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I. A- 13.12.1960 tarih, 157 sayılı “Kurucu Meclis Teşkili Hakkında Kanun”, Madde 
1-“Kurucu Meclis, (…) Millî Birlik Komitesi ile, (…) bu kanun hükümlerine göre 
kurulacak olan Temsilciler Meclisinden teşekkül eder.” 
 
Madde 4- Temsilciler Meclisi, illerin ve aşağıda yazılı teşekküllerin Temsilciler 
Meclisi Seçim Kanununa göre seçilecek olan temsilcilerinden kuruludur: 

                   a) Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi tarafından seçilecek temsilciler: 
                        1. Devlet Başkanı 
                        2. Millî Birlik Komitesi 
                   b) Bakanlar Kurulu üyeleri, 
                   c) İller temsilcileri, 
                   d) Siyasî partiler temsilcileri: 
                        1. Cumhuriyet Halk Partisi, 
                        2. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. 
                   e) Diğer teşekküller ve kurumlar temsilcileri: 
                        1. Barolar temsilcileri, 
                        2. Basın temsilcileri, 
                        3. Eski Muharipler Birliği temsilcileri, 
                        4. Esnaf teşekkülleri temsilcileri, 
                        5. Gençlik temsilcileri, 
                        6. İşçi sendikaları temsilcileri, 
                        7. Odalar temsilcileri, 
                        8. Öğretmen teşekkülleri temsilcileri, 
                        9. Tarım teşekkülleri temsilcileri, 

 10. Üniversite temsilcileri, 
 11. Yargı organları temsilcileri.  (İlgili kanun metni için bkz., R.G., T. 
16.12.1960, S. 10682) 

 
B- “Kurucu Meclis iki kanattan oluşuyordu: Askerlerden oluşan Milli Güvenlik Konseyi ve 
120’si valilerin önerecekleri her üyelik için üçer aday arasından, 40’ı da doğrudan 
doğruya Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçilip atanan toplam 160 üyeden oluşan 
Danışma Meclisi. Danışma Meclisinin hazırladığı anayasa taslağına son ve kesin şekli 
Konsey verecek ve halkoyuna sunacaktı.”(Bülent Tanör; Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 
Anayasası’na Göre Türk Anayasa Hukuku, 13. Bs., İstanbul, Beta yay., 2013, s. 13) 
 



Soru: Yukarıdaki alıntılar ışığında, 1961 ve 1982 anayasalarının hazırlanma süreçlerini, 
kuruculuk yetkisinin meşruluğu ve temsil niteliği bağlamında tartışınız. 
 
 
 

II. 1961 Anayasası’nın, Başlangıç Kısmı, paragraf 3- “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 Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve;”  

 
1961 Anayasası’nın, Başlangıç Kısmı, paragraf 4- “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinin, 
Millî Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam 
şuuruna sahip olarak;”  
 
1961 Anayasası, madde 2-  “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.” 
 
(…) dâva konusu hüküm (…) Anayasa'nın özellikle başlangıç kısmında belirmiş ruhuna 
aykırı düşer. Burada şurasını da açıklamak yerinde olur kî Anayasa'nın yalnız hükümlerini 
değil ruhunu da bir hukuk kuralı olarak kabul etmek ve ruha aykırılığı metne aykırılık 
kadar haklı ve sağlam bir iptal nedeni saymak gereklidir.” (AYM, E. 1966/27, K. 1968/8, 
K.T.  21.02.1968, R.G., T. 24.12.1969, S. 13382 ) 

 
 

1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmı, paragraf 1- “Türk Vatanı ve Milletinin ebedî 
varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği 
milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda”  

 
 

1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmı, paragraf 5- “Hiçbir faaliyetin Türk millî 
menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün 
tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve 
medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak 
kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;”  
 
1982 Anayasası madde 2- “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” 

 
“(…)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.” (AYM,  E. 1989/1, K. 1989/12, K.T. 07.03.1989, R.G., T. 25.07.2014, S. 
29071) 
 
“Başlangıç hükümleri, genellikle, anayasaların yapılış nedenlerini ve temel felsefelerini 
açıklamaya yarayan bölümlerdir. Başlangıçta yer alan ifadeler incelendiğinde bunların 
hukuki normlar olmaktan çok, ideolojik, kültürel, siyasal felsefi, sosyolojik ve psikolojik 



deyimlerden oluştuğu görülecektir.” (AYM,  E. 1997/2, K. 1999/1, K.T. 26.2.1999, R.G., 
T. 22.11.2001, S. 24591) 
 
 
Sorular: Yukarıdaki alıntıları göz ününde bulundurarak; 

. 
1- Dayandıkları temel felsefe ve ideoloji açısından 1961 ve 1982 Anayasaları arasındaki 

farklılıkları tartışınız. 
2- Cumhuriyetin temel nitelikleri bakımından 1961 ve 1982 Anayasalarındaki benzerlik 

ve farklılıklar nelerdir? Açıklayınız. 
 

 
III. 1961 Anayasası madde 4/2- “Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara 

göre, yetkili organlar eliyle kullanır.” 
 
 
“1961 Anayasası bir yandan siyasi özgürlükler konusunda  “demokratik” bir görüntü 
verirken, öte yandan temsili kurumların etkinliği önemli ölçüde sınırlanmıştır. Nitekim 
genel oydan çıkan yasama organının sistem içindeki ağırlığı azaltılmıştır. Buna karşın 
doğrudan doğruya  seçimden çıkmayan ve bir kısmı genel oydan çıkmış organlarca 
dolaylı olarak seçilen, bir kısmı ise genel oyla hiç bağlantılı olmayan birtakım 
organlar Meclis ile birlikte ulusal egemenliği kullanır duruma getirilmiştir.”(Mustafa 
Erdoğan, Anayasa Hukuku, 6. Bs., Ankara, Orion yay., 2011, s. 162) 
 
Sorular:  
1- Yukarıdaki alıntılardan yola çıkarak, egemenliğin kullanılması bakımından 1961 

Anayasası’nın benimsediği anlayışı tartışınız. 
2- Yukarıdaki ikinci alıntıda, 1961 Anayasası’ndan bahisle belirtilen; “siyasi 

özgürlükler konusunda “demokratik” bir görüntü verirken” ifadesinden kastedilen 
hususlar nelerdir? Açıklayınız. 
 

IV. 1982 Anayasası madde 14- (Değişik: 3.10.2001-4709/3 md.)  “Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetlerden hiçbiri, (…)  insan haklarına dayanan demokratik (…) 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”  
 
“ (…) Anayasa’nın temel haklar rejimine iyileştirme yönünde müdahale eden 2001 
değişikliklerini, onu izleyen bir-iki küçük değişikliği ve en son 2010 değişikliklerini, 
1995 değişiklikleriyle birlikte bir süreç olarak düşündüğümüzde, anayasa’nın ilk 
şekline göre özgürlükçü anlayışa daha yaklaşmış olduğu açıktır.” (Erdoğan, Anayasa 
Hukuku, s. 198) 
 
Soru: Yukarıdaki alıntılardan hareketle, 1982 Anayasası’nda yapılan değişikliklerin, 
temel hak ve özgürlükler bağlamında sağladığı kazanımları anlatınız. 


