki 

değerini ortaya koymaktadır. Bu maddeden, Başlangıç kısmının Anayasa' nın diğer 

maddeleriyle eş hukuki değere sahip olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. 

Ayrıca yine Anayasaya' ya göre Başlangıç kısmı bir yorumlama aracıdır. 

Başlangıç kısmının sekizinci paragrafı, Anayasanın, bu ilkeler doğrultusunda 

anlaşılmasını, “sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp 

uygulanması”nı emrederken, Başlangıç kısmının yorumlama aracı olarak 

kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Başlangıç kısmının hukuki değeri ile ilgili öğretide çeşitli görüşler yer 

almıştır. 

Bu görüşleri değerlendirmek gerekirse: öğretide ağırlıklı görüş, felsefi ve edebi yönü 

olan Başlangıç kısmının yalnızca diğer Anayasal normların yorumunda kullanılması 

gerektiği yönündedir. Bu konudaki görüşlere  baktığımızda: 

Konuyla ilgili görüşünü ÖZBUDUN şöyle ifade etmiştir.: "...Başlangıç 

bölümlerinin hukuki değeri, daha çok, pozitif Anayasa normlarının yorumlanmasına 

katkısı açısından söz konusu olabilir."292 ÖZBUDUN konuya ilişkin olarak yaptığı 

değerlendirmede, Başlangıçta yer alan ilkelerin pek çoğunun Anayasa'nın çeşitli 

maddelerinde somutlaştığını belirtmiş ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin  

Anayasaya  uygunluk denetimi yaparken, Başlangıç kısmında yer alan  ilkelerden 

                                                           
292 ÖZBUDUN (2002a), s. 71. 
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ancak aydınlatıcı nitelikte destek ölçü norm olarak yararlanıp, temel ölçü norm 

olarak bu ilkelerin  Anayasa maddelerinde somutlaşmış biçimlerine dayanması 

gerektiği sonucuna varmıştır.293

SABUNCU, 1982 Anayasa Başlangıç kısmının Anayasanın öteki 

maddeleriyle eş hukuki değere sahip olduğunu ancak Anayasa'nın Başlangıç 

kısmının hukuk normlarının sahip olması gereken öğelerden büyük ölçüde yoksun 

olduğunu belirtmiş ve bu ilkelerin hukuki etkisinin "ikincil" olması gerektiğini 

vurgulamıştır. 294 SABUNCU' ya göre de Başlangıç kısmında yer alan ilkelerin 

Anayasa' nın çeşitli maddelerinde  somutlaşmış olması nedeniyle; somut Anayasa 

normlarının temel ölçü norm, bu ilkelerin ise destek ölçü norm olarak kullanılması 

gerekmektedir.295 Böylelikle Başlangıç kısmındaki geniş ve kapsamı belirsiz 

kavramların öznel yorumlanmasından kaynaklanabilecek sakıncaların doğmasının 

engelleneceği sonucuna varmıştır.296

EROĞUL Başlangıcın yorum aracı olma yönünü, farklı bir yaklaşımla 

değerlendirmiştir. EROĞUL' a göre Anayasaya Başlangıç kısmı koymayı tercih eden 

Anayasa Koyucu, kendi temel felsefesini ortaya koyma yoluna gitmiştir. 297 

Böylelikle, Anayasa yorumlanırken, Anayasa koyucunun dünya görüşünün  göz 

önünde tutulması istenmiştir298 Anayasa'nın yorumunda Başlangıç ilkelerinin dikkate 

alınmasını zorunluluk haline getirmek için de, hem devletin  niteliklerini sayan 2. 

                                                           
293 ÖZBUDUN (2002a), s. 72. 

294 SABUNCU (2005a),s. 19-22. 

295 SABUNCU(2005) s.19-22. Benzer görüş için bkz. ÖZBUDUN (2002a), s. 72. 

296 SABUNCU(2005) s. 19-22. 

297 EROĞUL (2000), s.312. 

298 EROĞUL (2000),s. 312. 
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maddede hem de 176. maddede, 'Anayasa'nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri 

belirten ' Başlangıç kısmının, Anayasa metnine dahil bulunduğu açıkça 

yazılmıştır.299 EROĞUL, Başlangıç kısmına 1982 Anayasası'nın 2. maddesiyle 

yapılan yollama ile 176. maddesindeki düzenlemeyi bu şekilde değerlendirirken; 

Başlangıç kısmının özel bir önemi olduğunu vurgulamıştır. 

ATAR da benzer biçimde; Başlangıç kısmında yer alan somutlaştırılmamış 

bir takım ilke ve açıklamaların pozitif hukuk normları gibi uygulamalarının 

güçlüğüne dikkat çekmiş ve bu nedenle mahkemelerin bu tür hükümleri sadece 

yorum aracı olarak kullanmaları gerektiğini ortaya koymuştur.300  

 

GÜLSOY da Başlangıç kısmının, Anayasa'yı yorumlama aracı olduğunu 

ortaya koymuş; konuyla ilgili görüşlerini şöyle ifade etmiştir:" Öncelikle, hukuk 

düzeni keyfiliğin önlenmesinin temeli olmasıdır ve bundan dolayıdır ki hukuk 

normları anlaşılır ve uygulanabilir kurallar olmalıdır. Dolayısıyla, hukukun 

uygulayıcılarının da keyfi yaklaşımlarının önlenmesi amaçlanır. Bununla birlikte, 

hukuk normlarının da yorumlanması ihtiyacı olağan bir durumdur ve Anayasa 

normları ile “çağdaş medeniyet düzeyi”nin ulaştığı hukukun genel ilkeleri, pozitif 

hukuk kurallarının yorumlanmasında esas teşkil ederler. Anayasa’nın Başlangıç 

kısmı da bu yönde değerlendirilmelidir."301

SOYSAL Anayasa'nın 176. maddenin  açık hükmü karşısında Başlangıç 

kısmının hukuki değeri ile ilgili şu sonuca ulaşmıştır:" Oysa, 176. maddeye göre, 

'Anayasa'nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç kısmı, tıpkı 1961 

                                                           
299 EROĞUL (2000), s. 312. 

300ATAR(2002 ), s.57. Aynı yönde görüş için bkz. GÖREN -İZGİ (2002), s.10. 

301 GÜLSOY (2001), s. 58. 
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Anayasası'nda olduğu gibi,'Anayasa metnine dahildir'; dolayısıyla hepsi örneğin 

Anayasa Mahkemesi kararlarında esas alınabilecek bir anayasa hükmü 

ağırlığındadır."302 SOYSAL bu görüşüyle, Başlangıç kısmının Anayasa Mahkemesi 

kararlarında esas alınarak temel ölçü norm olarak kullanılabileceğini ortaya 

koymuştur. Böylece SOYSAL, Başlangıç kısmının yorum aracı olma yönünden çok; 

Anayasa' nın diğer maddeleriyle eş hukuki değere sahip metin olma yönüne vurgu 

yapmıştır.  

 

 

 

 

B. Anayasa Mahkemesi' ne Göre Başlangıç Kısmının Hukuki Değeri 

1.Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetiminde Ölçü 

Norm 

Olarak Başlangıç Kısmı 

Anayasa Mahkemesi’nin 1982 Anayasası döneminde Başlangıç kısmını 

kararlarında nasıl kullandığını ve bu kısmın ölçü norm değerini ortaya koyabilmek 

için, Mahkemenin bu dönemde verdiği kararları incelemek gerekecektir. Bu inceleme 

yapılırken Başlangıç kısmının her bir paragrafının ölçü norm değeri ayrı ayrı ele 

alınacaktır303. 

a. Başlangıç Kısmının Birinci Paragrafının Ölçü Norm Değeri 

                                                           
302 SOYSAL (1986), s.115. 

303 1961 Anayasası dönemi ele alınırken böyle bir inceleme yapılmamasına rağmen; 1982 Anayasası 

döneminde  Başlangıç kısmında yer alan paragrafların ölçü norm değerinin ayrı ayrı incelenmesinin 

nedeni; bu dönemde Anayasa Mahkemesi' nin Başlangıç kısmına daha sık başvurması, dolayısıyla bu 

dönemde Başlangıç kısmını kullanarak verdiği kararların sayısının çok fazla oluşudur.  
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Anayasa Mahkemesinin; bu paragrafta yer alan "Atatürk milliyetçiliği" ve 

"Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlılık" ilkelerini temel ölçü norm olarak kullandığı 

bir kararı bulunmaktadır. 304 Yüksek Mahkeme bu kararda, Başlangıç kısmının 

Anayasanın diğer maddelerini yorumlarken kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Mahkeme sözü edilen kararda, Başlangıç kısmının birinci, ikinci ve beşinci 

paragraflarında yer alan ilkelerin Anayasanın yorumunda özel öneme sahip olduğunu 

belirtmiştir. 

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 1989/1 esas sayılı 7.3.1989 tarihli 

kararında; Anayasa’ ya uygunluk denetiminin konusu, 10.12.1988 günlü, 3511 sayılı 

“2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun”un 2. maddesiyle 

2547 sayılı Yasaya eklenen “Ek Madde 16”dır. Bu madde "Yüksek öğretim 

kurumlarında dershane, lâboratuar, klinik, poliklinik ve koridorlarında çağdaş 

görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya 

türbanla kapatılması serbesttir." düzenlemesini getirmiştir. Söz konusu yasa 

maddesi, örtü ya da türbanla  boyun ve saçların  birlikte kapatılmasını biçimsel 

olarak değil  dinsel amaçlarla yapılabileceğini düzenlemiştir. Anayasa Mahkemesi 

sorunu, “Bir yasal düzenlemenin din kurallarına, dinsel inançlara göre yapılıp 

yapılmayacağı noktasındadır” şeklinde saptamıştır. Anayasa Mahkemesi; 

“Anayasa’nın 176. maddesine göre, Anayasa'nın dayandığı temel görüş ve 

ilkeleri belirten Başlangıç kısmı Anayasa metni kapsamındadır. Başlangıç 

Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri içermekle Anayasa 

maddelerinin amacını ve yönünü belirleyen bir kaynaktır. Anayasa’nın 

Başlangıç’ında, Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp 

                                                           
304 AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 133. 
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ve ilkeleri doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş medeniyet 

düzeyine ulaşma azmi yönünde; hiçbir düşünce ve görüşün Atatürk 

milliyetçiliği, ilke ve inkılâplarıyla medeniyetçiliği karşısında korunma 

göremeyeceği ve lâiklik ilkesi gereği kutsal din duygularının Devlet işlerine 

ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı; her Türk vatandaşının medeniyet 

ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî 

varlığını bu yönde geliştirmek hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu fikir, 

inanç ve kararıyla anlaşılması, sözüne ve ruhuna bu yönlerde de saygı 

gösterilmesi, mutlak bir sadakatle yorumlanıp uygulanması gerektiğini 

bildirmesi bu niteliğinin kanıtıdır... incelenen Yasa kuralı Anayasa’nın 

Başlangıç Bölümüne aykırıdır.” 305

demiştir. Mahkeme kararında, söz konusu düzenlemeyi, "Atatürk milliyetçiliği", 

"Atatürk'ün ilke ve inkılâpları" kavramlarına özellikle vurgu yaparak  Anayasanın 

Başlangıç kısmına aykırı bulmuştur.306

Söz konusu karara muhalif olan Mehmet ÇINARLI' nın karşı oy yazısında, 

iptal davasına konu yasa metninin Anayasa’ ya uygun olduğu, Başlangıç kısmında 

yer alan ilkelerin farklı değerlendirilmesi ile ortaya konmuştur. Mehmet ÇINARLI 

Başlangıç kısmının altıncı paragrafını ve üçüncü paragrafını kullanarak;  

“Bir Kanun hükmünün Anayasa’nın Başlangıç kısmına aykırı olup 

olmadığına karar vermek için, o Başlangıcın bir ibaresine veya bir iki 

cümlesine takılıp kalınmadan tümüyle dikkate alınması ve Anayasa’nın 

Başlangıç dışındaki esas hükümlerinin de özellikle göz önünde tutulması 

                                                           
305 AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 142. 

306 Söz konusu kararın  "laiklik ilkesi"ni ilgilendiren yönü  aşağıda incelenecektir. 
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gerekir.... Anayasa’nın Başlangıcını tümüyle incelediğimiz zaman, orada 

konumuzla ilgili olarak: Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin 

kayıtsız şartız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmağa 

yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasa’da gösterilen hürriyetçi 

demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına 

çıkamayacağı; Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî  

menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, 

Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliğinin karşısında 

koruma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının, 

Devlet işleri ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı; hususlarının yer 

aldığını görürüz. Dinî inanç sebebiyle boyun ve saçların örtüyle 

kapatılmasını serbest bırakmanın Anayasa’nın Başlangıcında yer alan 

“hürriyetçi demokrasi”nin icaplarından biri olduğu şüphe götürmez. 

Ninelerimiz, annelerimiz asırlardan beri başörtüsü kullandıklarına göre, bu 

örtüyü serbest bırakmak, yine Başlangıçta yer alan “Türklüğün tarihî ve 

manevî değerleri”ne de uygun düşer.”307  

yorumunu yapmıştır. Böylece dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtüyle 

kapatılmasının, Başlangıç kısmında yer alan "hürriyetçi demokrasi"ye ve “Türklüğün 

tarihî ve manevi değerleri”ne uygun olduğu sonucuna varmıştır. 

Anayasaya uygunluk denetiminde Başlangıç kısmı gibi soyut ve yoruma açık 

bir metnin ölçü norm olarak kullanılması, yukarıda da görüldüğü gibi yargıçların 

yaklaşımı ve yorumuyla değişkenlik gösterebilecek niteliktedir. 

b. Başlangıç Kısmının İkinci Paragrafının  Ölçü Norm Değeri 

                                                           
307 AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 159. 
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Başlangıç kısmının ikinci paragrafında yer alan "devletlerin eşitliği" ve 

"çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma  azmi" ilkeleri Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli 

kararlarında kullanılmıştır.308

Başlangıç kısmının bu paragrafında yer alan ve "devletlerin eşitliği" ilkesi 

olarak da ifade edilebilecek olan,“Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli 

üyesi”  olma ilkesi, öğretide çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. ÖZBUDUN “Bu 

sözlerle Türk milliyetçiliğini, başka milletleri düşman ve aşağı gören şoven ve 

saldırgan  bir dünya görüşü olmadığı açıkça anlatılmaktadır.”309 diyerek; Atatürk 

milliyetçiliğinin dışa dönük açıklaması olarak değerlendirmekte ve yorumlamaktadır. 

YÜZBAŞIOĞLU ise “Dünya milletler ailesinin  uluslararası milletler ailesini  

uluslararası hukuk  belge ve kurallarıyla kabul ettiği, uluslararası hak ve 

yükümlülükleri ve bu arada özellikle  ulusal üstü hukuk disiplini olarak insan 

haklarına ilişkin hak ve yükümlülükleri de yerine getirmeyi içerir.”310 demektedir. 

Dolaysıyla YÜZBAŞIOĞLU’ na göre bu ilkenin 1982 Anayasası’nı uluslararası yada 

uluslarüstü hukuka açan bir yönü vardır. 

“Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli üyesi” olma ilkesine 

ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin  1984/14 ve 1986/18 esas sayılı yabancılara mülk 

satışına ilişkin kararları oldukça ilginçtir. Bu kararlar, Başlangıç kısmının Anayasa 

Mahkemesi tarafından temel ölçü norm olarak kullanılmasının en tipik örnekleridir. 

                                                           
308 AYMK E. 1984/14, K. 1985/7, k.t. 13.6.1985, AYMKD, S. 21, s. 153; AYMK E. 1986/18, K. 

1986/24, k.t. 9.10.1986, AYMKD, S. 22, s. 233; AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, 

AYMKD, S. 25, s. 133; AYMK E. 1990/1, K. 1990/21, k.t. 17.7.1990, AYMKD, S. 26, s. 301. 

309 ÖZBUDUN (2002a), s. 72. 

310 YÜZBAŞIOĞLU (1993), s.121-123. 
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Anayasa Mahkemesi’nin 1984/14 esas sayılı kararında311 iptal davasının 

konusu 2644 sayılı Tapu Kanunu 35. maddesi ile 442 sayılı Köy Kanunun 87. 

maddesine birer fıkra eklenmesi hakkında 3029 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddesidir. 

Her iki yasanın getirdiği sistemi özetleyecek olursak; ülkemizde köyler dışında kalan 

gayrimenkuller yabancılar tarafından mülk edinilebilecek ve tevarüs edinilebilecekti. 

Ancak mütekabiliyet şart idi. İptal konusu düzenlemenin 1. maddesiyle , Bakanlar 

Kurulunca, “Mütekabiliyet” şartının aranmayacağı belirlenen ülke uyruğu olan 

yabancı gerçek kişiler sadece sınırlayıcı kanun hükümlerine uymak, toplu konut 

fonuna  alım satım  bedeli üzerinden yine Bakanlar Kurulunca  saptanan fonu 

ödenmek koşullarıyla şehir ve kasaba belediye sınırları içerisinde diledikleri kadar 

taşınmaz mal edinebilme imkanı sağlanmıştı. Söz konusu düzenlemenin 2. 

maddesiyle, Bakanlar Kurulunca  yasak hükümlerden  istisna edilen ülke uyruklu 

gerçek ve tüzel kişiler, durumları  Bakanlar Kurulu’nca tespit olunacak uygulama 

esaslarına uyduğu takdirde; ülkenin bu esaslarda belirtilen bölgenin ve illerin 

köylerinde, yine belli edilen fonu ödemek ve tarımsal üretim amacına yönelik 

bulunmamak şartıyla, miktar kaydı söz konusu olmaksızın arazi ve emlak 

edinebilecekti.  

Benzer amaçlarla ve bazın değişikliklerle çıkarılan 3278 sayılı Kanunun 

1.,2.,3. ve 4. maddesi de Anayasa Mahkemesi’nin 1986/18 esas sayılı kararına312 

konu olmuştur. Kararları değerlendirmeye geçmeden önce 3278 Sayılı Kanun ile 

3029 sayılı Kanun'un arasındaki farkları ortaya koymak gerekirse: 

-3029 sayılı Kanun, 2644 sayılı Tapu Kanunun 35. ve 442 sayılı Köy 

Kanunun 87. maddelerine eklediği fıkralarla , bu maddelere istisna teşkil edecek 

şekilde Bakanlar Kurulu'na tanıdığı yetkilerin kullanılmasını hiçbir koşula 

                                                           
311 AYMK E. 1984/14, K. 1985/7, k.t. 13.6.1985, AYMKD, S. 21, s. 153. 

312 AYMK E. 1986/18, K. 1986/24, k.t. 9.10.1986, AYMKD, S. 22, s. 233. 
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bağlamadığı halde, 3278 sayılı Kanun, bu Kurula tanıdığı yetkilerin yabancılar lehine 

kullanılmasını "milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görme" koşullarına 

bağlamıştır. 

-3029 sayılı Kanun, Bakanlar Kuruluna  Tapu Kanunun 35. maddesi 

bakımından yalnız yabancı ülke uyruğundaki "gerçek kişiler", 442 Sayılı Köy 

Kanununun  87. maddesi bakımından ise yalnız yabancı ülke uyruğundaki " gerçek 

ve tüzel kişiler "  yönünden karşılıklılık şartını aramadan Türkiye'de gayrimenkul 

edinmelerine izin verme yetkisi tanıdığı halde; 3278 sayılı Kanunla bu yetki 

"yabancı ülkelere” ve ayrıca yabancı ülkeler uyruğundaki "gerçek kişilere” 

tanımakta ve köylerle köyler dışındaki mahaller yönünden de bir ayrım 

yapmamaktadır. 

-3029 sayılı Kanun, Bakanlar Kuruluna verilen satışa izin yetkisinin köy 

sınırları içindeki arazinin" tarımsal üretim maksadıyla" iktisap edilmek istenmesi 

halinde geçerli olmayacağı kuralını koyduğu, böylece Bakanlar Kurulu'na tanınan 

yetkiye bir sınırlama getirdiği halde, 3278 sayılı Kanunla bu sınırlama daha da 

genişletilerek köy sınırları içindeki "tarım arazileri ile tarıma ve hayvancılığa yönelik 

üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler"  Bakanlar  Kurulu'nun yetkisi 

dışında bırakılmıştır. 

Her iki Kanun hakkında  iptal davası açma gerekçesinin özü ise ülke ile millet 

arasında sıkı bir bağ bulunduğu, ülkenin milletin fertlerine ait olduğu, ülkemizde 

toprak edinen yabancıların çoğalıp etkinlik sağlayabileceği ve ülkeyi 

parçalayabileceğidir. 

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu 3029 ve 3278 sayılı Kanunların 

yabancılara mülk satışında mütekabiliyet şartı aranmasından Bakanlar Kurulu 
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Kararlarıyla  vazgeçebileceği yönündeki hükümlerini iptal ettiği kararlarında;313 

mütekabiliyet ilkesinin “Türk Yabancı Hukukunun genel ilkelerinden biri” haline 

dönüşmüş bulunduğunu, bu ilkenin “Uluslararası ilişkilerde  eşitliği sağlayan bir 

denge aracı” olduğunu ileri sürmüştür.314 Anayasa Mahkemesine göre mütekabiliyet 

şartının aranmaması, Başlangıç kısmının ikinci ve  beşinci paragraflarında yer alan 

ilkelere aykırıdır. Anayasa Mahkemesi’ne göre bu ilkelerin,  

"Anayasa’nın yorumu ve uygulamasında siyasal kadroların öznel 

değerlendirmelerini etkisiz bırakmak amacıyla getirildiği kuşkusuz”dur315. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı öğretide çeşitli şekillerde 

değerlendirilmiştir. ÖZBUDUN ; “Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli 

üyesi”  olma ilkesini, yukarıda değindiğimiz gibi, Atatürk milliyetçiliğinin dışa 

dönük açıklaması olarak değerlendirmiş, “Devletlerin  kendi milli çıkarlarının 

gerekli gördükleri konularda mütekabiliyet ilkesinden  vazgeçmeleri, devletlerin  

egemen eşitliğini bozmaz” görüşünü savunmuş ve “mütekabiliyet ilkesi”nin içtihat 

                                                           
313 AYMK E. 1984/14, K. 1985/7, k.t. 13.6.1985, AYMKD, S. 21, s. 153; AYMK E. 1986/18, K. 

1986/24, k.t. 9.10.1986, AYMKD, S. 22, s. 233. 

314 AYMK E. 1984/14, K. 1985/7, k.t. 13.6.1985, AYMKD, S. 21, s. 173. 

315 AYMK E. 1984/14, K. 1985/7, k.t. 13.6.1985, AYMKD, S. 21, s. 174; AYMK E. 1986/18, K. 

1986/24, k.t. 9.10.1986, AYMKD, S. 22, s. 260.Bu konuyla ilgili olarak YAYLA da Anayasa 

Mahkemesi ile benzer görüşlere sahiptir. YAYLA' ya göre "Önemli olan, devlet ve millet 

bütünlüğünün, varlığının, siyasi iktidardaki kadroların öznel düşünüşleri ve anlayışları ile 

özdeşleşmesidir. Eğer, bir siyasi iktidar kadrosu, kendi program ve yöntemleri dışındaki görüşleri 

devleti ve milleti tehdit eder sayarsa, hak ve hürriyetlerin kullanılması, belli bir siyasi çoğunluğun 

değerlendirmelerine terk edilmiş olur. İşte 1982 Anayasası'nın Başlangıç kısmı, bu bakımdan, siyasi 

kadroların öznel değerlendirmelerini etkisiz bırakabilecek ilkeler getirmişti. " YAYLA, Yıldızhan: 

Anayasa Hukuku, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınlarından, İstanbul, 1992, s. 84. 
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yoluyla ölçü norm düzeyine çıkartılmasını pozitif temelleri olmadığı gerekçesiyle 

doğru bulmamıştır.316 Ayrıca ÖZBUDUN’ a göre; Başlangıcın beşinci paragrafındaki  

“milli menfaatlerin üstünlüğü” ilkesinin, “Siyasal kadroların  öznel 

değerlendirmelerini etkisiz kılmak amacıyla” getirilmiş olduğunun kabulü, 

Anayasaya uygunluk denetiminin yerinmelik denetimine kaydırmak tehlikesini 

beraberinde getirecektir; çünkü demokratik bir siyasal sistemde milli menfaatlerin 

veya kamu yararının takdiri seçilmiş kadrolara aittir.  317

ÇAĞLAR’ göre ise; Anayasa Mahkemesi “ ilk önce Başlangıçta yer alan 

ilkeleri, pozitif hukuk değeri tanıyarak , Anayasallık Bloku içine sokmuş ve bu 

ilkelerin  muhtevasını belirleme yetkisini de ....kendine tanımıştır.”318 ÇAĞLAR, 

Mahkeme , “Cumhuriyet yasalarınca  tanınan temel bir ilkeyi ölçü norm olarak 

kullanmış.” tır diyerek Anayasa Mahkemesi’nin bu tutumunu  Fransız Anayasa 

Konseyi’nin  “Cumhuriyet Kanunlarınca  tanınan temel ilkeler”i Anayasal değerde 

ölçü norm olarak kullanmasına benzetmiştir319. 1946 ve 1958 Fransa Anayasa 

Başlangıç kısımlarında doğrudan veya dolaylı olarak Cumhuriyet Kanunlarına atıf 

vardır;320 1982 Anayasası’nda ise böyle bir atıf dolayısıyla Cumhuriyet Yasalarına  

ölçü norm değeri vermenin pozitif bir temeli söz konusu değildir. 

Yukarıda incelediğimiz iki karar ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmak 

mümkündür: Anayasa Mahkemesi, bu kararlarda, pozitif hukuk sınırlarını aşan 

yorumuyla hukukilik denetiminden çok yerindelik denetimi yapmış olduğu 

izlenimini vermektedir. Yüksek Mahkeme, söz konusu yasaları “ülke bütünlüğü” nü 

                                                           
316 ÖZBUDUN (2002a), s. 72. 

317 ÖZBUDUN (2002a), s. 72. 

318 ÇAĞLAR (1987), s.178. 

319ÇAĞLAR (1987), s.178. 

320 Bkz. yukarıda s.72. 

 112



 113

tehdit eder nitelikte görmüş ve böyle bir konuda  ülkeyi koruma refleksi içine 

girmiştir. Özellikle Mahkeme Başlangıç kısmının ikinci paragrafında yer alan" 

Dünya milletler ailesinin  eşit haklara sahip şerefli bir üyesi" olma ifadesini, amacını 

aşan bir yorumla değerlendirmiştir.321 Devletlerarası eşitlik anlamına gelen bu ifade; 

bağımsız devletlerin büyüklüğü ve yönetim şekli dikkate alınmaksızın, Devletler 

Hukuku bakımından aynı hak ve ödevlere sahip olmaları, aynı hukuki statü içinde 

bulunmaları şeklinde açıklanabilir.322 Bununla birlikte Başlangıç kısmının ikinci 

paragrafında  Türkiye Cumhuriyeti'nin " Dünya milletler ailesinin  eşit haklara sahip 

şerefli bir üyesi" olduğunun ifade edilmesi, yasa koyucunun yabancılar hukukuyla 

ilgili bir hükmü koyarken veya kaldırırken mutlaka ve her zaman mütekabiliyet 

şartına riayet etmesi gerekliliğini doğurmaz. Ayrıca bir devletin elde edeceği bazı 

haklar ve çıkarları göz önünde tutarak, belli konularda, mütekabiliyet şartından kendi 

isteğiyle vazgeçmesi, o devletin" Dünya milletler ailesinin  eşit haklara sahip şerefli 

bir üyesi" olma özelliğini ortadan kaldırmaz. Ayrıca Mahkemenin kararında yer alan 

" Anayasa' nın 2. Maddesi karşısında Başlangıcın 2. ve 5. paragraflarında 

yer alan Anayasa' nın yorumu ve uygulanmasında siyasal kadroların öznel 

değerlendirmelerini etkisiz bırakmak amacıyla getirdiği kuşkusuz bulunan 

temel ilkelere aykırı bulunmuştur." 323

ifadesi de tartışmaya açıktır. Başlangıç kısmında yer alan ilkelerin  Anayasa' nın 

yorumunda kullanılabileceği açıktır ancak bu ilkelerin "siyasal kadroların öznel 

değerlendirmelerini etkisiz bırakmak " amacını güttüğü iddiası, Mahkeme' nin 

                                                           
321 ÖZBUDUN (2002a), s. 72. 

322 Konuyla ilgili farklı görüş için bkz. ÖZBUDUN (2002a), s. 72-73. 

323 AYMK E. 1984/14, K. 1985/7, k.t. 13.6.1985, AYMKD, S. 21, s.174; AYMK E. 1986/18, K. 

1986/24, k.t. 9.10.1986, AYMKD, S. 22, s.260. 
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sınırları zorlayan bir yorumu olarak kabul edilebilir. Çünkü demokratik sistemin var 

olduğu bir ülkede demokratik usullerle iktidara gelen ve milletin egemenliğini temsil 

eden siyasal kadroların Anayasal sınırlar içinde kendi görüş ve programları 

doğrultusunda hareket etmesi doğaldır. Demokratik esaslara dayanan ve bunu 2. 

maddesinde açıkça dile getiren Anayasa,nın, siyasal kadroları hareketsiz bırakmayı 

amaçladığını düşünmek oldukça güçtür.  

Anayasa Mahkemesi son olarak 4916 sayılı Kanun' un  19. maddesi ile 

değiştirilen 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesinin Anayasaya uygunluğunu 

incelemiştir.324 Dava konusu düzenlemeyle, karşılıklı olmak ve yasal sınırlamalara 

uyulmak koşuluyla yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin 

kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz edinebilmelerine olarak sağlanırken; bunların, 

otuz hektardan fazla taşınmaz mal alımları Bakanlar Kurulu’nun iznine bağlı 

tutulmaktadır. Kanuni miras yoluyla intikal eden taşınmazlar hakkında ise bu kuralın 

uygulanmayacağı öngörülmekte, yabancı uyruklu gerçek kişilerin kanuni miras 

dışında ölüme bağlı tasarruflar yoluyla taşınmaz edinebilmelerine de sınırlamalar 

getirilmektedir. Yabancıların gayrimenkul edinmelerinde aranan karşılıklılık şartı ise 

sınırlı ayni hak tesis edilmesi halinde aranmamaktadır. Ayrıca, kamu yararı ve ülke 

güvenliği bakımından, bu maddelerin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye Bakanlar 

Kurulu yetkili kılınmaktadır. Anayasa Mahkemesi söz konusu düzenlemeyle ilgili 

kararında hukuk devleti ilkesine dayanarak, Başlangıç kısmını Cumhuriyetin 

nitelikleriyle özdeşleştirirken şu ifadeyi kullanmıştır. 

                                                           
324 AYMK E. 2003/70, K. 2005/14, k.t. 14.3.2005, RG.26 04. 2005, S.25797, s.27. 
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"...Bu maddeyle(Anayasa madde 2) göndermede bulunularak Cumhuriyetin 

nitelikleriyle özdeşleştirilen Anayasa’nın Başlangıç’ının beşinci paragrafında 

ise, hiçbir faaliyetin, Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve 

ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin 

karşısında korunma göremeyeceğine işaret edilmektedir."325

Anayasa Mahkemesi daha sonra, hukuk devleti ilkesinin anlam ve içeriğini 

Anayasa'nın Başlangıç kısmı ile 5. maddesinin belirlediğine vurgu yapmak suretiyle, 

hukuk devletinin tanımını yapmıştır. Yüksek Mahkeme kararın devamında kuvvetler 

aykırılığı ilkesine değinmiştir. Mahkemenin Anayasa' nın 7. maddesine gönderme 

yaptığı kararda, yasamayı yürütmeye karşı koruyan bir tavır sergilemiştir. Mahkeme, 

yürütme organının yetkili kılınması halinde, yürütmeye devredilen yetkinin Anayasa' 

ya uygun olabilmesi için yasada temel esasların belirlenmesi, sınırların çizilmesi 

gerektiğini ortaya koymuş; bunu hukuk devletinin bir gereği olarak görmüştür. Bu 

bağlamda dava konusu düzenlemeyle ilgili olarak şu saptamada bulunmuştur: 

" 35. maddenin ilk fıkrasıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz 

edinmeleri, “karşılıklı  olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak” koşuluna 

bağlı tutulmuş, ancak, bu edinimin usul ve esasları gösterilmemiştir. Oysa, 

hukuk devletinin yukarda  belirtilen işlevlerinin yaşama geçirilebilmesi için, 

ülkenin bütünlüğü, güvenliği, coğrafi özellikleri, stratejik konumu ve 

öncelikleri gözetilerek yabancıların alacağı taşınmazın yeri, arazi, arsa veya 

bina olmasının getireceği farklılıklar ile satın almanın amacı, koşulları ve 

devirde uyulacak usul ve esaslar gibi hususların yasada belirtilmesi gerekir. 

Bunların yasada  düzenlenmemiş olması, ülke bütünlüğü ve egemenliği ile 

                                                           
325 AYMK E. 2003/70, K. 2005/14, k.t. 14.3.2005, RG.26 04. 2005, S.25797, s.55. 
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doğrudan ilgili olduğunda duraksama bulunmayan yabancıların taşınmaz 

edinimi konusunda, yetki devrine yol açacağı gibi yasaların açık, anlaşılabilir 

ve sınırları belirli kurallar içermesi gereğinin hukuk güvenliğinin 

gerçeklemesi için ön koşul kabul edildiği hukuk devleti anlayışına da aykırı 

düşer. Dava konusu maddedeki yabancılar lehine taşınmaz üzerinde sınırlı 

aynı hak tesis edilmesinde de kuşkusuz aynı Anayasal sakıncalar söz 

konusudur. " 326

Yüksek Mahkemeye göre; 35. maddenin son fıkrasında da “kamu yararı ve 

ülke güvenliği bakımından bu maddenin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye 

Bakanlar Kurulu yetkilidir” denilmesi, böylece “ülke güvenliği” yanında "kamu 

yararı" gibi sınırları belirsiz bir kavrama dayanarak Bakanlar Kuruluna bu maddenin 

uygulanmayacağı yerleri saptama konusunda geniş bir takdir yetkisi verilmesi, 

yasama yetkisinin devrine yol açmaktadır. Mahkeme daha sonra Anayasa' nın 16. 

maddesine yollama yapmış; Bakanlar Kurulu' na verilen yetkinin kullanılmasının 

yabancılar yönünden sınırlama içerdiğini belirtmiştir. Kararda, bu sınırlamanın 

doğrudan yasayla yapılmaması veya uygulamaya yönelik yetkilendirmenin 

sınırlarının ve ilkelerinin belirlenmemesinin, Anayasa’ nın 16. maddesiyle de 

bağdaşmadığı ortaya konulmuştur. Bütün bu nedenlerle Mahkeme, dava konusu 

düzenlemeyi Anayasa' nın 2., 7. ve 16. maddesine aykırı görerek iptal etmiştir. 

Görüldüğü üzere, Anayasa Mahkemesi, yabancılara mülk satışıyla ilgili 

olarak Bakanlar Kurulu'na yetki veren 4916 sayılı Kanun' un 19. maddesini iptal 

ettiği kararında, daha önce verdiği 1984/14 ve 1986/18 esas sayılı kararlardan farklı 

olarak Başlangıç kısmını, temel ölçü norm olarak değil destek ölçü norm olarak 

                                                           
326 AYMK E. 2003/70, K. 2005/14, k.t. 14.3.2005, RG.26 04. 2005, S.25797, s. 55. 
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kullanmıştır. Mahkeme, Başlangıç kısmını kullanarak, hukuk devleti ilkesini ve 

Cumhuriyet' in niteliklerini ortaya koyduğu kararında, Anayasaya uygunluk 

denetimini, Başlangıç kısmı dışındaki Anayasal normlarını temel ölçü olarak 

kullanmak suretiyle yapmıştır. 

Ayrıca Anayasa Mahkemesi; Başlangıç kısmının ikinci paragrafında yer alan 

“çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi” ilkesini karar verirken yorumuna 

yardımcı bir unsur olarak kullanmıştır.327

c. Başlangıç Kısmının Üçüncü Paragrafının Ölçü Norm Değeri 

Anayasa Mahkemesi’ nin sıklıkla başvurduğu "milli egemenlik " ve 

"hürriyetçi demokrasi" ilkeleri bu paragrafta yer almaktadır.  

Anayasa Mahkemesi, Başlangıç kısmında yer alan "hürriyetçi demokrasi" 

ilkesinin yorumunda kararlı bir içtihat oluşturamamış ve çelişkili kararlar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun 1'den 13'e kadar olan 

maddeleri ile aynı Kanunun Geçici 1 ve 2. maddelerinin Anayasaya uygunluğunu 

denetlerken vermiş olduğu 1985/21 esas sayılı kararında;328

“ Burada sözü edilen demokratik toplum düzeniyle hiç kuşkusuz 

Anayasamızda gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla  

belirlenen hukuk düzeninin kastedildiğinde duraksamaya yer yoktur.”329

diyerek, kesin bir dille özgürlükçü demokrasiyi “bu Anayasa’ da gösterilen”le 

sınırlamıştır. Bundan çok kısa süre sonra vermiş olduğu 16.6.1985 günlü ve 3233 

sayılı "2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin 

                                                           
327 Örneğin : AYMK E. 1990/1, K. 1990/21, k.t. 17.7.1990, AYMKD, S. 26, s. 301. 

328 AYMK E. 1985/21, K. 1986/23, k.t. 6.10.1986, AYMKD, S. 22, s. 197. AYM’ nin aynı yönde 

kararı: AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 133. 

329 AYMK E. 1985/21, K. 1986/23, k.t. 6.10.1986, AYMKD, S. 22, s. 224. 
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Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun"un tüm 

hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla açılan davada verdiği 1985/8 esas 

sayılı kararında ise,330

“Anayasamızda özgürlüklerin hangi anlayış içerisinde düzenlendiği  konunun 

diğer yönünü oluşturmaktadır...Anayasamız özgürlüklere saygılı olmasını 

istemekle  yetinmemiş, bunların kullanılmasını sağlayacak önlemler 

alınmasını Devletin temel amaç ve görevleri arasında saymak suretiyle, 

özgürlükçü bir görüşü benimsemiştir...Klasik demokrasiler temel hak ve 

özgürlüklerin  en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir” 

331

diyerek, özgürlükçü demokratik düzeni, 1982 Anayasası’nda gösterilenle 

sınırlamamış, Klasik Batı demokrasilerindeki özgürlükçü demokrasi anlayışı ile 

tanımlamıştır. Başlangıç kısmında yer alan "bu Anayasada gösterilen " ifadesi 

varlığını sürdürdükçe Anayasa Mahkemesi'nin farklı yorumlar getirmesi olağan ise 

de Anayasa Mahkemesi’nin demokrasi ölçütü olarak Anayasayı; üst sınır değil alt 

sınır olarak kabul etmesi daha uygun olur.332

Anayasa  Mahkemesi  Başlangıç kısmında yer alan “yetkili kılınan hiçbir kişi 

ve kuruluşun, bu Anayasa’da gösterilen  hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla 

belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkmayacağı” ifadesine, özellikle dayandıkları, yetki 

                                                           
330 AYMK E. 1985/8, K. 1986/27, k.t. 26.11.1986, AYMKD, S. 22, s. 323. 

331 AYMK E. 1985/8, K. 1986/27, k.t. 26.11.1986, AYMKD, S. 22, s. 365 

332 Anayasa Mahkemesi’nin  “hürriyetçi demokrasi”yi esas aldığı diğer kararlar: AYMK E. 1986/17, 

K. 1987/11, k.t. 22.5.1987, AYMKD, S. 23, s. 208; AYMK E. 1987/22, K. 1988/19, k.t. 13.6.1988, 

AYMKD, S. 24, s. 284; AYMK E. 1987/23, K. 1987/27, k.t. 9.10.1987, AYMKD, S. 23, s. 367; 

 118



 119

kanunu iptal edilen Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa’ ya uygunluğunu 

denetlerken yer vermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki yerleşik 

içtihadına göre;  

“KHK ’ler ile dayandıkları yetki yasası arasında çok sıkı bir bağ vardır... 

KHK’ nin Anayasa’ ya uygun bir yetki yasasına dayanması, geçerliliğinin ön 

koşuludur... KHK’lerin Anayasa’ya uygunluk denetimi, yasalarınkinden 

farklıdır... KHK’ler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem 

dayandıkları yetki yasasına hem de Anayasa ’ya uygun olmak 

zorundadırlar... Bir yetki yasasına dayanmadan çıkartılan veya yetki 

yasasının kapsamı dışında kalan ya da dayandığı yetki yasası iptal edilen 

KHK’lerin Anayasal konumları birbirinden farksızdır. Böyle durumlarda, 

KHK’ler Anayasal dayanaktan yoksun kaldıklarından içerikleri Anayasa ’ya 

aykırı bulunmasa bile dava açıldığında iptalleri gerekir... Bu nedenlerle, 

dayandığı yetki yasası iptal edilen KHK’lerin, Anayasa’ nın Başlangıcındaki 

“hiç bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve 

bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı,” 2. 

maddesindeki “Hukuk devleti” ilkeleriyle, 6. maddesindeki “Hiç kimse veya 

organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” kuralı 

ve KHK çıkarma yetkisine ilişkin 91. maddesiyle bağdaştırılmaları 

olanaksızdır.”333

                                                                                                                                                                     
AYMK E. 1988/14, K. 1988/18, k.t. 14.6.1988, AYMKD, S. 24, s. 235; AYMK E. 1991/4, K. 

1991/45, k.t. 3.12.1991, AYMKD, S. 27, C. 2, s. 663. 

333 AYMK E. 1995/53, K. 1995/57, k.t. 9.11.1995, AYMKD, S. 31, C. 2, s. 746. 
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Anayasa Mahkemesi, dayandığı yetki yasası iptal edildiği için Kanun 

Hükmünde Kararnameyi belirtilen gerekçelerle Anayasa ’ya aykırı bulmuş ve bunu 

pek çok kararında yineleyerek kararlı bir içtihat oluşturmuştur.334  

d. Başlangıç Kısmının Dördüncü Paragrafının Ölçü Norm Değeri 

Anayasa mahkemesi Başlangıç kısmının bu paragrafından çıkan “kuvvetler 

ayrılığı" ilkesini bazen destek ölçü norm bazen de temel ölçü norm olarak 

kullanmıştır. Mahkeme herhangi bir kararında, Başlangıç kısmına doğrudan atıf 

yaparak "Anayasa' nın ve hukukun üstünlüğü" ilkesine yer vermemiştir. 

Anayasa Mahkemesi son yıllarda verdiği kararlarda Kanun Hükmünde 

Kararnamelerin geçerlilik koşullarına, önemlilik, zorunluluk, ivedilik ve kısa 

                                                           
334 AYMK E. 1992/24, K. 1992/33, k.t. 5.5.1992, AYMKD, S. 29, C. 1, s. 142; AYMK E. 1993/52, K. 

1993/54, k.t. 26.11.1993, AYMKD, S. 29, C. 2, s. 860; AYMK E. 1993/51, K. 1993/53, k.t. 

25.11.1993, AYMKD, S. 29, C. 2, s. 838; AYMK E. 1993/50, K. 1993/52, k.t. 25.11.1993, AYMKD, 

S. 29, C. 2, s. 808; AYMK E. 1993/46, K. 1993/48, k.t. 25.11.1993, AYMKD, S. 29, C. 2, s. 686; 

AYMK E. 1993/45, K. 1993/47, k.t. 25.11.1993, AYMKD, S. 29, C. 2, s. 647; AYMK E. 1993/40 , K. 

1993/38, k.t. 6.10.1993, AYMKD, S. 29, C. 1, s. 492; AYMK E. 1994/53, K. 1994/48,  k.t. 8.7.1994, 

AYMKD, S. 30, C. 1, s. 302; AYMK E. 1995/55, K. 1996/1, k.t. 18.1.1996, AYMKD, S. 32, C. 2, s. 

515; AYMK E. 1995/53, K. 1995/57, k.t. 9.11.1995, AYMKD, S. 31, C. 2, s. 733; AYMK E. 

1997/55, K. 1997/65, k.t. 9.10.1997, AYMKD, S. 34, C. 1, s. 145; AYMK E. 1997/3, K. 1997/2, k.t. 

15.1.1997, AYMKD, S. 33, C. 1, s. 250; AYMK E. 2000/73, K. 2000/45, k.t. 31.10.2000, AYMKD, 

S. 36, C. 2, s. 885; AYMK E. 2000/72, K. 2000/46, k.t. 2.11.2000, AYMKD, S. 36, C. 2, s. 890; 

AYMK E. 2000/71, K. 2000/44, k.t. 30.10.2000, AYMKD, S. 36, C. 2, s. 880; AYMK E. 2000/70, K. 

2000/43, k.t. 31.10.2000, AYMKD, S. 36, C. 2, s. 875; AYMK E. 2001/411, K. 2001/348, k.t. 

6.11.2001, AYMKD, S. 37, C. 1, s. 668; AYMK E. 2001/403, K. 2001/345, k.t. 30.10.2001, 

AYMKD, S. 37, C. 1, s. 659. 

Anayasa Mahkemesi, Başlangıç kısmının üçüncü paragrafına dayanarak, bu konuda verdiği birçok 

kararında benzer ifadeleri kullanmıştır. 
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sürelilik gibi unsurları eklemiştir. Anayasa Mahkemesi’nin Anayasada bulunmayan 

geçerlilik koşullarını, kendi içtihatlarıyla artırması yönündeki tutumunun Anayasa’ 

ya uygunluğu kuşkuludur.335 Anayasa Mahkemesi, aradığı bu ek geçerlilik 

koşullarına uymayan, Kanun Hükmünde Kararnameleri Anayasaya aykırı bularak 

iptal etmiştir. İptal ederken Başlangıç kısmında yer alan “kuvvetler ayrılığı” ilkesini 

ve bu ilkeyi açıklayan “kuvvetler ayrımının bir üstünlük sıralaması değil medeni bir 

işbölümü ve işbirliği olduğu”  ifadesini temel ölçü norm olarak kullanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi artık yerleşik hale gelen içtihadında şu ifadelere yer 

vermektedir:  

“Anayasa’nın Başlangıç bölümünde; kuvvetler ayrımının Devlet organları 

arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmediği, belli Devlet yetkilerinin 

kullanılmasına dayanan medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu belirtilmiştir. 

Bu hüküm, üç kamu erki arasındaki dengeyi düzenlemektedir. KHK 

uygulamasının, ivedi ve zorunlu durumlar dışında ve uzun bir sürede yasama 

etkinliğinin yerini alacak biçimde kullanılması ve olağan bir yol haline 

getirilmesi üç kamu erki arasındaki dengeyi bozar, yürütmeye, yasama 

çarşısında üstünlük sağlanmasına neden olur.... Yasanın bu hükmü, ivedi ve 

zorunlu bir durum yokken parlamentonun yasama yetkisine ve önceliğine el 

uzatılması sonucunu doğurur. Böylece, bu hüküm, parlamenter demokrasinin 

dayanağı olan kuvvetler ayrılığı ve Anayasa’nın 2. maddesindeki 

“demokratik hukuk devleti” ilkelerine ters düşmekte, bu nedenle Anayasa’nın 

Başlangıç bölümüne ve 2. maddesine aykırı bulunmaktadır, iptali gerekir.” 336

                                                           
335ÖZBUDUN (2002a), s. 236. 

336 AYMK E. 1994/50, K. 1994/44-2, k.t. 5.7.1994, AYMKD, S. 31, C. 1, s.347-352 
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Anayasa Mahkemesi ‘nin yaklaşık aynı ifadeleri kullanarak verdiği pek çok kararı 

bulunmaktadır.337Böylece Yüksek Mahkeme, Başlangıç kısmında yer alan kuvvetler 

arasında dengeye dayanan "kuvvetler ayrılığı" ilkesini, yasamanın alanını yürütmeye 

karşı korurken kullanmıştır.  

Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında Başlangıç kısmında yer alan kuvvetler 

ayrılığı ilkesini destek ölçü norm olarak kullanmaktadır.338

e.Başlangıç Kısmının Beşinci Paragrafının Ölçü Norm Değeri 

"Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık", "Atatürk medeniyetçiliği", "Atatürk 

milliyetçiliği" ,"Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği" ve "laiklik" 

ilkeleri ilkelerini içeren Başlangıç kısmının beşinci paragrafı, Anayasa 

Mahkemesi’nin çeşitli kararlarında yer almıştır. 

Özellikle, Başlangıç kısmının beşinci. paragrafında yer alan “laiklik”  

ilkesini, Anayasa Mahkemesi, bazen temel339 bazen de destek340 ölçü norm olarak 

kullanmıştır. 

                                                           
337AYMK E. 1988/62, K. 1990/3, k.t. 6.2.1990, AYMKD, S. 26, s. 94; AYMK E. 1988/64, K. 1990/2, 

k.t. 1.2.1990, AYMKD, S. 26, s. 51; AYMK E. 1995/35, K. 1995/26, k.t. 4.7.1995, AYMKD, S. 31, 

C. 2, s. 583; AYMK E. 1993/26, K. 1993/28, k.t. 2.10.1996, AYMKD, S. 29, C. 1, s. 320; AYMK E. 

1994/50, K. 1994/44-2, k.t. 5.7.1994, AYMKD, S. 31, C. 1, s. 319; AYMK E. 2000/45, K. 2000/27, 

k.t. 20.3.2001, AYMKD, S. 36, C. 2, s. 772; AYMK E. 2001/9, K. 2001/56, k.t. 5.10.2001, AYMKD, 

S. 37, C. 1, s. 483. 

338 AYMK E. 1993/5, K. 1993/25, k.t. 6.7.1993, AYMKD, S. 31, C. 1, s. 218; AYMK E. 1993/42, K. 

1994/72, k.t. 27.9.1994, AYMKD, S. 31, C. 1, s. 443; AYMK E. 1994/68, K. 1994/80, k.t. 

29.11.1994, AYMKD, S. 31, C. 1, s. 477; AYMK E. 1994/49, K. 1994/44-2, k.t. 7.7.1994, AYMKD, 

S. 31, C. 1, s. 319; AYMK E. 1995/44, K. 1995/44, k.t. 19.9.1995, AYMKD, S. 31, C. 2, s. 641; 

AYMK E. 1996/61, K. 1996/35, k.t. 2.10.1996, AYMKD, S. 32, C. 2, s. 810; AYMK E. 1997/35, K. 

1995/26, k.t. 9.4.1997, AYMKD, S. 31, C. 2, s. 583. 
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Anayasa Mahkemesi’nin 1986/11 esas sayılı kararında iptaline konu olan 

yasa; 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 175. maddesine ekleme yapmak için 

çıkarılan 3255 sayılı yasadır. Türk Ceza Kanunu’ nun hürriyet aleyhine cürümler 

babının ikinci faslında yer alan 175. maddesinin ilk fıkrası hükmüne göre, semavî 

dinlerden birine ait dini işlerin yahut ibadet ve ayinin yapılmasının men veya ihlali 

eylemleri, ikinci fıkrasında bu suçun cebir, şiddet, tehdit veya hakaretle vaki olmuş 

vasıflı türü, maddeye 3255 sayılı yasayla eklenmiş bulunan üçüncü fıkra hükmüyle 

de Allah’a veya semavî dinlerden veya bu dinlerin Peygamberlerinden veya 

mukaddes kitaplarından veya mezheplerinden birine hakaret, bir kimseyi dini 

inançlarından, dinin emirlerini yerine getirmesi veya yasaklarından kaçınmasından 

dolayı kınamak, tezyif veya tahkir etmek yahut alaya almak fiilleri suç sayılmış, bu 

fıkrada yazılı suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi dördüncü fıkra hükmüne göre 

cezayı ağırlaştıran bir sebep olarak kabul edilmiş ve son fıkrasıyla da semavî 

dinlerden birine ait dini işlerin yahut ibadet veya âyin yapılmasının men ya da 

ihlalinin basın ve yayın yoluyla teşviki ve tahriki eylemleri cezalandırılmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi söz konusu düzenlemeye ilişkin kararında laiklikle ilgili 

unsurları tespit ettiği ve yerleşik içtihadı haline gelen 1961 Anayasasının yürürlükte 

olduğu dönemde verdiği 21/10/1971 günlü kararına341 yollama yapmış ve bu kararda 

belirtilen laikliğin unsurlarını tekrar etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararda, 

Başlangıç kısmına değinerek şu ifadeye yer vermiştir;  

                                                                                                                                                                     
339 AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 33. 

340 AYMK E. 1986/11, K. 1986/26, k.t. 4.11.1986, AYMKD, S. 22, s. 298. 

341 AYMK E. 1970/53, K. 1971/76, k.t. 21.10.1971, AYMKD, S. 10, s. 52. 
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“Yasayla getirilen yeni düzenlemenin semavî dinler ve bunların 

mensuplarıyla semavî olmayan dinler ve bunların mensupları arasında 

ayırım gözettiği açık ve seçiktir.Yukarıdan beri açıklanmaya çalışılan bu 

ayrım, Anayasanın 2. maddesinde ve Başlangıç bölümünde ifadesini bulan 

lâik devlet düzeni esaslarına ve herkesin din ve vicdan özgürlüğüne sahip 

olduğunu ilan eden ve bu özgürlüğün güvencesini getiren Anayasanın 24. 

maddesine aykırıdır”342

Anayasa Mahkemesi’nin, Başlangıç kısmının birinci paragrafının ölçü norm 

değerini açıklarken değindiğimiz yüksek öğretim kurumlarında, dinsel inanç 

sebebiyle, boyun ve saçların örtü ya da türbanla  kapatılması serbestisini getiren  

yasanın iptal edildiği 1989/1 esas sayılı kararda da:343

“Lâikliğin Türk Devrimi’nin, Cumhuriyetin özü ve ulusal yaşamın temeli 

olduğu bir gerçektir. “Dinsel inanç gereği” sözcükleri kullanılmasa da 

Cumhuriyetin niteliklerine yönelik, bu amaç ve anlamdaki dinsel kaynaklı 

düzenlemelerle girişimler Anayasa karşısında geçerli olamaz. Özgürlükler 

Anayasa ile sınırlıdır. Anayasa’daki lâiklik ilkesine ve lâik eğitim kuralına 

karşı eylemlerin demokratik bir hak olduğu savunulamaz. Anayasal 

ayrıcalığa sahip lâiklik ilkesi; demokrasiye aykırı olmadığı gibi tüm hak ve 

özgürlüklerin de bu ilke temel alınarak değerlendirilmesi zorunludur. Bu 

nedenlerle, incelenen Yasa kuralı, Anayasa’nın Başlangıç Bölümüne 

aykırıdır."344  

                                                           
342 AYMK E. 1986/11, K. 1986/26, k.t. 4.11.1986, AYMKD, S. 22, s. 314. 

343 AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 133. 

344 AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 150 
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Cumhuriyetin özü olarak kabul ettiği laiklik ilkesine aykırı bulduğu yasayı iptal 

etmiştir. Söz konusu kararda Başlangıç kısmı, Yüksek Mahkeme tarafından temel 

ölçü norm olarak kullanılmıştır.  

Öte yandan Anayasa Mahkemesi Nüfus Kanunu'nun 43. maddesinde yer alan  

“dini” bilgi kısmını laikliğe aykırı bulmamıştır. 1995/17 esas sayılı kararında345 

Başlangıç kısmından da yararlanarak şu kararı vermiştir: 

“Nitekim Anayasa’nın 2. maddesinin yanı sıra Başlangıç bölümünde 

“...Lâiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve 

politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı”; 14. maddesinde “Anayasada yer 

alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin ... dil, ırk, din ve mezhep ayırımı 

yaratmak... amacıyla kullanılamayacağı”; 24. maddesinde “kimsenin dinî 

inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı, dinî inanç ve 

kanaatlerinden dolayı kınanamayacağı ve suçlanamayacağı”; 68. 

maddesinde de siyasî partilerin tüzük ve programlarının, ... demokratik ve 

lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamayacağı” hüküm altına alınmıştır..... 

Nüfus Yasası’nın 43. maddesinde yer alan “din”le ilgili bilgi, kişinin aile 

kütüğüne yazılacak bilgilerinden biri olup, yukarıda açıklandığı üzere bunun 

herhangi nedenle ve yolla Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı biçimde 

kullanılması, ya da lâiklik ilkesine aykırı bir anlamda yorumlanması olanaklı 

değildir. Bu nedenle Anayasa’nın 2. maddesine bir aykırılık 

oluşturmamaktadır.”346

                                                           
345 AYMK E. 1995/17, K. 1995/16, k.t. 21.6.1995, AYMKD, S. 31, C. 2, s. 538. 

346 AYMK E. 1995/17, K. 1995/16, k.t. 21.6.1995, AYMKD, S. 31, C. 2, s. 547. 

Ayrıca Anayasa Mahkemesi E. 1999/27,K. 1999/42, k.t. 24.11.1999 kararında da Başlangıç kısmına 

atıf yaparak laiklik ilkesi ile ilgili bir karar vermiştir. 

 125



 126

Anayasa Mahkemesi, bu kararında laikliğe aykırı bularak iptaline karar 

verdiği diğer yasa hükümlerini yorumlarken kullandığı kıstasları ve kuralları 

kullanmış ancak farklı bir sonuca varmıştır. Bu yönüyle, ilginç olan kararda, 

Anayasa Mahkemesi “laiklik” konusunda her zamanki tavrını sergilememiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin Başlangıç kısmının beşinci paragrafına dayanarak 

özelleştirme347 ile ilgili verdiği kararlar oldukça ilginçtir.348 TEK’in 

özelleştirilmesiyle ilgili kararında Anayasa Mahkemesi oybirliğiyle,  

“...herhangi bir sınır getirilmeden TEK’in ...yabancılara satılmasına olanak 

sağlanması Anayasanın Başlangıcının yedinci349 paragrafındaki Türk milli 

menfaatlerinin korunması ve 5. maddesindeki devletin, Türk milletinin 

Bağımsızlığını ve kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlama 

ilkelerine aykırıdır, iptalleri gerekir”350

kararı almıştır. Söz konusu yasada TEK’in yabancılara satışından hiç 

bahsedilmemesine rağmen Anayasa Mahkemesi bu konuda endişe duymuş ve 

 “...bu yöntem stratejik konumda olan bölge ve yerlerde yabancıların 

taşınmaz mal edinmelerine olanak sağlayacaktır. Türkiye’de yabancıların 

taşınmaz mal edinmesi yalnızca bir mülkiyet sorunu olarak görülemez. Çünkü 

                                                           
347 Anayasa Mahkemesi'nin Özelleştirme ile ilgili  kararları için bkz. SAVAŞ, Vural Fuat.: “Anayasa 

Mahkemesi ve Özelleştirme: İktisadî Bir Yaklaşım”  Liberal Düşünce Dergisi, S.10, s.74, 

ERDOĞAN, Mustafa: Demokrasi Laiklik Resmi İdeoloji, Liberte Yayınları, Ankara, 2000, s.98 vd. 

348 AYMK E. 1994/49, K. 1994/45-2, k.t. 7.7.1994, AYMKD, S. 30, C. 1, s. 222; AYMK E. 1994/43, 

K. 1994/42-2, k.t. 9.12.1994, AYMKD, S. 31, C. 1, s. 275. 

349 Başlangıç kısmının ilk iki paragrafı 23.7.1995 tarih ve 4121/1madde ile kaldırılmadan önce ilgili 

paragraf Başlangıç kısmının yedinci paragrafı idi. 

350 AYMK E. 1994/43, K. 1994/42-2, k.t. 9.12.1994, AYMKD, S. 31, C. 1, s. 295. 
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toprak devletin vazgeçilmez temel öğesi, egemenliğin ve bağımsızlığın 

simgesidir.”351

saptamasında bulunmuş ve “karşılıklılık ilkesi gözetilmeden TEK’in satış yöntemiyle 

özelleştirilmesi Anayasaya aykırı olur.” sonucuna varmıştır. Anayasa Mahkemesi, 

piyasaya güvenmez bir tutum içindedir ve geçmişte kapitülasyonlardan kaynaklanan 

sıkıntıların yarattığı bir hassasiyetle hareket ettiği izlenimini vermektedir. Anayasa 

Mahkemesi’nin değerlendirmelerinin haklı ve yerinde olduğunu kabul etsek dahi; 

hukukî incelemesini yaptığı yasada çeşitli olasılıkların gerçekleştiğini varsayarak, bu 

olasılıkların yaratacağı muhtemel olumsuzluklara baştan engel olma çabasına 

girişmiş olmasını hukukilik denetimiyle bağdaştırmanın güçlüğü ortadadır.352

Anayasa Mahkemesi’nin yabancılara mülk satışında mütekabiliyet şartı 

aranmasından Bakanlar Kurulu Karalarıyla vazgeçebileceği yönündeki hükümleri 

iptal ettiği karalarında353 da benzer biçimde Başlangıç kısmının beşinci paragrafına 

dayanmıştır. Yukarıda detaylı olarak incelendiğinden burada bu kararlar üzerinde 

durulmayacaktır. 

f. Başlangıç Kısmının Altıncı Paragrafının Ölçü Norm Değeri 

Bu paragrafta; “Bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden  eşitlik ve sosyal 

adalet ilkelerince faydalanma” ve “milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde 

onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve  manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve 

                                                           
351 AYMK E. 1994/43, K. 1994/42-2, k.t. 9.12.1994, AYMKD, S. 31, C. 1, s. 295. 

352 KORUCU, Serdar: 1982 Anayasasına Göre Ekonomik Düzenin Anayasal Çerçevesi, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005, s. 219-222. 
353 AYMK E. 1984/14, K. 1985/7, k.t. 13.6.1985, AYMKD, S. 21, s. 153; AYMK E. 1986/18, K. 

1986/24, k.t. 9.10.1986, AYMKD, S. 22, s. 233; AYMK E. 2003/70, K. 2005/14, k.t. 14.3.2005, RG. 

26. 04. 2005 S. 25797. 
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yetkisine doğuştan  sahip olmak” ilkeleri yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi' nin 

Başlangıç kısmının bu paragrafında yer alan ilkeleri temel 354 veya destek 355 ölçü 

norm olarak kullandığı kararları vardır.  

1982 Anayasası'nın genel nitelikte eşitlik güvencesini sağlayan 10. maddesine 

Başlangıç kısmının altıncı paragrafı ile yedinci. paragrafını da ekleyebiliriz.356 

Nitekim, Anayasa Mahkemesi de, Türk Ceza Kanunu’nun 436. maddesinin 

Anayasaya uygunluk denetiminde357, eşitlikle ilgili görüşlerini ortaya koyarken 

Başlangıç kısmının altıncı. paragrafını ölçü norm olarak kullanmıştır. Anayasaya 

aykırı bulmadığı söz konusu norma ilişkin kararında şu ifadelere yer vermiştir. 

"Anayasa’nın Başlangıcının 6. paragrafında, “Her Türk vatandaşının bu 

Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince 

yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat 

sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine 

doğuştan sahip olduğu” açıklanmış... Yasa önünde eşitlik herkesin her 

yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Anayasa’nın 

amaçladığı eylemli değil hukuksal eşitliktir. Eşitlik ilkesi, birbirinin aynı 

durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve 

topluluklar yaratılmasını engeller. Aynı durumda olanlar için ayrı düzenleme 

                                                           
354 AYMK E. 1999/17, K. 1999/35, k.t. 14.9.1994, AYMKD, S. 36, C. 2, s. 582. 

355 Anayasa Mahkemesi  bazı kararlarında Başlangıcın 6. paragrafını temel ölçü norm olarak 

kullanmamış anacak “onurlu yaşam” kavramını  sık sık kullanarak bu paragrafa dolaylı olarak 

değinmiştir.  

Örneğin: AYMK E. 1991/7, K. 1991/43, k.t. 12.11.1991, AYMKD, S. 27, C. 2, s. 645; AYMK E. 

1997/34, K. 1998/79, k.t. 15.12.1998, AYMKD, S. 35, C. 1, s. 332. 

356 ÖDEN (2003a), s.121. 

357 AYMK E. 1999/17, K. 1999/35, k.t. 14.9.1994, AYMKD, S. 36, C. 2, s. 582. 
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Anayasa’ya aykırılık oluşturur. Ancak, durumlarındaki farklılık, değişik 

kuralları ve uygulamaları gerekli kılabilir. Bu durumda eşitlik ilkesi 

zedelenmez...Bu nedenlerle, ayrı suçlara farklı cezalar öngörülmesi 

Anayasa’nın başlangıcının altıncı paragrafına ve 10. maddesinde yer alan 

eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz. İtirazın reddi gerekir."358

g.Başlangıç Kısmının Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Paragraflarının 

Ölçü Norm Değeri 

Başlangıç kısmının yedinci. paragrafı, "ulusal dayanışma"ya vurgu yaparak 

"Atatürk milliyetçiliği" ilkesine açıklama getirmektedir. Anayasa Mahkemesi hiçbir 

kararında Başlangıç kısmının bu paragrafına başvurmamıştır. 

Başlangıç kısmının sekizinci paragrafı, Cumhuriyet’ in nitelikleri dahil 

Anayasa’daki tüm ilke ve kuralların, Başlangıç kısmında yer alan ilkelere “saygı ve 

mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanacağını” hükme bağlamaktadır. Anayasa 

Mahkemesi, Başlangıç kısmının hukuki değerine ilişkin saptamalarda bulunduğu 

kararında bu paragrafa gönderme yapmıştır.359Bu karar yukarıda incelendiğinden 

burada tekrar ele alınmamıştır.360

Başlangıç kısmının dokuzuncu. paragrafı ise Anayasa’ nın, “demokrasiye aşık 

Türk evlatlarının   vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunduğunu 

”belirtmektedir. Başlangıç kısmının bu paragrafından herhangi bir ilke çıkarmak  

güçtür. Ancak bu paragrafı Anayasayı korumanın ve Anayasaya olan bağlılığın farklı 

bir ifadesi olarak değerlendirmek mümkündür. 

 

                                                           
358 AYMK E. 1999/17, K. 1999/35, k.t. 14.9.1994, AYMKD, S. 36, C. 2, s. 588-589. 

359 AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 133. 

360 Bkz. yukarıda s.108. 
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h. Kanunların Anayasaya Uygunluğu Denetiminde Anayasa 

Mahkemesi’nin Başlangıç Kısmına İlişkin Tutumunun Genel Olarak 

Değerlendirilmesi 

Anayasa Mahkemesi Başlangıç kısmında yer alan ilkelere karşı tutumunu, VIII. 

Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı'nda, "Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve 

Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi" ilgili olarak 1990 yılında verdiği raporunda 

kendisi açıkça ortaya koymuştur. Buna göre, Başlangıçtaki ilkeler, Anayasa’nın 

Genel Esaslarını belirleyen Birinci Kısmı ile birlikte, maddi Anayasanın “Temel 

İlkeleri”ni oluşturmaktadır. Anayasa’nın Başlangıç kısmı, aynı zamanda Atatürkçü 

ideolojinin de özünü oluşturan temel ilkeleri içermektedir.361 Nitekim, Anayasa 

Mahkemesi, Başlangıç kısmında yer alan ilkeleri Anayasanın üstün normları arasında 

saymaktadır362

1982 Anayasası 'nın 176. maddesinin birinci fıkrası "Anayasa'nın dayandığı 

temel görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç kısmı, Anayasa'nın metnine dahildir." 

hükmünü getirmiştir. 176. maddenin gerekçesinde ise, Başlangıç kısmının, 

Anayasa'nın diğer hükümleriyle eşdeğerde olduğu vurgulanmıştır.363Bu 

düzenlemeyle Başlangıç kısmının hukuki değeri Anayasa tarafından belirlenmiştir. 

                                                           
361 GÖNÜL,  Mustafa –CANSEL, Erol – ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz, Anayasal Normlar 

Hiyerarşisi Ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi,  VIII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri 

Konferansı, Türk Anayasa Mahkemesi Raporu, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara ,1990, C.2 , s. 

8. 

362GÖNÜL-CANSEL-ALİEFENDİOĞLU (1990), s.16-17. 

363 AKAD, Mehmet - DİNÇKOL,  Abdullah: 1982 Anayasası Madde Gerekçeleri Ve Maddelerle 

İlgili  Anayasa Mahkemesi Kararları, Alkım Yayınları, İstanbul, 1998, s.2. 
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Ayrıca yine Anayasaya göre Başlangıç kısmı bir yorumlama aracıdır. Başlangıç 

kısmının sekizinci paragrafı, Anayasanın, bu ilkeler doğrultusunda anlaşılmasını, 

sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmasını 

emrederken, Başlangıç kısmının bu yorumlama işlevini ortaya koymaktadır. Demek 

oluyor ki Başlangıç kısmı, 

-Bir yorumlama ölçüsü olarak 

-Anayasanın diğer hükümlerine eşdeğerde bir hüküm olarak, hukuki değere 

sahiptir.  

Anayasa Mahkemesi de Başlangıç kısmını çoğunlukla kararlarında 

yorumlama ölçüsü olarak kullanmıştır. Bununla birlikte, Mahkemenin Anayasaya 

uygunluk denetiminde Başlangıç, temel ölçülerinden biri olmuş; Mahkeme, yasa 

koyucunun düzenlemelerini Başlangıçtaki ilkelere aykırı bularak iptal etmiştir. 

Yüksek Mahkeme, yabacıların Türkiye'de taşınmaz mal edinmelerine ilişkin 

düzenlemeyle ilgili olarak verdiği 1984/14 ile 1986/18 esas sayılı kararlarında ise 

Anayasaya aykırılığı saptarken Başlangıç kısmında yer alan ilkeleri kullanmış ve 

iptal gerekçesini bu ilkelere dayandırmıştır. 

Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç kısmına ilişkin tutumunu 

değerlendirdiğimizde: Yüksek Mahkeme' nin  Başlangıç kısmının destek ölçü norm 

olarak kullanılması gerektiğine ilişkin görüşlerini verdiği çeşitli kararlarında ve bazı 

üyelerin karşıoy yazılarında görmek mümkündür. Anayasa Mahkemesi’nin 1984/14 

esas sayılı kararında, Başkan, Başkan vekili ve bir üyenin ortak karşı oy yazılarında 

bu durum şöyle ifade edilmiştir: 

 “Anayasa'nın 176. maddesindeki açıklık karşısında, Anayasa'nın 

dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç kısmının, Anayasa 
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metnine dahil bulunduğunu kabul etmek gerekirse de, burada amaçlanan 

sözü edilen görüş ve ilkelerin  bağımsız birer hüküm gibi uygulanmaları 

değil, Anayasa maddelerinde yer alan hükümlerin yorumlanmasında bu 

görüş ve ilkelerin göz önünde tutulmasıdır. ”364  

Anayasa Mahkemesi 1989/1 esas sayılı yüksek öğretim kurumlarında türban 

kullanılmasına ilişkin kararında da Başlangıç kısmının, Anayasa maddelerinin 

yorumunda kullanılması gerektiğini şöyle ifade etmiştir:  

“Anayasa ’nın 176. maddesine göre, Anayasa ’nın dayandığı temel görüş ve 

ilkeleri belirten Başlangıç kısmı Anayasa metni kapsamındadır. Başlangıç 

Anayasa’ nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri içermekle Anayasa 

maddelerinin amacını ve yönünü belirleyen bir kaynaktır. Anayasa’ nın 

Başlangıç ’ında, Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O ’nun inkılâp 

ve ilkeleri doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş medeniyet 

düzeyine ulaşma azmi yönünde; hiçbir düşünce ve görüşün Atatürk 

milliyetçiliği, ilke ve inkılâplarıyla medeniyetçiliği karşısında korunma 

göremeyeceği ve lâiklik ilkesi gereği kutsal din duygularının Devlet işlerine 

ve politikaya  kesinlikle karıştırılmayacağı; her Türk vatandaşının medeniyet 

ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî 

varlığını bu yönde geliştirmek hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu fikir, 

inanç ve kararıyla anlaşılması, sözüne ve ruhuna bu yönlerde de saygı 

gösterilmesi, mutlak bir sadakatle yorumlanıp uygulanması gerektiğini 

bildirmesi bu niteliğinin kanıtıdır... "365

                                                           
364 AYMK E. 1984/14, K. 1985/7, k.t. 13.6.1985, AYMKD, S. 21, s. 153. 

365 AYMK E. 1989/1, K. 1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 133. 
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Başlangıç kısmının Anayasa' nın yorumlanmasında kullanılması gerektiğine 

vurgu yapan bu kararlara rağmen Anayasa Mahkemesi verdiği bazı kararlarında 

Başlangıç kısmını temel ölçü norm olarak kullanmış ve böylece Başlangıçtaki 

ilkeleri Anayasallık blokuna almıştır.  

Böylece Anayasa Mahkemesi, birçok kararında yasal düzenlemenin 

Başlangıçtaki ilkelere aykırı olduğunu saptayıp düzenlemenin iptali yönünde karar 

vermiştir. Mahkeme bu şekilde verdiği kararlardan birinde şu gerekçeyi ortaya 

koymuştur: 

" Anayasa'nın 176. maddesinde "Anayasa'nın dayandığı temel görüş ve 

ilkeleri belirten Başlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir." denilmiş; 

maddenin gerekçesinde de, Başlangıç'taki temel görüş ve ilkelerin 

Anayasa'nın öbür hükümleriyle eşdeğer olduğu vurgulanmıştır. Anayasa'nın, 

Cumhuriyet'in niteliklerini belirleyen 2. maddesindeki, "Türkiye 

Cumhuriyeti.... Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan... 

bir...Devlet(tir)" açıklığı, Başlangıç'ta belirtilen temel ilkeleri Cumhuriyetin 

nitelikleriyle özdeşleştirmiştir. "366  

Kararlarında sıklıkla kullandığı bu gerekçe, Mahkeme' nin Başlangıçtaki 

ilkeleri Anayasa' nın diğer normlarıyla eş hukuki değerde gördüğünün bir 

göstergesidir.  

Anayasa Mahkemesi soyut ve felsefi bir metnin ölçü norm olarak 

kullanılmasının aslında doğru olmadığını saptamış, bunu da bir kararında dile 

getirmiş ancak aynı kararda bile Başlangıç kısmını temel ölçü norm olarak 

                                                           
366 AYMK E. 1994/43, K. 1994/42-2, k.t. 9.12.1994, AYMKD, S. 31, C. 1, s. 275. 
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kullanmaktan geri durmamıştır. Anayasa Mahkemesi’ nin sözünü ettiğimiz 1986/17 

esas sayılı kararında: 

“...Anayasa'nın 176/1. maddesine göre Anayasa metni içinde sayılan 

Başlangıcın öngördüğü düzen, siyasi partilerin serbestçe oluşup demokratik 

yöntemler, uygun ölçüler ve sınırlamalarla seçimlere katılabilmelerine 

olanak veren, aşırı ve hukuka aykırı engellere geçerlik tanımayan bir yapıdır. 

Norm denetiminde özel kurallar varken soyutlukla nitelendirilecek dolaylı 

hükümlere dayanmak gereksizse de, Başlangıcın taşıdığı açıklık karşısında 

demokratik yaşamın vazgeçilmez öğesi olan siyasi partilere getirilen 

“olağandışı” engelleri özgürlükçü demokrasi gerekleriyle belirlenen hukuk 

düzenine uygun bulmak güçtür. Başlangıç kısmına aykırılık açıktır.”367 

değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç kısmını kullanarak verdiği kararlara 

baktığımızda; Mahkeme, başta yabancılara mülk satışına ilişkin düzenlemelerle ilgili 

olarak verdiği iki karar olmak üzere368; özelleştirme ile ilgili verdiği kararlarda369 ve 

laiklik370 ilgili verdiği kararlarda hukukilik denetiminden çok yerindelik denetimi 

yaptığı izlenimini vermektedir. Söz konusu kararlarda Mahkemenin  tavrını 

                                                           
367 AYMK E. 1986/17, K. 1987/11, k.t. 22.5.1987, AYMKD, S. 23, s. 208. 

368 AYMK E. 1984/14, K. 1985/7, k.t. 13.6.1985, AYMKD, S. 21, s. 153; AYMK E. 1986/18, K. 

1986/24, k.t. 9.10.1986, AYMKD, S. 22, s. 233. 

369 AYMK E. 1994/49, K. 1994/45-2, k.t. 7.7.1994, AYMKD, S. 30, C. 1, s. 222; AYMK E. 1994/43, 

K. 1994/42-2, k.t. 9.12.1994, AYMKD, S. 31, C. 1, s. 275. 

370AYMK E. 1995/17, K. 1995/16, k.t. 21.6.1995, AYMKD, S. 31, C. 2, s. 538; AYMK E. 1989/1, K. 

1989/12, k.t. 7.3.1989, AYMKD, S. 25, s. 133; AYMK E. 1986/11, K. 1986/26, k.t. 4.11.1986, 

AYMKD, S. 22, s. 298. 
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değerlendirirken Anayasa Yargısının kendine özgü özelliklerini dikkate almak 

gerekir. Öncelikle göz önünde bulundurulması gereken şudur; hukuk devletinin 

kurulmasında ve korunmasında en önemli  yargısal denetim mercii olan Anayasa 

Mahkemesi' nin uyguladığı hukuk materyali, Anayasa hukukudur. Anayasa hukuku 

da, devletin biçimini, ana kuruluşlarını, bu kuruluşların işleyişini, bireylerin temel 

hak ve özgürlüklerini, bu özgürlüklerin güvence altına alınmasını, yasama yürütme 

ve yargı organlarının yapısını ve işleyişini yani ağırlıklı olarak siyasal konuları 

incelemektedir. Yüksek Mahkemenin, kendisine has özelliği büyük ölçüde elindeki 

bu hukuk materyalinin siyasal yönünün de bulunmasından kaynaklanmaktadır.371 

Bununla birlikte siyasal konulara ilişkin yargılama yapmak siyasal karar alma 

metotlarının uygulandığı bir yargılama demek değildir. Anayasa yargısında siyasal 

konular daima, belirlenen yargılama usulüyle ele alınır ve incelenir. 372 Anayasa 

yargısı kararlarının niteliği, kalitesi ve inandırıcılığı, onun denetim fonksiyonunu 

hukukun emrinde ve fonksiyon amacına uygun  bir biçimde yerine getirmesine  

bağlıdır373. Bunların ışığında Mahkemenin sosyal duyarlılıklar taşıyan konularda 

özenli ve dikkatli davranması hukuk devleti içindeki önemli misyonunun gereği ise 

de; kendini yerindelik denetimi yapıyor  izlenimi verdirecek geniş yorumlardan 

koruyarak güvenilirliğini sağlama alması yine hukuk devletinin bir gereğidir. 

Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç kısmına ilişkin tavrını bu yönde belirlemesi; 

soyut ve ağır bir metin olan Başlangıç kısmını, Anayasanın diğer maddelerinin 

yorumunda destek ölçü norm olarak kullanması, Anayasaya uygunluk denetiminin 

                                                           
371 GÖREN, Zafer: Anayasa Hukukuna Giriş, 9 Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 1999, s. 256. 

372 Aynı yönde GÖREN (1999), s. 267. 

373 GÖREN (1999), s. 267. 
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tek dayanağı olarak salt bu ilkeleri kullanmaktan kaçınması,  hukuk devletinin 

öngörülebilirlik esasının bir gereğidir. Ayrıca bu tavır Mahkemeyi bu yönde aldığı 

ağır eleştirilerden kurtaracaktır. Başlangıçta yer alan ilkelerin pek çoğu Anayasanın 

çeşitli maddelerinde somutlaşmıştır. Bu nedenle, soyut ve yoruma açık Başlangıç 

kısmının Anayasaya uygunluk denetiminin temel ölçütü olmasındansa, somut, 

objektif ve net Anayasa normlarının temel ölçüt olarak kullanılması tercih 

edilmelidir. 

2. Siyasi Parti Kapatılması Davalarında Siyasal Alanının Sınırı Olarak 

Başlangıç Kısmı 

1982 Anayasası döneminde siyasi parti kapatma davası kararlarında 

Başlangıç kısmının Anayasa Mahkemesi tarafından nasıl kullanıldığı ortaya 

konurken, siyasi partilerin kapatılması rejimi hakkında detaylı bir inceleme 

yapılmayacak çalışmanın amacıyla sınırlı kalınacaktır.  

1982 Anayasası da 1961 Anayasası gibi, "partiler demokrasisi" anlayışına 

dayanarak, siyasi partileri demokratik siyasi yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak 

görmüştür ve siyasi partileri ve çok partili siyasal yaşamı güvence altına almıştır. Öte 

yandan,1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da parti faaliyetleri konusunda, Federal 

Alman Cumhuriyeti Temel Kanunun 21. maddesinden esinlenerek, siyasal alanı 

Anayasa ile sınırlandırmış, diğer bir deyimle, yukarıda değinilen "militan demokrasi" 

ya da "mücadeleci demokrasi" anlayışını benimsemiştir374

                                                           
374 Federal Alman Cumhuriyeti Temel Kanunun, m.21(2): “Amaçları veya üyelerinin davranışları 

itibariyle temel hür demokratik düzene zarar vermeye veya onu ortadan kaldırmaya, ya da Alman 

Federal Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmeye çalışan partiler, anayasaya aykırıdır. 

Anayasaya aykırılık sorununu Federal Anayasa Mahkemesi karara bağlar”. Federal Almanya 

Cumhuriyeti Temel Kanunu için bkz. Constitution of the Countries of the World, (Ed. Gisbert H. 
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Konuyla ilgili Anayasal düzenlemeler şöyledir: 

1982 Anayasası’nın madde 68. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre:  

"Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun 

hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler".375  

1982 Anayasası' nın ilk metninde 68. maddenin dört ve beşinci fıkralarında, 

"...Siyasi partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve 

laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. 

Sınıf ve zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı 

veya yerleştirmeyi amaçlayan siyasi partiler kurulamaz..." 

ve 69. maddenin birinci fıkrasında, 

"Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; 

Anayasanın 14. maddesinde sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli 

kapatılır ." denilmiştir. 

Ayrıca Anayasa' nın Başlangıç kısmında (beşinci paragraf), 

"...Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının 

Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi 

değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin 

                                                                                                                                                                     
Flanz) Vol VII, Oceana Publications., April 2005, New York. Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. 

ÖZBUDUN (2002a), s.88. "Militan Demokrasi Anlayışı" ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. SAĞLAM 

(1999), s. 9-12. 

375TANÖR’ ün ifadesiyle, “vurgu, eski metinde (1961 Anayasası) serbestlik, yenisinde (1982 

Anayasası)  ise daha baştan sınırlılık üzerinedir "TANÖR (1994), s.125. 
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karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din 

duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı..."376

belirtilerek yukarıda değinilen yasaklar daha farklı bir anlatımla tekrarlanmıştır. 

 1982 Anayasası, genel ve soyut deyimlerle ifade edilen bu yasaklardan başka, 

68. ve 69. maddelerinde siyasi partilerin örgütlenme ve faaliyetleriyle ilgili olarak şu 

yasakları getirmiştir: 

Yurtdışında örgütlenme ve faaliyette bulunma, kadın ve gençlik kolları ile 

vakıf kurma; bazı kişileri üye alma (madde 68), dernek, kadın ve gençlik kolları ile 

vakıf kurma; bazı kişileri üye alma (madde 68), dernek, sendika, vakıf, kooperatif ve 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile siyasi 

ilişki ve işbirliği içinde bulunma ve bunlardan maddi yardım alma yasakları; parti içi 

çalışma ve kararlarında demokrasi esaslarına uyma zorunluluğu; temelli kapatılmış 

siyasi partilerin kurucularının ve yöneticilerinin yeni bir siyasi partinin kurucusu, 

yöneticisi veya denetçisi olmaları veya kapatılmış bir siyasi partinin mensuplarının 

üye çoğunluğunu oluşturacağı yeni bir siyasi parti kurulması yasağı; siyasi partilerin, 

yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve yabancı ülkedeki dernek ve 

gruplardan yardım ve emir almaları ve bunların Türkiye' nin bağımsızlığı ve ülke 

bütünlüğü aleyhine faaliyetlerine katılmalarıyla ilgili yasaklar (madde 69). Dernek, 

sendika, vakıf, kooperatif ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla 

                                                           
376 Başlangıç kısmının yedinci paragrafında yer alan "..hiçbir düşünce ve mülahazanın..." ifadesi " 

03.01.2001 tarih ve 4709 sayılı kanunun 1. Maddesiyle yapılan  Anayasa değişikliğiyle " ...hiçbir 

faaliyetin..." şeklini almıştır.  
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işbirliği yapma ve bunlardan yardım alma yasakları, sözü geçen kuruluşlarla ilgili 

maddelerde tekrarlanmıştır (madde.33/4; 52/1; 135/3;171/2).377

1995 yılında 4171 sayılı kanunla 1982 Anayasasının siyasi partilerin 

Anayasaya aykırılık nedeniyle kapatılmaları hakkındaki hükümlerinde çok ciddi 

değişiklikler yapılmıştır.378  

1995 değişikliğiyle öncelikle, temelli kapatmaya yol açan yasaklar, Anayasa’ 

nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında şöyle bir araya toplanmıştır: 

"...Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin 

bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne insan haklarına, 

eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik 

Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya 

herhangi bir diktatörlüğü savunmayı yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç 

işlemesini teşvik edemez." 

Öte yandan Anayasa'nın 69. maddesinde, birinci fıkra hükmü metinden 

çıkarılmış ve beşinci ve altıncı fıkralarda, 68. maddenin dördüncü fıkrasına 

yollamada bulunarak yeni bir sistematik oluşturulmuştur. Bu fıkralarda: 

"...Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68. Maddenin dördüncü fıkrası 

hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. 

Bir siyasi partinin 68. maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı 

eylemlerden ötürü temelli kapatılmasına, ancak , onun bu nitelikteki fiillerin 

işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilmesi 

halinde karar verilir." denilmiştir. 

                                                           
377 Konuyla ilgili olarak bkz. ÖDEN (2003b), s.15vd.; TANÖR (1990), s.201vd.; SAĞLAM (1999), s. 

89 vd.;ÖZBUDUN (2002a), s. 88 vd. 
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Böylece Anayasa koyucu, temelli kapatma yaptırımını, esas olarak 69. 

maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yollamada bulunduğu 68. maddenin 

dördüncü fıkrasındaki yasaklarla sınırlı tutmuştur.379

Ayrıca 4121 sayılı Kanunla Anayasanın 69. maddesinin son fıkrası  

"Siyasi partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetleme ve kapatılmaları... 

yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir" 

şeklinde yenilenmiştir.380

Anayasa' nın bu hükmünde yer alan konularla ilgili düzenleme yapan 2820 

sayılı Siyasi Partiler Kanunu ise, "Demokratik Devlet Düzeninin", "Milli Devlet 

niteliğinin" ve "Atatürk İlke ve İnkılaplarının ve Laik Devlet niteliğinin" korunması 

başlıkları altında siyasi partilerin amaç ve faaliyetleri ile ilgili üç ana yasaklama 

nedenine yer vermiştir. Sözü geçen Kanunun "Demokratik Devlet düzeninin 

korunması ile ilgili yasaklar" başlığı altında düzenlenen 78. maddesinin (a) bendi,  

"Siyasi Partiler: Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini; Anayasanın 

Başlangıç kısmında ve 2. maddesinde belirtilen 

esaslarını...değiştirmek...Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik 

faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler" 

hükmünü getirmiştir.381 Başlangıç kısmına da atıf yapan bu hüküm, siyasi partilerin 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başlangıç kısmında belirtilen esaslarını 

değiştirmeyi amaç edinmelerini, bu amaca yönelik faaliyette bulunmalarını ve 

                                                                                                                                                                     
378 23.07.1995 tarihli 4121 sayılı yasa ile değişiklik yapılmıştır.(RG 26.07.1995, S.22355). 

379 Konuyla ilgili olarak bkz. SAĞLAM (1999), s.102,103;. ÖDEN (2003 b), s.58. 

380 Konuyla ilgili değerlendirmeler için bkz. SAĞLAM (1999), s.107;. ÖDEN (2003 b), s.63. 

381 Bu hükümle ilgili TANÖR' ün değerlendirmesi için bkz. TANÖR (1990), s. 203. 
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başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik etmelerini yasaklamıştır. Böylece 2820 sayılı 

Siyasi Partiler Kanunu, siyasi partilerin faaliyet alanının sınırlarını belirlerken 

Başlangıç kısmını da kullanmıştır. Bu hüküm, 1982 Anayasası döneminde Anayasa 

Mahkemesi' nin siyasi parti kapatma davalarında verdiği kararlarda Başlangıç 

kısmını kullanmasının yasal dayanağını oluşturmaktadır. Çalışmanın niteliği gereği 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda düzenlenen diğer yasaklarla ilgili detaylı 

inceleme yapılmayacaktır.  

1982 Anayasası'nın yürürlükte olduğu son yirmi üç yıllık döneminde, 

Anayasa Mahkemesine, otuz dört siyasi partinin kapatılması için dava 

açılmış;bunların on yedisi hakkında kapatma kararı verilmiştir. Yüksek Mahkeme, bu 

kararların bazılarında Başlangıç kısmını kullanmak suretiyle siyasal alanın sınırlarını 

belirlemeye çalışmıştır. 

1982 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç kısmını 

kullanarak haklarında kapatma kararı verdiği siyasi partilerin kapatılma nedenleri 

kısaca şöyledir:382

Laiklik İlkesine Aykırılığı Nedeniyle Kapatma Kararı ile Sonuçlanan  

Davalar: 

Huzur Partisi 383

Refah partisi384

Fazilet Partisi385

                                                           
382 Aşağıda incelenecek partilerin  kapatılma nedenleri için ayrıca bkz. ÖDEN (2003 b), s. 48-51; 

ÇAVUŞOĞLU, Naz:Anayasa Notları, Beta, İstanbul, 1997, s.189vd.; ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz: 

Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 1996, s.271vd. 

383AYMK E. 1983/2(Siyasi Parti Kapatma), K. 1983/2, k.t. 25.8.1983, AYMKD, S. 20, s. 345. 

384 AYMK E. 1997/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1998/1, k.t. 16.1.1998, AYMKD, S. 34, C. 2, s. 762. 
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Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü İlkesi ile Azınlık Yaratma 

Yasağına Aykırılık Gerekçesiyle Kapatma Kararı ile Sonuçlanan  Davalar: 

Türkiye Birleşik Komünist Partisi386  

Sosyalist Parti 387

Halkın Emek Partisi 388

Sosyalist Türkiye Partisi389

Demokrasi Partisi390  

Sosyalist Birlik Partisi391

Demokrasi ve Değişim Partisi,392

Emek Partisi393

Özgürlük ve Demokrasi Partisi394

Görüldüğü gibi siyasi partilerin eylemlerinden dolayı kapatılması nedenleri, 

“laiklik” ve “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması" 

ilkeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yalnız Anayasa koyucunun değil, aynı 

zamanda Anayasa Mahkemesi'nin de laikliğin ve devletin ülkesi ve milletiyle 

                                                                                                                                                                     
385 AYMK E. 1999/2(Siyasi Parti Kapatma), K. 2001/2, k.t. 22.6.2001, AYMKD, S. 37, C. 2, s. 922. 

386 AYMK E. 1990/1(Siyasi Parti Kapatma), K. 1991/1. k.t. 16.7.1991, AYMKD, S. 27, C. 2, s. 885. 

387AYMK E. 1988/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1988/1, k.t. 8.12.1988, AYMKD, S. 24, s. 534. 

388AYMK E. 1992/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1993/1, k.t. 14.7.1993, AYMKD, S. 29, C. 2, s. 924 . 

389AYMK E. 1993/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1993/3, k.t. 30.11.1993, AYMKD, S.30, C.2, s.1016. 

390AYMK E. .1993/3 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1994/2, k.t. 30.6.1994, AYMKD, S. 30, C. 2, s. 1061. 

391 AYMK E. .1993/4 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1995/1, k.t. 19.7.1995, AYMKD, S. 33, C, 2, s. 548. 

392 AYMK E. .1995/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1996/1, k.t. 19.3.1996, AYMKD, S. 33, C. 2, s. 638. 

393 AYMK E. 1996/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1997/1, k.t. 14.2.1997, AYMKD, S. 34, C. 2, s. 679. 

394 AYMK E. 1993/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1993/2, k.t. 23.111993, AYMKD, S. 30, C. 2, s. 841. 
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bölünmez bütünlüğünün korunması konusunda fazlasıyla duyarlı olmasıyla 

açıklanabilir. 395

Anayasa Mahkemesi'nin siyasal alanın sınırlarını belirlerken Başlangıç 

kısmını nasıl kullandığını ortaya koyabilmek için yukarıda belirtilen kararlardan 

bazılarını yakından incelemek gerekmektedir. 

Huzur Partisi ile ilgili kararda Anayasa Mahkemesi görüşlerini şöyle dile 

getirmiştir: 

“Atatürk devrimlerinin hareket noktasında laiklik ilkesi yatar ve devrimlerin 

temel taşını bu ilke oluşturur. Başka bir anlatımla laiklik ilkesi açısından 

verilecek en küçük bir ödün Atatürk Devrimlerini yörüngesinden saptırarak, 

yok olması sonucunu doğurabilir. Bu nedenledir ki Anayasamız 'Hiçbir 

düşünce ve mülahazanın...Atatürk milliyetçiliği ve inkılapları ve 

medeniyetçiliğin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği 

kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle 

karıştırılmayacağı;' yolunda kesin buyruğa 'başlangıç 'ta yer vermek 

zorunluluğunu duymuş bulunmaktadır”.396  

“Türk Devrimi, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen ulusal bağımsızlığın 

ve çağdaşlaşma hareketinin adıdır ve bu düşünce sistemi 1982 Anayasası’nın 

temel dayanağını ve felsefesini oluşturmuştur. Anayasamızın kabul ettiği 

laiklik ilkesi, soyut bir kavram değil, Devletin, hukukun ve eğitimin 

laikleşmesini içeren sistemler topluluğudur. Bu nedenledir ki Anayasamızın 

24. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne başka manalar izafe etmek, 

                                                           
395 ÖDEN (2003b), s. 53. 

396 AYMK E. 1983/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1983/2, k.t. 25.8.1983, AYMKD, S. 20, s. 362. 
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Atatürkçü düşünceye ve Türk Devrimine ters düştüğü kadar bizatihi hükmün 

açık olan ve yoruma elverişli olmayan beyanına ve ayrıca bilimsel özerkliği 

ilke olarak benimseyen Anayasa  

kurallarına da aykırı olur."397

Anayasa Mahkemesi, özel olarak laiklik ilkesine, genel olarak ise, 

Anayasanın felsefesine aykırı bir programa sahip olduğu gerekçesiyle Huzur Partisi 

hakkında kapatma kararı vermiş, aynı kararda Atatürk' ün önderliğinde gerçekleşen 

Türk Devrimi'ni, Anayasa' nın temel dayanağı ve felsefesi olduğunu saptamıştır. 

Mahkeme bu kararında Başlangıç kısmının beşinci paragrafında yer alan ilkeleri 

"kesin buyruk" olarak nitelemiştir. Ayrıca bu kararda laiklik ilkesi, Atatürkçü 

düşüncenin temeli olarak ortaya konmuştur. Böylece ÇAĞLAR’ a göre; Anayasa 

Mahkemesi bu kararında, Başlangıç kısmının resmi bir Anayasa felsefesi olduğunu 

kabul etmiş ve bu ideolojiyi, belirlenen siyasi alan dışında kalan partiler için bir 

kapatma gerekçesi olarak görmüştür.398 Böylece sınırlı çoğulculuk, 1982 Anayasası 

döneminde siyasal yaşamın temeli olmuştur.399

Buna karşılık, Sosyalist Parti kararı,400 Anayasa Mahkemesi'nin aynı 

Anayasal ve yasal düzenlemeleri kullanarak farklı bir sonuca ulaştığını 

göstermektedir. 

Anayasa Mahkemesi’nin 1988 yılında Sosyalist Parti kapatma davasında 

vermiş olduğu kararda, Anayasanın "siyasal alan"ı sınırlayan hükümlerini çok daha 

                                                           
397 AYMK E. 1983/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1983/2, k.t. 25.8.1983, AYMKD, S. 20, s. 364. 

398 ÇAĞLAR (1987), s. 166. 

399 NALBANT, Atilla: "Jürispüdansiyel Hukuk Planında 1982 Anayasasının Felsefesi ve Siyasal 

Alanın Sınırları",  Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1990, S.5, s.147. 

400 AYMK E. 1988/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1988/1, k.t. 8.12.1988, AYMKD, S. 24, s. 534. 
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liberal bir anlayışla yorumladığı görülmektedir.401 Yüksek Mahkeme ilgili kararında; 

siyasi partilerin tabanlarını belirli bir sınıfa veya sınıflara dayandırabilme gerçeğini 

kabul etmiş daha da ileri giderek sınıf iktidarının kurulmasını Anayasaya aykırı 

bulmamıştır.402 Mahkemeye göre:  

"...yasaklanan , bu iktidarın  bir sınıf egemenliğini  kurmak yolunda 

kullanılması ve bir tek sınıfın  diğer sınıflar üzerinde  egemenlik kurmasıdır... 

'Egemenlik' ve 'iktidar' kavramları birbirine karıştırılmamalıdır. Anayasanın 

6. maddesine  göre, 'Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette  hiçbir kişiye, 

zümreye veya sınıfa bırakılamaz.' ama iktidar, bir süre için siyasal partiler 

yoluyla ağırlıklarını duyuran  zümre yada sınıfların eline geçebilir... Diğer 

sınıflar üzerinde  tahakküm kurmak amaçlanmadığı, hukuk devleti ilkesine, 

çok partili çoğulcu sisteme  ve iktidarların  seçimle değişebilirliği kuralına 

aykırı bir tutum alınmadığı sürece, sınıf iktidarını  istemek ya da bu yolda 

çalışmak yasalara aykırı düşmez"403

Yüksek Mahkeme,  

" Sosyalist bir partinin, sosyalist bir teoriyi benimsemesi ve mücadelesinde 

sosyalist teorinin yol göstericiliğinden yaralanılması doğaldır. Ancak 

benimsenen teori, parlamenter demokratik çoğulcu sistem anlayışından  

kaynaklanmalıdır... Programında görülen, demokratik ilkelere bağlılıktır. Bu 

                                                           
401 Kararla ilgili değerlendirmeler için bkz. ÖDEN (2003b), s. 124; TANÖR (1990), s. 212 vd.; 

ÖZBUDUN (2002a), s. 89; YÜZBAŞIOĞLU (1993), s.153. vd. 

402 Anayasa Mahkemesi'nin  1963/173 esas, 1965/40 karar sayılı kararındakinden  farklı olan bu 

yaklaşımında ayrıldığı nokta, Marksist diktatörlük amacı güdülmesi ile, siyasal demokrasiyi 

benimseyen  sosyalist partileri birbirinden ayırmasıdır. 

403 AYMK E. 1988/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1988/1, k.t. 8.12.1988, AYMKD, S. 24, s.589. 
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tür bir sosyalist teorinin  yol göstericiliği o partinin kapatma nedeni 

olamaz."404

diyerek, resmi ideoloji dışı siyasi akımların demokratik parlamenter ilkelere bağlı 

olmaları durumunda kapatılmayacaklarını ortaya koymuştur. Böylece Mahkeme, 

Anayasa' nın felsefesine aykırı siyasi partilerin,  siyasi arenada yaşayabilmelerine 

olanak tanımıştır.405 ÖZBUDUN’ a göre; Anayasa Mahkemesi, bu kararında meşru 

siyasal faaliyet üzerindeki sınırlamaları; hukuk devleti ilkesinin, çok-partili çoğulcu 

sistemin ve iktidarların seçimle değişebilirliği kuralının, tek kelimeyle hürriyetçi 

demokratik düzenin korunması amacına ilişkin sınırlamalara hasretmiş 

bulunmaktadır.406 Böylece Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı, resmi bir ideoloji 

anlayışından, tarafsız, liberal devlet anlayışına doğru kayda değer bir evrim 

göstermiştir.407

Sosyalist Parti kararıyla esen liberal rüzgarlar uzun sürmemiş Anayasa 

Mahkemesi daha sonradan verdiği siyasi parti kapatma davalarında eski korumacı 

tavrını sürdürmüştür. Anayasa Mahkemesi; Halkın Emek Partisi,408 Sosyalist Parti,409 

Türkiye Birleşik Komünist Partisi,410 Sosyalist Türkiye Partisi,411 Demokrasi       

Partisi,412 Sosyalist Birlik Partisi,413 Demokrasi ve Değişim Partisi,414 Özgürlük ve 

                                                           
404 AYMK E. 1988/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1988/1, k.t. 8.12.1988, AYMKD, S. 24, s.593. 

405 NALBANT (1990b), s. 147. 

406 ÖZBUDUN (2002a), s. 90. 

407 ÖZBUDUN (2002a), s. 90. 

408 AYMK E. 1992/1 (Siyasi Parti Kapatma),. K. 1993/1, k.t. 14.7.1993, AYMKD, S. 29, C. 2, s. 924. 

409 AYMK E. 1988/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1989/1, k.t. 8.12.1988, AYMKD, S. 25, s. 462. 

410 AYMK E. 1990/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1991/1, k.t. 16.7.1991, AYMKD, S. 27, C. 2, s. 885. 

411 AYMK E. 1993/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1993/3, k.t. 30.11.1993, AYMKD, S. 30, C. 2, s. 936. 

412 AYMK E. 1993/3 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1994/2, k.t. 30.6.1994, AYMKD, S. 30, C. 2, s. 1061. 
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Demokrasi Partisi,415 Emek Partisi,416 Refah Partisi,417 ve Fazilet Partisi418 

davalarında, Başlangıç kısmına değinerek kapatma kararı vermiştir. Bu kararlarda 

Anayasa Mahkemesi'nin Başlangıç ilkelerini nasıl kullandığını incelediğimizde: 

Anayasa Mahkemesi Halkın Emek Partisi, Sosyalist Parti, Türkiye Birleşik 

Komünist Partisi, Sosyalist Türkiye Partisi, Sosyalist Birlik, Özgürlük ve Demokrasi 

Partisi, Demokrasi Partisi ve Emek Partisi'nin kapatma kararlarını verirken 

"milliyetçilik" kavramına değinmiş bu kavramı yorumlarken de Başlangıç kısmından 

faydalanmıştır. Kararlarda milliyetçilik; "...büyük bir toplumsal gerçek ve ‘millet 

düşüncesi’ nin üzerine kurulu olan çağın en etkin kültür ve politik anlayışıdır." 

şeklinde ifade edilmiştir. "Milliyetçilik" ilkesinin Anayasalarımızdaki yerine ve 

önemine değinilen kararda, Başlangıç kısmına da atıf yapılarak bu kavramın önemi 

vurgulanmıştır. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında yer alan Milliyetçilik anlayışının 

"Atatürk Milliyetçiliği" olduğunu ortaya koyan karar, "Atatürk Milliyetçiliği"nin 

niteliğini ve bu anlayışın 'millet' kavramını nasıl algıladığını açıklamıştır. 

Mahkeme, kararında şu ifadelere yer vermiştir: 

" Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Devrimi'nin temel ve önde 

gelen ilkelerinden biridir. Cumhuriyet döneminde "millet" ve "milliyetçilik" 

kavranılan, başta, teokrasiden demokrasiye geçişi sağlayan Atatürk olmak 

üzere Cumhuriyetin kurucularıyla, onların koyduğu temel ilkeler üzerinde 

                                                                                                                                                                     
413 AYMK E. 1993/4 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1995/1, k.t. 19.7.1995, AYMKD, S. 33, C. 2, s. 548. 

414 AYMK E. 1995/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1996/1, k.t. 19.3.1996, AYMKD, S. 33, C. 2, s. 638. 

415 AYMK E. 1993/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1993/2, k.t. 23.11.1993, AYMKD, S. 30, C. 2, s. 841. 

416 AYMK E. 1996/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1997/1, k.t. 14.2.1997, AYMKD, S. 34, C. 2, s. 679. 

417 AYMK E. 1997/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1998/1, k.t. 16.1.1998, AYMKD, S. 34, C. 2, s. 762. 

418 AYMK E. 1999/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 2001/2, k.t. 22.6.2001, AYMKD, S. 37, C. 2, s. 922. 
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Cumhuriyeti yöneten kuşaklarca yorumlanmış ve 1924, 1961, 1982 

Anayasalarında yer almıştır. 1982 Anayasası'nın Başlangıcı'nda: 

"...Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı...”, 2. maddesinde :"...Atatürk 

milliyetçiliği..”, 42. maddesinde: "... Atatürk ilkeleri,.."   ve 134. maddesinde: 

"Atatürkçü düşünce . . "sözcükleriyle Atatürk milliyetçiliği güçlü biçimde yer 

almaktadır. Atatürk Milliyetçiliği, ayrımcı ve ırkçı bir kavram değil, Türkiye 

Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının, kökeni ne olursa olsun, devlet yönünden 

tartışmasız eşitliği, içtenlikti birliği ve birlikte yaşama istencini içeren çağdaş 

bir olgudur. Ayrımcılığı dışlayıp "ulus" yapısı içinde kaynaşmayı öngören bu 

kavram; etnik kökenleriyle kimliklerin ayrımcılığa varan resmi bir tanıtım 

belirtisi olarak söylenmesini engellemektedir."419  

ÇAĞLAR tarafından, Anayasa Mahkemesi'nin Atatürk Milliyetçiliği'ne 

verdiği birleştirici ve bütünleştirici rol; Milliyetçiliğin "sivil barışın kurucu unsuru 

olarak görüldüğü" şeklinde değerlendirilmiştir.420

Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'ni kapatma kararı verirken "laiklik" 

ilkesine değinmiş ve laikliği " ... ulusal egemenliğe, demokrasiye, özgürlüğe ve 

bilime dayanan siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir."  

şeklinde tanımlamıştır421. Mahkeme, siyasi partilerin laiklik karşıtı eylem 

yapamayacağını belirtirken, Anayasal ve yasal dayanaklarını Başlangıç kısmına da 

değinerek şu şekilde ortaya koymuştur: 

                                                           
419 Yukarıda adı geçen bütün parti kapatma davalarında aynı ifadeye yer verilmiştir. Örneğin; 

AYMK E. 1992/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1993/1, k t. 14.7.1993, AYMKD, S. 29, C. 2, s. 1158-

1159. 

420 ÇAĞLAR (1990), s. 36. 
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"... Anayasa’nın Başlangıcında,...Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz 

önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun 

inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;... hiçbir düşünce ve mülâhazanın Türk milli 

menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, 

Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve 

inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve lâiklik 

ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya 

kesinlikle karıştırılamayacağı' belirtildikten sonra 2. maddesinde 

Cumhuriyetin nitelikleri tanımlanırken Türkiye Cumhuriyeti’nin lâik bir 

hukuk devleti olduğuna işaret edilmiştir... Anayasa’nın 68. maddesinin 

dördüncü fıkrasıyla 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 78. maddesine 

göre, Siyasî Partiler, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen 'Cumhuriyetin 

niteliklerine ve bu bağlamda 'lâiklik ilkesine' aykırı amaçlar güdemezler, bu 

amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. öte yandan Anayasa’nın 24. ve Siyasî 

Partiler Kanunu’nun buna koşut 87. maddesinde, Devletin sosyal, ekonomik, 

siyasî ve hukukî temel düzeninin kısmen de olsa, dinî esas ve inançlara 

dayandırılamayacağı, siyasî amaçla veya siyasî menfaat temini maksadıyla 

dinin veya dinî duyguların yahut dince mukaddes sayılan şeylerin istismar 

edilemeyeceği ve kötüye kullanılamayacağı öngörülmüş; siyasî partilerin bu 

yolla propaganda yapmaları yasaklanmıştır."422

Anayasa Mahkemesi, benzer bir kararı Fazilet Partisi'nin kapatılması 

kararında vermiş ve böylece "laiklik" ilkesinin, siyasal alanın sınırlarını çizmede 

                                                                                                                                                                     
421 AYMK E. 1997/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1998/1, k.t. 16.1.1998, AYMKD, S. 34, C. 2, s. 762. 

422 AYMK E. 1997/1 (Siyasi Parti Kapatma), K. 1998/1, k.t. 16.1.1998, AYMKD, S. 34, C. 2, s. 1024. 
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önemli sınırlamalardan biri olduğunu ortaya koymuştur. 423  Başlangıç kısmı, bu 

kararlarda laiklik ilkesinin Anayasasal dayanaklarından biri olarak kullanılmıştır. 

Sonuç olarak; Anayasa Mahkemesi, parti kapatma davalarını incelerken, 

kapatma gerekçesini doğrudan doğruya Başlangıç kısmına dayandırmamıştır. 

Mahkeme, Başlangıç kısmında yer alan ilkeleri, Anayasanın ideolojisini belirlerken 

ve açıklarken kullanmıştır. Bu yönüyle, 1982 Anayasası’ nın uygulandığı dönemde, 

Başlangıç kısmında yer alan ilkeler, siyasal alanın sınırlarını belirleme araçlarından 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda bu ilkelere aykırı hiçbir eylem ve 

düşünce Anayasanın çizdiği korumadan faydalanamayacaktır. 

 

 

 

                                                           
423 AYMK E. 1999/2 (Siyasi Parti Kapatma), K. 2001/2, k.t. 22.6.2001, AYMKD, S. 37, C. 2, s. 922. 
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SONUÇ 

Anayasaların felsefeleri, genellikle Anayasa hukukçuları tarafından, üzerinde 

az durulmuş bir konudur. Nitekim klasik Anayasa hukuku kitaplarında Anayasa, 

kamu iktidarlarının örgütlenmesini ve devlet-toplum-kişi ilişkilerini düzenleyen 

metin olarak tanımlanır. Oysa kabul etmek gerekir ki, Anayasa kavramı öncelikle 

felsefi bir anlam taşır. Anayasaların felsefesini, ruhunu ve dayandığı ilkeleri ortaya 

koyan Anayasaların  Başlangıç kısımları ise bu yönüyle özel bir konuma sahiptir.  

Başlangıç kısımları, Anayasayı yapanların iradesiyle, Anayasaların 

felsefesini, yapıldıkları dönemin siyasi ve sosyal koşullarını, yapılış nedenlerini, 

dayandıkları temel ilke ve değerleri  açıklayan ve Anayasaların başında yer alan 

metinlerdir. Başlangıç kısmına yer veren ilk Anayasa 1787 tarihli Amerika Birleşik 

Devletleri Anayasasıdır. Başlangıç kısmının Avrupa Anayasalarındaki ilk örneği ise, 

1791 tarihli Polonya Anayasası Başlangıcıdır. Bu anayasaların ardından devletlerin 

Anayasalarına Başlangıç kısmı eklemesi bir gelenek halini almıştır. 

 Başlangıç kısmı ile ilgili olarak öncelikle ortaya konması gereken, Başlangıç 

kısımlarının Anayasalara giriş dinamiklerinin neler olduğudur. Genel olarak, 

Başlangıç kısmına sahip Anayasalar ve bu Anayasaların yapıldığı koşullar 

incelendiğinde, şu sonuca ulaşmak mümkündür: Yeni bir devletin kurulmasının veya 

bir ülkenin bağımsızlığına kavuşmasının ardından yapılan Anayasalar ile ülkede 

siyasal rejimin değişmesinin veya kesintiye uğramasının yani ihtilallerin, devrimlerin 

ve darbelerin  açığa çıkardığı koşullarda yapılan Anayasalara genellikle bir Başlangıç 

kısmı eklenmiştir. Ayrıca aynı dönemde yapılan diğer Anayasaların etkisinde kalarak 

da  Anayasalara Başlangıç kısmı konduğu gözlemlenmiştir.  
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 Anayasaların Başlangıç kısımları genellikle şekil olarak ortak özelliklere 

sahiptir. Anayasaların başında ve çoğunlukla "Başlangıç" (prèambule, preamble) 

başlığı altında yer  alan Başlangıç kısımları, ortalama 200-400 kelimeden oluşan 

edebi dille yazılmış metinlerdir. Herhangi bir başlık kullanmadan ya da farklı bir 

başlıkla Anayasaların başında bulunan metinleri de, Başlangıç olarak kabul etmek 

gerekir. Çünkü bu metinler, Başlangıç kısmının içeriğine ve işlevine sahiptir. 

 Başlangıç kısımlarının içeriği ise, devletlerin bu konudaki tercihlerine göre 

farklılık göstermektedir. Anayasa Başlangıçları devletlerin siyasi tarihlerinden, 

felsefelerinden, çağın değişen koşullarından, değişen siyasi konjonktürden bağımsız 

değildir ve bu nedenle bütün bunlar, Başlangıç metinlerine yansımaktadır. Başlangıç 

kısımlarında klasik evrensel değerler gibi her ülkenin kendine özgü yaşanmış siyasi, 

sosyal, ekonomik deneyimleri de yer almaktadır. 

1961 Anayasası ise Türk Anayasa Hukukunda gerçek anlamda başlangıç 

kısmına sahip ilk  Anayasadır. 1961 Anayasası'nın başında "Başlangıç" başlığı 

altında, altı  paragraftan, tek cümleden ve 156 kelimeden oluşan bir Başlangıç metni 

bulunmaktadır. 27 Mayıs Müdahalesi ile kesintiye uğrayan  rejimin ardından yapılan 

1961 Anayasası'na; müdahaleyi meşrulaştıran, Anayasanın dayandığı temelleri ve 

yapıldığı koşulları anlatan bir Başlangıç kısmı konmuştur. 1961 Anayasası'nın 

Başlangıç kısmı 27 Mayıs Müdahalesinin meşruluğuna , Cumhuriyet' in hedeflerine, 

" Türk milliyetçiliği" ve "milli egemenlik" kavramlarına, "milli birlik ve bütünlük" 

ile "dünya milletler ailesinin şerefli üyesi olma" ilkelerine yer vermiştir. 

1982 Anayasası'nın başında "Başlangıç" başlığı altında dokuz paragraf, tek 

cümle ve 294 kelimeden oluşan bir Başlangıç kısmı  bulunmaktadır. 1982 Anayasası’ 

nı yapanlar; 12 Eylül Müdahalesi'nin nedenlerini ve meşruluğunu ortaya koymak, 
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Atatürk ilke ve inkılâplarını Cumhuriyet' in dayandığı temel prensipler olarak 

belirtmek ve etkileri azaldığı düşüncesiyle, bunlara Anayasa metnine dahil olan bu 

kısımda yer vermek, 1982 Anayasası'nın temelinde yatan "otoriter" düşünce yapısını 

vurgulamak için Anayasaya bir Başlangıç kısmı eklemişlerdir. 

 Edebi bir dille kaleme alınan 1982 Anayasası'nın Başlangıç kısmının hangi 

ilkeleri içerdiği doktrinde tartışma konusu olmuş ve bu konuda bir fikir birliğine 

varılamamıştır. Başlangıç kısmında şu ilkeler bulunmaktadır: 

Anayasa' nın Başlangıç kısmının ilk iki paragrafında, 12 Eylül  

Müdahalesi'nin  meşruluğu ve Anayasa' nın hazırlanış koşulları anlatılmış, ancak bu 

iki paragraf 1995 tarihli Anayasa Değişikliği ile metinden çıkarılmıştır. Başlangıç 

kısmının birinci paragrafı , "Atatürk milliyetçiliği" ile "Atatürk ilke ve inkılaplarına 

bağlılık" ilkelerini içermektedir. İkinci paragraftan, “Dünya milletler ailesinin eşit 

haklara sahip şerefli üyesi olma" şeklinde ifade edilen  "devletlerin eşitliği" ilkesi ile 

"çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi" ilkesini çıkarmak mümkündür. Üçüncü 

paragraf, "milli egemenlik" ve "hürriyetçi demokrasi" ilkelerini içermektedir. 

Dördüncü paragraf ise "kuvvetler ayrılığı" ve "Anayasa' nın ve hukukun üstünlüğü" 

ilkelerini içermektedir. Beşinci paragrafta , "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık", 

"Atatürk medeniyetçiliği", "Atatürk milliyetçiliği" ,"Türk varlığının devleti ve 

ülkesiyle bölünmezliği" ve "laiklik" ilkeleri dile getirilmiştir. Altıncı paragraftan “Bu 

Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden  eşitlik ve sosyal adalet ilkelerince 

faydalanma” ve “milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat 

sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine 

doğuştan sahip olmak” ilkeleri çıkarılabilir. Yedinci paragraf, "ulusal dayanışma"ya 

vurgu yaparak "Atatürk milliyetçiliği" ilkesine açıklama getirmektedir. Ayrıca 
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“Yurtta sulh cihanda sulh” ifadesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin barıştan yana olan 

tavrı ortaya konmaktadır. Başlangıç kısmının sekizinci paragrafında ise, Cumhuriyet’ 

in nitelikleri dahil Anayasa’ daki tüm ilke ve kuralların, Başlangıç kısmında yer alan 

ilkeler doğrultusunda “anlaşılmak, sözüne ve ruhuna  bu yönde saygı ve sadakatle  

yorumlanıp uygulanmak” durumunda olunduğu ifade edilmiştir. Dokuzuncu 

paragrafta, Anayasa’ nın Türk milleti tarafından yurttaşların “vatan ve millet  

sevgisine  emanet ve tevdi” olduğu belirtilmiştir. Bu paragraftan herhangi bir ilke 

çıkarmak mümkün değildir. Ancak bu paragrafı         Anayasa 'ya olan bağlılığın 

farklı bir ifadesi olarak  düşünmek mümkündür. 

Anayasa' nın Başlangıç kısmından çıkarılacak ilkeler  iki açıdan önemlidir. 

Öncelikle Anayasa' nın 176/1.maddesine göre Başlangıç kısmı Anayasa' nın bir 

parçasıdır. Dolayısıyla Başlangıç kısmından çıkarılacak ilkeler Anayasa 

Mahkemesi'nin  Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılacaktır. Ayrıca, Anayasa' 

nın 2. maddesi "...Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan..." Cumhuriyetten söz 

etmektedir. Bu maddeye yönelik olarak  Anayasa' nın 4. maddesi ile getirilen 

değiştirme yasağının, maddenin yollama yaptığı Başlangıç kısmı üzerinde etkili 

olacağı kesindir. Bu noktada, Başlangıç kısmında yer alan ilkelerin ortaya konması 

oldukça önemlidir. Çünkü Başlangıçtan çıkarılacak ilkeler Cumhuriyet' in dayandığı 

temel ilkelerdir ve değiştirme yasağının kapsamına dahildir.  

 Anayasa Başlangıçları çoğunlukla edebi bir dille yazılan felsefi metinler 

olması nedeniyle, bu metinlerin hukuki değerinin olup olmadığı hem öğretide hem de 

uygulamada  tartışma konusu olmuştur. Başlangıç kısmının hukuki değeri 

Anayasanın kendi metninde yer alan bir hükümle belirlenebilir ( 1961 ve 1982 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarının 156 ve 176. maddelerindeki düzenlemeler gibi). 
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Böyle bir hüküm yoksa işleyen bir Anayasa Yargısı mekanizmasının olduğu 

ülkelerde Başlangıç kısmının hukuki değeri, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 

kararlar ışığında belirlenebilir. 

Türk Anayasa Hukukuna baktığımızda; 1961 Anayasası’nın 2. maddesi 

Cumhuriyeti, Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayandırmıştır. 156. maddesinde 

ise “Bu Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç kısmı, 

Anayasa metnine dahildir.” hükmü vardır. Bu hükümlerle Başlangıç kısmına 

Anayasa koyucu tarafından hukuki değer tanınmıştır.  

1961 Anayasası'nın uygulandığı dönemde Anayasa Mahkemesi, kararlarında 

zaman zaman Başlangıç kısmında yer alan ilkelere başvurmuştur. Mahkeme, laikliği, 

demokrasiyi, "Türk Milliyetçiliği"ni açıklarken Başlangıç kısmından faydalanmıştır. 

Başlangıç kısmını Anayasa' nın temel prensiplerini ortaya koyan metinler olarak 

kabul eden Mahkeme, Anayasa' nın var olma nedenini ve ana amacını da yine 

Başlangıç kısmını kullanarak ortaya koymuştur. Aynı şekilde Mahkeme 

Cumhuriyetin niteliklerini ve 27 Mayıs Müdahalesi'nin  hukuki değerini  ortaya 

koyarken de Başlangıç kısmına başvurmuştur.  

Bu dönemde, Anayasa Mahkemesi, Başlangıç kısmına çoğu kez Anayasanın  

dayandığı genel ilkeleri ortaya koyarken hukuki yorumlayıcı bir değer tanımış yani 

Başlangıç kısmını destek ölçü norm olarak kullanmıştır. Yüksek Mahkeme; istisnai 

olarak ise, Başlangıç kısmını Anayasaya uygunluk denetiminin temel ölçü normu 

olarak kullanmıştır. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde 

Başlangıç kısmına, yorumlama aracı olarak ve Anayasanın diğer normlarıyla 

eşdeğerde bir hüküm olarak hukuki değer tanımıştır. 
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1982 Anayasası 2. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti' ni Başlangıçta belirtilen 

temel ilkelere dayandırmıştır. Anayasanın 176. maddesinin birinci fıkrası "Anayasa' 

nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç kısmı, Anayasa' nın metnine 

dahildir." hükmünü getirmiştir. Bu düzenlemeyle  Başlangıç kısmının hukuki değeri 

Anayasa tarafından belirlenmiştir. Ayrıca yine Anayasaya' ya göre Başlangıç kısmı 

bir yorumlama aracıdır. Başlangıç kısmının sekizinci paragrafı, Anayasanın, bu 

ilkeler doğrultusunda anlaşılmasını, “sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak 

sadakatle yorumlanıp uygulanması”nı emrederken, Başlangıç kısmının yorumlama 

aracı olarak kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. 1982 Anayasası' nda Başlangıç 

kısmı, bir yorumlama ölçüsü olarak ve Anayasanın diğer hükümlerine eşdeğerde bir 

hüküm olarak, hukuki değere sahiptir.  

Anayasa Mahkemesi de Başlangıç kısmını çoğunlukla kararlarında 

yorumlama ölçüsü olarak, yani destek ölçü norm olarak kullanmıştır. Bununla 

birlikte bazen de, Mahkemenin Anayasaya uygunluk denetiminde Başlangıç kısmı, 

temel ölçülerinden biri olmuştur. Yüksek Mahkeme, yasa koyucunun 

düzenlemelerini Başlangıç kısmında yer alan ilkelere de dayanarak iptal etmiş yani 

Başlangıç kısmını temel ölçü norm olarak kullanmıştır. 

Sonuç olarak Türk hukukunda 1961 Anayasası' nını 156. maddesi ve 1982 

Anayasası' nın 176. maddesi ile Anayasa metnine dahil edilen Başlangıç kısımlarının 

hukuki değere sahip olduğu ortadadır. Ancak bu konuda üzerinde durulması gereken 

nokta diğer Anayasa maddeleriyle eş hukuki değere sahip olan ve bu nedenle      

Anayasa' ya uygunluk denetiminde kullanılan Başlangıç kısmının, bir hukuk 

normunun sahip olması gereken özelliklerden büyük ölçüde yoksun olmasıdır. 

Felsefi ve edebi bir metin olan Başlangıç kısmının  kullanılması ve yorumlanması 
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konusunda  Anayasa Mahkemesi' nin geniş yetkilere sahip olduğu 

gözlemlenmektedir. Nitekim Mahkemenin 1982 Anayasası döneminde Başlangıç 

kısmını temel ölçü norm olarak kullandığı yabancılara mülk satışı, laiklik ve 

özelleştirmeye ilişkin kararları tartışma konusu olmuş, Mahkeme söz konusu 

kararlarda hukukilik denetiminden çok yerindelik denetimi yaptığı konusunda 

eleştiriler almıştır. 

Hukuk devletinde, hukuki güvence ve öngörülebilirlik en önemli unsurlardır. 

Bu bakımdan hukuk düzeninde normlar uygulanabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Öte 

yandan  normların belli ölçüler çerçevesinde yorumlanması da hukuk düzeni 

açısından bir ihtiyaçtır. Bütün bunların ışığında pek çoğu Anayasa' nın çeşitli 

maddelerinde yer alan Başlangıç kısmında yer alan ilkelerin, Anayasa Mahkemesi 

tarafından bir yorumlama ölçüsü olarak kullanılması ve bu ilkelerin Anayasaya 

uygunluk denetiminin temel ölçüsü olarak kullanılmasından kaçınılması  hukuk 

devletinin bir gereğidir. Siyasi yönü ağır basan Anayasa hukukunu, materyal olarak 

kullanan Mahkeme, Anayasa yargısında siyasal konuları hukuk kuralları kriterine 

göre değerlendirmeli, bir yargı organı olarak kendini yerindelik denetimi yapıyor 

izlenimi verecek geniş yorumlardan korumalıdır. Yüksek Mahkeme ölçü norm olarak 

net, objektif ve anlaşılabilir Anayasa normlarını kullanmalıdır. 
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