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SUNUŞ

“Başkanlık rejimi” lehine taraflı ve yanlış bilgilendirmenin 
yol açtığı yaygın bilgi kirliliği karşısında Anayasa Hukuku 
Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der), kamuoyunun objektif 
olarak bilgilendirilmesi amacı ve sorumluluğuyla siyasal re-
jimler konusunda bir elkitabı hazırlamayı tasarladı.

1 Nisan 2011’de kurulan ve Anayasa Hukuku Uluslara-
rası Derneği (IACL) üyesi olan Anayasa-Der, birçok ulu-
sal toplantının yanı sıra önemli uluslararası toplantılara da 
ev sahipliği yaptı. “Anayasa’nın Yenilenmesi” (Nisan 2011, 
IACL ile birlikte); “Akdeniz Havzasında Anayasal Süreçler” 
(Nisan 2012), “Çevre Hakkı” (Eylül 2013), “İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi ve Hukuk Devleti Sınavındaki Türkiye” 
(Mayıs 2014) başlıca uluslararası etkinlikler olarak Marma-
ra Üniversitesi nezdinde gerçekleştirildi. Anayasa-Der ayrı-
ca “Anayasa Raporu Çalışması”nı da 26 Mart 2012’de Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonu’na sundu.

Anayasa Hukuku Dergisi de TÜBİTAK/ULAKBİM TR Di-
zin Hukuk Veri Tabanında dizinlenmekte olan, uluslararası 
hakemli süreli Anayasa-Der yayınıdır.
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İmece usulüyle, konuyla ilgili uzmanların katkısıyla ha-
zırlanan bu yayın anayasa üzerine süregelen tartışmaların 
sağlıklı bir zemine kaymasına, bilgi kirliliğinin temizlenme-
sine ve tek yanlı aşılamaya karşı eleştirel görüşlerin daha iyi 
anlaşılarak, nesnel temellerde “anayasal kamuoyu” oluşu-
muna katkıyı amaçlamaktadır. Bu vesileyle, bütün yazarlara 
teşekkür etmek isterim. Hazırlık çalışmalarına katkıda bulu-
nan Arş. Gör. Özge Çelebi, Asiye Çelik Demir, Cennet Işık 
ve Gökçe Gökçen’in de emeklerini anmak isterim.

Bu ortak yapıtın yayımlanması için her türlü çabayı göste-
ren İletişim Yayınları Genel Müdürü Nihat Tuna ve şahsında 
yayınevi emekçilerine, özverili katkıları için Av. Haluk İna-
nıcı’ya içten teşekkürü borç bilirim.

Haydarpaşa, 1 Mayıs 2016
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği adına  

İbrahim Ö. Kaboğlu



BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASALAR VE ANAYASAL DEĞİŞMELER
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Soru 1: Anayasa nedir? Anayasacılık nedir?

Türkçede “anayasa” olarak kullandığımız sözcük kavram-
sal kökenini Latince “kurmak” ya da “kuruluş” anlamına 
gelen sözcüklerde bulur (“constituo” ve “constitutio”). Bu-
nunla birlikte dünyada ilk kez ve yazılı tek bir metinde mo-
dern devletin erklerinin (yasama-yürütme-yargı) düzenlen-
mesi ve insan haklarının devlete karşı korunması anlayışı-
na karşılık gelen “anayasa”lar 18. yüzyılda ortaya çıkmış-
tır. Öncü anayasal metinlerden olan Fransız İnsan ve Yurt-
taş Hakları Bildirgesi (1789), “insan haklarının güvence altı-
na alınmadığı ve erkler ayrılığının sağlanmadığı düzenlerde 
anayasa yoktur” derken, “anayasa”ya özgül bir anlam yük-
lemektedir: “Siyasal iktidarın sınırlanması”. Tam da bu yak-
laşım sıklıkla kullanılan bir ayrımı ortaya çıkardı: Anayasa-
lı devlet ile anayasal devlet. Her devletin bir anayasası olabi-
lir. Ancak yazılı tek bir metinden oluşan ya da siyasal uygu-
lama ve yapılageliş kurallarına dayalı teamülî bir anayasaya 
sahip olmak, “anayasal devlet” olmak anlamına gelmemek-
tedir. Anayasallık, devlete, ancak iktidarı sınırlandığı zaman 
yüklenen bir sıfattır.

Anayasalılık-anayasallık ayrımının kökleri, 18. yüzyıl ve 
sonrası anayasacılık hareketlerinde gizlidir. Burjuvazi ve 
monarşi arasındaki gerilimlerin ürünü olarak gelişen ana-
yasacılık hareketleri, liberal bir anlayışı barındıran sınırlı si-
yasal iktidarın anayasa anlayışını geliştirdi. Bu anayasalarda, 
bir yandan insan haklarına ilişkin güvenceler içeren hak bil-
dirgeleri yer aldı. Diğer yandan da erklerin sadece düzenlen-
mesi değil, dengelenmesi ve frenlenmesine ilişkin araçlar ve 
tekniklere yer verildi. Böylece “sınırlı siyasal iktidarın” hu-
kuk eliyle fiilen nasıl sağlanabileceği “anayasa”da somutlaş-
maktadır. Tam da bu bağlamda liberal “anayasacılık”, siya-
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sal iktidarı hak ve özgürlüklerin etkili korunmasına ve den-
ge-fren mekanizmalarına bağlı tutarak düzenleyen akımın 
adı olmuştur.

Liberalizmin siyasal iktidarın sınırlanmasına ilişkin ana-
yasa yaklaşımı, anayasanın bireylerin özgür istencine dayan-
ması (“halk”/”ulus”) anlayışı ile de birleşmiştir. Bu durum, 
anayasa yapıcılığında “demokratik kurucu iktidar”ın rolünü 
öne çıkaran siyasal ve kuramsal tartışmaları beraberinde ge-
tirmiştir. Anayasa, pekişmiş demokrasilerde halen içerik ve 
süreç bakımından çoğunlukla liberal ve demokratik anlam-
ları yönünden tartışılmaktadır.

Anayasanın liberal-demokratik bir içerikle; anayasacılı-
ğın ise siyasal iktidarın sınırlanması olarak tanımlanması, 
iktidarı sınırlamayan belgeler olan “devlet düzenlemeleri” 
ile “anayasa” arasında ayrım yapılmasına, hatta sınırlı siya-
sal iktidarı sağlayanlar için “anayasal anayasa” gibi bir teri-
min kullanılmasına yol açmıştır. Günümüzde kâğıt üzerin-
de siyasal iktidarı sınırlıyormuş gözüken ancak uygulamada 
gücün sınırsız ve yozlaşmış biçimde kullanıldığı “sahte ana-
yasalar” da mevcuttur. Bu betimleme, ilkin 1936 Stalin Ana-
yasası için yapılmıştı. Ancak “sahte anayasa” kavramı, özel-
likle insan haklarına ilişkin güvenceleri İkinci Dünya Savaşı 
sonrası gelişen uluslararası insan hakları belgeleri ve pekiş-
miş demokrasilerin anayasalarından kopyalayan fakat bun-
ları samimi biçimde uygulamayan modeller için de sıklık-
la kullanılmaktadır. Bu kavrama koşut biçimde “istismar-
cı anayasacılık” denen yaklaşım, anayasaları görünüşte hu-
kuksal kalıplara uygun ancak güç pekişmesiyle sonuçlana-
cak biçimde kullanmaktadır. Sahte anayasalar ve istismar-
cı anayasacılık, gizli otoriterizmin araç ve yöntemleri olarak 
küresel ölçekte özel bir araştırma alanına dönüşmektedir.

18. yüzyıl sonrası beliren ve ilk örneklerini ABD ve Fran-
sa’da gördüğümüz anayasacılık, devrimci bir niteliğe sahip-
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ti. Anayasacılık hareketlerinin sonuç belgeleri olan yazılı tek 
bir metinden oluşan anayasalar siyasal iktidarın düzenleme-
si sorununu siyasetin gündelik, geleneksel ya da esnek ka-
lıplarına bırakan eğilimin karşı eğilimiydiler. Bu yaklaşımın 
ardında, güç yoğunlaşmasını ve birey özgürlüklerinin zede-
lenmesini engelleyecek akılcı çözümlerin öngörülebilir ve 
üstün nitelikli tek metinde (“anayasa”) toplanması yatar. 
Görece kısa olan ABD Anayasası için bu durum öncelikle ge-
çerlidir. 1787 ABD Anayasası’nın ilk kabul edilen metninde, 
1791 yılına kadar bir temel hak kataloğu yoktu. Fakat devlet 
erklerine ilişkin hükümler bakımından ABD Anayasası kı-
salığına rağmen ayrıntılıdır ve somut sorunlara yanıt veren 
özel hükümler içermektedir (örneğin, başkanlık seçiminde 
berabere kalınması halinde ne olacağı konusundaki düzen-
leme). ABD Anayasası’ndaki hükümlerin tartışmasız olma-
dığı da söylenemez. Bu durum, kısa anayasaların daha anla-
şılır ve açık oldukları yönündeki yüzeysel tespit ve yanlış al-
gının hatalı olduğunu göstermektedir. ABD Anayasası başta 
olmak üzere liberal anayasacılığın en önemli ayrıştırıcı un-
suru, kuşkusuz anayasayı salt bir toplum sözleşmesi, bir si-
yasal uzlaşma metni değil, diğer hukuk metinleri ve siyasal 
oyunun aktörlerinin keyfiliğine üstün gelen bir belge olarak 
görmesidir. Bu bakımdan liberal anayasacılık zaman zaman 
gündelik siyasete sınır çizerek, demokratik kuramla da çeli-
şebilir. Bu sınırın, liberal anayasal değerler temelinde çizile-
bildiği ve siyasal elitlerin buna saygı duyduğu demokrasiler, 
“anayasal demokrasi”lerdir.

Thomas Paine, 1791 yılında Fransız ve Amerikan dev-
rimlerinin coşkusuyla “İngiltere’de anayasa yoktur” derken, 
parlamentonun üstünlüğüne dayalı, dolayısıyla siyasal karar 
mekanizmasının hukuksal araçlarla sınırlanmadığı, sadece 
siyasal denge, sınır ve pazarlıklara tâbi olduğu “İngiliz ana-
yasa sistemi”ni şiddetle eleştiriyordu. Anayasayı tek bir me-
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tinde toplanmamış ancak yasalar, yorumlar, pratikler ve ge-
leneklerden oluşan genel bir sistem olarak gören İngiliz yak-
laşımı kendine özgü ve nadir bir örnektir. Sınırlı siyasal ikti-
dara dayalı anayasacılık anlayışını tek bir temel metinde de-
ğil, çok çeşitli ve dağınık bir ilke ve kurallar kümesinde gö-
ren atipik bir yapıya sahiptir. Bu yapı, baskın olarak tarihsel 
ve güncel yazılı hukuksal metinleri, yapılageliş kurallarını 
ve uygulamaları içerir. Tarihsel süreç içinde Paine’in de eleş-
tirdiği gibi İngiltere’de anayasacılık parlamento karşısında 
zaman zaman gerilemiştir. Ancak İngiliz anayasa sistemi, ev-
rimsel olarak parlamentonun üstünlüğü ilkesinin sarsıldığı 
bir süreçte ilerlemektedir. Günümüz İngiliz modelinde hem 
siyasal araçlarla (siyasal denetim ve müzakere) parlamen-
tonun sınırlanması hem de özellikle insan haklarına ilişkin 
anayasal nitelikli temel tercihlerin yargısal yorumu nedeniy-
le yine parlamentonun uyarlamalar yapması gerekmektedir. 
İngiltere’nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nden kaynak-
lanan yükümlülükleri ve Avrupa Birliği hukukunun uygu-
lanması bakımından bu durum özellikle belirgindir. Bunun-
la birlikte İngiltere halen “siyasete dayalı anayasacılık” mo-
delidir. Siyasete dayalı anayasacılık modelinde, mevcut siya-
sal çoğunluk (hükümet) ile anayasa arasındaki ayrışma, par-
lamentonun üstünlüğü ilkesi nedeniyle pek çok durumda 
güçlükle yapılabilir. Bu yaklaşım, “hukuka dayalı anayasa-
cılık” diyebileceğimiz ve içine ABD, Türkiye dahil Kıta Av-
rupası’nın çoğunluğu, Latin Amerika ve bazı Asya demok-
rasilerini içine alan anayasallaşmadan ayrışır. Hukuka daya-
lı anayasacılık, “anayasanın üstünlüğü”ne dayanır. Bunu da 
siyasal müzakere araçlarının yanında, yargının anayasal de-
ğerleri korumaya yönelik tutumuyla ve siyasal iktidar karşı-
sında yargının çatışma çözücü rolüyle pekiştirir. Ancak her 
iki modelin temel tartışmaları birbirine önemli ölçüde ben-
zemekte ve yakınlaşmaktadır.


