
 

Research Article / Araştırma Makalesi 

 

Cite as/ Atıf: Yıldırım, U. T. (2021). Türk siyasal hayatında Anayasa yargısı-siyaset ilişkisi: Türk Anayasa 

Mahkemesi üzerinden bir değerlendirme. Turkish Studies - Economy, 16(1), 571-587. 

https://dx.doi.org/10.47644/TurkishStudies.48110 

Received/Geliş: 02 December/Aralık 2020                 Checked by plagiarism software 

Accepted/Kabul: 20 March/Mart 2021 Published/Yayın: 30 March/Mart 2021 

 CC BY-NC 4.0 

 

 

Türk Siyasal Hayatında Anayasa Yargısı-Siyaset İlişkisi: Türk Anayasa Mahkemesi 

Üzerinden Bir Değerlendirme 

The Constitutinal Jurisdiction-Politics Relations in Turkish Political Life: An Evaluation through 

The Turkish Constitutional Court 

 

Umut Turgut Yıldırım*  

 

Abstract: Constitutional courts are often criticized for not being impartial or exceeding their jurisdictional 

authority in matters related to the politics. The general views and evaluations requiring the constitutional 

courts to be independent and impartial have also supported the claim that courts’ activism in political life 

poses problems, and those claims can be read as one of the grounds on which the criticisms are placed. Thus, 

the areas of discussion and criticism focusing on the position of the constitutional courts in political system 

also generate the ground that the legitimacy of relationship between politics and constitutional jurisdiction is 

measured and the efforts to determine the jurisdictional authoity take place. Hence, the study which primarily 

focuses on the relationship between constitutional jurisdiction and politics in Turkey, aims to specify the 

areas of discussion and criticism by analyzing the outputs of the Turkish Constitutional Court. It also deals 

with discussions specific to Turkey in the relevant literature by addressing the theoretical explanations about 

the emergence and development of the constitutional courts. The main argument of this study claims that the 

Court has operated as an institution restraining its “other” from political sphere from its foundation years to 

the end of the twientieth century, although constitutional jurisdiction theory requires limiting the political 

power in favor of citizens on the basis of rule of law. Those outputs of the Court related with politics are 

explained by using of its founding logic, structural characteristics and political outputs. After all, this study 

advocates that official ideology as its founder and safety concerns of Turkish bureaucratic elite have mainly 

shaped the structure of the Court and its impacts on political life. In addition, the Court have taken protecting 

regime’s security on as a duty quite a while. 

Structured Abstract: Besides its other aspects, the judiciary system of the states consists several rules that 

limit political authority in favor of citizens in democratic regimes. The constitutional jurisdiction, as a part of 

the judiciary organ of the state, has also significant roles considering the legitimacy of the state and the 

political authority where main priciples of the state of law are adopted. To protect fundamental rights and 

liberties, to provide fair political power competition and to limit political power authority excess can be given 

as other functions of the constitutional courts in democratic regimes. However, constitutional courts are often 

criticized on the grounds that they do not behave in the ways that democracy required. The content of critics 

generally consist of issues such as the interpretation of constitutions in a way that does not comlpy with the 
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requirements of the rule of law under the influence of politics, or the interpretes’ taking political decisions by 

replacing the field of politics and the politicizaiton of the constitutional judiciary.   

 On the other hand, one of the most significant discussions in law and political sciences is what the 

limits of the constitutional jurisdiction’s authority considering political issues are. Therefore, the first 

question in this study asks how the relationship between consitutional jurisdiction and politics should be. 

Identifying the incompatibilities between this ideal order and the implemented one will also guide the debates 

on the democratic legitimacy of both the constitutional jurisdiction and political regime. Additional, it can be 

stated that constitutional courts stands out as the basics elements of cluster politcs and law. Since its 

establishment, The Turkish Constitutional Court has been one the judicial actor influencing, supervising and 

regulating the Turkish political life.  

 The Turkish Constituonal Court has also become an institution which has been continuously debated 

and gradually questioned through its decisions since its foundation in terms of democratic legitimacy and its 

realm of autohrity’s limits. Most of all, court’s decisions are criticized on the grounds that it has crossed the 

line its constitution-based authority and its actions have violated the principle of the separation of power. For 

this reason, the main aim of this study is to shine different light on these debates through an examination of 

political outputs of the Turkish Constitutional Court at first. By doing this, it has analyzed constitutional 

jurisdiction-politics relation through Turkey has focused on the outputs, especially its impacts on political 

life, of the Turkish Constitutional Court.  

 The scope of the study was limited to approximately forty-year period from the year of 1961 when 

the Constitutional Court was established to last years of 1990s. It begins with the general overview of the 

explanations on the ideal content of constitutional jurisdiction and politics mutual relations. Then, the 

relationship between constitutional jurisdiction and politics is tried to be explianed by considering the 

theoretical debates on the origins of constitutional jurisdiction and historical process of the development of 

constitutional courts. Afterwards establishment, structural aspects and functions of the Turkish Constitutional 

Court are discussed with regard to political cases of Turkish political life. Finally, political party closure 

cases in which the Constitutional Court has determined the constitutional jurisdiction-politics relations to a 

great extent are discussed through the study.  

 The main argument of this study claims that the Constitutional Court, following its foundation, has 

operated as an institution restraining its “other” from political sphere for a long time although constitutional 

jurisdiction theory support the idea that limiting the political power in favor of citizens. In addition, the Court 

has taken protecting regime’s security on as a duty quite a while. The study mainly promotes the claim that 

official ideology as its founder and safety concerns of Turkish bureaucratic elite have shaped the structure of 

the Court and its impacts on political life. This relationship of the Court with political sphere is explanied 

with reference to the rationale for its emergence, its structural features and its political outputs in the Turkish 

political life.  

 It also aims to contribute to relevant literature by addressing the theoretical explanations which 

discusses thr mentality of establishment and functioning of the constitutional courts. The social contract and 

the hegemonic preservation theories are two different explanations in this study as well. When the 

relationship of the Turkish Constitutional Court with the political sphere is examined by considering the 

theoretical roots of the constitutional judiciary, it falls away from the arguments of the social contract theory 

because of its foundation that was done by under the leadership of a bureaucratic elitist groups that is far 

from the representing various segments of the society after military coup. After all, several questions remain 

unanswered at present. Further studies should be done to investigate the Turkish Constituonal Court’s actions 

beyond twentieth century to reach better understanding of the relationship between constituonal jurisdiction 

and politics in Turkey.  

Keywords: Political Science, Constitutional Jurisdiction, Politics, the Turkish Constitutional Court, Turkish 

Political Life. 

 

Öz: Anayasa mahkemeleri, genellikle siyasal alan ile ilişkili meselelerde tarafsız olamama ya da yetki 

sınırlarını aşma gibi gerekçelerle eleştirilmektedir. Bağımsız ve tarafsız olmaları yönündeki genel kanaat ve 

değerlendirmeler, anayasa mahkemelerinin siyasal hayattaki aktivizminin sorun teşkil ettiği iddiasını 

desteklemekte ve bu durum da eleştirilerin üzerinde konumlandığı alanlardan biri olarak okunabilmektedir. 
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Böylelikle anayasa mahkemelerinin siyasal sistem içindeki konumu üzerine odaklanan tartışma ve eleştiri 

alanları, anayasa yargısı ve siyaset arasındaki ilişkinin meşruluğunun ölçüldüğü ve yetki alanlarının 

belirlenme çabalarının cereyan ettiği düzlemleri oluşturmaktadır. Buradan hareketle, öncelikle Türkiye’de 

anayasa yargısı ve siyaset kurumları arasındaki ilişkiye odaklanan çalışma, Türk Anayasa Mahkemesinin 

çıktılarını-kararlarını- diğer ifadeyle Türk siyasal hayatına etkilerini analiz ederek tartışma ve eleştiri 

alanlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca anayasa mahkemelerinin ortaya çıkışı ve gelişimi hakkındaki 

kuramsal açıklamalara değinmesiyle de ilgili alan yazındaki tartışmaları Türkiye özelinde incelemektedir. 

Çalışma Türk Anayasa Mahkemesinin çalışmada irdelenen ilgili yıllarda anayasa yargısı teorisi 

doğrultusunda siyasal iktidarı vatandaşlar lehine sınırlayan değil bizatihi siyasal alanı “ötekisine” kapatan 

anlayışla faaliyet gösterdiğini siyasi parti kapatma davaları üzerinden savlamaktadır. Mahkemenin siyasal 

alanla girdiği bu ilişki, ortaya çıkışının gerekçeleri, yapısal özellikleri ve siyasal hayattaki çıktılarına atıfla 

açıklanmaktadır. Son olarak çalışmada, kurulmasında rol oynayan resmi ideolojinin ve Türk bürokratik 

elitinin güvenlik kaygılarının Anayasa Mahkemesinin yapısal özelliklerini ve siyasal hayata etkilerini 

şekillendirdiği ve Anayasa Mahkemesinin uzun bir süre rejimin güvenliğini garanti altına alma işlevi 

üstlendiği belirtilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Siyaset Bilimi, Anayasa Yargısı, Siyaset, Türk Anayasa Mahkemesi, Türk Siyasal 

Hayatı. 

 

Giriş 

Hukuk ve yargı düzeni, diğer özelliklerinin yanı sıra siyasal sistemdeki siyasi aktörlerin 

yetkilerinin sınırlarını belirleyen bağlayıcı kurallardan oluşmaktadır. Bu kuralların uygulanma ve 

denetlenme yetkilerini üstlenen mahkemeler de sistemdeki aktörlerin hukuki sınırlar içinde 

kalmalarını sağlama amacındaki kurumlar olarak ortaya çıkmışlardır. Özellikle demokrasiler de 

siyasal alana kanun yapma, yargı alanına da bu kanunları denetleme yetkisinin verildiği yönetim 

biçimi olmasıyla öne çıkar. Siyasal iktidarın genellikle hacmini genişletme meyline sahip olduğu 

kabulünden hareket edilirse, yargının daha da özelde anayasa yargısının siyasal iktidarı denetleme 

ve sınırlandırma işlevinin meşruluğu da demokratik sistemin temel değerlerindendir. Fakat anayasa 

yargısının siyasetle ilişkisinde hukuk devleti ilkesinin gereği olan dengeyi sağlama ve denetim 

işlevinin dışındaki eylemleri anayasa yargısının meşruluğu, demokratik düzenin tesisi ve 

sürdürülmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olması gibi hususlarda ciddi tartışmalara 

neden olmaktadır.  Bu bağlamda demokratik rejimlerdeki hukuk devleti ilkesi gereği bağımsız ve 

tarafsız olması beklenilen mahkemelerin karar verirken siyasal tavır takınması ya da bağımsız ve 

tarafsız olması gereken mahkemelere siyasal alanın müdahalesi de anayasa yargısı-siyaset 

ilişkisinin temel tartışma alanları olarak okunabilir. Ek olarak, anayasa yargısının ve mahkemelerin 

hak/hukuk eksenli yaklaşıma uygun hareket etmeleri gerekirken bürokratik, siyasal ve ekonomik 

güç odaklarının etkisiyle esas görevine aykırı kararlar alması da demokratikliğin ve rejimin 

meşruluğunun sağlanmasının önündeki ciddi engeller olarak belirtilebilir (Dikmen Caniklioğlu, 

2008; Özbudun, 2005). Böylelikle hukuk devleti ilkesinin benimsendiği rejimlerde hukuk ve yargı 

sistemi, siyasal iktidarın keyfiliklerini vatandaş lehine sınırlamasıyla önem kazanmaktadır. 

Anayasalar, metin olarak sabit kurallardan oluşsa da genellikle yorumlanma biçimlerine 

bağlı olarak oldukça dinamik bir niteliktedir. İhtiva ettiği normların etkilediği ya da bağladığı 

kapsam bir toplumun ya da ülkenin tümüne yayılabilmektedir. Bununla birlikte, anayasaların yazılı 

metinler olmasının siyasal sistemdeki ya da toplumdaki tüm gelişmelere yanıt verme kapasitelerini 

kısıtladığına yönelik görüşler de mevcuttur. Bu kısıtlamanın aşılması sorunu günümüzde 

anayasaların yorumlanmasına bağlanmış ve böylelikle anayasa yorumu zamanla demokratik 

rejimlerdeki yargı sistemlerinin gereklilikleri arasına girmiştir. Sistemin devamlılığı için yarattığı 

avantajların yanı sıra bu gelişme, belli başlı dezavantajları beraberinde getirmiştir. Bu 

dezavantajlardan biri de anayasaların yorumlanmasının ülkelerin siyasal kültürü ve geçmişi, 

dönemin konjonktürü, yargıçların kişisel görüşleri, dönemin siyasal iktidarı vb. gibi etkenlerden 

bağımsız kalamaması nedeniyle hem siyasal alanın hem de yorumlama işlevini yürüten anayasa 
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yargısının meşruiyetinin tartışmaya açılması olarak kabul edilebilir. Anayasaların siyaset alanının 

müdahlesiyle işlevlerinin dışında yorumlanması ya da yorumlayıcıların bizatihi siyaset alanının 

yerine geçerek siyasal karar alması ve anayasa yargısının siyasallaşması gibi meseleler de bu 

tartışmaların içini doldurmaktadır (Barnett, 2003; Fallon, 2005; Gözler, 2006; Özbudun, 2005). Öte 

yandan anayasaların oluşturulması, değiştirilmesi ve kaldırılmasında genellikle kurucu iktidar 

rolüyle siyasi iktidarların etkili olduğu argümanı dikkate alındığında, siyasetin anayasa yargısı 

üzerindeki rolünün belirginleştiği görülmektedir. Fakat belirtilmelidir ki siyasal alan ile anayasal 

düzeni kesin çizgilerle birbirinden ayırma çabasının sonuç vermeyeceği önceden kestirilebilir. Yine 

de siyaset ve anayasa yargısı kurumlarının ilişkisinde bir ideal düzen oluşturmayı amaçlayan 

tartışmalar alan yazında uzun süredir yer bulmaktadır.  

Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin siyaset ve anayasa yargısı ilişkisindeki rolünün analiz 

edilmesi üzerine yapılandırılan bu çalışma, öncelikle Anayasa Mahkemesinin siyasal alan ve 

aktörleri ile girdiği karşılıklı ilişkiye odaklanmaktadır. Çalışmanın kapsamı Anayasa 

Mahkemesinin kurulduğu 1961 yılından 1990’ların sonuna kadar olan yaklaşık olarak 40 yıllık bir 

dönemle sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak anayasa yargısı ve siyaset kurumlarının 

kapsamlarının belirlenmesine ve karşılıklı ilişkilerinin niteliklerinin açıklanmasına değinilmiştir. 

Sonrasında anayasa yargısının kökenine ilişkin kuramsal tartışmalar ve anayasa mahkemelerinin 

ortaya çıkışı ve gelişimindeki tarihsel süreç dikkate alınarak anayasa yargısının siyasal alan ile 

ilişkisi üzerine tahliller yapılmaktadır. Türkiye özelinde de anayasa yargısının oluşumu ve Anayasa 

Mahkemesinin kökeni, yapısı, işlevi ve siyasal hayata etkileri konu alınmaktadır. Son olarak da 

Anayasa Mahkemesinin Türkiye’de anayasa yargısı ve siyaset ilişkindeki rolü tartışılmaktadır.  

Çalışmanın amacı, Anayasa Mahkemesinin yapısını, işlevlerini ve çıktılarını dikkate alarak 

Türk siyasal hayatına etkilerini irdelemek ve siyasal sistemdeki rolünü demokratik rejimlerdeki 

anayasa-siyaset ilişkisi bağlamında tahlil etmektir. Nitel araştırma olan çalışma, ilgili konuyu 

mevcut kaynakların irdelenmesi ve analiz edilmesi yöntemlerini izleyerek tartışmaktadır. Anayasa 

Mahkemesinin hukuk ve demokrasi merkezli düşünceden ziyade dönemin siyasal konjonktürüne 

paralel olarak kurulduğunu savlayan çalışma, ülkenin kurucu/hâkim/resmi ideolojisinin 

mahkemenin yapısı ve işleyişine de sirayet ettiğini iddia etmektedir. Özellikle siyasi parti kapatma 

davalarında kendini gösteren bu eğilimin, Türkiye’nin kuruluş ideolojisinin güvenlik refleksini 

içinde barındırdığı da çalışmanın savunuları arasındadır. Sonuçta, Kemalizm olarak adlandırılan 

ideolojiye dayanan rejimin güvence altına alınma gayesine eşlik eden anayasa yargısının siyaseten 

sindirme yeteneğinin müesses düzenin devamlılığı sağlanmadaki işlevi vurgulanmıştır. Siyaseten 

sindirme yönteminin belirginleştiği parti kapatma davaları da çalışmanın Türkiye’de anayasa 

yargısı-siyaset ilişkisine yönelik iddialarının sınanmasında odak noktalar olarak alınmaktadır.    

1. Anayasa Yargısı ve Siyaset: Anlam ve Kapsamın Belirlenmesi 

Hukuk sözcüğü, Arapça’da “hak” sözcüğünün çoğuludur. Kavramsal olarak da kişilerin 

birbirleriyle ilişkilerini, kamusal yetkilerini ve görevlerini düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü 

belirleyen yasaların tümünü ifade etmektedir. Genel anlamda amacı, toplumda hukuk düzenini 

kurmak ve sürdürmek, vatandaşlarla siyasal iktidarın örgütlenmiş biçimi olan devlet arasındaki 

ilişkileri düzenleyerek çıkar çatışmalarını önleme ve adaleti sağlamaktır (Mısır, 2012: 452-453). 

Anayasalar da demokratik sistemlerde hukukun en üst normu olarak var olmuşlardır. Genel hukuk 

düzenine ek olarak anayasalar, siyasal sistemlerin temellerini oluşturan belge olmalarıyla 

devletlerin dayandığı kuralları ve gelenekleri içerisinde barındıran, devlet ile vatandaş arasındaki 

ilişkileri düzenleyen ve genellikle vatandaşların sahip oldukları temel hak ve ödevleri belirten 

belgelerdir. Öte yandan anayasalar, devletlerde üstün bir kanun tesis etmek amacına da hizmet 

etmektedir. Bu üst kanun, devletin ve vatandaşlarının davranışlarının yasallığının ölçülmesinde 

esas kıstasları oluştururken, devleti yetkilendirmek, birleştirici değerler ve hedefler üretmek, 

özgürlüğü korumak ve rejimleri meşrulaştırmak gibi işlevlere de sahiptir (Heywood, 2007: 426; 

Roskin, Cord, Medeiros & Jones, 2015: 104-105).  
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Anayasanın tanımından hareketle anayasa yargısı, geniş anlamıyla, anayasaya uyulmasını 

sağlama amacını taşıyan her türlü yargı işlemini ve anayasa ile ilgili sorunların yargısal usuller 

içerisinde çözülme sürecini ifade eden hukuk sistemi olarak tanımlanabilir. Dar anlamda ise 

kanunların ve diğer bazı yasama işlemlerinin anayasaya uygunluğunun anayasanın yetkilendirdiği 

mahkemece denetimi anlamına gelmektedir (Kıratlı, 1966: 15-19). Bu noktada, anayasa yargısının, 

anayasaların yorumlanması ya da pratikleştirilmesiyle ile ilgili süreçleri ifade ettiği anlaşılabilir. 

Dolayısıyla anayasa yargısının yetkisi, anayasa hükümleri çerçevesinde devletin yasama ve 

yürütme organlarını denetleme ve ilgili konularda hüküm verme ile açıklanabilir.   

Siyaset ise, genel manasıyla, toplumsal yaşama düzen veren genel kuralları yapma, koruma 

ve değiştirme etkinliği olarak tanımlanır. Bu etkinlikte rakip görüşlerin, farklı isteklerin, 

birbirleriyle yarışan ihtiyaçların ve zıt çıkarların varlığı, bireyler arasında uzlaşmazlıkları 

doğurmaktadır. Dolayısıyla ilk olarak siyaset, bir çatışma alanı olarak tanımlanmaktadır. Yine 

bireylerarası ve toplumsal çatışmaların çözülmeye çalışıldığı alan da siyaseti tarif etmektedir. Öte 

yandan kamusal bir etkinlik alanı olarak siyaset, bireylerin özel kaygılarından ziyade topluluk 

işlerini yürütme uğraşısıdır. Siyasete yüklenen refahın dağıtımı işlevi de üretim, dağıtım ve 

kaynakların kullanılması anlamında siyaseti açıklar (Eroğul, 2012: 19; Heywood, 2018: 274-276; 

Kışlalı, 1987: 245-247). Özetle siyasal alanın bir ülkenin ya da topluluğun mevcut durumu ve 

geleceği hakkında toplumun tamamını ilgilendiren meselelerinin görüşüldüğü, sonuca varıldığı ya 

da uzlaşmazlıkların doğduğu ve nihayetinde ülkenin yönetildiği faaliyetleri kapsadığı düşünülebilir.   

Siyaset ile hukuk arasındaki bağ ise oldukça girifttir. Dolayısıyla aralarında bir ayrım 

yapmak oldukça zorlaşmaktadır. Ayrıca, siyaset ve hukuk arasındaki ilişki genelikle tercihe bağlı 

değil zorunlu olarak cereyan eder. Siyaset alanı, halk ile devlet idaresi arasındaki köprünün 

kurulduğu alan olmakla birlikte halkın sahipliğindeki refahın da dağılması işlevi üstlenmektedir. 

Demokratik devletlerde bu dağılım hukuk kuralları gözetiminde adil olma şartına sıkıca bağlıdır 

(Roskin, Cord, Medeiros & Jones, 2015: 230-232). Öte yandan siyaset alanın sınırlarının çizilmesi 

ve yönetim usullerinin belirlenmesi de demokratik sistemlerde, yasalara yani hukuka bağlanmıştır. 

Örneğin demokrasinin gerektirdiği hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı gibi 

ilkeler bu bağlantının açıkça ortaya konulduğu düzenlemelerdir. Bu doğrultuda ilk olarak, siyaset-

hukuk ilişkisi bir bakıma birbirini belirleyen, denetleyen ve düzenleyen iki kurumun ilişkisi olarak 

okunabilir. Anayasa yargısı ile siyaset arasındaki ilişkinin de bu minvalde ele alınması 

mümkündür.  

Anayasa yargısı ve siyaset arasındaki birbirini belirleme, denetleme ve düzenleme ilişkisi 

birbirinden farklı tezahürleri bulunmaktadır. Örneğin demokratik devletin gerektirdiği siyaset-

hukuk ilişkisi, her zaman siyasetin hukuka ya da daha dar anlamıyla kanunlara dayanması olarak 

ilerlememiştir. Siyaset alanı, yasama ve yürütme organlarındaki etkinliği genellikle yargı organları 

üzerinde de kurmaya meyletmiş ve yargı üzerinde egemenlik kurma eğiliminde olmuştur. Bu üstün 

gelme isteği demokratik ülkelerde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında ciddi sorunlar 

oluşturmuştur. Siyaset alanının, hukuk ve kanunları araçsallaştırıp amaç ve çıkarları etrafında 

yapısal ve işlevsel anlamda şekillendirdiği de görülmüştür1.  

Diğer taraftan anayasaların özgürlükçü, demokratik, liberal, muhafazakâr, Marksist vb. gibi 

sıfatlarla nitelenmesi hukuk-siyaset ilişkisini farklı yorumlamalara maruz bırakmıştır. Örneğin, 

Ortodoks komünist rejimlerde yargıçlar, yasaları hâkim komünist partinin ideolojik ilkeleriyle 

uyum içinde yorumlayabilmiştir. Dolayısıyla yargı tarafsız olmalıdır önermesi, tüm rejimler için 

geçerliliğini korumaz. Buna karşın, demokratik rejimlerde hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, 

 
1 Demokrasinin beşiği olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Japonya ile savaş yıllarında devlet, 

Amerika’daki yüz binden fazla Japon Amerikalıyı toplama kamplarına götürmüş ve temel hak ve özgürlükleri yok 

saymıştır. Amerika’daki hiçbir hukuki mercii 1980’li yılların başına kadar bu uygulamanın yasa-dışı ya da anayasaya 

aykırı olduğunu belirtmemiştir.  
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hukukun önünde eşitlik ve yargının bağımsız ve tarafsız olması, sistemin olmazsa olmaz nitelikleri 

olarak belirir (Sevinç, 2012: 186). Buradan hareketle ifade edilebilir ki, demokratik düzende 

anayasa yargısı, siyaset alanının mutlak ya da değil toplumsal rızaya dayanan anayasa hükümlerine 

göre denetim altında tutulması, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin siyasal iktidarın keyfi 

müdahalesine karşı korunması ve demokrasinin prensiplerinin işlemesi gibi amaçları öncelik 

kazanmaktadır. Öyleyse anayasa mahkemeleri bir siyasal sistemde, rejimde ya da ülkede özünde 

demokratik ve hukuk devletinin devamlılığının garanti altına alınması işlevini üstlenmelidir. Bu 

işlevin yürütülmesinde ise bağımsızlık ve tarafsızlık anayasa mahkemelerinin temel nitelikleri 

olmalıdır.  

2. Anayasa Yargısının Kökenleri ve Gelişimi 

Devletin kurumlarının birbirleriyle ve vatandaşlarla ilişkisi genellikle çok boyutlu ve 

karmaşıktır. Dolayısıyla, bu karmaşık ilişkilere temel sağlayan ya da tümünü kapsayacak bir 

anayasanın oluşturulması olanaklı gözükmemektedir. Bu noktada, anayasa mahkemeleri daha 

genelde anayasa yargısı, anayasa metinlerinin yorumunu yapma ve anayasa metninde açıkça yer 

almayan olgu, olay ya da durumlarla karşılaşıldığında yasal bir çözüm üretmek gayesine hizmet 

etmektedir (Roskin, Cord, Medeiros & Jones, 2015: 106). Anayasa yargısının bu işlevinin bir 

bölümü de siyaset ile ilişkisinin kurulduğu alanı tanımlar, diğer ifadeyle anayasa yargısı ve siyaset 

ilişkisi genellikle anayasaların siyasal gelişmeler bağlamında yorumlanmasıyla belirginleşmektedir 

(Arslan, 2005b: 32). Bu ilişki aynı zamanda anayasa yargısının ortaya çıkmasının da önemli 

nedenlerindendir. Zira anayasa yargısının demokratik bir ülkede siyasal sistemi baştan ya da 

yeniden kurma, denetleme ve düzenleme gayesine dayanarak geliştiğini ifade etmek mümkündür. 

Bu bağlamda anayasa yargısının kökeni ve gelişimine dair açıklamalar iki ayrı başlık altında 

incelenebilir. İlki, anayasa yargısının ortaya çıkışını belirli toplumsal ve siyasal dinamiklerin 

gelişimi üzerinden açıklayan kuramsal köken; ikincisi de anayasa yargısının kurumsal olarak devlet 

teşkilatı ve siyasal rejim içindeki gelişimi açıklayan pratik kökendir. 

2.1. Kuramsal Köken: Sosyal Sözleşmeci ve Hegemonyacı Korunma 

Anayasa yargısının ortaya çıkışını açıklayan çeşitli kuramlar bulunmaktadır. Fakat sosyal 

sözleşmeci ve hegemonyacı korunma kuramları, iki zıt anlayışı ifade etmeleriyle anayasa yargısının 

kökeni hakkında yol göstericidir. Ayrıca sözleşmeci ve hegemonyacı kuram, anayasa yargısının 

ortaya çıkışının mukayese edilerek açıklanmasına da imkân tanımaktadır. Bu nedenle bu iki 

kurama değinmek gerekmektedir.   

Sosyal sözleşmeci kuram, felsefi kökenlerini Antik Yunan dönemine bağlı olarak oluştursa 

da esasında XVI. yüzyılda içeriği doldurulan ve sistematikleştirilen bir anlayışı tasvir eder. Thomas 

Hobbes, John Locke ve J.J. Rousseau’nun başını çektiği sözleşmeci açıklama, devletin kökenine 

yönelik felsefesi ve siyasal tartışmaları içermektedir. Sözleşmeci kuramın birey rızasına dayanan 

siyasal alan tarifi aynı zamanda temel hak ve özgürlükler çerçevesinde sınırlandırılmış siyasal 

iktidarı/egemeni gerektirmektedir. Bu nedenle bireysel rızaya dayanan siyasal sistemin kuralları 

çerçevesinde sınırlandırılmış iktidar/egemen anlayışı, anayasa yargısının kökenindeki fikri anlayışı 

oluşturmaktadır (Lessnoff, 1986: 1-4).  

Sosyal sözleşmeci kuram, devletin kurulması ve meşruiyetinin sağlanması meselelerinin 

yanı sıra vatandaşların devlete karşı iddia edecekleri hakları ve ödevleri belirtmesiyle de siyasal 

alanın oluşumunda etkili olmuş ve gelişen anayasacılık düşüncesine zemin hazırlamıştır (Hepaksaz 

& Akdemir, 2010: 120). Siyasal iktidarın somutlaştığı alan olarak devletin mutlak gücünün 

sınırlandırılması idealindeki anayasacılık, XVI. yüzyıldan itibaren de sonuçları anayasa 

mahkemelerine kadar varacak olan, bu amaca yönelik, siyasal ve hukuki araçların oluşturulması 

söyleminde gelişmiştir (Erdoğan, 2003: 9). Anayasacılık, bir anayasanın varlığında sınırlı 

yönetimin oluşturması anlamı taşımaktadır. Ek olarak, yönetime ait kurumların ve siyasal 

süreçlerin anayasal kurallarla etkili bir biçimde sınırlandırıldığı düzeni de ifade eder. Bu düzen, 
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siyasal iktidar üzerinde iç ve dış denetimlerin kurulmasıyla temel hak ve özgürlüklerini korunması 

isteğini yansıtan değer, düşünce ve arzuların bütünününden oluşmaktadır (Heywood, 2018: 30). 

Buradan hareketle, sözleşmeci kuramın bireylerin hak ve özgürlükleri çerçevesinde devletin 

yetkilerinin sınırlandırılmasını ve denetlenmesini hukuk kuralları zemininde benimseyen anlayışı, 

XX. yüzyılın ortalarından itibaren anayasaların ve anayasa yargısının ortaya çıkmasında etkili 

olmuştur. Aynı zamanda bu kuram, bir ülkedeki anayasal düzenin varlığının gerekliliği üzerine 

yoğunlaşan fikirleri içermiştir. Sözleşmeci açıklamayla anayasa yargısının kökeni özellikle İkinci 

Dünya Savaşı sonrasına denk gelen dönemdeki anayasaların demokratik devletlerde vatandaşların 

temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ihtiyacına cevap verme amacında 

yatmaktadır. Ayrıca anayasa yargısının siyasal sistem içinde bulunmasını da anayasaların metinsel 

olarak yorumlanması ve korunması işlevine paralel olarak gerekli görmektedir (Özbudun, 2005: 

338). Sözleşmeci kuramın anayasa yargısının kökenine ilişkin açıklamalarını liberal öğretinin 

argümanlarını kullanarak yürüttüğü ifade edilebilir. Dolayısıyla liberal demokrasilerde olduğu gibi 

anayasa yargısının, siyasal alanın keyfi müdahalelerine karşı bireylerin haklarını koruma ihtiyacına 

cevap olarak doğduğunu iddia etmektedir. Bu kuram, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan 

insan hakları ihlallerinin demokratik sistemin araçları kullanılarak gerçekleştirildiği iddiasına 

dayanan ve bağımsız anayasa mahkemelerin kurulmasının gerekliliğini vurgulayan düşünürler 

tarafından destek görmüştür (Göztepe, 2012: 394).   

Sosyal sözleşmeci kuramın yanı sıra anayasa yargısının kökenini açıklayan bir diğer 

kuram, Ran Hirschl’e ait hegemonyacı korunma kuramıdır. Hirschl İsrail, Yeni Zelanda, Güney 

Afrika ve Kanada’daki anayasal gelişmeleri analiz ederek hegemonyacı korunma tezini ileri 

sürmüştür. Bu kurama göre, siyasi konumlarının tehlikeye girdiğini düşünen siyasal elitler, 

statülerini sağlamlaştırmak ya da kaybetmemek uğruna anayasal güvencelere ihtiyaç duymuştur. 

Demokratik düzende seçmen desteğinin kaybedilmesiyle iktidarı elinde tutmaları zorlaşan bu 

elitler, daha kolay etkileyebilecekleri anayasa yargısı düzenini oluşturmak istemişlerdir. Bu istek, 

ekonomik haklarının güvence altına alınmasını talep eden ekonomi elitleri ve siyasette etkinliğini 

arttırma hedefindeki yargı mensuplarınca da desteklenmiştir (Hirschl, 2004: 50-90). Böylece 

siyaset ve ekonomi alanının elitleri, çıkarlarının korunması işlevini anayasa yargısına yani anayasa 

mahkemelerine devretmişlerdir. Hegemonyacı kuramda bu korunma, görünürde bireylerin hak ve 

özgürlüklerini garantileme amacını taşısa da aslında çoğunluğun siyasal alan ile ilişkisini 

sınırlandırmış vaziyettedir (Kaya, 2016: 35). Dolayısıyla Hirschl’in, anayasa yargısının oluşumunu 

siyasal alanın egemenlik ya da hâkimiyet mücadelesine dayandırdığı görülmektedir. Hegemonyacı 

korunma, sistemin hegemonunun siyasal çatışma ya da rekabet sonrasında oluşabilecek güç 

kaybının önlemesi refleksi ile anayasa yargısının doğuşunu ilişkilendirmektedir. 

Anayasa yargısının kökenine dair bu iki kuramın açıklamaları doğrultusunda, anayasa 

mahkemelerinin biri demokratik bir diğeri de demokratik olmayan istençler doğrultusunda siyasal 

sistem içinde konumlandığı görülmektedir. Bu iki köken arasından birinin ülkelerde hâkim 

uygulamayı oluşturduğunu kesin bir dille onaylamak mümkün gözükmemektedir. Fakat bir 

ülkedeki anayasa yargısı ve siyaset arasındaki ilişkisinin yaşanan gelişmeler üzerinden tahlili, 

kuramsal açıdan da anayasa yargısının kökenine dair önemli açıklamaları içerebilir.  

2.2. Pratikteki Gelişmeler: Anayasa Mahkemelerinin Ortaya Çıkışı 

Anayasaların ya da bir üst/yüce ahlaki kuralın varlığı, tarihsel olarak Antik dönemdeki 

toplumsal ve siyasal ortama kadar götürebilir. Örneğin, Mısır firavunları adaletin yüceliğini, Çin 

imparatorları Tanrının egemenliğini, İslam halifeleri de şeriatın üstünlüğünü kabul etmesiyle bir üst 

kuralın varlığını onaylamışlardır. Fakat üst ahlak anlayışı her ne kadar modern dönemin 

anayasalarının oluşmasına kaynak teşkil etse de günümüzdeki anayasa yargısı sistemi üzerindeki 

etkisi sınırlı düzeydedir. Esasında anayasalar, XVIII ve XIX.  yüzyıllarda Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) ve Fransa’daki gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkmaya başlamıştır. Her ne kadar 

1654’te İngiltere’de Yönetim Aracı –Instrument of Government- adlı anayasal metin oluşturulmuş 
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olsa da uzun süre yürürlükte kalamamıştır. Günümüzde hala yürürlükte olan en eski anayasa, 1787 

tarihli ABD Anayasasıdır. Bu tarihten itibaren de Avrupa ülkelerinde anayasalar oluşturulmaya 

başlanmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşan anayasallaşma hareketleri, 

1990’larda Sovyetlerin dağılmasının ertesinde bağımsızlığını ilan eden ülkelerin anayasalarını 

oluşturmalarıyla doruk noktasına yaklaşmıştır (Sevinç, 2012: 188). Anayasallaşma süreci dikkate 

alındığında, anayasa yargısının gelişiminde temelde iki durağın varlığından söz edilebilmektedir. 

Bunlar, Amerikan ve Avrupa modelleridir. Amerikan model, ABD Yüksek Mahkemesinin 1803 

yılında anayasanın üstünlüğüne atıfla yasaların denetlenebileceğine yönelik verdiği hükmün 

geliştirilmesiyle oluşan modeldir (Özbudun, 2014: 405-406). Amerika modeli, yüksek mahkemenin 

haricinde diğer mahkemelerin de yasaların anayasaya uygunluk denetimini yaptığı modeldir. 

Kanada, Danimarka, Japonya ve İsveç’teki anayasa yargısı sistemi, Amerikan modeli referans 

alarak oluşturulmuştur (Gözler, 2011: 742). Avrupa modeli ise anayasal denetim yetkisinin sadece 

kendilerine tahsis edildiği yüksek mahkemelere sahiptir. Bu mahkemeler, anayasaya uygunluk 

denetimi yetkisini olağan yargı sistemi mahkemelerinin dışında yer alarak yürütmektedir 

(Kabaoğlu, 1994: 9). Avrupa coğrafyasında ilk olarak Çekoslovakya ve Avusturya’da oluşturulan 

Avrupa modeli anayasa mahkemeleri, XX. yüzyılın ortalarından itibaren İtalya, Almanya, Fransa 

ve Türkiye gibi ülkelerde kurulmuşlardır (Tunç, 1997: 20-22).  

3. Anayasa Yargısı-Siyaset İlişkisinin Kavşak Noktası: Türk Anayasa Mahkemesi  

Siyaset ve hukuk ilişkisi daha önce de değinildiği gibi birbirini belirleyen, denetleyen ve 

düzenleyen yönleri ile dikkat çekmektedir. Bu ilişkinin yoğunlaştığı alan olarak siyaset-anayasa 

yargısı ilişkisi de çoğunlukla anayasa mahkemeleri üzerinden yürütülmektedir. Diğer ifadeyle, 

anayasa mahkemeleri siyaset ve hukukun keşişim kümesinin temel elemanı olarak öne çıkmaktadır. 

Türk Anayasa Mahkemesi de kurulduğundan bu yana Türk siyasal hayatının gidişatına etki eden, 

denetleyen ve düzenleyen, aynı zamanda siyasal alandan etkilenen yargı aktörlerinden biri 

olagelmiştir. Dolayısıyla anayasa yargısı ile siyaset arasındaki ilişkiyi Anayasa Mahkemesi 

üzerinden incelemek, öncelikle bu kurumun Türk siyasal yaşamındaki gelişimine odaklanmalıdır. 

Bu doğrultuda Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, yapısı ve işleyişinin siyasal alanla girilen 

ilişkideki öneminin açıklanması gerekmektedir.  

 3.1. Mahkemenin Kurulmasının Siyasal Alanla İlişkisi 

Türkiye’de hukuki normların yetkilendirilmiş yüce mahkemece denetlenmesi düşüncesi ilk 

olarak Ziya Gökalp’in XX. yüzyılın başlarında yazdığı bir makalede yer almış, fakat kavramsal 

olarak Turhan Fevzioğlu tarafından kullanılmıştır (Anayasa Mahkemesi, 2020). Çok partili hayata 

geçişle birlikte mahkemenin kurulmasına yönelik talepler siyasi partilerin programlarında ve 

söylemlerinde yer almaya başlamışsa da 1961 Anayasası’na kadar somut adımlar atılmamıştır 

(Onar, 2003: 197-198). Ayrıca ifade etmek gerekirse Türk siyasal sisteminde yargı organı, 1961 

Anayasası’nın kuvvetler ayrılığı ilkesini kesin olarak benimsemesinden önce detaylıca 

düzenlenmemiştir. Örneğin, 1876 tarihli Kanun-u Esasi yargıya bir kuvvet olarak değinmemekle 

birlikte yalnızca yargı bağımsızlığına ilişkin hükümler içermiştir2. 1921 Anayasası da yargı 

organından hiç bahsetmemiş, 1924 Anayasası yargıyı bir kuvvet olarak nitelendirirken, meclisin 

üstünlüğü ilkesine dayanmasıyla yargının rolünü kısıtlayan eğilimler taşımıştır. 1961 

Anayasası’nda ise yargı organı detaylıca ele alınarak bir yetki olarak nitelendirilmiş ve mahkemeler 

yürütme ve yasama organları karşısında bağımsızlaşma anlamında ciddi dönüşümler geçirmiştir. 

Örneğin, hâkimlerin her türlü özlük haklarına teminatlar getirilmiştir3. 1982 Anayasası da yargı 

yetkisini, 1961 Anayasası’nın hükümleri doğrultusunda düzenlemiştir. Mahkemelere hiçbir organ, 

mercii ya da makamın müdahale edememesini garanti altına almış ve yargı bağımsızlığının 

konsolidasyonu noktasında önemli adımlar atmıştır (Md. 132). Dolayısıyla anayasa yapımı 

 
2 1876 Anayasası’nın ilgili maddeleri için bkz. (Md. 81, 86, 88). 
3 1961 Anayasası’nın ilgili maddeleri için bkz. (Md. 7, 133, 134). 
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süreçleri ki Türkiye’de incelenen yıllar bağlamında bu süreçler askeri darbeler sonrasına denk 

gelmektedir, siyasal alandaki gelişmelere bağlı olarak ilerlemiştir. Dolayısıyla Anayasa 

Mahkemesinin oluşturulmasına kadar gelen gelişmelerin siyasetin odağında yürütüldüğü ileri 

sürülebilmektedir.  

Öte yandan Türkiye’de anayasal hareketlerin fikirsel anlamdaki gelişimi de bir yönüyle 

siyasal alanla irtibatlıdır. Anayasa yargısına dair tartışmalar Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

yüzyılında Tanzimat döneminde başlasa da yukarıda da belirtildiği üzere İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında ülkenin öncelikli gündemi haline gelmiştir. Özellikle muhalefet partileri tarafından dile 

getirilen sınırlandırılmış iktidar söylemi, 27 Mayıs Darbesi’nden önce de etkili olsun ya da olmasın 

Demokrat Parti (DP) dâhil çoğu partinin benimsediği programın içinde yer almıştır. Örneğin, 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 14 Ocak 1959 tarihinde yayımladığı İlk Hedefler 

Beyannamesi’nde Anayasa Mahkemesinin kurulmasına yönelik talep somutlaştırılmıştır 

(Tuğluoğlu, 2017: 281). Ergun Özbudun (2012: 7-8), CHP’nin darbenin ardından siyasal sistemin 

yeniden inşa sürecindeki güçlü konumunun da etkisiyle, rejimin planlayıcılarının Anayasa 

Mahkemesini kurduğunu belirtmektedir. Bülent Tanör (1991: 9) de Anasaya Mahkemesinin 

kurulmasının 27 Mayıs Darbesi ve bu darbeye neden olan koşullardan bağızmsız 

düşünülemeyeceğini belirtmektedir. Bu görüşler aynı zamanda, 1961 Anayasası’nın askeri 

müdahale sonrasında oluşturulması nedeniyle de askeri otoritenin sivil otorite karşısındaki 

konumunu güçlendirecek hükümleri içerdiği genel kabulüne de dayanmaktadır. Örneğin, Milli 

Güvenlik Kurulunun kurulması ya da Genel Kurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına karşı 

olan sorumluluğunun Başbakana aktarılması, askeri otoritenin sivil otoritye göre güçlendirilmesine 

örnek teşkil etmektedir (Özbudun, 2014: 45). Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin kuruluşunda 

etkili olan anlayışın, siyasal etkiden bağımsız değildir. Böylelikle Anayasa Mahkemesinin 

kökenleri ile asli kurucu iktidar niteliğiyle siyasal iktidar arasındaki ilişki kurulmaktadır. Dönemin 

iktidarının siyasal eğilimini mahkemenin kurulma mantığından izole düşünmek neredeyse 

olanaksızdır. Bu bağ Anayasa Mahkemesinin yapısal niteliğinde de tespit edilebilmektedir.  

 3.2. Mahkemenin Yapısının Siyasal Alanla İlişkisi 

Anayasa Mahkemesinin yapısal özelliklerinin, mahkemenin siyasal alanla ilişkisinin 

belirginleştiği bir diğer alan olarak okumak mümkündür. Burada öne çıkan hususlardan biri 

mahkemede görevli yargıçların belirlenmesinde benimsenen yöntemin siyasal alan ile ilişkisinin 

irdelenmesiyle açıklanabilir. Bu noktada anayasa mahkemelerinin siyasal alan ile ilişkisi genellikle 

yargıçların meslekleri ve mesleklerini icra etmeleri bağlamında siyasal alana bağımlı hale 

gelmesiyle ilişkilendirilmektedir (Güveyi, 2012: 159). Örneğin, ABD’de yargıçların ömür boyu iş 

güvenceleri bulunmakta ve Yüksek Mahkeme yargıçları ABD başkanı tarafından Senato’nun 

onayıyla atanmaktadır. Dolayısıyla siyasal alanla baştan kurulan atama ve görevlendirmenin siyasal 

alana bağlılığı nedeniyle anayasa mahkemelerinin kadroları ya da kurumsal yapısı siyasal alan 

yakınlaşmaktadır (Heywood, 2007: 438). Yüksek mahkeme üyesi olmakla siyasi/bürokratik elite 

yakınlık arasında kurulan doğru orantılı ilişki, anayasa mahkemelerinin benimsediği yargıçların 

belirlenme yönteminindeki mevcut tartışmalarının çıkış noktasını oluşturmaktadır. Burada 

belirtilmelidir ki, yargıç atamalarının tümünün siyasal alan doğrudan ilişkili olarak gerçekleştiğini 

iddia etmek yersizdir. Zira dikkat çekilmek istenen husus belirtilen yöntemlerle yapılan atamaların 

anayasa yargısı ile siyaset arasındaki ilişkiyi yoğunlaştırdığıdır. 

Bu açıdan bakıldığında Anayasa Mahkemesini kuran 1961 Anayasası’na göre, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi (TBMM) mahkemeye üç, Cumhuriyet Senatosu ise iki üye seçebilmekteydi. 

Cumhurbaşkanının da iki üye seçme yetkisi bulunmaktaydı. Yargıtay iki asil iki yedek, Danıştay 

iki asil bir yedek, Askeri Yargıtay bir asil, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bir asil ve Sayıştay da 

bir asil üye seçmekteydi4. Dolayısıyla üyelerin seçimindeki yöntemin öncelikle siyasal/bürokratik 

 
4 1961 Anayasası’nın ilgili hükümleri için bkz. (Md. 145).  
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elit ile doğrudan ilişkisinin kurulabildiği ve mahkemenin belirli açılardan yapısal özelliklerinin 

siyasal alan tarafından belirlendiği görülmektedir. Bürokratik elitin siyasal elite üstünlük kurduğu 

bu atama usulü ile 1982 Anayasası’nın ilk halinde yer alan TBMM’nin Anayasa Mahkemesine üye 

seçme usulünün kaldırılması, Özbudun’a (2014: 47) göre de hem Anayasa Mahkemesinin 

meşruluğunu zedelemiş hem de mahkemeyi siyasal alana daha da bağımlı hale getirmiştir. 

1982 Anayasası’nda 2010 yılında yapılan değişikliklerle birlikte ise Anayasa Mahkemesi 

on yedi üyeden oluşmaktaydı. Bu değişiklikle beraber TBMM üç üye, Cumhurbaşkanı da on dört 

üyeyi seçer hale gelmiştir. Son olarak da 2017 yılındaki referandumda kabul edilen ve 2018’de 

yürürlüğü giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Anayasa Mahkemesinin üyelerinin 

seçilme usulü şu şekilde belirtilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası, Md. 146/1-2):  

• Mahkeme toplamda on beş üyeden oluşmaktadır, 

• TBMM on beş üyenin üçünü seçebilmektedir, 

• Cumhurbaşkanı ise geri kalan on iki üyeyi seçebilmektedir. 

Anayasada her ne kadar TBMM ve Cumhurbaşkanın mahkemeye seçeceği üyeler belirli 

kriterlere bağlansa da anayasa yargısı ile siyasal alan arasındaki ilişki devam etmektedir. Fakat 

Anayasa Mahkemesine üye seçme yönteminin geçmişten günümüze bürokratik elitten siyasal elite 

doğru bir yetki kaymasının varlığı da söz konusudur. Bu yetki kaymasının mahkemenin üye 

seçiminde atanmışlardan ziyade seçilmişlerin rolünü arttırmasının mahkemenin demokratik 

meşruluğuna olumlu katkı sağladığı ifade edilebilir.  

 3.3. Mahkemenin İşleyişinin Siyasal Alanla İlişkisi 

Anayasa Mahkemesinin, anayasada sadece mahkemeye özel görevleri bulunmaktadır. Bu 

yetkiler sayesinde de mahkemenin yasaları yorumlabilme ve görevleri doğrultusunda siyasal hayatı 

etkileme, düzenleme ve denetleme kapasitesine sahip olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla Anayasa 

Mahkemesinin siyasal alan ile ilişkisi işlevleri bakımından da incelebilmektedir. Buna göre 

Anayasa Mahkemesinin yetki, işlev ve görevleri 1982 Anayasasında şöyle sıralanmaktadır:  

• Devletin üst kademe yöneticilerini yüce divan sıfatıyla yargılar (Md. 148), 

• Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakar (Md. 69/9), 

• Siyasi partilerin mali denetimini yapar (Md. 69/4), 

• Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı ve parlamento üyeliğinin düşürülmesine 

ilişkin itiraz davalarına bakar ve hüküm verir (Md. 85),  

• Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanını seçer (Md. 158/2), 

• Bireysel başvurulara karar verir (Md. 148),  

• Norm denetimi yapar. 

Mahkemenin yetkileri nicelik açısından sınırlı olsa da nitelik olarak oldukça mühimdir ve 

geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu alan aynı zamanda siyaseti ve siyasal gelişmeleri de ihtiva 

etmektedir. Zira cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve bakanlar gibi siyasal alanın aktörlerini yüce 

divan sıfatıyla yargılayabilmesi, demokratik rejimlerin kilit aktörleri siyasal partilerin 

kapatılmasına ilişkin davalarda hüküm vermesi ve mali denetimini yapması, milletvekillerinin 

yasama organındaki statüleriyle ilgili kararın verildiği mercii olması Anayasa Mahkemesinin 

siyasal alanla ilişkisinin somutlaştığı alanlar olarak ifade edilebilir. Nihayetinde bu işlemlerin tümü 

siyasal alanı ilgilendirmektedir. Öte yandan, her ne kadar Türk Anayasa Mahkemesinin temel 

görevi norm denetimini yapmak olsa da işlevlerinin siyasal alanla ilişkisinin yoğunluğu siyasi parti 

kapatma davalarında kendini açıkça göstermektedir (Gözler, 2011: 756). Bu açıdan 
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değerlendirildiğinde, mahkemenin siyasi parti kapatma yetkisinin detaylıca incelenmesi 

gerekmektedir.  

Bu doğrultuda ilk olarak, siyasi partilerin mahkemece kapatılması sonucunu doğuran 

faaliyetlerinin 1982 Anayasası’nda yer aldığı şekliyle bilinmesi gerekmektedir. Çünkü Anayasa 

Mahkemesinin siyasal hayatı denetleme ve düzenleme işlevi bu hükümlerde tespit edilebilmektedir. 

Buna göre 1982 Anayasası’nda parti kapatma sebepleri ise şu şekilde sıralanmıştır:  

• Bir siyasi partinin tüzük ve programının 1982 Anayasası’nın 68. maddesinin 4. 

fıkrasına aykırı olması, 

• Bir siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrasındaki hükümlere aykırı eylemlerin odağı 

haline gelmesi, 

• Bir siyasi partinin yabancılardan maddi yardım alması. 

Partilerin kapatılmasına neden olan sebeplerde 1982 Anayasası’nın 68. maddesinin 4. 

fıkrası, mahkemenin parti kapatma davalarında esas aldığı ölçüt olarak öne çıkmaktadır. 68. 

maddenin 4. fıkrasındaki hükümlere göre siyasal partilerin tüzük ve programlarının:  

• Devletin bağımsızlığına, 

• Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 

• İnsan haklarına, 

• Eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, 

• Milli egemenliğe, 

• Demokratik ve laik Cumhuriyetin ilkelerine aykırılık oluşturamayacağı, 

• Bir sınıf ya da zümrenin diktatörlüğünü savunamayacağı, 

• Suç işlenmesine teşvik edemeyeceğinin altı çizilmektedir. 

1982 Anayasası’nda, siyasi partilerin tüzük ve programlarının yukarıdaki şartlara bağlı 

kalınmadan oluşturulması partilerin kapatılma nedeni olarak hükme bağlanmıştır. Fakat Anayasa 

Mahkemesi, görece daha sabit olan bu ölçütlere ek olarak, odağı haline gelme gerekçesiyle de 

siyasi partileri kapatmıştır. Mahkemenin anayasayı yorumlama yetkisinin aktif olarak kullanıldığı 

bu işlev, mahkemenin siyaset alanına da doğrudan müdahalesine yol açmıştır (Öztürk, 2014: 192). 

Bu doğrultuda işlevsel anlamda siyasal olmanın, mahkemenin yorumlayıcı yargısal denetiminden 

kaynaklandığı sonucuna da varılabilmektedir. 

4. Türk Anayasa Mahkemesinin Anayasa Yargısı-Siyaset İlişkisi Üzerinden 

 İrdelenmesi 

Anayasa Mahkemesi üzerinden anayasa yargısı ve siyaset arasındaki ilişkiyi Türkiye 

bağlamında tartışmaya, anayasa yargısının kökekine dair kuramsal tartışmaların Türkiye’deki 

anayasal düzenin kurulması ve işleyişine yaklaşımlarının değerlendirilmesiyle başlanabilir. Türk 

Anayasa Mahkemesinin siyasal alanla ilişkisi anayasa yargısının kuramsal kökenleri dikkate 

alınarak irdelendiğinde hem bir askeri darbe sonrasında hem de toplumun çeşitli kesimlerinin 

temsilinden uzak bürokratik seçkinci bir zümrenin öncülüğünde kurulmasıyla sözleşmeci kuramın 

argümanlarından uzak düşmektedir. Buna karşılık Hirschl’in hegemonyacı korunma kuramı, Türk 

siyasal hayatı ve Anayasa Mahkemesi arasındaki ilişkiye belli noktalarda açıklık getirmektedir.  

Özbudun (2014: 471-472) 1961 Anayasası’nı oluşturan ve merkezi temsil eden ordu ve 

bürokrasinin benimsedikleri değerleri ve menfaatlerini koruma amacıyla anayasa yargısının 

oluşturulmasını desteklediğini ifade etmektedir.  Buna göre bürokratik kesim, siyaset alanından 
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gelecek herhangi bir tehlikeye karşı Anayasa Mahkemesini denge ve fren mekanizması olarak 

oluşturmuştur. Bu noktada, Osmanlı’nın son döneminden itibaren siyasal hayata egemen olan 

bürokratik elitin çok partili hayat sonrası yaşadığı siyasal ve sosyal güç kaybı ile bu kesimlerin 

Anayasa Mahkemesinin kurulması yönündeki talepleri dikkate alındığında, Hirschl’in kuramının 

geçerliliği daha da kabul edilebilir gözükmektedir (Özbudun, 2012: 18). Nitekim Anayasa 

Mahkemesinin kurulmasının, asker ve bürokrasi elitinin iktidarının zayıflamaya başladığı 1950 

yılları sonrasına denk gelmesi de bu iddiayı destekleyecek bir gelişme olarak okunabilir. Bu açıdan 

ilk olarak, devletin kurucu ideolojisinin ya da politik güç merkezinin siyasal iktidardan 

uzaklaş(tırıl)masının, Anayasa Mahkemesinin ve anayasa yargısının oluşumuna dair isteklerin 

somutlaşmasının gerisinde yatan önemli bir etken olduğu düşünülebilir.  

Öte yandan, anayasa yargısının kökeni, yapısı ve işlevi göz önünde bulundurulduğunda 

mahkemelerin siyasal alanda konumlanması diğer ifadeyle siyaset ile ilişki kurması demokratik 

sistemlerde hem doğal hem de gereklidir (Doğan, 1984: 19). Buna göre, anayasalar eğer siyasal 

sistemi tesis ediyorsa, anayasa mahkemelerinin de siyasal alanı denetleme ve gerektiğinde 

düzenleme yetkisine sahip olması gerekmektedir. Fakat Türkiye’de, Anayasa Mahkemesinin 

siyasal alanı denetleme ve düzenleme işlevinin doğurduğu sonuç ve uygulamalar demokratik 

düzenin gerektirdiği ideal anayasa yargısı-siyaset ilişkisinden bazı yönleriyle ayrışmaktadır. Bu 

ayrışmaların belirgin göstergelerinden biri de Anayasa Mahkemesinin meşruluğu tartışmalarında 

yer almaktadır (Dede, 2014: 145). Anayasa Mahkemesinin meşruluk tartışması ilk olarak, anayasa 

mahkemelerinin demokrasilerdeki ideal konumuyla siyasal hayattaki çıktıları arasındaki uyum 

sorununda cereyan etmektedir. Burada hem ülkenin siyasal rejimini hem de vatandaşların temel 

hak ve özgürlüklerini koruma yetkisi üst mahkeme olarak anayasa mahkemelerine verilmektedir. 

Diğer ifadeyle anayasa mahkemeleri, birey haklarını siyasal otoritenin keyfi uygulamaları 

karşısında koruyan, özgürlükçü ve hukuk eksenli bir tutumla hem kendi hem de sistemin 

meşruiyetini sağlamak ve sürdürmekle yetkili kurumlardır (Arslan, 2005a: 34). Türk Anayasa 

Mahkemesinin kuruluşu, yapısı, yetkileri ve siyasal alana etkileri dikkate alındığında, asker ve 

bürokrasi elitinin çıkarlarının merkeze alındığı anlayışın anayasa yargısı-siyaset ilişkisini 

biçimlendirdiği ifade edilebilir. Tarihsel pratiklere göz atıldığında ordu ve yargı başta olmak üzere 

devletin bürokratik elitlerinin, Anayasa Mahkemesinin siyasal alanı düzenleme işlevinin lehine 

işlediği kesimler olarak öne çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri siyasal iktidar 

merkezinde konumlanma argümanına, ekonomi ve sermayenin önemli bir kısmına, sivil toplumun 

araçlarına ve resmi ideolojinin meşru olarak korunması görevine sahip olan ya da sahip olduğunu 

iddia eden bürokratik elitin siyasal anlamdaki gücü, Anayasa Mahkemesi üzerinde de etkisini 

sürekli hissettirmiş ve mahkeme bürokrasi elitinin beklentileri paralelinde uygulamalara 

başvurmuştur (Erdoğan, 2001: 66). Anayasa Mahkemesi bu yönüyle Türk siyasal hayatında 

anayasa yargısı ve siyaset ilişkisine ideolojik ya da taraflı nitelikler yüklemesiyle, demokratik 

sistemin prensiplerine aykırılık oluşturmuştur. Zira anayasa mahkemeleri kanunlar başta olmak 

üzere hukuki normların anayasaya uygunluk denetiminden görevli yargı organlarıdır (Gözler, 2011: 

698). Üst yargı organı olmanın ayırt edici özelliği de taraflı ve bağımlı olamasıyla açıklanabilir. 

Fakat siyaset doğası gereği taraf olmayı gerektiren faaliyetleri bünyesinde barındırmaktadır. Türk 

Anayasa Mahkemesi bağlamında siyaset ve anayasa yargısı ilişkinde genellikle bu ayrımın 

belirsizleştiği alanlar tespit edilebilir. Demokratik sistemlerin siyasal katılma, temsil ve rekabete 

yaptığı değer atfının anayasa mahkemelerinin kısıtlayıcı eylemlerine maruz kalmasının da bu 

alanların geniş bir bölümünü oluşturduğu düşüncesi tartışmaya değerdir (Tuncel & Bakan, 2013: 

5365). Bu noktada, anayasa mahkemelerinin siyasetin yerine geçerek siyasal çıktı vermesi ve 

siyasal alan ile ilişkisindeki aksaklıkların ortaya çıkması temelde şu davranışlara bağlanabilir:   

• Anayasa mahkemelerinin bir siyasi anlayış, ideoloji ya da baskıyla kararlarını vermesi, 

• Ya da bizatihi siyaset alanının yerine geçerek aktif olarak politika üretmesi. 
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Bu iki durumun ortaya çıkması anayasaların yorumlanmasına atıfla açıklanabilir. Hukukçu 

Kemal Gözler ’in (2006: 135) ifadesiyle bir kanunun ya da siyasal iktidarın eylemlerinin anayasaya 

uygunluğunu saptamanın bilimsel bir yöntemi bulunmadığı gibi kanunların anayasa uygun 

olmadığını gösteren turnusol kâğıdı da daha icat edilmemiştir. Dolayısıyla anayasa mahkemeleri 

anayasa metnindeki hükümleri yorumlayarak hüküm verir ve hukuki normlar oluştururlar. 

Böylelikle anayasa yargısının, anayasaları güncel siyasal ve toplumsal gelişmeler üzerinden 

yorumlaması kaçınılmaz hale gelmektedir. Türk Anayasa Mahkemesi açısından da yukarıda 

değinilen iki davranışın anayasa yargısı-siyaset ilişkisinde bir takım problemleri meydana getirdiği 

söylebilir. Bir siyasi anlayış ya da ideoloji doğrultusunda karar verme sorunu ilk olarak, yargıçların 

değer-bağımsız hareket edememesi ve siyasal düşüncelerinin görülen davaların sonuçlarını 

etkilemesinde belirginleşmektedir (Heywood, 2007: 440-441). Çünkü siyasal gelişmelere göre 

yorumlanan anayasa hükümlerinin, yorumlandığı ortam, kültür ve yorumlayıcının dünya 

görüşünden bağımsız olması ihtimali oldukça düşüktür (Arslan, 2005b: 142). Bu açıdan Anayasa 

Mahkemesinin kurulduktan sonraki dönemde yukarıda değinilen yapısal anlamda siyaset ile ilişkisi 

dikkate alındığında, üyelerinin atanmasında ülkenin kurucu ideolojisinin temsilcisi konumundaki 

bürokrasi elitinin etkinliği mahkeme kararlarının siyasal etkiden muaf tutulmasını zorlaştıran 

durumlardandır. Bu noktada anayasa yargısı-siyaset ilişkisinde siyasal alanın belirleyiciliği öne 

çıkmaktadır. Bu bağlam içerisinde, Anasaya Mahkemesinin siyasi parti kapatma davalarının 

Türkiye’de anayasa yargısı ve siyaset arasında cereyan eden ilişkide siyasetin etkisinin 

belirginleştiği alanlar olarak ele almak imkân dâhilindedir. 

Anayasa Mahkemesi kurulduğundan bu yana Türk siyasal hayatında İslam, etnik milliyetçi 

ve komünizm refleksine sahip olanlar başta olmak üzere birçok birçok partinin kapatılmasına 

hüküm vermiştir (Özbudun, 2005: 343). 1961 Anayasası döneminde İşçi Çiftçi Partisi, Türkiye İşçi 

Partisi, İleri Ülkü Partisi, Milli Nizam Partisi, Büyük Anadolu Partisi ve Türkiye Emekçi Partisi 

kapatılmıştır. 1982 Anayasası döneminde de Huzur Partisi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, 

Sosyalist Parti, Halkın Emek Partisi, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Yeşiller Partisi, Demokrasi 

Partisi, Sosyalist Türkiye Partisi, Demokrat Parti, Diriliş Partisi, Sosyalist Birlik Partisi, 

Demokratik Barış Partisi, Demokratik Kitle Partisi, Demokrasi ve Değişim Partisi, Emek Partisi, 

Refah Partisi ve Fazilet Partisi kapatılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak, diğer çoğu demokratik 

ülkelerde olduğu gibi Türk Anayasa Mahkemesi de siyasal alanın birincil aktöleri olan siyasi 

partileri kapatmasıyla anayasa yargısı-siyaset ilişkinde yargının belirleyici ve düzenleyici yetkisini 

somutlaştırmıştır. Anayasa yargısı ve siyaset ilişkisi bağlamında çalışmanın iddia ettiği, Anayasa 

Mahkemesinin devletin resmi ideolojisi doğrultusunda var olan mevcut politik güç düzeninin 

devamını sağlama gayesi ve siyasetin anayasa yargısı üzerinde hâkimiyet kurma meyili, siyasi 

partilerin kapatılma kararlarına başvurularak açıklanabilir. Ayrıca Anyasa Mahkemesinin parti 

kapatma kararlarının gerekçeleri arasında sayılan devlet ve milletin bölünmez bütünlüğü anlayışını 

buradaki tahlilde dışarda tutmak gerekir. Nitekim devletin, anayasal düzenin ve siyasal sistemin 

parçalanmasına ya da yok edilmesine yönelik tehditlerin önlenmesi, ideolojik davranmaktan ziyade 

anayasa mahkemelerinin temel görevleri arasında değerlendirilebilir. Milli devlet ilkesiyle 

bütünleşen devletin bölünmezliği anlayışı, siyasi partilerin bazılarının kapatılması hususunda 

verilen kararlarının gerekçesini oluşturmuştur (Bulut, 2005: 507). Örneğin, Türkiye İşçi Partisi5, 

Türkiye Emekçi Partisi, Türkiye Bileşik Komünist Partisi6, Sosyalist Parti7 ve Halkın Emek Partisi8 

bu gerekçeyle kapatılmıştır. 

 
5 İlgili karar için bkz. E. 1971/3 (Parti Kapatma), K. 1971/3, K. T. 20.07.1971, AYMKD Sayı: 9, 80-131.  
6 İlgili karar için bkz. E. 1990/1 (Parti Kapatma), K. 1991/1, K.T. 16.07.1991, AYMKD Sayı:27(2), 885-970. 
7 İlgili karar için bkz. E. 1991/2 (Parti Kapatma), K.1991/2, K.T. 10.07.1992, AYMKD Sayı: 28(2), 696-831. 
8 İlgili karar için bkz. E. 1992/1 (Parti Kapatma), K. 1993/1, K.T. 14.07.1993, AYMKD Sayı: 29(2), 925-1200. 
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Öte yandan Milli Nizam Partisi9, Refah Partisi10  ve Huzur Partisi11 ise cumhuriyetin laiklik 

ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği ve partilerin ve mensuplarının laiklik ilkesini ihlal 

ettiği gerekçesiyle kapatılmıştır. Fazilet Partisi’nin kapatılmasında da dini hükümlerin geçerli 

olduğu bir sosyo-politik düzen taraftarlığı yapma gerekçesi etkili olmuştur12. Siyasi partiler 

demokratik sistemlerdeki toplum kesimlerinin temsiline ve siyasal katılmaya yaptığı katkı 

bağlamında düşünüldüğünde, Anayasa Mahkemesinin siyaset alanını daralttığı, rekabet ortamının 

adil ve eşit olmasını olumsuz etkilediği görülmektedir. Bu durumun ötesinde Hikmet Bila’nın 

(1999: 151) da ifade ettiği gibi bürokratik elitin sahiplendiği Kemalizm ideolojisinin ve bu ideoloji 

doğrultusunda şekillenen rejimin korunması refleksinin, mahkemenin parti kapatma kararların 

sirayet etmesi anayasa yargısı ve siyaset ilişkinde, siyasal alanın ideolojik gerekçelerle daraltıması 

problemini doğurmaktadır. Bu problemin de Anayasa Mahkemesinin bir anlamda vesayet makamı 

olduğu anlayışını sürekli hale getirdiğini ve demokrasinin yerine otoriteyi, birey yerine müesses 

düzeni önceleyen konumunu öne çıkarttığna yönelik iddiayı desteklediği görülemektedir (Işık 

2012: 415-419). Özetle, Anayasa Mahkemesi laiklik ve devletin bölünmez bütünlüğü ilkelerini 

ideolojik saiklerle yorumlayarak siyasal alanın aktörlerinin faaliyet alanını daraltma eğilimi 

göstermiştir (Kaya, 2012: 29; Özbudun, 2014: 422-25). Bu noktada liberal değerlerden biri olan 

siyasal alanda fikirlerin serbestçe ifade edilmesi ve siyasal iktidarı kazanmak amacıyla rekabet 

etmesi görmezden gelinerek, militan eğilimli demokratik düzenin korunması öncelenmiştir 

(Erdoğan, 2001: 63-64). Bu durum da Türkiye’de siyaset-anayasa yargısı ilişkisinde Artun Ünsal’ın 

(1980: 150) da yerinde tespitiyle, siyasal rejimin yegâne temsilcisi olma iddiasındaki siyasal 

iktidarın güç paylaşımına yanaşmadığının ve iktidar tekelinin ve bu tekeli sürdüren düzenin 

Anayasa Mahkemesi üzerinden sağlanmaya çalışıldığının belirtisi olarak okunabilmektedir.   

Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Çağdaş demokrasilerin hukuk devleti ilkesi üzerine konumlandığı tatışma götürmezdir. Bu 

sistemlerde anayasa yargısı ve siyaset arasındaki ilişki demokratik düzenin gereklerine uygun 

olarak insan hakları, hukukun evrensel presipleri ve kuvvetler ayrılığı ilkesi temelinde birbirini 

denetleyen ve düzenleyen bir yapıda olmalıdır. Ne zamanki bu ilişkinin güç dengesi bir kurumun 

lehine değişir hem rejimin meşruluğu hem de siyasal sistemin devamlılığı birtakım problemlerle 

karşı karşıya kalmaktadır. Nitekim siyaset genellikle egemenliğinin hacmini genişletmeye meyil 

ederken, demokrasilerde hukuk belirsizlikleri gidermeyi ve sınırsız güç kullanımı siyasal iktidar 

aleyhine sınırlamayı gayeler.   

Türk siyasal hayatı açısından Anayasa Mahkemesinin siyaset-hukuk kurumlarıyla yakın 

ilişkisi ve kararlarının siyasal eğilimler taşıması mahkemeyi yönelen eleştirilerin temel referans 

noktası olarak öne çıkmaktadır. Bu eleştirileri doğuran nedenlerden ilki, mahkemenin kurulmasında 

ve işlevlerindeki ideolojik kaynaklar olarak görülebilir. Anayasa Mahkemesi, hegemonyacı 

korunma kuramının açıklamasıyla bürokratik elitin siyasal alandaki egemenliğini koruma amacına 

cevaben kurulmasıyla, anayasa yargısı ve siyaset ilişkisinin tarafsız ve bağımsız olma idealinden 

uzaklaşmaktadır. Anayasal düzenin ordunun müdahaleleri sonrasında oluşması da bürokratik 

vesayetin kurumsallaşmasının önünün açılmasına neden olmuş ve bu dönemde Anayasa 

Mahkemesi Türk kurucu elitlerinin resmi ideoloji eksenli rejimi koruma isteğine bağımsız bir tavır 

geliştirememiştir. Diğer ifadeyle, mahkemenin kurulmasındaki gerekçe ve kuruluş sürecinin resmi 

ideoloji eğilimli bürokrasinin egemenliğinde ilerlemesi bu durumun oluşmasında etkili olmuştur. 

Bu eğilim, özellikle de siyasi parti kapatma davalarından belirginleşmiştir. Anayasa Mahkemesi 

kapattığı siyasi partilerin davlarında laiklik ve milli devlet unsurlarının ihlal edildiği gerekçesini 

 
9 İlgili karar için bkz. E. 1971/1 (Parti Kapatma), K. 1971/1, K.T. 20.5.1971, AYMKD Sayı:9, 66-70. 
10 İlgili karar için bkz. E. 1997/1 (Parti Kapatma), K. 1998/1, K.T. 16.1.1998.  
11 İlgili karar için bkz. 15.10.1984 tarih ve 18546 sayılı Resmi Gazete.  
12 İlgili karar için bkz. E. 1999/2 (Parti Kapatma), K. 2001/2, K.T. 22.6.2001, AYMKD, Cilt:2 Sayı:37, 1475.  
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çoğunlukla kullanmıştır. Siyasal eğilimler taşıdığı iddia edilen bu kararlar da Anayasa 

Mahkemesinin siyasal sistemdeki rolüne ilişkin tartışmalara neden olmuştur.  

Anayasa mahkemelerinin siyasal alanla ilişkisinin özü itibariyle zorunlu olduğu tartışma 

götürmemektedir. Türk Anayasa Mahkemesi de kuruluşu, yapısı ve işleyişi ile bu argümanı 

örneklendirmektedir. Fakat siyasal alanın Anayasa Mahkemesinin hem kuruluşunda belirleyici rol 

oynaması hem de ileriki zamanlarda yapısı ve işleyişine dâhil olması siyasetin anayasa yargısına 

yönelik egemenlik iddiasını güçlendirmiştir. 

Türkiye’de anayasa yargısı ile siyaset arasındaki ilişki, siyasetin anayasa yargısını 

oluşturan özne olması ve aynı zamanda anayasa yargısının da yargısal denetiminin muhatabının 

siyaset olması bağlamında iç içe geçmiş bir görünümdedir. Yani Türkiye’de Anayasa 

Mahkemesinin konumu dikkate alındığında, siyaset ile “baştan” ilişkili olması ve siyasal üstünlük 

mücadelesinde yer alması özellikleri dikkate alındığında anayasa yargısı-siyaset ilişkisinin anayasa 

yargısının siyasetin etkisiyle siyasal alana egemenlik kurma eğiliminde geliştiği sonucuna 

varılabilir.   

Anayasa Mahkmesinin kurulması, yapısı ve çıktıları dikkate alınğındığında anayasa 

yargısı-siyaset ilişkisinin hukuk devleti ilkesi ve demokratik değerlere dayanan anlayıştan farklı 

olarak dönemin hâkim siyasal ideolojisine paralellik arz ettiği görülmektedir. Diğer ifadeyle 

ülkenin kurucu ya da resmî ideolojisinin Anayasa Mahkemesinin siyasal hayata yönelik çıktılarını 

şekilledirdiği ifade edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ideolojisinin güvenlik refleksini ve 

siyasal iktidar tekelinin korunması amacı da özellikle siyasi partilerin kapatılma davalarındaki 

laiklik ilkesine aykırılık gerekçesinde belirginleşmiştir. Kemalizm merkezli rejimin güvenceye 

alınmasına anayasa yargısının siyaseten sindirme yeteneğinin de eşlik etmesiyle kuruluştan beri var 

olan müesses düzenin devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır.  
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