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Iii M. AKİP AYDIN 

IV. ÇAGDAŞ İSlAM ÜLKELERİ 

ANAYASALARI 

1. Bahreyn. Tam bağımsızlığını 15 Ağus
tos 1971 'de kazanan Bahreyn'de ana
yasayı hazırlayacak kurucu meclis üye" 
leri 1972'de seçildi. 1973 Mayısında ku
rucu meclis çalışmalarını tamamladı ve 
anayasa yürürlüğe konuldu. Yürürlük iş
lemi, Bahreyn anayasal sisteminde bü
yük ağırlığı olan emir tarafından bir ka
rarnameyle gerçekleştirildi. 

1 09 maddeden ibaret olan Bahreyn 
anayasasında önce devletin nitelikleri 
belirtilir. Buna göre Bahreyn bir İslami 
Arap devletidir; egemendir; halkı Arap 
milletinin bir parçasıdır; hanedana sa
hiptir; emirin en büyük oğlu veliahttır; 
İslam devletin dinidir; şeriat yasamanın 
başlıca kaynağıdır. 

İkinci kısımda ise adalet, iş birliği ve 
karşılıklı anlayış; hürriyet, eşitlik, gü
venlik, sükün, eğitim, sosyal dayanışma 
ve fırsat eşitliği gibi toplumun temelle
rini oluşturan kavramlar ifade edilir. Bu 
arada ailenin önemi, Arap ve İslam mi
rasını korumak bakımından devletin öde
vi, özellikle müslüman ülkelerle ilişkile
rin kuwetlendirilinesi, bilim, sanat ve 
araştırmanın desteklenmesi, dini eğiti
min verilmesi ve Arap milliyetçiliğinin 

geliştirilmesi emredilmektedir. Ayrıca 

ekonomik ve sosyal nitelikte çeşitli hü
kümlere yer verilmiş, mülkiyet, serma-
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ye ve çalışma esaslarının İslami adalet 
ilkelerine uygun olması istenmiştir. 

Temel haklar ve ödevler anayasanın 
uçuncü k.ısmındadır. Vatandaşlık. eşit

lik, ırk, dil, din ve inanç ayırımı yasa
ğı, kişi hürriyeti ve güvenliği. işkence 

yasağı, kanunsuz suç ve ceza olmaya
cağı ilkesi, din ve vicdan hürriyeti. ifa
de, bilimsel araştırma ve kanaatlerini 
yayma hürriyetleri, basın hürriyeti, ko
nut dokunulmazlığı ve özel hayatın, ha
berleşmenin gizliliği; dernek kurma, 
sendika kurma ve bunlara üye olma 
hakları, düzenlenmeleri kanuna bıra

kılmak suretiyle anayasada yer almış
tır. Bahreyn anayasasının kuwetlere 
ayrılan dördüncü bölümü en uzun ola
nıdır. Burada emirin durumu, yasama, 
yürütme ve yargı sırasıyla düzenlen
miştir. 

Emir devletin başıdır. Başbakanı ve 
bakanları tayin etme ve görevden alma 
yetkisi ondadır. Silahlı kuwetlerin de 
başkumandanıdır. Gerektiğinde kendi
sine vekalet edecek bir vek.il tayin eder. 
Kanun teklif etme yetkisi vardır. Kanun
ları onaylama k ve yürürlüğe koymak yet
kisi de emire tanınmıştır . Emirin geri 
gönderdiği tasarı meclis tarafından ço
ğunlukla yeniden kabul edilirse onay ve 
ilan mecburi hale gelir. Olağan üstü şart
larda, acil tedbir alınmasını gerektiren 
durumlarda emir kanun kuwetinde ka
rarnameler çıkarabilir. Bu tür kararna
rnelerin meclise sunulması gerekir. Emir 
ayrıca kanunların uygulanmasını sağla

yacak idari düzenlemeleri yapar. 

Yasama organı milli meclistir. Meclis
ten geçmeyen hiçbir kanun çıkarılamaz. 
Meclis doğrudan, tek dereceli ve gizli 
oyla seçilmiş otuz üyeden oluşur. Fakat 
anayasa bu sayının bir sonraki dönem
de kırka çıkarılmasını emretmiştir. Mec
lisin dönem süresi dört yıldır. Otuz yaşı
nı doldurmuş Bahreyn vatandaşları mil
letvekili seçilebilirler. Seçimler yüksek 
mahkemenin yetki alanındadır. Seçim 
uyuşmazlıklarını bu yüksek yargı mercii 
çözümler. Ancak anayasa söz konusu 
yetkinin başka bir yüksek mahkemeye 
de aktarılabileceğini belirtmektedir. Mec
lis üyeleri başbakana ve bakanlara so
ru sorabilir, sonunda güven oylamasına 
kadar gidebilen gensoru önergeleri ve
rebilir. Ancak emirin de meclisi fesih ve 
seçimleri yenileme yetkisi vardır. 

Yürütme, emlrin sahip bulunduğu yet
kiler dışında bakanlar kurulu tarafın

dan yerine getirilir. Emir gerekli gördü
ğü bakanlar kurulu toplantılarına baş-

kanlık eder. Hükümet devlet dairelerini 
denetler. genel siyaseti belirler ve uy
gulamasını takip eder. Anayasada ma
halli idareler ve mali konular da yürüt
me başlığı altında düzenlenmiştir. 

Yargı gücü. tarafsız ve teminat altına 
alınmış hakimler vasıtasıyla serbestçe 
çalışan mahkemelere tevdi edilmiştir. 

Ancak asıl düzenleme yani mahkemete
rin türlerini, derecelerini. görev ve yet
kilerini öngörecek hükümler kanuna bı
rakılmıştır. Askeri suçlara bakan askeri 
mahkemelerle mahkemeterin görev ve 
idari işlerini gözetecek bir yüksek yargı 
şOrası kurulması da anayasanın emirle
ri arasındadır. Bahreyn anayasası, ka
nunların anayasaya aykırılığını inceleye
cek bir yargı mercii kuru lması ve bu İn

celemenin usul ve şartlarının düzenlen
mesi işini de kanuna bırakmıştır. 

Son bölümde anayasanın değiştirilme
si esaslarını da ihtiva eden çeşitli hü
kümler yer alır. Anayasanın değiştirile
bilmesi için meclisin üçte ikisinin kabu
lü ve emlrin onayı gerekir. Emlrin yetki
lerini düzenleyen başlıca hüküm olan 
35. madde ise asla değiştirilemez. 

2. Bengladeş. 26 Mart 1971 ·de Pakis
tan'dan ayrılarak bağımsızlığını kaza
nan Bengladeş Halk Cumhuriyeti'nin 4 
Kasım 1972 ·de kabul edilen anayasası 
birçok değişiklikler geçirmesine rağmen 
halen yürürlüktedir. Kurucu meclis ta
rafından hazırlanıp kabul edilen bu ana
yasa bir başlangıç ile on bir bölümden 
ve çeşitli eklerden oluşmaktadır:. 

Anayasanın değiştirilmesi parlamen
tonun üçte iki çoğunluğunun kabulüyle 
mümkündür. Ancak başlangıç veya te
mel ilkeler, yasama usulü, başkana hü
kümetin icra yetkisi ve bazı hallerde har
cama izni verilmesi konularında getiri
lecek anayasa değişikliği başkan tara
fından halk oyuna sunulur. Aynı usulün 
kapsamına anayasanın değiştirilmesine 

dair hüküm de girer. 

Başlangıç kısmı devletin hedeflerini. 
demokratik sosyalist toplumu gerçek
leştirme amacını, hürriyet. eşitlik ve 
adalet ilkelerinin, insan haklarının ko
ruma altına alınması gereğini dile geti
rir. Genel hükümleri ve cumhuriyetin te
mel niteliklerini belirten ilk iki kısımda 
Bengladeş'in bağımsız ve egemen bir 
devlet olduğu; anayasanın üstünlüğü ve 
bütün yetkiterin millete ait bulunduğu; 
Allah· a, milliyetçiliğe, demokrasi. iktisa
di ve sosyal adaleti ifade eden sosyaliz
me mutlak bağlılığı ve sadakati; mahal
li idareterin geliştirilmesi. kadınların mil-



ll hayatın her yönüne katılmalarının sağ 

lanması gereği; yürütme ile yargının ay
rılığı gibi bazı önemli görülen esaslar 
ifade edilmiştir. 

Temel haklar başlıklı üçüncü kısımda 
ise eşitlik, yaşama hakkı ve kişi güven
liği, zorla çalıştınlma yasağı, seyahat, 
toplanma, din, konut ve haberleşme, ça
lışma. düşünce, vicdan ve ifade hürri
yetleri gibi temel haklar sıralanmakta
dır. Ancak olağan üstü hallerde bu hak 
ve hürriyetlerin devlet yetkilerinin kul
lanılmasını kısıtlayamayacağı da anaya
sada belirtilmektedir. 

Devlet organları yürütme, yasama ve 
yargı sırasına göre düzenlenmiştir. Yü
rütme başkan. başkan yardımcısı ve ba
kanlar kurulu tarafından yerine getiri
lir. Başkanı doğrudan halk seçer, baş
kan yardımcısını ise başkan tayin eder. 
Başkan veya yardımcı olabilmek için 
otuz beş yaşından küçük olmamak ge
rekir. Başkanın görev süresi beş yıldır. 
Başkan, anayasaya aykırı herhangi bir 
davranışı sebebiyle parlamentonun üç
te iki çoğunluğunun oyu ile _görevden 
alınabilir. Parlamento, aynı sebep ve suç 
isoadıyla konuyu bir yargı merciine de 
sevkedebilir. Bunun dışında başkan ve 
başkan yardımcılarının dokunulmazlık

ları vardır. Başkumandanlık da başkana 
aittir. 

Bakanlar kurulu başbakan, yardımcı
ları ve bakanlardan oluşur. Başbakan, 

mecliste çoğunluğu sağlayabilecek üye
ler arasından başkanca tayin edilir. Baş
bakan yardımcısı veya yardımcıları ile 
bakanlar parlamento içinden veya dışın
dan tayin edilebilir. Bunu da yine baş
kan yapar. 

Yasama görevini yerine getiren parla
mento 300 üyeden oluşur ve milli mec
lis niteliğindedir. Bengladeş vatandaşı 

olup otuz beş yaşına ulaşmış olanlar 
meclis üyesi seçilebilirler. Seçimler, ba
ğımsız olarak çalışan bir seçim kurulu
nun gözetimi altında yürütülür. Parla
mento başta kanun koyma olmak üze
re alışılmış yasama organı görevlerini iç 
tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. 
Ayrıca parlamento idarenin yaptığı işle
ri soruşturacak ombudsman (meclis adı
na hareket edebilen genel denetçi) teşkila
tını da kurabilir. Ombudsman meclise 
yıllık rapor verir. Parlamento toplantı 

halinde olmadığı zaman başkan gerek
li gördüğü takdirde kanun kuwetinde 
kararname çıkarabilir. 

Yargı yüksek mahkeme, üst derece 
mahkemeleri, alt derece mahkemeleri 
ve idare mahkemelerinden oluşan bir 
bütündür. 

Yüksek mahkeme istiı'ıaf ve üst yar
gısal başvuru görevlerini yapan, ayrıca 

anayasanın ve kanunların öngördüğü 

yargısal yetkileri kullanan bir kuruldur. 
Görev ve yetkilerine göre oluşan iki bö
lüm halinde çalışır. Üyelerini başkan ta
yin eder. Yüksek mahkemenin iki bölü
münden biri alt mahkemelerinden ge
len davaların üst inceleme yeridir. Diğer 
bölüm ise son derece mahkemesi ola
rak üst inceleme merciinin kararlarına 
yapılan itirazları çözümler. Yüksek mah
keme, bünyesindeki bu yargı fonksiyo
nunun yanında, başkan tarafından gön
derilen işlerde danışmanlık görevi de 
yapar. 

Alt mahkemeler kanunla kurulur. de
netimlerini yüksek mahkeme gerçekleş
tirir. İdare mahkemelerine gelince bu 
tür yargı yerlerinin kurulması kanun ko
yucunun takdirine bırakılmıştır. İdare 
mahkemeleri kamu personeline ve mal
Iarına ait davalara, bu malların elde edil
mesi, yönetimi ve işletilmesinden doğan 
uyuşmazlıklara bakar. Bengladeş Halk 
Cumhuriyeti anayasası yargı organını 

düzenlerken birçok ayrıntılı usul hük
müne de yer vermeyi tercih etmiştir. 

3. Birleşik Arap Emirlikleri. EbOzabl 
(Abudabi), Dübey, Şarıka, Acman. Üm
mülkayveyn ve Füceyre'den oluşan Bir
leşik Arap Emirlikleri 1971 yılında ku
rulmuş, 1972'de Re'sülhayme de bu fe
derasyona katılmıştır. Geçici nitelikte 
bir anayasaya sahiptir. Anayasanın bir 
çeşit başlangıcı gibi olan ortak beyan
narnede adı geçen emirlikler bağımsız. 
egemen bir federal devlet oluşturmak 
istediklerini, bir islam-Arap toplumun
da demokratik ve temsili bir rejime yö
neldiklerini ifade etmişlerdir. 

Geçici anayasa. yüksek şOranın oy bir
liğiyle kabul etmesi şartıyla başka ba
ğımsız Arap ülkelerinin de birliğe katı

labileceğini belirtmektedir. Birliğin dini 
İslam'dır. Şeriatın birliğin yasama faali
yetinde başlıca kaynağı teşkil ettiği ifa
de edilmiştir. Anayasa birliğin aileye, 
eşitliğe, sosyal adalet. din ve ahlaka da
yalı temellerini belirttikten sonra temel 
hakları ve kamu ödevlerini alışılmış tab
loya uygun olarak sıralamış ve teminat 
altına almıştır. 

Birliğin başlıca organları şunlardır : 

Yüksek şura, birlik başkanı ve yardımcı
sı, bakanlar kurulu, milli meclis ve yargı. 
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Yüksek şura en yüksek birlik organı
d ı r. Bu şOraya her emirlik bir oy ile ka
tılır. Kanunları. kararnameleri, bakanlar 
kurulu başkanının tayini işlemini onay
lamak gibi önemli yetkileri vardır; ka
rarları çoğunlukla alır. Başkanı ve yar
dımcısını yüksek şura kendi üyeleri ara
sından seçer. Başkan temsil görevinin 
yanında yüksek şOrayı toplantıya çağır
mak, başbakanı tayin etmek gibi işleri 

yapar. Bakanlar kurulu başbakan, yar
dımcısı ve bakanlardan oluşur. Bakan
lar birliğin vatandaşları arasından ehli
yet ve tecrübeleri dikkate alınarak se
çilir. Birliğin genel siyasetini, iç ve dış 

meselelerini belirler ve çözümler. kanun 
tasarılarını hazırlar, kamu hizmetlerinin 
yürütOlmesini sağlar ve gözetir. 

Milli meclis EbOzabl ile Dübey'e seki
zer, Şarika ile Re'sülhayme'ye altışar, 

Acman, ümmülkayveyn ve Füceyre'ye de 
dörder adet olmak üzere toplam kırk 

üyeden oluşur. Her emirlik kendi üyeleri
ni serbestçe ve kendi tayin edeceği usul
le belirler. Meclis birliğin kanun koyucu 
organı durumundadır. Tasarılar meclis
te görüşülüp kabul edildikten sonra baş
kan aracılığıyla yüksek şOranın onayı

na sunulmak zorundadır. Ancak anaya
sa birliğin çıkarabileceği kanunları ko
nuları itibariyle sıralamıştır. Bunlar dış 
işleri, savunma ve silahlı kuwetler, iç ve 
dış tehlikelere karşı birlik güvenliğin in 
korunması. birlik maliyesi, vergileri, yar
gısı, posta- telefon- telgraf işleri, birlik 
yollarının yapılması, hava trafiği, eğitim, 
sağlık, para, ölçü ve tartı işleri, elektrik 
işleri, birlik vatandaşlığı, pasaport, ika
met ve göç, birlik malları. sayım ve ha
ber alma gibi konulardan oluşmaktadır. 
Bu konular dışında kalan işlerde emir
likler kendi iç düzenlerine göre yetki
lidir. 

Birliğin yargı organı bir yüksek mah
keme ile bidayet mahkemelerinden oluş
maktadır. Yüksek mahkeme üyelerini, 
yüksek şOranın onaylaması kaydıyla baş
kan tayin etmektedir. Yüksek mahke
me emirlikler arasında veya emirlik ile 
birlik hükümeti arasında çıkabilecek 

uyuşmazlıkları çözümler; birlik kanun
larını veya birlik anayasasını ilgilendiren 
emirlik kanunlarının birlik anayasasına 
uygunluğunu inceler; anayasayı yorum
lar; yüce divan olarak yüksek yönetici
leri yargılar; emirliklerio yargı merciieri 
arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıkia
rım giderir. Birliğin diğer mahkemeleri, 
birliğin veya bazı emirliklerin merkezle
rinde kurulmuş olan ve medeni, ticari, 
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idari ve cezar davalara bakan yargı mer
cileridir. 

4. Bruney. XIX. yüzyıl başlarından iti
. baren kendi kendini yönetmekte olan 
Bruney, bağımsızlığını kazanıncaya ka
dar zaman zaman Britanya'nın etkisin
de ve yönetiminde kalmıştır. Bir sultan
lık rejiminin uygulandığı Bruney, Büyük 
Britanya ile 29 Eylül 19S9 günü imzala
nan sözleşme uyarınca ülkenin savunma 
sorumluluğunu ve dış işlerini Britanya'ya 
bırakmayı kabul etmiş, aynı tarihte ilk 
yazılı anayasası yürürlüğe konmuştur. 

Ancak 1962 sonunda yapılan seçimler 
ve bundan sonra meydana gelen olaylar 
yüzünden sultan anayasayı askıya almış
tır. 31 Aralık 1983'te tam bağımsızlığı
nı kazanan ve 1984'te Birleşmiş Millet
ler'e üye olan Bruney'in bugüne kadar 
19S9 tarihli anayasadan başka anaya
sası olmamıştır. 

Anayasa, Britanya'ya bağlılığın sonu
cu olarak milletler topluluğu, islam dini 
gibi çeşitli tanımlar vermekte ve açıkla
malar yapmaktadır. Anayasa devletin 
dininin islam dini olduğunu, sultanın 
aynı zamanda dini reis niteliğine sahip 
bulunduğunu da belirtmektedir. Yürüt
me gücü sultandadır. kendisine devle
tin bütün yürütme işlerinden sorumlu 
bir başbakan yardımcı olacaktır. Ayrı

ca bakanlar da vardır. Anayasa, sultana 
devlet işlerinde, kanunlaştırılmak iste
nen metinlerde ve kendisine verilen di
ğer işlerde danışma desteği veren bir 
özel kurul. yani meşveret meclisi kurul
masını öngörmüştür. Bakanlar kurulu 
da ikinci bir danışma organı gibidir. Bu 
kurula değişik yerlerden kişiler de katı
labilmektedir. Sultan söz konusu kuru
lun görüşleriyle bağlı değildir. 

Başlangıçta, seçilmiş, tayin edilmiş ve 
tabii üyelerden oluşan yasama konseyi
nin seçilmiş üyeleriyle ilgili hüküm son
radan yürürlükten kaldırılmıştır. Yasa
ma konseyi mevcut üyelerinin çoğunll.ı
ğuyla karar verir. Üyelerin kanun teklif 
etme yetkileri vardır. Fakat mali işlerde 
önceden sultanın onayı alınmadan tek
Iifte bulunamazlar. Esasen yasama yet
kisi de sultandadır. Anayasa, sultanın 

yasama konseyinin tavsiyesi ve benim
sernesi üzerine kanun çıkarmasının uy
gun olacağını belirtmiştir. 

Sultan anayasanın herhangi bir hük
münü değiştirebilir veya kaldırabilir. Bu
nun için değişiklik bildirisinin bir taslak 
olarak yasama konseyi tarafından uy
gun bulunması gerekir. Sultan anaya
sanın anlamı, yorumu veya herhangi bir 
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hükmünün etkisi hakkında bilgi almak 
isterse bunları yorum mahkemesine so
rabilir. Yorum mahkemesi, yüksek bir 
mahkemede görev yapmış veya en az 
on yıl yargı uygulamalarında çalışmış bir 
kimsenin başkanlığında sultan tarafın
dan tayin edilmiş iki üyenin oluşturdu
ğu üç kişilik bir yargı yeridir. 

Hemen bütün yetkiterin toplandığı sal
tanat makamı olağan üstü hallerde de 
geniş imkanlara sahip kılınmıştır. Dev
letin en üst adli makamı olan başsavcı
lık sultanın veya hükümetin havale etti
ği işler hakkında görüş bildirir; islam 
yargı mercii veya savaş divanı dışındaki 
yargı yerlerinin usul hükümlerini koyar, 
bunları değiştirir ve kaldırabilir. 

5. Burkina Faso. Eski ve daha çok bi
linen adıyla Yukarı Volta bir Fransız sö
mürgesi idi. Kendi anayasasını kabul et
meden önce Fransız anayasası ve ka
nunlarına göre yönetiliyordu. 11 Aralık 

19S8'de bağımsızlığa doğru ilk adım atıl
dı ve Yukarı Volta Fransız milletler top
luluğu içinde özerk bir cumhuriyet ola
rak ilan edildi. 28 Şubat 19S9'da ilk ana
yasası hazırlandı ve aynı yılın 1 S Martın
da halk oylamasıyla bu anayasa onay
landı. S Ağustos 1960'ta ise tam bağım
sızlığını ilan eden Yukarı Volta ·da yeni 
bir anayasa kabul edildi. Bundan sonra 
siyasi istikrarsızlık başladı ve anayasayı 
askıya alan, değiştiren, yeni anayasa 
kabulüne giden olaylar ve uygulamalar 
yaşandı. 

Ülkeyi halen, bir hükümet kararı ile, 
S Ağustos 1983'te iktidarı yeniden ve 
bir darbe sonucu ele geçiren eski baş
bakan Sankara yönetmektedir. Ağustos 
1984'te Yukarı Volta adı terkedilerek 
Burkina Faso (Burkino Fasso) adı kabul 
edilmiştir. 

1983'teki hükümet kararı bir ihtilal 
beyannamesi görünümündedir. ihtilalin 
amacı. dayandığı ilkeler ve güçler ifade 
edilmektedir. Erkek veya kadın, genç 
veya yaşlı her vatandaş konseye destek 
olmaya çağırılmakta . her yerde ihtilali 
savunacak komiteler oluşturmaya yönel
tilmektedir. Söz konusu kararla bütün 
siyası partiler de feshedilmiştir. Karar 
başka ülkelerle münasebetlerin sürdü
rüleceğini, bölgedeki veya milletlerarası 
kuruluşlardaki katkılarının devam ede
ceğini de açıklamaktadır. 

6. Cezayir. 3 Temmuz 1962'de bağım
sızlığını kazanan Cezayir'in ilk anayasası 
8 Eylül 1963'te kabul edildi. ikinci ana
yasa, 22 Kasım 1976 tarihinde ihtilal 

Konseyi Başkanı ve Başbakan Bumed
yen'in yayımladığı bir kararname ile yü
rürlüğe kondu. Bu anayasa 19 Kasım 
1976 günü halk oyuna sunulmuş ve ka
bul edilmişti. Halen uygulanmakta olan 
Cezayir anayasası ise 23 Kasım 1988 ta
rihinde yürürlüğe girdi. 

Bir başlangıç ile dört bölümden olu
şan yeni anayasanın tamamı 167 madde 
ve bir geçici hükümden ibarettir. Anaya
sanın değiştirilmesi önce milli halk mec
lisinin kabulüne. sonra da halk oylama
sıyla değişikliğin onayianmasına bağlı

dır. Değişiklik teklifinin cumhurbaşka
nının teşebbüsüyle meclise getirilmesi 
de gereklidir. Ancak anayasa konseyi
nin gerekçeti mütalaası üzerine Cezayir 
toplumunun genel ilkelerine, insan ve 
vatandaş hak ve hürriyetlerine veya dev
let güçleri arasındaki temel dengelere 
yönelik olmayan anayasa değişiklikleri 

meclisin dörtte üç çoğunluğu ile kabul 
edildiği takdirde cumhurbaşkanı halk 
oylaması yoluna gitmeksizin değişikliği 
yürürlüğe koyabilir. Bu düzenleme, Ce
zayir anayasasının katı · bir anayasa ol
duğunu gösterir. 

Başlangıç bölümünde Cezayir halkının 
bağımsızlık mücadelesi, 1 Kasım 19S4 
tarihinde milletin kaderinde en yüksek 
noktayı ifade eden bağımsızlık iradesi
nin ortaya konduğu , anayasanın herke
sin üstünde olduğu. kişisel ve kolektif 
hak ve hürriyetterin teminatını teşkil et
tiği, Cezayir' in bir islam ülkesi, Büyük 
Mağrib'in parçası ve bir Arap ülkesi ol
duğu anlatılmaktadır. 

Anayasanın birinci bölümü Cezayir top
lumunu yöneten genel ilkelere ayrılmış
tır. Anayasanın 1. maddesi, "Cezayir de
mokratik bir halk cumhuriyetidir". 2. 
maddesi de "Devletin dini islam'dır" hük
münü koymuştur. iktidarın kaynağı ve 
milli egemenliğin sahibi halktır. Halk, 
egemenliğini halk oylaması ve temsilci
leri vasıtasıyla kullanır. Anayasa islam 
ahlakına ve Kasım ihtilali· nin değerle
rine aykırı uygulamaları yasaklamıştır. 

Devletin meşruiyeti ve varlık sebebi hal
kın iradesinde aranır. Bu ilke "halk tara
fından ve halk için" şeklinde ifade edil
miştir. Mahalli idareler komün (belediye) 
ve vilayet olarak iki türlüdür. Bu idare
terin seçilmiş meclisleri, yerinden yöne
timin ve halkın yönetime katılmasının 
araçlarıdır. Cezayir anayasası dış ticare
tin düzenlenmesinin devlete ait bir yet
ki olduğunu da belirtmektedir. Savaş, 
başka ülkelerin meşrü egemenliğine ve 
hürriyetlerine saldırı amacıyla olursa ya-



saktır. Ülke milletlerarası uyuşmazlıkla
rı barışçı yollarla çözümleme çabası için
de olacak, iktisadi ve siyası hürriyetleri 
ve kendi kendilerini yönetme amacıyla 
ve ırk ayırırnma karşı savaşan halklarta 
dayanışma içinde bulunacaktır. 

Cezayi r anayasası eşitlik, kişi ve ko
nut dokunulmazlığı, düşünce ve vicdan, 
ifade, seyahat hürriyeti, özel hayatın 

gizliliği, telif, dernek kurma gibi temel 
hak ve hürriyetleri teminat altına al
makta, özel mülkiyet ve miras hakları
nı, vakıf mallarını korumaktadır. Genel 
sağlığı, çatışma hayatını, sendika ve grev 
haklarını koruyan anayasa suç ve ceza
nın kanunfliği esasını. seçme, seçilme 
ve kamu hizmetlerine girme haklarını 
da kabul etmektedir. Anayasa hak ve 
hürriyetterin devamı ve sonucu olarak 
vatandaşiara düşen ödevleri de belirt
mektedir: Kanunu bilmemenin mazeret 
teşkil etmemesi, ülkenin bağımsızlığını, 
egemenliğini ve bütünlüğünü koruma, 
başkalarının hak ve hürriyetlerine say
gı, vergi yükümlülüğünü yerine getirme, 
çocukların yetiştirilmesi vb. 

ikinci bölüm devletin organlarına, yü
rütme, yasama ve yargı güçlerine ayrıl
mıştır. Bu bölüm yürütme gücü ile baş
lamaktadır. 

Devletin başı, millet birliğinin temsil
cisi cumhurbaşkanıdır. Anayasayı temi
nat altına alan, millete doğrudan doğ
ruya başvurabilen cumhurbaşkanını giz
li, doğrudan ve genel oyla halk seçer. 
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kökten 
Cezayir vatandaşı ve müslüman olmak, 
seçim günü kırk yaşını doldurmuş bu
lunmak gerekir. Cumhurbaşkanı beş yıl 
için seçilir, tekrar seçilmesi de mümkün
dür. Göreve başlarken yaptığı yeminde 
şehidlerin kutsal hatıratarına sadık ve 
Kasım ihtilali'nin ülküsüne bağlı kalaca
ğına ve islam dininin yücelmesine yardım 
edeceğine Allah adına and içer. Cumhur
başkanının çok önemli yetkileri vardır. 

O silahlı kuwetlerin başıdır, millf savun
madan ~orumludur, dış siyaseti tayin 
eder ve yürütür, bakarılar kuruluna baş
kanlık eder, başbakanı tayin etmek ve 
görevden almak yetkisine sahiptir: millf 
düzeyde önemi olan her meseleyi halk 
oyuna sunabilir: milletlerarası antlaş

maları yapar ve onaylar. 

Hükümet başkanı hükümet üyelerini 
seçer ve tayin etmek üzere cumhurbaş
kanına arzeder. Programı hükümet baş
kanı hazırlar ve millf halk meclisinin ona
yına sunar. Eğer meclis hükümet prog
ramını reddederse cumhurbaşkanı yeni 

bir hükümet başkanı tayin eder. Yeni 
başkanın programı da reddedildiği tak
dirde meclis dağılır ve en çok üç ay için
de yeni seçim yapılır. Meclisçe kabul edi
len programı hükümet başkanı uygular. 
Meclis hükümeti denetleyebilir ve ge
rekli gördüğü takdirde gensoru yoluna 
başvurabilir. Hükümet başkanı da güven 
oyu isteyebilir. Hükümet başkanı hükü
met üyelerinin toplantısına başkanlık 

eder: bu üyeler arasında görev dağılı
mını yapar: kanun ve yönetmelikterin 
uygulanmasını takip eder. 

Cumhurbaşkanı anayasa konseyi üye
lerini, hükümet başkanını ve üyelerini, 
güvenlik yüksek konseyi ve yüksek is
lam konseyi üyelerini tayin etme yet
kilerini hiçbir halde devredemez. Halk 
oyuna başvurma ve meclisi feshetme 
ya da seçimleri öne alma yetkileri de 
devir yasağı kapsamındadır. Ancak cum
hurbaşkanının ağır ve sürekli hastalık 
sebebiyle görevlerini yerine getiremez 
hale geldiği anayasa konseyi tarafından 
oy birliğiyle tesbit edilirse, meclisin üç
te iki çoğunlukla bu durumu ilan etme
si üzerine, meclis başkanı cumhurbaş
kanına vekalet eder. Vekalet süresi en 
fazla kırk beş gündür. Ancak cumhur
başkanının görev yapmasını engelleyen 
durum devam ederse cumhurbaşkanlı
ğı makamı boşalmış sayılır ve bu durum 
ölüm ya da istifa gibi kabul edilerek ye
ni seçim yapılır. 

Cumhurbaşkanının mevkii, yürütme 
organının düzenieniş biçimi ve hükümet 
başkanının yetkilerinin dar tutulması, 
Cezayir sisteminin başkanlık rejimine bi
raz daha yakın sayılmasını gerektirmek
tedir. 

Yasama yetkisi millf halk meclisi ta
rafından kullanılır. Meclis tektir ve hü
kümetin faaliyetini denetler. Bu bakım
dan tam bir başkanlık rejimi de söz ko
nusu değildir. Meclis üyeleri, genel ve 
gizli oyla doğrudan seçilir: meclisin sü
resi beş yıldır. Ancak olağan üstü şart
larda süre uzatılabilir. Milletvekillerinin 
dokunulmazlığı vardır. Meclisin çalışma
ları kendisi tarafından kabul edilen bir 
iç tüzük uyarınca yürütülür. Meclis top
lantıları herkese açıktır: bununla birlik
te meclis başkanının isteği ve toplantı
da hazır bulunanların çoğunluğunun ka
bulü ile veya hükümetin lüzum görme
si halinde gizli oturum yapılabilir. Millf 
halk meclisi yılda olağan iki toplantı ya
par. Her toplantı döneminin süresi en 
fazla üç aydır. Ancak cumhurbaşkanı, 
hükümet başkanı veya üyeterin üçte iki-
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sinin isteği üzerine meclis olağan üstü 
toplantıya da çağırılabilir. 

Komisyonlar halinde çalışan meclis ko
nuları oluşturur ve oylar. Kanun tasarıla
rını önce bakanlar kurulu görüşür, son
ra bu tasarılar meclis başkanlığına su
nulur. Milletvekillerinin kanun teklif ede
bilmeteri için en az yirmi üyenin bu tek
lifi imzalaması gerekir. Cezayir anaya
sası kanun koyucuya bırakılan alanı be
lirlemiştir. Ancak bu alan çok geniştir 
ve özellikle temel hak ve ödevleri, va
tandaşlıkla ilgili işleri , yabancıların du
rumunu düzenleyen kuralları, yargı teş

kilatının ve mahkemeterin kurulmasını, 

yargılama ve icra usullerini, millf planın · 
kabulünü, ülkenin yönetim birimlerine 
ayrılmasını. halk sağlığı, çalışma ve sos
yal güvenlikle çevrenin korunması, kül
türel ve tarihi mal varlığının muhafaza
sı, madenler, su rejimi konularını kap
sar. Kanun alanı dışında kalan hususlar 
cumhurbaşkanının düzenleme yetkisi 
alanına girer. Kanunların uygulanmasını 
sağlayacak düzenleyici işlemteri ise hü
kümet başkanı yapar. Cumhurbaşkanı 
bir konunun yeniden görüşülmesini is
terse aynı konunun tekrar kabulü için 
meclisin üçte iki çoğunlukla oy vermesi 
gerekir. Kanun koyucuya bırakılan alan, 
cumhurbaşkanının durumu ve hükümet
meclis ilişkileri dikkate alındığı takdir
de Cezayir anayasasının 1958 Fransız 
anayasasından etkilendiği söylenebilir. 

Yargı gücü bağımsızdır. Bu gücün top
lumun ve hürriyetterin koruyucusu oldu
ğu anayasada belirtilmiştir. Kamu ma
kamlarının işlemlerine karşı da yargı yo
luna başvurulabilir. Mahkeme kararları
nın yerine getirilmesi mecburidir. Ha
kim yalnız kanuna itaat eder. Bu sebep
le anayasa hakimterin her türlü baskı, 
müdahale ve benzeri davranışlara karşı 
korunmasını emretmiştir. Hakimler an
cak görevlerinden dolayı yüksek hakim
ler kuruluna karşı sorumludurlar. 

ictihad birliğini ve mahkemeterin faa
liyetinin düzenliliğini yüksek mahkeme 
sağlar. Bu mahkemenin işleyişi ve gö
revleri kanunla düzenlenir. Yüksek ha
kimler kuruluna ise cumhurbaşkanı baş
kanlık eder. Hakimterin tayinini, yer de
ğiştirmelerini ve mesleki işlemlerini bu 
kurul yapar. Yüksek hakimler kurulu af 
yetkisinin kullanılması durumunda cum
hurbaşkanına danışmanlık görevini de 
yerine getirir. 

Cezayir anayasası ikinci bölümde ya
sama, yürütme ve yargı güçlerini dü
zenledikten sonra üçüncü bölümde söz 
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konusu organlardan ikisi yani yürütme 
ve yasama üzerindeki denetimi ve bu · 
denetimin uygulayıcısı olan kurulları be

· lirtmiştir. Buna göre, seçilmiş bütün 
meclisler görev ve yetki alanları içinde
ki faaliyetin denetim işlerini yerine ge
tirirler. Ayrıca milli halk meclisi ve so
ruşturma komisyonları da kurabilir. Fa
kat asıl önemli müessese, 19S8 Fransız 
anayasasında da görülen anayasa kon
seyidir. Anayasa konseyi anayasaya uy
gunluğun göstericisidir. Halk oylaması
nı, cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri
nin hukuka uygunluğunu veya geçerlili
ğini bu amaçla takip eder. Konsey ka
nunların, milletlerarası antlaşmaların ve 
düzenleyici işlemlerin incelenmesi üze
rine eğer bunlar henüz icrai değilse gö
rüş bildirir; fakat bunlar yürürlüğe gir
mişse hak)arında hüküm verir. İç tüzü
ğün anayasaya uygun olup olmadığı da 
aynı şekilde denetlenir. 

Anayasa konseyi yedi üyeden oluşur. 
. İki üye cumhurbaşkanı, iki üye meclis, 
iki üye de yüksek mahkeme tarafından 
ve kendi içinden seçilir. Cumhurbaşkanı 
altı yıl için bir de başkan seçer. Anaya
sa konseyi bir kanun, kararname veya 
iç tüzük hükmünü anayasaya aykırı bu
lursa bu hüküm karar tarihinden itiba
ren geçerliliğini kaybeder. Aynı şekilde 
bir antlaşma veya sözleşmenin aykırılığı 
tesbit edilirse bu antlaşma veya sözleş
me onaylanamaz. Anayasa konseyine 
başvurma yetkisi cumhurbaşkanına ve
ya milli halk meclisi başkanına aittir. 
Başvurudan itibaren yirmi gün içinde 
konsey görüşünü veya kararını bildirir. 

Cezayir anayasası bir başka denetim 
organı olarak da sayıştayı öngörmüştür. 
Sayıştay devletin, mahalli idarelerin ve 
kamu kurumlarının hesaplarını sonra
dan denetler ve yıllık bir rapor hazırla
yarak cumhurbaşkanına sunar. 

Danışma müesseseleri ise yüksek İs
lam konseyi ile yüksek güvenlik konse
yidir. Yüksek İslam konseyi, din işlerin
de görevli personel arasından cumhur
başkanınca seçilen on bir üyeden oluşur. 
Başkanını kendisi seçer. Yüksek güven
lik konseyi cumhurbaşkanının başkanlı
ğında toplanır. Bu organ milli güvenlik~ 
le ilgili bütün meselelerde görüş bildir
mek durumundadır. Teşkilatı, çalışma 

usulleri cumhurbaşkanı tarafından be
lirlenir. 

Cezayir anayasasının katı bir anayasa 
sayılmasını gerektiren değişiklik usulü 
de şöyle özetlenebilir: Cumhurbaşkanı

nın teşebbüsü, milli halk meclisinin oy-
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layarak kabulü, halk oyunun onaylama
sı ve cumhurbaşkanınca yayımlama saf
halarından geçilerek anayasa değişikliği 
gerçekleştirilebilir. Halk oylamasını ge
rektirmeyen ve daha önce belirtilen is
tisna dışında anayasa değişikliği tasarı
sı meclis tarafından kabulünden itiba
ren kırk beş gün içinde halk oyuna su
nulur. Halkın reddettiği değişiklik tasa
rısı geçerliliğini tamamen kaybeder ve 
kadük olur. Bu sebeple aynı yasama dö
nemi içinde bir daha halk oyuna sunu
lamaz. 

7. Çad. Bir Fransız sömürgesi olan 
Çad 31 Mart 19S9'da cumhuriyet oldu
ğunu ilan etmiş, 11 Ağustos 1960'ta da 
tam bağımsızlığını kazanmıştır. Bağım
sızlığa doğru giden yıllarda Çad iki ana
yasa uygulamış, bağımsızlıktan sonra 
ise 1962'de üçüncü anayasayı yürürlü
ğe koymuştur. 

Çad'ın siyasi bakımdan istikrarsız du
rumu askeri müdahalelere yol açmıştır . 
Halen cumhuriyetin temel kanunu adını 
taşıyan bir metin yürürlüktedir. Temel 
kanun, otuz altı maddelik geçici bir ana
yasa niteliğindedir. Nitekim cumhurbaş
kanı ve devletin başı olan makamın gö
rev süresiyle ilgili hükümde temel ka
nun, yeni bir anayasa kabul edilineeye 
kadar devlet başkanının görevine de
vam edeceğini belirtmektedir. 

Çad Cumhuriyeti geçici anayasasının 
en önemli organı cumhurbaşkanlığıdır. 
Bakanları tayin ve bakanlar kuruluna 
başkanlık yetkisi ondadır. Danışma mec
lisi üyelerini de cumhurbaşkanı seçmek
te veya görevden alabilmektedir. Cum
hurbaşkanını ise kuzey silahlı kuwetleri 
kumanda konseyi belirlemektedir. 

Milli danışma meclisi af, milletlerara
sı antlaşmalar, bütçe, yeni anayasa ta
sarısı gibi konularda danışma görevi 
yapan bir kuruldur. Temel kanunda de
ğişiklik yapılması. cumhurbaşkanı ve ku
manda konseyinin teşebbüsüyle müm
kündür. Değişiklik kumanda konseyi 
üyelerinin salt çoğunluğu ile kabul edi
lebilir. 

8. Endonezya. 17 Ağustos 194S'te ku
rulan Endonezya Cumhuriyeti'nin nalen 
yürürlükte bulunan anayasası. S Tem
muz 19S9'da zamanın cumhurbaşkanı 
ve silahlı kuwetler başkumandam Su
karno tarafından bir kararname ile yü
rürlüğe konulan anayasadır. Bu yeni bir 
metin olmayıp Endonezya Cumhuriye
ti'nin 194S'teki ilk anayasasıdır. Bu ana
yasa daha önce cumhuriyetin kurulu" 

şundan 27 Aralık 1949'a kadar yürür
lükte kalmış, bu tarihte yerini yeni bir 
anayasaya bırakmıştı. Çok kısa ömür
lü olan 1949 anayasası da 17 Ağustos 
19SO'de, 194S ve 1949 anayasalarının 
karışımı olan yeni bir anayasayla yer de
ğiştirmiştir. Geçici olduğu bildirilen 1950 
anayasası ise S Temmuz 1959'a kadar 
yürürlükte kalmıştır. İşte bu tarihte 
cumhurbaşkanı kararnamesiyle cumhu
riyetin 194S tarihli ilk anayasası tekrar 
yürürlüğe konulmuştur. 

Endonezya anayasası otuz yedi mad
deden oluşan kısa ve esnek bir metin
dir. Birçok husus kanuna bırakılmıştır. 

Mesela yüksek danışma kurulunun. ma
halli idarelerin, sürekli yasama organı 

durumundaki divanın, yargı merciieri
nin düzenlenmesi kanunla olmaktadır. 

Anayasa. sadece temel ilkeleri belirten 
ve müesseseleri öngören bir üst çerçe
vedir. Endonezya anayasasının bir ölçü
de ayrıntılı sayılabilecek hükümleri cum
hurbaşkanı ve yardımcısı konularında
dır. Bu anayasa bir başlangıç ile şu bö
lümlerden oluşmaktadır: 1. Devlet şek
li ve egemenlik; 2. Meclis (Permusya Wa
ratan Rakyat); 3. Hükümet organları; 4. 
Yüksek danışma kurulu; s. Bakanlar; 6. 
Mahalli idareler; 7. Divan (Perwaki lan 
Rakyat-Yasama Organı); 8. Maliye; 9. Yar
gı; 10. Vatandaşlar; 11. Din; 12. Savun
ma; 13. Eğitim: 14. Sosyal refah; 15. 
Bayrak ve dil; 16. Anayasanın değiştiril
mesi. Anayasanın bazı geçici ve ek mad
deleri de vardır. Ancak bu hükümler ka
bul edildiği 194S yılının şartlan ile ilgili
dir. Anayasanın değiştirilmesi. oldukça 
geniş tabanlı olan meclisin en az üçte 
iki çoğunlukla toplanması ve değişikli

ğin toplantıda hazır bulunan üyelerinin 
üçte iki çoğunluğuyla kabulü halinde 
mümkündür. 

Başlangıç kısmı Endonezya'nın temel 
ideallerini dile getirir: Buna göre bağım
sızlık her milletin tabii hakkıdır; adale
te ve insanlığa uygun olmayan sömür
gecilik ortadan kaldırılmalıdır. Endonez
ya Devleti hür, birleşmiş, egemen. adil 
ve müreffeh olacaktır: Endonezya hal
kın egemenliğine dayanan bir cumhuri
yettir. Bu cumhuriyetin temeli . de yüce 
ve tek bir Allah'a inanç, adil ve medeni 
insanlık, birlik ve demokrasidir. 

Anayasaya göre Endonezya tekçi yani 
federal olmayan bir devlettir, egemenli
ğin sahibi halktır. Halk adına egemenli
ği tam olarak kullanabilen organ mec
listir. Devlet şekli cumhuriyettir. Rejim 
başkanlık sistemine benzeyen özellikle-



re sahiptir ve bu bakımdan kısmen Ame
rika Birleşik Devletleri sistemine yakın
dır. 

Devletin temel organlarının başında, 
en az beş yılda bir toplanan meclis gelir. 
Meclis, yasama görevini yapan divan üye
leriyle bölgesel kuruluş ve gruplardan 
gönderilen delegelerden oluşur. Meclis 
çoğunlukla karar alır, görevi anayasayı 
ve devlet siyasetinin anahatlarını belir
lemektir. 

İkinci önemli müessese başkanlıktır. 
Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Gö
revlerini yerine getirmekte başkan yar
dımcısı kendisine yardımcı olur. Cum
hurbaşkanı Endonezya doğumlu kişiler 
arasından meclisçe seçilir. Başkan yar
dımcısı da aynı şekilde meclis tarafın
dan belirlenir. Süreleri beş yıldır ve tek
rar seçilebilirler. Cumhurbaşkanlığının 

boşalması halinde sürenin geri kalan 
kısmını tamamlamak üzere yardımcısı 
bu görevi yerine getirir. Cumhurbaşka
nının en önemli yetkilerinden biri. yasa
ma organı durumundaki divan ile bir
likte kanun koymaktır. Ayrıca kanunla
rın uygulanması için gerekli düzenleyici 
işlemleri yapma yetkisi de cumhurbaş
kanındadır. Cumhurbaşkanı divanın ona
yını alarak savaş ilan edebilir, barış ya
pabilir, milletlerarası antlaşmalar ak
dedebilir, olağan üstü hal ilan edebilir. 
Cumhurbaşkanı kara. deniz ve hava kuv
vetlerinin de başkumandanıdır. Bakan
lar doğrudan doğruya cumhurbaşkanı 
tarafından tayin edilir ve görevden alı

nır. Cumhurbaşkanının ve bakanların di
van önünde sorumlulukları yoktur; ba
kanlar cumhurbaşkanına bağlı olarak 
görev yaparlar. Cumhurbaşkanİığı mü
essesesinin yardımcısı durumundaki bir 
başka kurul da yüksek danışma şürası
dır. ŞQra cumhurbaşkanı tarafından so
rulan hususları cevaplar, hükümete tek
liflerde bulunur. Endonezya cumhurbaş
kanı mecburi hallerde kanun yerine ge
çebilen kararnameler çıkarabilir. Bu ka
rarnameler ilk toplantısında divanın ona
yına sunulur, onayianmayan kararna
meler yürürlükten kaldırılır. 

Endonezya anayasasının üçüncü önem
li organı, yasama fonksiyonunu yerine 
getiren divandır. Divanın hukuki yapısı 
kanunla belirlenir. Yılda en az bir defa 
toplanan divan kanunları kabul eder, di
van üyelerinin kanun teklif etme yetki
leri vardır. Divan tarafından kabul edil
meyen kanun tasarıları aynı toplantı dö
neminde tekrar gündeme alınamaz. Bu
nun gibi divanın kabul ettiği bir kanun 

tasarısı cumhurbaşkanınca onaylanma
dığı takdirde aynı dönemde divan önü
ne tekrar getirilemez. 

Anayasa yargı yetkisinin bir yüksek 
mahkeme ile diğer mahkemeler tara
fından yerine getirileceğini belirtmiştir. 
Bütün bu yargı merciierinin kuruluş, iş
leyiş ve yetkileri kanunla düzenlenmek
tedir. Hakimierin nitelikleri ve görevden 
alınmalarıyla ilgili hususlar da kanuna 
bı ra kılmıştır. 

Endonezya'nın bölgeler itibariyle ge
niş veya dar alanlı yönetim birimlerine 
ayrılması konusu da kanun koyucunun 
takdirine terkedilmiştir. Anayasa sade
ce devletin yönetim sistemine ve gele
neksel mahalli haklara riayetin gözetil
mesini emretmiştir. 

Devletin gelir ve giderleri her yıl bir 
bütçe kanunu ile tahmin edilerek belir
lenir. Eğer divan bu tahminlere dayalı 
teklifleri kabul etmezse hükümet bir ön
ceki yılın bütçesini uygular. Devlet ihti
yaçlarının gerektirdiği h!:!r türlü mali yü
kümlülükler kanunla konulur. Mali işle
rin kanuna uygunluğunu denetleyen ve 
bu hususta divana bilgi vermesi gere
ken bir kurulun teşkili de anayasada ön
görülmüş fakat düzenlenmesi kanuna 
bırakılmıştır. 

Kısa bir anayasa olduğu için Endo
nezya anayasası sadece birkaç hak ve 
hürriyetten söz eder. Önce, Endonezya 
doğumlular ve vatandaşlığa kabul edi
lenler şeklinde Endonezya vatandaşlığı
nın türlerini belirler. Şartları ise kanu
na bırakır. Vatandaşlar hukuk ve idare 
önünde eşittir. Ancak kendilerine hak 
sağlayan bu hukuka ve idareye uymak 
zorundadırlar. Her vatandaşın çalışma 

ve insanca yaşama hakkı vardır. Anaya
sa dernek kurma ve toplanma, düşün
celeri açıklama hürriyetlerinin kanunla 
düzenlenmesini kabul etmiştir. Endo
nezya anayasası, başlangıç bölümünde 
belirtildiği gibi, asıl metninde devletin 
tek bir Allah'a inanç esasına dayandığı
nı tekrarlar ve şöyle der: Devlet herke
sin kendi dinini seçebilmesini, bu dinin 
ve inancının gereği olan veeibeleri ye
rine getirebilmesini teminat altına alır. 

Her vatandaş devletin savunma faaliye
tine katılma hak ve ödevi ile karşı kar
şıyadır. Yine her vatandaş bir öğretim 
kurumunda öğrenim görme hakkına sa
hiptir. Devlet milli eğitim sistemini kur
mak ve yönetmekle görevli kılınmıştır. 

Ancak düzenleme kanuna bırakılmıştır. 
Ayrıca Endonezya milli kültürünü geliş
tirmek de devletin ödevleri arasındadır. 

ANAYASA 

Anayasa sosyal refah ile ilgili bazı esas
lar da koymuştur. İlk olarak Endonezya 
ekonomisinin aile sistemine dayandığı 
belirtilir. Halkın çoğunluğunu ilgilendi
ren ve devlet için de önemli sayılan üre
tim dallarının devlet tarafından dene
tim altında tutulması, tabii servetler
den olan toprak ve suyun da halk yara
rına ve devlet gözetimi altında kullanıl
ması emredilmiştir. Bunun yanında sos
yal devlet anlayışına uygun olarak fakir 
ve korunmaya muhtaç çocukların devlet 
himayesinde bulundukları açıklanmış

tır. Endonezya anayasası aynı zamanda 
Endonezya Devleti bayrağını anayasa
nın teminatı altına almış, ayrıca devle
tin dilinin Endonezya dili olduğunu da 
belirtmiştir. 

9. Fas. Fas Krallığı'nın halen yürürlük
te bulunan anayasası 1972 yılında ka
bul edilmiş olup ülkenin ikinci anaya
sasıdır. İlk anayasa 1962'de kabul edil
mişti. Yürürlükteki anayasa monarşik 

yapı, tarihi şartlar ve Batı ülkelerinin 
anayasal ilkelerinden etkilenerek kabul 
edilmiştir. Kralın önderlik ve teşebbüsü 
sonunda bir kararname ile yürürlüğe 
konmuş olan Fas anayasası, öngördüğü 

müesseselerin kurulması görevini de ge
çici bir hükümle krala vermiştir. Bu şe
kilde asıl yasama yetkisinin sahibi du
rumundaki temsilciler meclisi toplanıp 
göreve başlayıncaya kadar anayasanın 
gerektirdiği tedbirlerin alınabilmesi sağ
lanmıştır. 

Anayasa geçici hükümlerle birlikte 103 
maddeden ibarettir. Bazı ülkelerin bu
günkü anayasalarıyla kıyaslandığında bu 
madde sayısı fazla görülemez. Ancak 
bunlar arasında birçok uzun ve nisbe
ten ayrıntılı hükümler ihtiva edenleri de 
vardır. 

Fas anayasasında başlangıç bölümün
den sonra şu başlıklar gelmektedir: 1. 
Genel hükümler-temel ilkeler: z. Monar
şi; 3. Temsilciler meclisi -teşkilatı, olu
şumu, görev ve yetkileri-yasama faali
yeti; 4. Hükümet; s. Kuwetler arası iliş
kiler: Kral ile temsilciler meclisi-temsil
ciler meclisi ve hükümet; 6. Yargı: 7. 
Yüksek mahkeme: 8. Mahalli idareler; 
9. Kalkınma ve planlama yüksek . kuru
lu; 10. Yüksek mahkeme anayasa dai
resi; 11. Anayasanın değiştirilmesi; 1 z. 
Geçici hükümler. 

Anayasa katı sayılabilir; değiştirilme
si sıkı kayıtlara bağlıdır. Ayrıca değişti

rilmesi kesinlikle gerçekleştirilerneye

cek iki temel esas vardır: Monarşik sis
tem ve İslamiyet'le ilgili hükümler. Di-
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ANAYASA 

ğer konulardaki değişiklikler için ise şöy
le bir düzenleme yapılmıştır : Teklif kral
dan veya meclisten gelebilir. Kral ana
yasa değişikliği tasarısını doğrudan doğ
ruya halk oyuna sunabilir. Meclis üyele
rinden birinin teklifi varsa bunun üçte 
iki çoğunlukla kabulü halinde kral bir 
kararname ile halk oyuna başvurur. Halk 
oyu ile kabul edilen anayasa değişikliği 
kesindir. 

Başlangıç kısmı Fas'ın bir İslam dev
leti, resmi dilinin de Arapça olduğunu 
belirtir. Ayrıca Fas'ın bir Afrika milleti 
olarak Afrika'nın birliğini hedef aldığı 

açıklanmıştır. Bunun yanında Fas'ın dün
ya barışına ve güvenliğine katkıda bu
lunmaya devam edeceği de ifade edil
mektedir. 

Temel ilkeler. Fas Kralığı'nın nitelikleri 
başlangıç bölümünden sonra temel il
keler halinde ve özlü bir şekilde sıralan
mıştır. Hükümet sistemi monarşik, ana
yasal, demokratik ve sosyaldir. Egemen
lik milletindir, millet egemenliğini ana
yasanın öngördüğü müesseseler vasıta
sıyla kullanır. Ayrıca devletin teşkilat

lanmasında siyasi partiler, sendikalar, 
mahalli meclisler, meslek odaları katkı
da bulunurlar ve halkı temsil ederler. 
Tek parti sistemi yasaktır. Kanun hal
kın iradesi sayılır, bu sebeple herkes 
kanuna uymak zorundadır. Kanun geri
ye yürütülemez. Bütün Faslılar eşittir. 

Kanun önündeki bu eşitliğin sonucu ola
rak kadın ve erkeğin siyasi hakları da 
aynıdır. Kadın olsun erkek olsun herke
sin oy hakkı vardır. Devletin dini İslam 
dinidir. Devlet ibadet hürriyetini temi
nat altına alır. Devletin özlü ifadesi "Al
lah, ülke ve kral"dır. 

Hak ve Hürriyetler. Fas anayasası çağ
daş anayasalarda görülen temel hak ve 
hürriyetlerden başlıcalarını teminat al
tına alırken vatandaşların sorumluluk
larını da kabul etmiştir. Anayasa yerleş
me ve seyahat, düşünce, ifade ve top
lanma, dernek kurma, sendika ve siyasi 
partilere kendi tercihlerine göre girebii
me hürriyetlerini tanımakta, bu hürri
yetterin ancak kanunla sınırlanabileceği
ni belirtmektedir. Kişi güvenliği de ha
berleşmenin gizliliği ve konut dokunul
mazlığı gibi kanuni teminat altına alın
mıştır. Konutun aranması veya bu gibi 
yerlerde soruşturma yapılması mahke
me kararına bağlanmıştır. Devlet güç
lerinin saygı göstereceği klasik hak ve 
hürriyetlere ilave olarak sosyal nitelikli 
ve devlete görev, kişilere de sorumluluk 
yükleyen hak ve hürriyetlere yer verildi-
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ği görülmektedir. Her vatandaşın eği

tim görme ve çalışma hakkı vardır. Bu 
sebeple ve kanun önünde eşitlik ilkesi
nin de bir gereği olarak vatandaşların 
kamuya ait iş yerlerine veya özel hizmet
lere girebilecekleri, söz konusu hizmet
lerin aradığı niteliklere sahip bulunduk
ları takdirde bu haktan eşit olarak fay
dalanabilecekleri kabul edilmiştir. Ka
nunun düzenleyeceği şart ve usullerle 
grev hakkı tanınmıştır. Mülkiyet hakkı 
teminat altına alınmış, fakat ülkenin 
ekonomik ve sosyal yönden kalkınması 
için gerekli sınırlamaların kanunla ge
tirilebileceği , yine kanunun öngördüğü 
hallerde kamulaştırma yapılabileceği 

açıkça belirtilmiştir. Vatandaşların so
rumluluklarını dikkate alan diğer hü
kümler de şöyle özetlenebilir: Ülke sa
vunmasına ve kamu harcamalarına ka
tılma hak ve ödevleri. 

Temel Organ ve Müesseseler. Monarşik 
bir rejimin uygulandığı Fas'ta kral mil
letin ve devletin temsilcisidir. Milletin 
bütünlüğünün, varlığının ve devamiılığı
nın teminatı kraldır. Bu durum, anaya
sanın kabul ettiği kişi hak ve hürriyet-

. lerini koruma sorumluluğunun da krala 
ait olduğunu gösterir. Nitekim Fas ana
yasası bunu açıkça belirtmiştir. Kralın 

anayasal imtiyazları veraset yoluyla inti
kal eder. Veliaht en büyük oğuldur. An
cak kral hayatta iken en büyük oğlun
dan başka bir halef de tayin edebilir. 
Kral tahta geçecek evlat bırakmadan 
ölürse en yakın erkek akrabası kral olur. 
Kralın şahsı kutsal ve dokunulmazdır. 
Silahlı kuwetlerin başkumandam odur. 
Milleti ve devleti temsil gücünün sonu
cu olarak kral önemli yetkilere sahiptir. 
Yabancı ülkeler ve milletlerarası kuru
luşlar nezdinde devleti temsil edecek 
elçileri, temsilcileri tayin eder: milletler
arası antlaşmaları onaylar ve imzalar. 
Sadece devletin para harcamasını ge
rektiren antlaşmalarda temsilciler mec
lisinin önceden onayının alınması gere
kir. Kral hükümete de başkanlık eder, 
başbakanı ve bakanları tayin eder. Ge
rekli görürse veya istifa halinde başba
kan veya bakanları görevden alır. An
cak bu durum bakanlar kurulunun tem
silciler meclisine karşı sorumlu olmasını 
da engellemez. Kral yetkilerini kararna
meler çıkararak kullanır. Bunlardan bir 
kısmı mahiyetleri gereği tek başına kral 
tarafından imzalanır : Başbakanın ve ba
kanların tayini gibi. Fakat anayasa uya
rınca · kararnarnelerin çoğu başbakan 
tarafından da imzalanır. Kral bazı usul 

şartlarına uyarak temsilciler meclisini 
feshedebilir. Ancak bu, · organın feshi 
demek değildir. Zira yeni meclisin seçi
minin üç ay içinde geçekleştirilmesi ana
yasada öngörülmüştür. Meclis seçilince
ye kadar yetkilerini kral kullanır. Fas 
kralı, yüksek yargı şürası ile milli kal
kınma ve planlama şürasına da başkan
lık eder. Hakimleri tayin eder ve af hak
kına sahiptir. Ülkenin bütünlüğü tehdit 
altındaysa veya anayasanın işleyişini en
gelleyecek gelişmeler ortaya çıkmışsa 

kral olağan üstü hal ilan edebilir. Bu
nun için temsilciler meclisi başkanının 
görüşünü de almak zorundadır. Olağan 

üstü hal ilanından sonra kral durumun 
gerektirdiği tedbirleri alabilir. 

Temsilciler Meclisi. Millet tarafından 
altı yıl için seçilen üyelerden oluşur. Bu 
üyelerin sayısı bir organik kanunla, yani 
anayasadan sonra gelen önemde bir dü
zenlemeyle belirlenir. Temsilciler mecli
sinin üçte ikisi genel ve eşit oyla seçilir. 
Diğer üyeler mahalli idareler meclisle
riyle meslek kurutuşları tarafından be
lirlenir. Temsilcilerin dokunulmazlıkları 

vardır. Ancak monarşik sistemi ve is
lam' ı eleştirenter veya krala saygıyla 

bağdaşmayacak davranışlarda bulunan
lar dokunulmazlıktan faydalanamazlar. 
Suç üstü hali de istisna teşkil eder. Tem
silciler meclisi olağan toplantılarını yılda 

iki defa yapar. Her toplantı dönemi en 
çok iki aydır. Meclis salt çoğunlukla ve
ya kararname ile olağan üstü toplan
tıya da çağırılabili r. Toplantılar gizlilik 
kararı alınmadıkça alenidir. Meclisin iç 
düzeni bir kanuna bırakılmakla birlikte 
anayasada da ayrıntılı hükümlere yer 
verilmiştir. Temsilciler meclisi kanunları 
yapar. Fakat anayasa başlıca şu konu
larda kanun çıkarılabileceğini belirtmek
tedir: Kişi ve topluluk hakları, suç ve ce
zaların konulması ve yargılanması usul
leri. hakimierin hukuki durumları, me
murların hukuki durumları, askeri per
sonelin temel güvenceleri, seçim siste
mi. kamu idarelerinin kurulması, özel 
teşebbüslerin millileştirilmesi veya ka
mu kesiminden özel kesime transfer ya
pılması. Bu yönüyle Fas .anayasası Fran
sız sistemine benzetilebilir. Meclis dev
letin iktisadi, sosyal ve kültürel faali
yetlerini ilgilendiren temel kanunlar da 
kabul edebilir. Ayrıca hükümete bir yet
ki vererek belli süreler için ve belli ko
nularda kanun kuwetinde kararname 
çıkarma imkanı tanıyabilir. Kanunların 

yapılması konusunda Fas anayasasının 
ilgi çekici bir hükmü de bazı teklifterin 



hükümetle meclis arasında uyuşmazlık 
konusu olmaları halinde yüksek mahke
menin anayasa dairesinin bu uyuşmaz
lığı çözmesidir. Taraflardan birinin baş
vurusu üzerine yüksek mahkeme sekiz 
gün içinde kararını verir. Bazı düzente
melerin yapılabilmesi de aynı dairenin 
ön onayını gerektirmektedir. 

Hükümet. Hükümet başbakan ve ba
kanlardan oluşur; hem krala hem de 
meclise karşı sorumludur. Başbakan hü
kümet programının esaslarını meclise 
sunar. Bakanlar kurulunda görüşüldük
ten sonra kanun tasarılarını meclise sev
ketmek de başbakanın yetkileri arasın
dadır. İdare gücü de başbakandadır. 
Başbakan temsilciler meclisinden gü
ven oyu isteyebilir. Meclis ancak salt ço
ğunlukla güvensizlik beyan edebilir. Bu 
takdirde hükümet topluca istifa eder. 
Bunun dışında meclis gensoru önergesi 
üzerine gene salt çoğunlukla bu öner
geyi kabul edebilir. Bu durumda da hü
kümet topluca istifa etmek zorundadır. 
Ancak meclis aynı yıl içinde bir defadan 
fazla gensoru önergesi görüşemez. 

Yargı. Fas anayasasına göre yargı ya
sama ve yürütmeden bağımsızdır. Yar
gılama kral adına olur. Yüksek yargı şü
rası hakimterin özlük haklarıyla disiplin 
işlerini düzenler ve teminat altına alır. 

Yüce divan görevini ise yüksek mahke
me yerine getirir. Bu mahkeme meclis 
tarafından suçlanan hükümet üyeleri
nin suçlarıyla ilgili davalara bakar. Yük
sek mahkemenin üyelerini meclis se
çer. Yüksek mahkeme bünyesinde bir 
de anayasa dairesi kurulmuştur. Bu da
irenin oluşumu ve işleyişi ayrıca düzen
lenmiştir. Anayasa dairesinin başkanlı
ğını yüksek mahkemenin birinci başka
nı yapar. 

Mahalli İdareler. Vilayet. sancak (provin
ce "vilayetten daha küçük mahalli ida
re birimi") ve komünden (belediye) oluş
maktadır. Bununla birlikte Fas anaya-

. sası kanunla başka mahalli idareterin 
kurulabileceğini de kabul etmektedir. 
Mahalli idareterin işleyişinin demokra
tik olması anayasa emridir. Vilayet ve 
sancak yöneticileri, bu idareterin mec
lislerince alınan kararları yürütmek ve 
koordinasyonu sağlamakla görevlidir
ler. 

Fas anayasasının öngördüğü önemli 
bir müessese de milli kalkınma ve plan
lama yüksek şürasıdır. Başkanı kraldır. 

Plan tasarısı önce yüksek şüraya gelir, 
burada incelendikten sonra onaylanmak 
üzere meclise sunulur. 

Fas Krallığı'nın anayasası klasik ana
yasa ayırımlarına uymayan özelliklere 
sahiptir. Kurduğu sistem, hem parla
menter hem de başkanlık sistemlerine 
benzeyen, fakat önemli farklılıkları da 
taşıyan bir düzenlemedir. Her şeyin ba
şında olduki;a geniş yetkilere sahip bir 
kral vardır. Hükümet esas itibariyle kra
la karşı sorumludur; fakat meclisin de 
gensoru yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca 
kral meclisi feshedebilmektedir. Bu yön
leriyle Fas anayasasını, günümüzün ana
yasalarında bulunan, anayasaya aykırılı
ğın giderilmesi hükümleriyle tamamlan
mış bir Osmanlı Devleti anayasası (Ka
nOn -ı Esasi) gibi görmek mümkündür. 

10. Gambia. Büyük Britanya'nın sö
.mürgesi olarak yönetilirken 18 Şubat 
196S'te bağımsızlığıni kazanan Gambia, 
21 Nisan 1970 tarihinde parlamentosu
nun kabul ettiği anayasaya göre organ
larını şekillendirmiş, ternet hak ve hür
riyetlerini düzenlemiştir. 

Gambia Cumhuriyeti anayasası, Birle
şik Krallık sistemindeki veya ondan et
kilenen ülkelerin .anayasa metinlerinde 
görülen özellikleri taşır. Maddeler uzun 
uzun, kuralları, istisnaları, tanımları ve 
hatta açıklamaları içerecek biçimde sev
kedilmiştir. Anayasa değiştirilmesi ba
kımından bir ölçüde katıdır. Çühkü bazı 
önemli bölümterin değiştirilmesi halk 
oylamasına bağlanmıştır. Esasen anaya
sayı değiştirecek tasarının temsilciler 
meclisinin üçte ikisinin oyunu alması da 
gerekmektedir. 

Anayasa Gambia'nın egemen bir cum
huriyet olduğunu belirttikten sonra va
tandaşlık konusunu düzenlemekte. ay
rıntılarıyla ele alınan bu bölümü temel 
hak ve hürriyetterin korunması başlıklı 
bölüm takip etmektedir. Bu bölümde 
ırkı, siyasi düşünce, menşe, renk ve cin
siyeti ne olursa olsun herkesin söz ko
nusu hak ve hürriyetlere sahip bulun
duğu esası açıklanır ve klasik hak ve 
hürriyetleri koruyacak hükümler getiri
lir: Yaşama hakkı, kişi hürriyeti. insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan ceza verilme
mesi, zorla çalıştırma yasağı, özel haya
tın gizliliği , vicdan hürriyeti, ifade, top
lantı, dernek kurma, seyahat hürriyet
leri vb. Gambia anayasasının özelliğini 

oluşturan düzenlernelerin tipik örnekle
ri temel hak ve hürriyetler bölümünde 
görülür. Mesela zorla çalıştırma yasağıy
la ilgili kuralı koyan 16. maddenin he
men altında mahkeme kararı uyarınca 
yaptırılan çalışma , silahlı kuwetlerin di
siplin kuralları veya makul ve normal sa-
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yılabilecek vatandaşlık yükümlülüğü ge
reğince yürütülen çalışmalar gibi istis
nalar gösterilmiştir. Diğer hak ve hürri
yetterin düzentenişi de böyledir. 

Gambia anayasası iktidarın çerçeveten
mesine cumhurbaşkanı ile başlar. Cum
hurbaşkanı adayı olabilmek için otuz 
yaşına gelmiş, seçme yeterliğine sahip 
Gambia vatandaşı olmak gerekir. Ana
yasa, adaylık ve seçim usulüyle ilgili da
ha başka ve ayrıntılı hükümler de koy
muştur. Yürütme görevi ve gücü cum
hurbaşkanına aittir. Başkan bu yetkisi
ni doğrudan veya kendisine bağlı ba
kanlar vasıtasıyla kullanır. Bir de baş
kan yardımcısı vardır. Yardımcı, başka
nın önde gelen temsilcisi ve hükümetin 
temsilciler meclisi önündeki işlerinin li
deridir. Başkan yardımcısı ve bakanlar 
temsilciler meclisi üyeleri arasından baş
kanca seçilip tayin edilirler. 

Yasama yetkisini kullanan parlamen
to temsilciler meclisi ile başkandan olu
şur. Gambia anayasasına göre temsilci
ler meclisinin asıl seçilmiş üyelerinin sa
yısı otuz ikidir. Ancak bu sayı, Gambia'
nın kanun koyucu organı olan parlamen
tonun kararıyla değişebilir. Ayrıca Gam
bia'nın sosyal yapısına uygun olarak be
lirlenen veya tayin edilen üyeler bulun
maktadır. Bu şekilde görev alan üyele
rin sayısı sekizdir. Cumhurbaşkanınca 
tayin edilen üye sayısı ise üçtür ve bu 
üyeler oy verme hakkına sahip bulun
maktadır. Temsilciler meclisi üyesi ola
bilmek için otuz bir yaşından küçük ol
mamak ve meclis çalışmalarına katıla

bilmek bakımından gerekli olan İngiliz
ce'yi yeterince bilmek şartları konul
muştur. 

Anayasa oldukça ayrıntılı bir şekilde 
temsilciler meclisindeki görüşme karar 
ve usullerini düzenlemiştir. Kanun tasa
rılarını meclis kabul ederse bunlar baş
kanın onayına sunulur. Başkan böyle 
bir metni geri gönderdiği takdirde mec
lisin aynı metni kanunlaştırabilmesi için 
üçte iki çoğunluk gereklidir. Parlamen
toyu toplantıya davet ve fesih yetkisi 
cumhurbaşkanındadır. Temsilciler mec
lisinin hükümete güvensizlik beyan et
mesi halinde seçim yenilenebilir. Parla
mentonun olağan süresi beş yıldır. 

Yargı organının düzentenişi ise şöyle
dir: Üst yargı mercii olarak istinaf mah
kemesiyle hukuk ve ceza davalarına ba
kan ve anayasanın ve kanunların belir
lediği yargı görevlerini yerine getiren bir 
yüksek mahkeme vardır. İstinaf mah
kemesinin ve yüksek mahkemenin baş-

171 



ANAYASA 

kanlarını cumhurbaşkanı tayin eder. Di
ğer yüksek hakimleri de yine cumhur
başkanı tayin etmektedir, ancak bu hu
susta yargısal hizmet komisyonu adı

nı taşıyan bir kurulun görüşünü almak 
durumundadır. Yargısal hizmet komis
yonu, Gambia anayasasının öngördüğü 
ve üyelerinin tayinini ayrıntılı şekilde dü
zenlediği bir yüksek mesleki kuruldur. 
Anayasa ayrıca alt mahkemelerden, sa
vaş divanlarından ve benzerlerinden söz 
etmiştir. Söz konusu yargı yerlerinin üst 
mercii yüksek mahkemedir. Anayasa, 
yüksek mahkemenin kararlarına karşı 

istfnaf mahkemesine yapılacak başvu
ruların usullerini ve şartlarını uzun uzun 
anlatmıştır. Bunlar anayasa ile ilgili me
selelerde ve temel hakları ilgilendiren 
hususlarda söz konusudur. 

Gambia anayasasının öngördüğü ve 
ayrıntılarıyla düzenlediği bir müessese 
de kamu hizmeti kurulu veya devlet per
sonel dairesidir. Bu kurul birçok yüksek 
yönetici ve görevlinin tayinlerinde da
nışma fonksiyonunu yerine getirmekte
dir. Özellikle devleti temsil eden elçiler, 
milletlerarası kuruluşlarda görevlendiri
len personel ve zabıta amirleri kurulun 
görüşü alındıktan sol)ra cumhurbaşka
nı tarafından tayin edilebilmektedir. 

11. Gine. Fransız topluluğuna dahil bir 
sömürge olan Gine, 28 Eylül 1958'de 
halk oylaması ile Fransız topluluğu ana
yasasını reddetti. Bu sonuç Gine'ye ba
ğımsızlık yolunu açtı. 12 Kasım 1958' de 
başkanlık sistemini getiren anayasa yü
rürlüğe girdi. Halen Gine Cumhuriyeti'n
de bu anayasa varlığını korumaktadır. 

Anayasanın başlangıç bölümünde Gi- · 
ne halkının 28 Eylül 1958 oylamasıyla 
sömürge hakimiyetini reddettiği ve mil
If bağımsızlığını kazanarak hür ve ege
men bir devlet kurduğu hatıriatıldıktan 
sonra Gine Demokratik Partisi'nin dev
leti teşkilatlandırdığı, yönettiği ve de
netlediği belirtilir. Bu şekilde anayasa
nın bir ihtilal metni olduğu hemen an
laşılır. . Esasen başlangıçta ihtilali n nite
liği ve amaçları da açıkça gösterilmiştir. 

ilk üç bölüm sırasıyla egemenliğe, va
tandaşların temel hak ve ödevlerine ve 

. ihtilalci iktidara ayrılmıştır. Egemenlik 
halka aittir. Fakat halkın örgüttenişi 

parti aracılığıyladır. Parti-devlet birleşi
mi vardır. Temel haklar ve ödevler kla
sik tabloya uygundur. Ancak ihtilale da
yalı olmanın getirdiği bazı farklılıklar 

da görülür: Siyası partiye girebilmenin 
ihtilalin gerektirdiği niteliklere sahip ol
maya bağlı tutulması, taşınmaz mülki-
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yetinin bütün aileye ait kabul edilmesi 
vb. Partinin işleyişiyle ilgili çerçeve esas
lar da anayasada gösterilmiştir. Demok
ratik merkeziyetçilik, seçmenterin seçil
mişler hakkında güvensizlik beyan ede
bilmeleri, partinin merkez, bölge, ilçe 
ve mahallf düzeyde birer parlamentoya 
ve yürütme organına sahip bulunması 
bunlar arasındadır. Gine anayasasının 

öngördüğü iktidar düzeni daha çok Sov
yetler Birliği anayasasına benzer. Parti
devlet sisteminin sonucu olarak yasa
ma ve yürütme organlarının işleyişi ve 
yetkileri partiden güç alır. 

Gine'nin değişik bir parlamento yapı
sı vardır: Millf kongre, ihtilal millf kon
seyi, merkez komitesi ve millf halk mec
lisi. Kanuniaştırma işini yapan, yani ira
desiyle kanun çıkaran millf halk mecli
sidir. Ancak diğerleri de parti kararla
rı doğrultusunda işlemler yapar. Millf 
kongre, program-kanun adı verilen ve 
kalkınma planının hedeflerini gösteren 
metinleri onaylar. Mi lif · konseyi n görevi 
ihtilal ilkelerine uygunluğu denetlemek
tir. 

Yürütme gücü, ihtilalin en yüksek dü
zeyde sorumlusu ve parti genel sekre- . 
teri olan cumhurbaşkanındadır. Cum
hurbaşkanı genel ve tek dereceli gizli 
oyla yedi yıl için seçilir; ancak ikinci de
fa tekrar seçilebilir. Devleti, partiyi, ida
reyi, orduyu hepsinin başı olarak yöne
tir. Düzenleyici işlemler yapar, hüküme
tin kararlarını imzalar. 

Politik büro ise partinin toplantılarını, 
gündemini belirler, kararlarının uygulan
masını gözetir; cumhurbaşkanına yar
dımcı olur. Hükümet başbakan ve ba
kanlardan oluşur. Bakanlar da tercihen 
merkez komitesi ve partinin üst kade
me üyeleri arasından cumhurbaşkanın
ca seçilir. 

Anayasa özellikle kanunla düzenlen
me alanına giren işleri saymıştır: Kalkın

ma planının oluşturulması, temel hak
lar, suç ve cezaların tesbiti, seçimlerin 
düzenlenmesi vb. Gine bölge, ilçe ve ma
ham ya da belediye düzeyinde merkez
dekine benzer şekilde teşkilatlanmıştır. 

Yargı cumhurbaşkanının güvencesi 
altında partinin seçtiği hakimiere ema
net edilmiştir. Anayasa yargının adil, in
sanca ve parasız olmasını emretmiştir. 
Teşkilat ve diğer hususların düzenlen
mesi kanuna bırakılmıştır. 
Anayasanın değiştirilebilmesi cumhu

riyet şekli dışında mümkündür. Bunun 
için önce cumhurbaşkanı teşebbüste bu
lunmalıdır. Daha sonra millf kongre vee 

ya kanunla nasıl kurulacağı gösterile
cek olan yüksek anayasa meclisi üçte 
iki çoğunlukla bu değişikliği kabul ede
cek ya da halk oyuna sunabilecektir. 

12. Gine Bissau. Son zamanlara kadar 
bir Portekiz sömürgesi olan Gine Bis
sau, ll. Dünya Savaşı'ndan sonra 1953-
1954 yıllarından itibaren Portekiz· e kar
şı bir bağımsızlık mücadelesi başlattı. 

Birleşmiş Milletler'in siyası desteği ve 
gerilla savaşları sonunda 23 - 24 Eylül 
1973'te ilk millf meclisi Gine Bissau'nun 
bağımsız ve egemen bir cumhuriyet ol
duğunu ilan etti; ilk anayasa da aynı 

zamanda kabul edildi. Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulu 2 Kasım 1973 tarihli 
kararıyla bu bağımsız devleti tanıdığını 
açıkladı. Portekiz'in tanıması ise daha 
sonra 26 Ağustos 1974'te oldu. 

Gine Bissau Cumhuriyeti bağımsızlı

ğına kavuştuktan sonra iç ve dış kay
naklı sebeplerle siyası ve hukukf istik
rara kavuşamayan ülkelerden biridir. 
Anayasa değişiklikleri, tartışmalar, yeni 
anayasalar ve askerf müdahaleler Gine 
Bissau'da da görülür. Özellikle Gine Bis
sau ile Cape Yerde'nin bağımsızlığı veya 
yeni devlet içinde yer alması problemler 
çıkarmıştır. 

Gine Bissau'nun 24 Ekim 1973 tarihli 
son anayasası askerf darbeler sebebiyle 
yürürlükte çok kalmamış, askıya alınmış; 
1980 Kasımında gerçekleştirilen bir hü
kümet darbesi sonunda kurulan ihtilal 
konseyi, söz konusu anayasanın kendi 
çıkardıkları kanuna uymayan hükümle
rini yürürlükten kaldırmıştır. ihtilal kon
seyi Şubat 1981 ·de çıkarılan ve 1 181 
sayılı bu kanunla geçici dönemin devlet 
kuwetlerini ilgilendiren düzenlemesini 
yapmış, konseyi ve yetkilerini belirlemiş

tir. Buna göre devletin en üst organı, 
dokuzu sürekli on üç üyeden oluşan ih
tilal konseyidir. Yasama, baka,nlar ku
rulunu atama ve görevden alma, af, ce
za, milletlerarası ilişkiler gibi bütün yö
netim konseydedir. Konseyin başkanı, 

cumhuriyetin temsilcisi ve silahlı kuv
vetlerin başkumandanıdır. 

13. İran. iran'da ilk anayasa çalışma
ları XX. yüzyılın başlarında görülür. ilk 
iran anayasası, mutlak monar'şiye son 
verip meşrutf monarşinin başladığı 30 
Aralık 1906'da kabul edilmiştir. 31 Ekim 
1925'te Kaçar hanedam yerini Pehlevi 
hanedanına bıraktı. Bu hanedanın ikinci 
ferdi olan Şah Muhammed Rıza Pehlevi 
ise 17 Ocak 1979'da iran ' ı terketmek 
zorunda kaldı. 1906 anayasası zaman 
zaman askıya alınmasına ve 1925. 1949; 



1957 ve 1967' de yapılanlar başta olmak 
üzere çeşitli değişiklikler geçirmesine 
rağmen esas itibariyle 1979'a kadar yü
rürlükte kaldı. 1 Nisan 1979'da kurulan 
İran İslam Cumhuriyeti bu anayasayı yü
rürlükten kaldırarak yerine yeni bir ana
yasa hazırladı. 

30-31 Mart 1979'da yapılan halk oy
laması ile kabul edilen İran anayasası, 
uzun bir başlangıç ile 175 maddeden 
oluşmaktadır. Bu bakımdan uzun bir 
anayasa olarak kabul edilebilir. Özellik
le asıl metinden ayrı şekilde düzenle
nen başlangıç kısmı , alışılmışın dışında 

ayrıntılı ve tarihi gelişimin anlatımı bi
çimindedir. 

Başlangıç, Ayetullah İmam Humeyni'
nin önderliğinde girişilen hareketi, mil
letin rejime baş kaldırışını, İslami hükü
metin ortaya çıkışını. milletin uğradığı 
kayıpları ve çektiği sıkıntıları anlattık

tan sonra anayasada kadının ve ailenin 
nasıl ve hangi temel düşünceyle yer al
dığını , ordunun ve yargı gücünün du
rumlarını , yürütmenin önemini ve bü
rokrasinin ortadan kaldırılması gereği
ni, kitle iletişim araçlarının İslam kültü
rünü yayma ödevlerini açıklamaktadır. 

Anayasa şu bölümlerden meydana gel
mektedir: 1. Genel ilkeler ; 2. Ülkenin res
mi dili. yazısı ve bayrağı; 3. Milletin hak
ları; 4. İktisadi ve mali işler; s. Milletin 
hakimiyet hakkı ve bundan doğan güç
ler ; 6. Yasama gücü : 7. ŞOralar; 8. Reh
ber veya rehberlik şOrası ; 9. Yürütme 
gücü: 10. Dış siyaset : 11 . Yargı gücü : 12. 

Kitle haberleşme araçları . 

İran İslam Cumhuriyeti anayasasının 
değiştirilmesi değil ancak yorumu söz 
konusu olabilir. Bu konuda Şüra-yı Ni
gehban (denetim şGrası) yetkilidir. Yo
rum için şüra üyelerinin dörtte üçünün 
olumlu oyu gereklidir. Bu yönüyle İ ran 
anayasasını katı anayasalar arasında 

saymak gerekir. Zira sadece yorumla 
ve ancak dörtte üç çoğunlukla yeni an
lamlar kazanabilir. 

Genel ilkeler. Anayasanın ilk bölümü 
İslam cumhuriyetinin tek Tanrı'ya bağlı
lığını. ilahi adalete ve iman esasına da
yanıldığını. yasama yetkisinin Allah · a 
mahsus olduğunu . insanın Allah karşı

sında sorumlu bulunduğunu belirtir. Bu 
genel ilkelerin gösterdiği hedeflere na
s ı l ulaşılacağı da aynı bölümde şu şekil
de açıklanır : Ahlakın, bilgi düzeyinin ol
gunlaşması ve gelişmesi, her düzeyde 
parasız öğrenim , bilimin bütün alanla
rında inceleme ve araştırmanın teşviki , 

emperyalizmle mücadele, istibdadın yok 
edilmesi, İslami ilkelere uygun ve adil 
bir iktisadi uygulama. yoksulluğa son ve
rilmesi, kadın erkek herkesin haklarının 
sağlanması . ülke dış siyasetinin İslam 
ölçülerine dayanılarak düzenlenmesi. 

İ ran İslam Cumhuriyeti anayasasının 
kendisine teknik özellik kazandıran ve 
anayasanın İslami ölçülerle bağlı olduğu
nu gösteren hükmü 4. maddesidir. Bu 
maddeye göre, her alanda çıkarılacak 

kanunlar ve alınacak kararlar İ slami öl
çülere dayanacaktır. Bu sebeple söz ko
nusu 4. madde kayıtsız şartsız anaya
sanın bütün maddelerinin üstündedir. 
Müeyyidesi ise ŞOra-yı Nigehban üyesi 
olan fakihlere tevdi edilmiştir; İslami öl
çülere uyulup uyulmadığını onlar denet
leyecekler ve değerlendireceklerdi r. 

Anayasanın öngördüğü en önemli ma
kamlardan biri ve belki başta geleni reh
ber veya önderliktir. Eğer halk çoğun
luğunun ümmete rehber olabilecek ön
der kabul edeceği bir kimse bulunmaz
sa anayasanın saydığı niteliklere sahip 
fakihlerden oluşacak bir rehberlik şüra
sı bu görevi üstlenecektir. 

İ ran anayasasının genel prensiplerin
den biri de Kur'an-ı Kerim'in buyruğu 
gereğince danışma ihtiyacını karşılaya

cak şOralar kurulmasıdır. Resmi dini is
lam olan İran İslam Cumhuriyeti'nin bü
tün müslümanların anlaşması ve birleş
mesi için sürekli çaba harcayacağı da 
anayasada ifade edilmiştir. Ancak yine 
anayasa genel ilkeler arasında başka 

bazı diniere mensup olanların dini me
rasim ve öğretimlerinde serbest oldu
ğunu . resmi mezhep olan Ca'feri (isnaa
şerT) mezhebi dışındaki diğer İslam mez
heplerinin takdire layık bulundukların ı ve 
kendi fıkıhlarına göre ibadet edebilecek
ler ini, mensuplarının dini eğitim ve öğ
ret imde serbest oldukların ı belirtmiştir. 

Anayasa ayrıca iran ' ın resmi dilinin 
Farsça olduğunu , ancak Arapça· nın da 
orta öğrenimde yer alacağını , kullanılan 

takvimi ve İran bayrağını hükme bağla
mıştır. 

Temel Haklar. Milletin hakları başlıklı 
üçüncü bölüm bir yandan klasik hak ve 
hürriyetleri düzenlerken bir yandan da 
bu hakların gerçekleşmesi için devlete 
düşen ödevleri belirtir. Tabii yine aynı 
bölümde söz konusu haklardan fayda
lanan kişilerin uymak zorunda olduğu 
sınırlar, ölçüler veya kurallar da yer al
maktadır. Anayasanın temel haktarla il
gili ilk hükümleri eşitlik üzerinedir. Bu 
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arada kadın-erkek eşitliği ayrıca belir
tilmiştir. Ancak İ slami ölçülere uygun 
faydalanma şartı vardır. Aynı şartla ka
dın haklarının sağlanması . ana ve çocuk 
sağlığının korunması: dul, yaşlı ve kim
sesiz kadınlar için sosyal teminat getiril
mesi emredilmiştir. Kişi güvenliği, mal, 
konut ve mesleklerin her türlü tecavüz
den korunmuş olması, inanç hürriyet!, 
İslam' ın temel ilkelerine veya kamu hu
kuku kurallarına aykırılık teşkil etme
dikçe basın ve yayında serbestlik, özel 
hayatın, haberleşmenin gizliliği , yerleş

me hürriyet!, hak arama ve yargı yerleri
ne başvurma hürriyetleri de temel hak
lar arasında düzenlenmişti r. Bu arada 
siyasi haklar ve hürriyetlere de milli bir
lik. İslami ölçüler ve İslam cumhuriyeti 
esaslarını ihlal etmemek kaydıyla yer 
verilmiştir. Parti. dernek, siyasi ve çe
şitli sınıfiara ait kuruluşlar. İslami veya 
resmen tanınmış dini azınlıklara ait ku
ruluşlar teşkili, silahsız toplantı ve gös
teri yürüyüşleri yapılması kabul edilmiş
ti r. Sosyal haklar arasında sayılabilecek 
meslek seçme, çalışma, eğitim ve öğre
tim görme, konut sahibi olma hakları , 

bu hususlarda devlete yüklenen ödevler 
de belirtilerek düzenlenmiştir. 

İktisadi ve Mali işler. İran Devleti 'ne 
düştüğü kabul edilen ödevlerin gerçek
leşme araçları olarak iktisadi ve mali iş
ler anayasada uzun maddelerle ifade 
edilmişti r. Bu alandaki ilkeler herkesin 
konut, yiyecek, ilaç gibi temel ihtiyaçla
rının karşılanması, tam istihdam şartla
rının sağlanması. çalışma şekil ve süre
lerinin düzenlenmesi, tekelcilik, faizeilik 
gibi muamele ve faaliyetlerin önlenme
si, savurganlığın önüne geçilmesi üretim 
artışının sağlanması , bu ilkelerin ger
çekleştirilmesi için gerekli eğitimin ve
rilmesi şeklinde özetlenebilir. İran ana
yasasının ekonomik düzeni açıklayan 

başlıca hükmü ise 44. maddesidir. Bu 
maddeye göre üç sektör vardır: Devlet 
sektörü, kooperatif sektörü ve özel sek
tör. Büyük sanayi kuruluşları, dış tica
ret, bankacılık, sigortacılık, enerji, su 
şebekesi, barajlar, büyük maden işlet

meleri, radyo-televizyon, posta, telefon, 
telgraf. havayolları, demiryolları, gemi 
işletmeciliği gibi teşekkül ve faaliyetler 
devlet sektörü içindedir. Kooperatif sek
törü (yardımlaşma kesimi ). İslami ilkelere 
uygun olarak şehir ve köylerde kurulan 
üretim ve satış ortaklıkları ve iş birliği 

faaliyetinden oluşmaktadır. Özel sektör 
ise tarım , hayvancılık. sanayi, ticaret ve 
hizmet alanlarında diğer kesimleri ta-
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mamlayan bir bölümdür. Anayasaya gö
re eyaletler arasında kaynak dağılımı 

bakımından eşitlik sağlanacak, ekono
mi planlı olacak, Meclis-i Şüra-yı Mil
li'nin denetimi altında çalışan Divan-ı 

Muhasebat (sayıştay) bütçeye uygunlu
ğu gözetecektir. 

itan İslam Cumhuriyeti anayasası da 
egemenliğin kullanıcısı olarak yasama, 
yürütme ve yargı güçlerini düzenlemiş
tir. Ancak anayasaya göre mutlak ege
menlik Allah'a aittir. Millet kendi kade
rine egemen olma hakkını, oluşturduğu 
organlar aracılığıyla ve anayasanın be
lirlediği yollardan kullanır. Tabii İran 
İslam Cumhuriyeti'nin önemli özellikle
rinden birini meydana getiren "rehber
lik makamı"nın yeri ve etkisi ayrıca dik
kate alınmak gerekir. 

Anayasa yasama, yürütme ve yargı 

güçlerinin birbirinden bağımsız oldukla
rını belirtmektedir. Yasama gücü, hal
kın seçtiği temsilcilerden oluşan Mec
lis-i Şüra-yı Milli ile cumhurbaşkanİ, baş
bakan ve bakanlar eliyle kullanılırken 

yargı, İslami ölçülere göre kurulacağı 
belirtilen adiiye mahkemelerine bırakti
mıştır. 

Yasama Organı. Meclis-i Şüra-yı Milli 
yasama organıdır. Halkın tek dereceli 
seçimle oluşturduğu 270 kişiden kuru
lur. Dört yıl için seçilen bu üyelerin sayı
sı nüfus artışına göre her on yılda bir 
arttırılır. İzin verilen din mensupianna 
yani Zerdüşti, Müsevi, Asuri ve Keldani 
hıristiyanlarla Ermeni hıristiyanlara da 
birer temsilci seçme hakkı tanınmıştır. 
Olağan üstü şartlar saklı kalmak kay
dıyla anayasa Meclis-i Şüra- yı Milli gö
rüşmelerinin aleni olmasını ve tutanak
larının tam metinlerinin radyo ve resmi 
gazete ile yayımianmasını da emreder. 
Yasama meclisi kanun koyucu görev ve 
yetkisine sahiptir. Ülkenin resmi dininin 
kurallarına veya anayasaya aykırı olma
mak şartıyla her konuda kanun çıkara
bilir. Milletlerarası antlaşmaları da Mec
lis-i Şüra-yı Milli kabul eder. İran İslam 
Cumhuriyeti anayasasının ilginç hüküm
lerinden biri de yasama yetkisinin dev
redilmesi konusundadır. Kural olarak 
meclis yasama yetkisini devredemez. 
Ancak mecburi hallerde bazı kanunların 
çıkarılması yetkisini kendi komisyonla
rına aktarabilir. Bu şekilde çıkarılan ka
nunlar meclisin belirleyeceği süre içinde 
"deneme" olarak uygulanır. Fakat so
nuçta kesinlik kazanabilmeleri için mec
lisin onayı gereklidir. Güçler birbirinden 
bağımsız olmakla birlikte İran anayasa-
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sı bakanlar kurulunun (Hey'et-i Veziran) 
işe başlarken meclisten güven oyu al
masını istemiştir. Ayrıca meclisin soru, 
gensoru gibi denetim yollarına başvur
ma yetkisi de vardır. 

Şüra-yı Nigehban ise İslami hükümte
rin ve anayasanın koruyuculuğunu üst
lenmiştir. Meclis-i Şüra-yı Milli'nin kabul 
ettiği kanunların İslami esaslara ve ana
yasaya uygunluğunu denetler. Şüra-yı 

Nigehban'ın İslam bilginlerinden (fakih
ıer) oluşan altı üyesini rehberlik maka
mı seçer; Şüra-yı Ali-i Kazai (yüksek yargı 
şGrası) tarafından aday gösterilen müs
lüman hukukçular arasından Meclis-i Şü
ra-yı Milli'nin seçtiği altı kişi de, Şüra-yı 
Nigehban'ı tamamlar. Böylece on iki üye
den oluşan Şüra-yı Nigehban altı yıl gö
rev yapar. 

Şüra-yı Nigehban siyasi olduğu kadar 
teknik nitelikte sayılabilecek bir çeşit 

ön denetim organıdır. Meclisin kabul et
tiği bütün metinler mecburi olarak Şü
ra-yı Nigehban'a gönderilir. Şüra-yı Ni
gehban kendisine ulaştığı günden itiba
ren en geç on gün içinde bu metni İsla
mi ölçülere ve anayasaya uygunluk ba
kımından denetler. Aykırılık tesbit eder
se metni meclise geri gönderir. Aksi hal
de metin uygulanabilirlik kazanır. Ge
rekirse bu on günlük süre on gün da
ha uzatılabilir. Hatta anayasa acele iş
ler için bir başka ve esnek usul daha 
öngörmüştür. Buna göre acele hallerde 
Şüra-yı Nigehban üyeleri mecliste hazır 
bulunup görüşlerini hemen açıklamak 
durumundadırlar. Şüra-yı Nigehban'ın 

fakihlerden oluşan kanadı İslami ölçüle
re uygunluğu, müslüman hukukçular
dan meydana gelen kanadı ise anaya
saya uygunluğu denetler. Şüranın bir 
de halk oyunu. cumhurbaşkanlığı ve mil
letvekili seçimlerini denetleme görevi 
ve yetkisi vardır. 

İran anayasasının yasama gücüne pa
ralel olarak getirdiği bir organ türü de 
mahalli düzeyde gözetim ve denetim 
ödevini üstlenmiş olan şüralardır. Bun
lar ekonomiyi, kalkınma programlarını, 
bayındırlık ve sağlık gibi işleri mahalli 
ihtiyaçlar açısından denetler. Üyelerini 
. o yerin halkı seçer. Her köy, bucak, ilçe, 
il ve eyalette kurulur. Bir de eyalet şü
ralarının temsilcilerinden oluşan eyalet
ler yüksek şürası vardır. Bu yüksek şü
ra kendi görev alanında meclise teklif
lerde bulunabilir. Meclis de bunları in
celemek zorundadır. Mahalli şüraların 
kararları mülki amirleri bağlar. Ancak 
bu kararların İslami ölçülere ve kanUn-

!ara uygun olması gerekir. Görevinden 
sapan şüraiar kanunun öngördüğü şe

kilde dağıtılır ve yeniden kurulur. 

Rehberlik Makamı. Anayasa, Ayetullah 
Humeyni örneğinde olduğu gibi. fakih
lerden birinin halkın büyük çoğunluğu 
ile benimsenmesi halinde rehber (ön
der) niteliği kazanacağını, aksi halde ise 
halkın seçtiği kişilerin rehber olacak ki
şiyi belirleyeceğini, bu da mümkün de- . 
ğilse söz konusu uzman kişilerin üç ve
ya beş kişilik bir rehberlik şürası oluş
turacaklarını ifade etmektedir. Burada 
halkın seçtiği ve bir çeşit ileriyi gören, 
uzman sayılabilecek kişiler. rehberi ve
ya rehberlik şürasına girecek üyeleri in
celeme ve danışma yoluyla belirleyecek
lerdir. 

Rehberlik makamı İran İslam Cumhu
riyeti anayasasının öngördüğü en önem
li organdır denilebilir. Çünkü bu ma
kam, ister tek rehber isterse rehberlik 
şürası şeklinde faaliyet gösteriyor olsun, 
öteki organların da üzerinde doğrudan 
veya dotaylı söz sahibidir. Rehberlik ma
kamı · kısaca Şüra-yı Nigehban'ın fakih 
üyelerini, en yüksek yargı makamı nı. ge
nelkurmay başkanını. İslam inkılap mu
hafızları başkumandanını belirler ve ta
yin eder; silahlı kuwet kullanabilen ku
ruluşların başkumandanlarını azil yetki
si de bu makamdadır. Yüksek savunma 
şürasını kuran, cumhurbaşkanı seçilen 
kişinin bu sıfatını onaylayan, ceza ve af 
yetkilerini kullanabilen de rehberlik ma
kamıdır. Yüksek savunma şürasının tek
lifi üzerine savaş ve seferberlik ya da 
barış ilanı yetkisi de ona aittir. Bu se
beplerledir ki anayasa, rehberlik maka
mını ülkenin en yüksek resmi makamı 
olarak kabul etmiştir. Cumhurbaşkanlı

ğı bu makamdan sonra gelir. Yine bu 
yüzden rehberlik makamının oluşmasın
da söz sahibi kılınacak uzman, ileri gö
rüştü seçkin kişilerin halk tarafından be
lirlenmesi, sayıları, nitelikleri. seçimle
riyle ilgili hükümler Şüra -yı Nigehban'ın 

fakih üyeleri tarafından hazırlanmış ve 
inkılabın rehberinin onayıyla kesinleş

miştir. 

Yürütme Gücü ve Organı. Cumhurbaş
kanı ve bakanlar kurulu yürütme görevi
ni yerine getirirler. Cumhurbaşkanı dört 
yıl için doğrudan doğruya halkın oyu ile 
seçilir ve meclisin kabul edebileceği bir 
kişiyi başbakan olarak aday gösterir. 
Başbakan da bakanları belirler ve cum
hurbaşkanının onayına sunar. Bakanlar 
kurulu meclisin güven oyunu almak zo
rundadır. Bir bakanın azli başbakanın 



bu husustaki kararı ve cumhurbaşkanı
nın uygun bulması ile mümkündür. Ba
kanlar kurulu birlikte ve tek tek meclis 
önünde sorumludur. 

Yargı Gücü ve Organı. Yargı uyuşmaz
lıkları çözümlemek, İslami ceza kuralla
rını uygulamak, suçları önlemek ve ıs

lah amacıyla görev yapar. Yargı kararla
rı kural olarak açık duruşmalarla veri
lir ; gerekçeli ve kanuni dayanaklı olma
lıdır. Bir hakim her davada ilgili kanun 
hükümünü bulmak, bulamadığı takdir
de ise islamı kaynaklara dayanarak hü
küm vermek zorundadır. Hakimler te
minat altına alınmıştır, davaya bakmak
tan kaçınamazlar. Buna karşılık sorum
lulukları da vardır. İran anayasası yargı 
gücünü, sadece kendisine başvuruldu
ğunda harekete geçen, bir ölçüde pasif 
bir organ olarak değil aktif ve siyası ka
rarları dahi etkileyebilen bir güç şeklin
de kabul etmiştir. Gerçekten de yargı 
gücü, idari işlerin kanunlara uygun ve 
düzenli olarak yürütOlmesini denetle
yen ve yüksek yargı şürasının gözetimi 
altında çalışan bir "devlet genel denet
leme kurulu"na da sahiptir. Yüksek yar
gı şürası adalet bakanı adaylarını baş
bakana teklif eder, bakan bu adaylar 
arasından seçilir. Yüksek yargı şürası 
(Şura-yı All-i Kazaf) beş yıl için seçilen beş 
üyeden oluşur. Bu şüra adiiye teşkilatı
nı kurma, yargıyla ilgili kanun tasarıla
rını hazırlama. hakimierin tayin ve azil
leri, yerlerinin değiştirilmesi ve yüksel
meleriyle ilgili kararları alma görevlerini 
yerine getirir. Mahkemelerin kanunları 
sağlıklı uygulamasını ve yargıda birliğin 
sağlanmasını gözetmek üzere, yüksek 
yargı şürasının belirlediği ilkelere göre 
bir de devlet yüce divanı kurulmuştur. 
Davalara adiiye bakar. 

Siyası suçlarla basın suçlarının jüri hu
zurunda soruşturulması anayasanın em
ridir. Ayrıca ordu, jandarma, polis ve in
kılap muhafızları kolunun görevlilerini 
görevleriyle ilgili suçları bakımından yar
gılamak üzere askeri mahkemeler de 
kurulmuştur. 

İran anayasasının yargıyla ilgili önem
li hükümlerinden biri de şudur: Hakim
ler, hükümetin kanunlara ve islamı ku
rallara aykırı olan veya yürütme gücü
nün yetkilerini aşan kararname ve tü
züklerini uygulamaktan kaçınmak zo
rundadırlar. Ayrıca bu işlemlerin iptalini 
isternek de mümkündür. Bu davalara 
bir idari yargı yeri sıfatı ile idari adalet 
divanı bakar. 

Anayasa, İran İslam Cumhuriyeti or
dusu yanında inkılap muhafızları kolu
nu da koruma altına almış ve varlığını 
sürdüreceğini belirtmiştir. 

Dış siyaset de anayasanın dört mad
desiyle ve ayrı bir fasıl olarak düzenlen
miştir. Buna göre ülkenin bütünlüğü ve 
bağımsızlığı korunacak, yabancı tahak
kümüne yol açabilecek antlaşmaların 

yapılmaması suretiyle her türlü dış etki 
ve baskı da önlenecektir. Ayrıca bu ana
yasa, bir yandan başka ülkelerin iç iş

lerine karışmamayı kabul ederken bir 
yandan da mazlumların zalimlere ya da 
ezenlere karşı hak arama savaşını yer
yüzünün her noktasında destekleyece
ğini ifade etmektedir. 

14. Kuzey Kıbrıs. Kıbrıs Osmanlı Devle
ti'nin bir parçası iken 1878 yılında İngi
liz hakimiyetine girdi. Uzun bir süre bu 
statüde kaldıktan sonra bağımsızlık ka
zandı. Ancak Kıbrıs'taki iki topluluk ara
sında uyum sağlanamadı. Rum toplumu 
bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anaya
sasını ihlal etti. Sonunda garantör dev
letlerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti 
duruma müdahalede bulundu. İki top
lumlu federal bir devlet olması gereken 
Kıbrıs'ta bu yolda anlaşma henüz sağ
lanamadığından Kıbrıs Türk toplumu 1 S 
Kasım 1983 tarihli "Bağımsızlık Bildiri
si " ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ni 
ilan etti. Aynı tarihte kurucu meclisin 
yaptığı anayasa da yürürlüğe girdi. Bu 
şekilde daha önce kurulmuş olan Kıbrıs 
Türk Federe Devleti de son bulmuş ve 
1975 yılındaki federe devlet anayasası 
yürürlükten kalkmış oldu. 

1983 Kıbrıs anayasası şekil, sistem ve 
muhteva bakımından 1961 ve 1982 Tür
kiye Cumhuriyeti anayasalarına benze
mektedir. Ancak Angiasakson tipi ana
yasalarda görülen düzenleme şekilleri

ne de yer verilmiştir. Bu yüzden özellik
le temel hak ve hürriyetlerin düzenleni
şi oldukça ayrıntılıdır. Mesela Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti anayasası.nda da 
cezaların ferdiliği ve sanık hakları belir
tilirken, "hakkında yapılan suçlamanın 

nitelik ve sebebinin anladığı bir dilde et
raflı şekilde kendisine bildirilmesi" em
redilmiştir. Bunun gibi hak arama hür
riyeti ve kanuni yargı yolu da, uzunca 
ve ayrıntılı bir düzenlemeye konu olmuş
tur. Kişi hürriyeti ve güvenliğiyle ilgili 
madde de böyledir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana
yasası bir başlangıç ve 164 maddeden 
oluşur. Anayasanın cumhuriyete, devle
tin niteliklerine, bütünlüğüne, resmi di-
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line, bayrağına, milli marşına, başşehri
nin Lefkoşe olduğuna ve egemenliğine 
dair hükümler değiştirilemez ve değiş
tirilmeleri teklif edilemez. Diğer mad
delerle ilgili teklifler cumhuriyet mecli
sinin en az on üyesi tarafından yapılır 
ve üye tam sayısının en az üçte iki ço
ğunluğunca kabul edilirse anayasa de
ğişikliği gerçekleştirilebilir. Yalnız cum
hurbaşkanı diğer yasalarda olduğu gibi 
anayasayı değiştiren yasalarda da ba
kanlar kurulunun isteği üzerine anaya
sa değişikliğini halk oyuna sunabilir. 

Anayasa devletin niteliklerini şöyle be
lirlemiştir: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti Devleti demokrasi, sosyal adalet ve 
hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan 
laik bir cumhuriyettir. 

Temel haklar. hürriyetler ve ödevler, 
önce genel kuralların açıklanması, son
ra da sıralanıp ayrıntılı şekilde ele ahn
ması suretiyle düzenlenmiştir: Kişi do
kunulmazlığı, yaşama hakkı ve istisna
ları, kişi hürriyeti ve güvenliği ile istis
naları, hak arama hürriyeti ve yasal yar
gı yolu, cezaların yasal ve kişisel olması 
ve sanık hakları, özel hayatın gizliliği, 

konut dokunulmazlığı, haberleşme, ge
zi, yerleşme, din ve vicdan, düşünce, 

söz ve anlatım, bilim ve sanat. basın öz
gürlükleri. toplantı. gösteri yürüyüşü ve 
dernek kurma hakları gibi. Ailenin ko
runması, mülkiyet, toprağın. kıyıların 

korunması, tarih, kültür, tabiat varlıkla
rı ve çevrenin korunması, sağlık, konut 
hakları, sözleşme, çalışma. dinlenme, 
sendika, toplu sözleşme ve grev hakla
rı, sosyal güvenlik, açlıktan korunma, 
savaş ve görev şehidlerinin, malullerin, 
ruh ve bedenen özürlü olanların, genç
lerin, tarım ve çiftçinin korunması, spo
run, sanatın ve kooperatifçiliğin gelişti
rilmesi de ekonomik ve sosyal haklar 
ve ödevler başlığı altında yer almıştır. 

Anayasaya göre on sekiz yaşını bitir
miş olan her yurttaş seçme ve halk oy
lamasına katılma hakkına sahiptir. Se
çilebilme yaşı ise silahlı kuwetlerdeki 
görevini yapmış olmak şartıyla en az 
yirmi beştir. Seçimler, Yüksek Seçim 
Kurulu' nun genel yönetim ve deneti
mi altında serbest, eşit, gizli, tek dere
celi genel oy, açık sayım ve döküm il
kelerine göre yapılır. Siyası parti kur
mak, siyasi partilere girmek, görevleri 
ve yaşları gereği sınırlananlar dışında 

serbesttir. Siyası partiler devletin nite
liklerine ve Atatürk ilkelerine aykırı tü
zük, program ve çalışma yapamazlar. 
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Yasama organı elli milletvekilinden 
oluşan cumhuriyet meclisidir. Yasa ko
yan, değiştiren, kaldıran, bütçeyi kabul 
eden, bakanlar kurulunu denetleyen bu 
meclistir. Seçimler kural olarak beş yıl
da bir yapılır. Milletvekillerinin yasama 
dokunulmazlığı vardır. 

Yürütme organı cumhurbaşkanı ve 
bakanlar kurulundan oluşur. Cumhur
başkanı beş yıl için halk tarafından se
çilir. Cumurbaşkanlığına aday olabilme
nin şartları şunlardır: Milletvekili seçile
bilme yeterliğine sahip olmak, yüksek 
öğrenim yapmış olmak, Türk ana ve ba
badan doğmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti yurttaşı olmak, otuz beş yaşını 
doldurmuş ve en az beş yıldan beri sü
rekli ikametgahı Kıbrıs'ta bulunmuş ol
mak. Cum~urbaşkanı devletin başı ve 
temsilcisidir, sorumsuz ve tarafsızdır. 

Başbakanı seçer. bakanları tayin eder. 

Yürütmenin ikinci kanadını teşkil eden 
bakanlar kurulu, başbakanın belirlediği 
ve cumhurbaşkanının tayin ettiği ba
kanlardan ve başbakandan oluşur. Ba
kanlar kurulu meclisten güven oyu al
mak zorundadır. Bakanlar kurulu eko
nomik konularda yasa gücünde karar
nameler çıkarabilir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anaya
sasının Türkiye Cumhuriyeti sisteminde 
bulunmayan, yönetim ve idare teşkila
tıyla ilgili bir müessesesi vardır : Yük
sek yönetim denetçisi (Ombudsman). Ön
ce İskandinav ülkelerinde, sonra Birle
şik Krallık'ta görülen bir benzerine Fran
sa· da da yer verilen bu makam yöneti
min hizmet ve faaliyetlerinin mevzuata 
ve mahkeme kararlarına uygun olarak 
yapılıp yapılamadığını denetler, yetkilile
re raporlar sunar. Bu makam 1982 Tür
kiye Cumhuriyeti anayasasında düzen
lenen Devlet Denetleme Kurulu'na ben
zetilebilirse de sürekli işleyiş, kendi ba
şına harekete geçme ve diğer imkanları 
bakımından ayrı bir müessesedir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde 
mahalli idareler bölge, belediye ve köy
lerdir. İl düzeyinde değil bölge çapında 
yerel yönetim öngörülmüştür. 

Yargı organı bağımsız mahkemeler 
ve en üstte yer alan yüksek mahkeme
den oluşur. Kıbrıs Türk Yüksek Mahke
mesi anayasa mahkemesi, yüce divan, 
yargıtay ve yüksek idare mahkemesi 
görevlerini yapar. Bir başkan ve yedi 
yargıçtan meydana gelir. Anayasa mah
kemesi görevini başkan ve dört yargıç 
yerine getirirken başkan ile iki yargıç 
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veya sadece üç yargıç yargıtay ya da 
yüksek idare mahkemesi olarak görev 
yapar. Anayasaya aykırılık, anayasada 
belirtilen makam, kuruluş, kurum ve ki
şilerin açacakları iptal davası veya mah
kemeler tarafından yüksek mahkeme
ye iletilrnek suretiyle ileri sürülebilir. 

Anayasa mahkemeterin kuruluşunu, 

bağımsızlığını, yargıçların teminat altın
da olmasını düzenledikten başka ayrı 

bir bölüm halinde askeri yargı ve askeri 
yargıtay da öngörmüştür. Ayrıca baş

savcılık makamı görev ve yetkileri de 
anayasada yer almaktadır. 

Anayasa Kıbrıs'ın siyasi durumu ve 
şartları sebebiyle bazı geçici hükümler 
de koymuştur. Bunlar, devlet sınırları 

dışında kalan taşınmaz mallarla orman 
tarlaları ve yönetimin yeni anayasa ku
rallarına uyumuyla ilgilidir. 

tS. Küveyt. Küveyt Emirliği XVIII. yüz
yıl ortalarında (ı 756) başlayan Al-i Sa
bah hanedam tarafından yönetilen bir 
monarşidir. Osmanlılar'ın son dönem
lerinele (1914) başlayan İngiliz himayesi 
1961 ·de sona ermiştir. Mevcut anaya
sası 1962 tarihli dir. Ancak 1976 ·da bu 
anayasanın bazı önemli hükümleri askı
ya alınarak bütün güçler yürütme orga
nında toplanmıştır. Böylece yeni bir ana
yasa arayışı içine girildiği anlaşılmakta
dır. Bu amaçla mevcut anayasada yapıl
ması gereken değişiklikleri hazırlayacak 
bir komite teşkili öngörülmüştür. Ana
yasa değişikliklerinde İslami şeriatın ru
hu doğrultusunda hareket edilmesi de 
istenmektedir. 

Halen bir kısım hükümleri askıya alın
mış olan 1962 anayasasına göre Küveyt 
Arap milletinin bir parçasıdır. Dini İs
lam· dır ve yasamanın başlıca kaynağı 

şeriattır. Devlet, Mübarek es- Sabah sü
ıaıesinden gelen emir tarafından yöne
tilir. Veliahdın belirlenmesi de anayasa 
hükümleri arasında yer alır. Emir veli
ahdı seçer ve tayin eder, milli meclis de 
bunu onaylar. 

Anayasaya göre Küveyt yönetim sis
temi demokratiktir, egemenlik bütün 
kuwetlerin kaynağı olan halktadır. Kü
veyt anayasası, devlet ve hükümet sis
temiyle ilgili birinci kısımdan sonra Kü
veyt toplumunu oluşturan temel unsur
lara, adalet, hürriyet ve eşitlik ilkeleri
ne, aile ve din, ahlak ve vatanseverlik 
değerlerine, gençliğin korunmasına, ge
lişmesine, sosyal yardımlaşmaya, İslam 
ve Arap mirasının korunmasına, eğitim, 
bilim ve sanatın geliştirilmesine, mülki-

yet hakkına. tabii servet ve kaynakların 
devlete ait olması esasına, işçi ve işve
ren ilişkilerinde iktisadi ilkelere ve sos
yal adalete uygunluğa yer verdiği ikinci 
bir kısım öngörmüştür. Üçüncü kısımda 
ise başlıca kamu hak ve ödevleri şu şe
kilde düzenlenmiştir : Küveyt vatandaş
lığı, kişi hürriyeti ve güvenliği, kanun
suz suç ve ceza olmayacağı esası. ceza
ların şahsTiiği. inanç ve ibadet hürriyeti. 
düşünce, ifade, bilimsel araştırma ve 
basın hürriyetleri, konut dokunulmazlı
ğı. haberleşmenin gizliliği, zorla çalıs

tırma yasağı, toplantı ve dernek kurma 
hürriyeti, başvuru hak.kı , milli savunma 
ödevi ve vergi yükümlülüğü. 

Anayasa geleneksel sisteme uygun 
olan yasama. yürütme ve yargı ayırımı
nı yapmakla birlikte bu organların başı
na devlet başkanını yani emiri koymuş
tur. 

Emir yetkilerini bakanlar eliyle kulla
nır. Başbakanı ve bakanları tayin ve gö
revden alma yetkileri de ona aittir. Ba
kanlar topluca veya tek tek emire karşı 
sorumludurlar. Kanun teklifi, kanunla
rın yürürlüğe konması yetkileri de emi
re tanınmıştır. Emirin tekrar görüşül
mek üzere meclise gönderdiği bir met
nin kanuntaşabilmesi için üçte iki ço
ğunlukla kabulü gerekir. Başkumandan 
emirdir. Saldırı savaşı anayasa tarafın
dan yasaklandığı için emir · ancak sa
vunma savaşı ilan edebilir. Para emir 
adına basılır. 

Yasama organı görevini milli meclis 
yerine getirir. Meclis genel ve gizli oyla 
dört yıl için seçilmiş elli üyeden oluşur. 
Meclis dışından tayin edilmiş bakanlar 
olursa onlar da bu üyeler arasında ka
bul edilir. Meclisten geçmeyen hiçbir ka
nun yayımlanamaz ve yürürlüğe konu
lamaz. Milli meclis soru ve gensoru yo
luyla bakanlar kurulunu denetleyebilir. 
Güvensizlik tek tek bakanları da hedef 
alabilir. Ancak meclisin başbakanla an
laşamaması halinde durum devlet baş
kanına intikal ettirilir. Bu takdirde emir 
başbakanı görevden alabileceği gibi mec
lisi feshedip seçimleri de yenileyebilir. 

Yürütme bakanlar kurulu tarafından 
yeririe getirilen bir görevdir. Başbakan 
bakanlar kurulunun iş birliği içinde ha
reket etmesini sağlar. Kararname çıka
rılmasını gerektiren işlerde bakanlar ku
rulu kararlarının emirin onayına sunul
ması mecburidir. 

Yargı temel hak ve hürriyetterin temi
natı olarak görülmekte ve tarafsız ha-



kimlere emanet edilmektedir. Herkes 
mahkemelere başvurma hakkına sahip
t ir. Anayasa adli ve askeri mahkemele
rin, idari yargı görevini yerine getirecek 
devlet şurasının ve yargının başında yer 
alacak bir yüksek şuranın kurulmasını 
öngörmüş ve düzenlemeyi kanuna bı

rakmıştır. Ancak devlet şurasının kurul
ması mecburi değildir. anayasa sadece 
böyle bir idari yargı merciinin kurulabi
leceğini belirtmiştir. 

Küveyt anayasasının değiştirilmesi, ge
nel olarak anayasalarda yer alan esas
lara bağlıdır. Fakat uygulamada emfr 
söz konusu esaslara uyulmadan deği
şiklik yapılmasını emretmiştir. Esasen 
anayasa emirlik sisteminin, hürriyet ve 
eşitlik ilkelerinin değiştirilmesinin teklif 
edilemeyeceğini belirterek özellikle emf
rin hukuki durumunu garanti altına al
mış ve bunu ön planda tuttuğunu gös
termiştir. 

16. Libya. Asırlarca Osmanlı İmpara
torluğu'nun bir eyaleti olan Libya XX. 
yüzyılın başlarında İtalyan hakimiyeti 
altına girmiştir. Uzun süren bağımsızlık 
mücadelesinden sonra ll. Dünya Sava
şı'nın ardından İtalya ile yapılan barış 
antiaşması üzerine bağımsızlık imkanı 

doğmuş, 21 Kasım 1949'da Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu Libya'nın 1 Ocak 
1952 tarihi itibariyle bağımsız bir ülke 
olmasını kabul etmiştir. 19SO'de kurucu 
bir millf meclis oluşturulmuş, Libya'nın 
federal bir anayasa sistemi ile yönetil
mesi kararlaştırılmıştır. 

7 Ekim 1951 'de Libya federal anaya
sası yayımlanarak yürürlüğe konmuş, 2 
Şubat 1952'de ilk seçimler yapılmıştır. 
Daha sonra iç ve dış siyasi şartların da 
etkisiyle bu anayasa değişikliklere uğ

ramıştır. 

1 Eylül 1969'da Libya'da bir ihtilal ol
muş ve Türkiye'de tedavi görmekte olan 
Kral İdris devrilerek yönetime Albay 
Kaddafi hakim olmuştur. ihtilal yöneti 
mi önce geçici bir anayasa yayımlamış 
ve 1951 anayasasını bütün değişiklikle
ri ve sonuçlarıyla iptal etmiştir. Geçici 
anayasa otuz yedi maddeden ibaret kısa 
bir beyannamedir. 11 Aralık 1969 tarihli 
bu beyannameden sonra halk kongresi
nin teklifine uyularak halen yürürlükte 
olan anayasa sistemine geçilmiştir. Bu
günkü sisteme göre Sosyalist Halkın 

Libya Arap Cemahiriyesi resmi adı ve
rilen devletin anayasası Kur'an'dır. İh
tilalin yeni beyannamesi doğrudan de
mokrasi müesseselerine yer vermek için 
halk kongresini, komitesini, meslek bir-

liklerini ve umumi halk kongresini ön
görmektedir. On maddelik bu beyanna
me gerekli diğer düzenlemeleri kanuna 
bırakır. Bakanlar kurulu, başbakan ve 
bakan terimleri ise terkedilmiş, yerine 
umumi halk kongresi genel sekreterli
ği, genel sekreter ve sekreter terimleri 
kullanılmıştır. 

17. Lübnan. 400 yıl kadar Osmanlı Dev
leti'nin bir parçası olarak yönetilen Lüb
nan 1920' de Suriye ile birlikte Fransız 
mandası altına girdi. 1926'da Lübnan 
anayasası kabul edildi. Bu anayasa nis
beten güçlü bir başkanlık ile zayıf etkili 
ve iki medisli bir yasama organını ön
görüyordu. Zaman zaman değişiklikler 

geçiren 1926 anayasası iktisadi ve siya
si sebeplerle Fransız yüksek komiseri 
tarafından 1932- 1936 döneminde as
kıya alındı. 1936' da başkanlık seçimle
ri yapıldı. ll. Dünya Savaşı'nın başlama
sı üzerine yüksek komiser meclisi fes
hetti. 

1943'te Fransa'nın muhalefeti ve bas
kılarına rağmen o yıl yapılan seçimler 
sonucu oluşan meclis, oy birliğiyle man
da döneminden kalma hükümlerle ilgili 
anayasa değişikliklerini gerçekleştirdi. 

Esasen daha 1941 ·de işgal altındaki 

Fransa'nın değil direniş kuwetlerinin 
kumandanı olan De Gaulle'ün temsilcisi 
tarafından Lübnan'ın bağımsızlığı şeklen 

ilan edilmişti. 1947' de dördüncü ve son 
değişiklikler yapılarak Lübnan Cumhu
riyeti anayasası bugün yürürlükte olan 
şeklini aldı. 

Halen iç ve dış etkilerle fevkalade ka
rışık ve istikrarsız durumda bulunan 
Lübnan ' ın, din ve mezhep farklılıkları

na göre oluşan parlamento üyelikleri ve 
devlet organları vardır. 1960'tan itiba
ren parlamento üyeliklerinin sayısı alt
mış altıdan doksan dokuza çıkmış, Ma
rünfler'e otuz. Ortodokslar'a on bir, Ka
tolikler'e altı. Ermeni Ortodokslar'a dört, 
Protestan ve diğer hıristiyanlara üç, Sün
nfler'e yirmi, Şifler'e on dokuz, Dürzfler'e 
ise altı sandalye ayrılmıştır. Lübnan' da 
1947 değişiklikleri sonrasında kabul edi
len ve yazılı olmayan bir anlaşmaya gö
re başkanlık Marunfler' e, başbakanlık 

Sünni müslümanlara, meclis başkanlığı 
Şif müslümanlara, silahlı kuwetler baş

kumandanlığı da gene Marunfler'e ve
rilmiştir. 

Lübnan anayasası 1 02 maddelik kısa 
bir metindir. Birinci bölümde devletin 
ve ülkenin nitelikleri, sınırları belirtilir. 
Genel hükümler, yasama ve yürütme 
güçlerinin yer aldığı ikinci bölümden son-
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ra cumhurbaşkanının seçımıni ve ana
yasanın değiştirilmesi konularını düzen
leyen üçüncü bölüm gelmektedir. Son 
bölümlerde ise yüce divan. mali hüküm
ler ve geçici hükümler bu lunmaktadır. 

Lübnan anayasası cumhurbaşkanının 
veya meclisin teşebbüsü üzerine değiş
tirilebilir. Ancak değişikliklerin kabulü 
üçte iki, hükümetin tasarıya katılma

ması halinde ise dörtte üç çoğunluğu 
gerektirmektedir. Bu takdirde de cum
hurbaşkanının meclis seçimlerinin yeni
lenmesine karar verme yetkisi vardır. 

Bundan dolayı Lübnan anayasası katı 

sayılabilecek örneklerdendir. 

Lübnan bağımsız. bölünmez. tekçi ya
ni federatif olmayan bir devlettir. Şekli 
cumhuriyettir. Klasik temel hak ve hür
riyetler 1926' da kabul edilen biçimiyle 
kısaca sayılmıştır ve halen bu muhte
vayla yürürlüktedir: Eşitlik. kişi hürriye
ti ve güvenliği, kanunsuz suç ve ceza ol
mayacağı ilkesi. vicdan ve din hürriyeti, 
konut dokunulmazlığı, ifade, basın, top
lanma, dernek kurma hürriyetleri ve 
mülkiyet hakkı ile çalışma hakları gibi. 

Yasama organı 1927' de yapılan de
ğişiklikle tek medisli hale getirilmiştir. 
Cumhurbaşkanı ile meclis kanun teklif 
etme yetkisine sahiptir. 

Altı yıl için meclis tarafından seçilen 
cumhurbaşkanı ile cumhurbaşkanınca 

tayin edilip görevden alınabilen bakan
lardan oluşan bakanlar kurulu arasın
da başbakanı seçme ve tayin yetkisi de 
cumhurbaşkanına tanınmıştır. Cumhur
başkanı bakanlar kurulunun da olumlu 
görüşünü alarak meclisi feshedip seçim
leri yenileyebilir. 

Yargı gücü, kanunun öngöreceği hu
kuki teminat altında çalışan bağımsız 

hakimierin oluşturduğu mahkemelere 
aittir. Mahkemelerin türleri. dereceleri, 
yetki ve çalışma usulleri kanun koyucu
nun düzenlemesine bırakılmıştır. Ayrıca 
meclisin kendi üyeleri arasından seçti
ği yedi milletvekili ile sekiz yüksek ha
kimden oluşan bir yüce divan vardır. Bu 
mahkemenin başkanlığını en kıdemli ha
kim yapar. Kararlar en az on oyla alına
bilir. 

18. Malezya. 1957'de bağımsızlığını ka
zanan Malaya Federasyonu yerine 1963'
te kurulan Malezya Federasyonu anaya
sası, esas itibariyle 1957' de kabul edi
len Malaya Federasyonu anayasasıdır ve 
zaman içerisinde bazı değişiklikler ge
çirmiştir. Bunların en önemlileri 1965, 
1971 ve 1976 yıllarında yapılanlardır. 
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Malezya federal anayasası 181 madde
den oluşan, ancak çok ayrıntılı olduğu 

için çok uzun bir metindir. Angiasakson 
tipi bir anayasadır. Ayrıca federasyonu 
gerçekleştiren birlik antlaşmasını. ba
zı federe devletleri ilgilendiren özel dü
zenlemeleri ve ekieri de ihtiva etmek
tedir. 

Anayasanın planı federal sistemlerde
ki metinlere benzer şekilde şu bölüm
lerden oluşmaktadır : 1. Devletler. din ve 
federasyonu n hukuku ; z. Temel hürri
yetler ; 3. Vatandaşlık; 4. Federasyon; s. 
Federe devletler; 6. Federasyon ile fe
dere devletler arasındaki ilişkiler; 7. Ma
li hükümler ; s. Seçimler ; 9. Yargı; 10. 

Kamu hizmetleri ; 11. Olağan üstü ve 
acil hallerde özel yetkiler; 1Z. Genel hü
kümler; 1Z/ A. Sabah ve Saravak dev
letleri için ek koruyucu hükümler; 13. 

Geçici hükümler; 14. Mevcut racaların 
imtiyaz egemenlik ve yetkilerini koru
yan hüküm. 

Anayasanın federal devlet kanunuyla 
değiştirilmesi mümkündür. Ancak bu
nun için parlamentonun üçte iki çoğun
luğu gereklidir. Ayrıca Malezya anayasa
sı bazı önemli ve federasyonun temelini 
ilgilendiren konularda değişiklik yapıl

masını da yasaklamıştır. Mesela yemin
Ierin şekillerini ve metnini ihtiva eden 
anayasa ekieri bu durumdadır. Sena
törlerin seçimi veya görevlerinin son 
bulmasını düzenleyen ek metin de aynı 
şekilde korunan hükümler arasındadır. 

Parlamentonun kanun koyma yetkisini 
etkileyen anayasa değişikliği de yapıla
maz. Bir kısım değişiklikler ise gelenek
sel reisierin toplantısında alınacak onay 
ile gerçekleştirilebilir. Mesela Raja- Raja 
Meclisi adı verilen bu kuruila ilgili 38. 
maddenin değiştirilebilmesi adı geçen 
meclisin teklife katılmasına bağlıdır. 

Malezya anayasasına göre Malezya Fe
derasyonu Johore. Kedah. Kelantan. Ma
laka. Negeri Sembilan. Pahang. Henang. 
Perak. Perlis. Sabah, Saravak. Selangor 
ve Trengganu devletlerinden oluşur. Fe
derasyonun dini İslam · dır. Ancak barış 
ve ahenk içinde uygulanmak kaydıyla 

diğer dinlerin ibadetleri de yerine ge
tirilebilir. Kural olarak racası bulunan 
devletlerde dini lider de racadır. Fede
rasyonda İslami reis "yang di -pertuan 
agong "dur (yüksek başkan). Parlamento, 
islam dininin gerekleri bakımından yang 
di- pertuan agonga danışmanlık yapmak 
üzere bir konsey kurulmasını kanunla 
öngörebilir. 
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Klasik temel hak ve hürriyetler ayrın
tılı şekilde anayasada yer almıştır: Kö
lelik ve zorla çalıştırma yasağı. kişi hür
riyeti . ceza hükümlerinin geriye yürü
mezliği. eşitlik. seyahat. ifade. toplan
ma ve dernek kurma hürriyetleri, din 
hürriyeti. eğitim görme hakkı ve mülki
yet hakkı gibi. Anayasa. tarihi sebeple
rin ve federasyon olmasının sonucu ola
rak vatandaşlık konusuna da önem ver
miş ve ayrıntılı hükümler getirmiştir. 

Federasyonun Organları. Racalar mec
lisi tarafından beş yıl için seçilen yüksek 
başkan (yang di -pertuan agong), racalar 
meclisi. yürütme organı ve federal ya
sama organıdır. 

Başkan kural olarak yürütme gücünü 
kullanır. Bakanlar kurulu veya bu kurul 
tarafından yetkili kılınan bakanlar da 
bu yetkiyi kullanabilirler. Fakat parla
mento gerektiği takdirde bir kanun çı

kararak yürütme görevini başka kişilere 
de verebilir. Yüksek başkan silahlı kuv
vetlerin de başkumandanıdır. Kabine. 
işlerinde yardımcı olmak ve görüşlerini 
bildirmek üzere başkan tarafından be
lirlenir. Başkan temsilciler meclisi için
den güven oyu alabilecek durumda gör
düğü bir kişiyi başbakan tayin eder; ba
kanlar da başbakanın görüşü üzerine 
gene başkan tarafından tayin edilirler. 
Kabine bütün olarak parlamentoya kar
şı sorumludur. 

Parlamento iki kanatlıdır : Senato ve 
temsilciler meclisi. Senato (Divan Nega
ra) anayasanın eklerine göre seçilmiş ve 
tayin edilmiş altı yıl görev yapan üyeler
den oluşur. Her federe devletten iki se
natör seçilirken otuz iki üyeyi de yük
sek başkan tayin eder. Ancak parlamen
to devletlerden seçilecek üye sayısını ka
nunla üçe çıkarabilir. Temsilciler Meclisi 
(Divan Rakyat) ise 154 üyeden meydana 
gelir. Bunlar. federe devletlere göre da
ğılan sayıda toplam olarak 149 üye ile 
federal topraklar içinden seçilen beş 

üyedir: Senatör seçilebilmek için otuz. 
temsilciler meclisine üye olabilmek için 
de en az yirmi bir yaşında olmak gere
kir. Anayasa. yasama usul ve esaslarını 
bir iç tüzük gibi ayrıntılı şekilde ortaya 
koymuştur. 

Federe devletlerin imtiyaz ve yetkileri 
anayasanın teminatı altındadır. Esasen 
diğer federal devlet sistemlerinde gö
rüldüğü gibi Malezya'da da federal ka
nunlarla federe devlet kanunları konu
ları itibariyle ayrılmıştır. Federal kanun 
konusu işlerin veya diğer devletlerle bir
likte ya da onlara paralel olarak çıkarı-

Iabilecek kanunların listesi anayasa ek
leri arasındadır. Mesela dış işleri . pasa
port. vize. silahlı kuwetler. ceza ve hu
kuk yargılama usulleri. vatandaşlık, ver
gi, borç alma işleri gibi konularda fede
ral parlamento yetkilidir. Federe devlet
ler ise islam hukukunun şahıs ve aile 
hukuku dalları . özellikle miras. evlen
me. boşanma, evlat edinme, vakıf gibi 
konularıyla ilgili kanunları çıkarabilirler. 
Ayrıca paralel olarak yani hem federal 
devlet hem de federe devletler tarafın
dan çıkarılabilen kanunlar vardır: Tabia
tın korunması. milli parklar. şehir plan
laması ve sağlığın korunması gibi. Ana
yasa. Sabah ve Saravak devletleriyle ilgi 
olarak bazı farklı düzenlemeler de ka
bul etmiştir. 

Yargı , Malezya anayasasının çok ay
rıntılı bir şekilde düzenlediği organlar 
arasındadır. Yargı yetkisi bir federal 
mahkeme ile iki yüksek mahkemeye ve 
federal kanunların öngöreceği alt mah
kemelere verilmiştir. Federal mahkeme 
anayasanın kendisine verdiği. federe 
devletler arasındaki problemleri incele
mek ve federal devletin yasama alanına 
müdahale edilip edilmediğini tesbit gö
revleri yanında yüksek mahkemelerin 
kararlarına karşı yapılacak başvuruları 

da son derece olarak inceleyen üst yar
gı merciidir. Bir başkan ile yüksek mah
kemelerin baş yargıçlarından ve dört 
yargıçtan oluşur. Devlet başkanı racalar 
meclisine danıştıktan ve başbakanın gö
rüşünü aldıktan sonra bu yüksek hakim
leri tayin eder. Federal mahkemeye tayin 
edilecek yargıçların sayısında değişiklik 

yapmaya devlet başkanı yetkilidir. 

İki yüksek mahkemeden biri Malaya 
devletlerinde, diğeri ise Sabah ve Sara
vak devletlerinde görev yapar. Malaya 
yüksek mahkemesinde son duruma gö
re on altı. diğerinde de sekiz üyeden 
fazla yargıcın bulunmaması esastır. An
cak yüksek başkan aksini öngörebilir. 

Anayasa yüksek mahkemeler arasın
da yargıç transferinden yetki kullanım
larına, danışma ve istlnaf başvuruları
nın usullerinden federal mahkeme baş
kanı ve yüksek mahkeme başkanlarının 
yetersizlikleri halinde uygulanacak hü
kümlere kadar düzenlemeler yapmıştır. 

Malezya anayasasının kamu hizmet
leriyle ilgili onuncu bölümünde silahlı 

kuwetler. adiiye ve hukuk hizmetleri. 
zabıta . demiryolları. eğitim gibi hizmet
ler sayılmıştır. Genel kurallara tabi ka
mu görevlilerinin dışında kalan istisnai 



görevliler de bu bölümde belirtilmekte
dir. Bu görevliler arasında dini işlerle il
gili dairelerin başkanı, sekreteri, müftü 
ve kadılar da yer almaktadır. Anayasa. 
söz konusu kamu hizmetlerinin bazıları 
için komisyonlar oluşturulmasını em
retmiştir. Kamu görevlilerinin maaşları, 
hakları, bu hakların korunması da ana
yasanın hükümleri arasındadır. 

Anayasadaki en önemli bölümlerden 
biri de olağan üstü ve acil hallerle ilgili 
alanıdır. Ülkenin bütününün veya bir 
kısmının güvenliği ya da ekonomik ha
yat tehdit altında ise yüksek başkan 
olağan üstü durum ilan edebilir. Olağan 
üstü durumu ilan eden kararname. her 
iki meclisin birlikte yapacağı toplantı
ya onay için sunulur. Onayianmayan ka
rarname etkisini kaybeder. Meclisierin 
toplanmasına kadar geçecek süre için
de söz konusu kararnameye dayanarak 
başkan kanun hükmünde kararname
ler de çıkarabilir. 

19. Mali. XIX. yüzyıl sonlarına doğru 

Fransız hakimiyeti altına giren ve böyle
ce Fransız kolani mevzuatına tabi olan 
Fransız Sudanı, ll. Dünya Savaşı'ndan he
men sonra başlayan bağımsızlık hare
ketlerinden etkilendi. 30 Eylül 1958 ta
rihinde Fransız Sudanı bir anayasa re
ferc;ındumuna gitti ve Fransız Birliği için
de Sudan Birliği adıyla özerk bir cum
huriyet haline geldi. Daha sonra Sene
gal de bu birliğe katılarak beraberce 
Batı Afrika Federasyonu'nu oluşturdu
lar. 4 Nisan 1959'da Fransız Birliği bün
yesinde oluşan bu federasyon Mali adı
nı aldı. Mali Federasyonu bağımsızlığı

nın tanınması için Fransız Birliği'ne baş
vurdu. 22 Haziran 1960'ta Mali 'ye ba
ğımsızlık verildi. Aynı yılın ağustosunda 
Senegal federasyondan ayrıldı. 22 Eylül 
1960'ta ise yeni anayasa yürürlüğe ko
nuldu ve Mali Federasyonu adı da bıra
kılarak Mali Cumhuriyeti adı kullanıl

maya başlandı. 

Bağımsızlık ve yeni anayasadan son
ra benzeri örneklerde olduğu gibi Ma
li'de de siyasi çalkantılar, istikrarsızlık
lar ve müdahaleler ortaya çıktı. 1968 
Kasımında kansız bir hükümet darbesi 
oldu, 1960 anayasası yürürlükten kaldı
rılarak geçici bir anayasa uygulandı. 2 
Haziran 1974'te yeni bir anayasa kabul 
edildi. 1981'de ise bu anayasa da önem
li değişikliklere uğradı. 

Bir başlangıç ile seksen bir madde
den oluşan Mali Cumhuriyeti anayasası 
1958 Fransız anayasasına kısmen ben
zeyen bir yapıya sahiptir. Toprak bütün-

lüğü ile ilgili hüküm dışında anayasada 
değişiklik yapılabileceği kabul edilmiş

tir. Fakat milli meclisin en az beşte dör
dünün oyu ile yapılan değişiklikler bir ya
na bırakılırsa üçte iki çoğunlukla gerçek
leştirilmek istenen değişikliklerin halk 
oyuna sunulması mecburidir. Anayasa 
değişikliğini teklif yetkisi cumhurbaş
kanına ve milletvekilierine tanınmıştır. 

Mali Cumhuriyeti'nin nitelikleri bölün
mez, demokratik, laik ve sosyal devlet 
şeklinde özetlenmiştir. Bu demokratik 
yapıda "parti" nin çok önemli bir yeri var
dır. Devletin ırk, cins, dil ve din ayırımı 
yapamayacağı ve herkesin kanun önünde 
eşitliğini teminat altına alacağı belirtil
miştir. Resmi dil Fransızca' dır. Seçimlerin 
genel, eşit ve gizli oyla olması emredil
miştir. Etnik, ırk veya din yönünden ayı
rırncılık ve bölgeci propaganda yasaktır. 

Klasik hak ve hürriyetler anayasada 
sayılmıştır. Bunlar kanunsuz suç ve ce
za olmaması, cezaların şahsiliği, konut 
dokunulmazlığı, din ve inanç hürriyeti, 
laik eğitim, mülkiyet hakkı, toplanma, 
teşebbüs ve seçilme haklarından mey
dana gelmektedir. 

Mali Cumhuriyeti'nin en önemli orga
nı cumhurbaşkanlığıdır. Tek dereceli bir 
seçimle genel oyla seçilen cumhurbaş
kanının görev süresi altı yıldır. Cumhur
başkanı adayını parti üst yöneticileri be
lirler, seçimlerin dürüstlüğünü ise yük
sek mahkeme gözetir. Cumhurbaşkanı 
devletin ve silahlı kuwetlerin başıdır. 

Başbakanı ve bakanları tayin eder. Ba
kanlar ve başbakan cumhurbaşkanına 
karşı sorumludur. İdarenin de en yük
sek makamı olan cumhurbaşkanı üst 
düzey yöneticilerini tayin yetkisine sa
hiptir. Yüksek mahkeme üyeleri, elçiler, 
bölge valileri cumhurbaşkanı adına ba
kanlar kurulu tarafından tayin edilirler. 

Yasama yetkisi milli meclistedir. Do
kunulmazlıkları bulunan milletvekilleri 
üç yıl için genel ve tek dereceli seçimle 
belirlenirler. Kanunları yalnız meclis çı

karabilir. Cumhurbaşkanı bir kanunu 
yeniden görüşülmek üzere geri gönde
rebilir. Bu takdirde aynı metnin kabulü 
için üçte iki çoğunluk aranır. Fransız 

sisteminde olduğu gibi bu anayasada 
da kanun alanı geniş bir şekilde belir
lenmiştir: Temel haklar, şahsi haller, 
suçların tesbiti, vergiler, adalet teşkilatı 
gibi. Ayrıca hükümetin de kanun hük
münde kararname çıkarabilme yetkisi 
vardır. Meclis gerekli görülen hususlar
da hükümetin açıklama yapmasını iste
yebilir. 

ANAYASA 

Mali Cumhuriyeti'nde yargı, Mali hal
kı adına karar veren bağımsız mahke
melerce yerine getirilir. Yargı organının 
başında yüksek mahkeme vardır. Yük
sek mahkemenin birkaç fonksiyonu ol
duğundan teşkilatı da buna göre düzen
lenmiştir. Gerçekten mahkemenin ana
yasa, adli işler, idari yargı işleri ve he
sap işleri ile ilgili bölümleri bulunmak
tadır. Ayrıca yüksek mahkeme seçimle
rin kurallara uygunluğunu da denetler. 
Kanunların anayasaya uygunluğunu de
netleme yetkisini ise cumhurbaşkanı ve
ya milli meclis başkanının başvurusu 

üzerine kullanır. Bu husustaki kararları 
on beş gün içinde verir. Acele hallerde 
söz konusu sürenin sekiz güne kadar 
indirilmesi mümkündür. 

Yüce divan görevini, her yeni seçim
den sonra milli meclisin seçtiği. üyeler
den oluşan bir kurul yerine getirir. Di
vanın başkanı divan üyeleri arasından 
ve üyeler tarafından seçilir. Mali Cum
huriyeti'nin kısa sayılabilecek anayasası 
mahalli idarelerin kuruluş ve düzenleni
şini kanun koyucuya bırakmıştır. 

20. Mısır. 1517'den 1914'e kadar Os
manlı idaresinde kalan Mısır'da anaya
sa çalışmaları Osmanlı Devleti'ne para
lel bir şekilde XIX. yüzyılın sonlarında 

başlar. Bir anayasa komisyonu tarafın
dan hazırlanan ilk Mısır anayasası 7 Şu
bat 1882'de yürürlüğe girdi. Bir yıldan 
daha kısa ömürlü olan bu anayasa aynı 
yıl yürürlükten kalktı. Yerine 1883'te 
Hidiv Tevfik Paşa tarafından bir orga
nik kanun neşredilerek Mısır'ın anayasal 
yapısı düzenlendi. 1913'te bu organik 
kanun tekrar gözden geçirildi. 1914 'te 
İngiltere'nin himayesine giren Mısır ba
ğımsızlığına ancak 28 Şubat 1922'de 
kavuştu. Bağımsızlığın ardından 3 Nisan 
1922 ·de kurulan anayasa komisyonu
nun hazırladığı metin 19 Nisan 1923'te 
yeni Mısır anayasası olarak kabul edildi. 
1922'den başlayıp 1953'e kadar devam 
eden bu dönemde Mısır monarşik bir 
yapıya sahiptir. 1923 anayasasının bazı 
hükümleri 1928'de askıya alındı ve 22 
Ekim 1930' da yasamanın yetkilerini kı
sıtlayan ve yönetimin yetkilerini arttı

ran yeni değişiklikler kabul edildi. ihti
lalden önceki son değişiklik 22 Aralık 
1935'te yapıldı. 

23 Temmuz 1952'de bir darbeyle ida
reyi ele alan ihtilal hükümeti 1 O Aralık 
1952'de anayasayı yürürlükten kaldırdı 
ve yeni anayasayı hazırlamak üzere elli 
kişilik bir konsey kurdu. Ancak konsey 
tarafından hazırlanan metni yürürlüğe 
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ANAYASA 

koymadı. Bunun yerine 10 Şubat 1953'te 
geçici bir anayasa şartı yayımladı. 18 
Haziran 1953 'te de monarşi idaresine 
son verilerek cumhuriyet ilan edildi. 16 
Ocak 1956'da yeni bir anayasa şartı ka
bul edildi. 23 Haziran 1956'da da yeni 
Mısır anayasası yürürlüğe girdi. 

22 Şubat 1958'de Suriye ile birleşe
rek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni oluştu
ran Mısır. aynı yılın 5 Martında bu yeni 
duruma uyum sağlayan yetmiş üç mad
delik geçici bir anayasayı kabul etti. Fa
kat Suriye bu birlikten 1961 yılında ay
rıldı. Bu ayrılıktan sonra açıkça belirtil
memiş bile olsa önceki 1956 anayasası
nın tekrar yürürlükte olduğunu göste
ren işaretler vardır. 26 Mart 1964'te 
yeni bir anayasa daha kabul edildi. 

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin halen yü
rürlükteki anayasası, 11 Eylül 1971 gü
nü gerçekleştirilen halk oyu üzerine Dev
let Başkanı Enver Sedat tarafından ilan 
edilerek yürürlüğe konmuştur. Bundan 
sonra bazı yeni hükümterin eklenmesi
ni öngören değişiklik metni 22 Mayıs 

1980'de halk oyuna sunulmuş ve aynı 
tarihte kabul edilmiştir. Bu değişiklik 

sırasında anayasanın değiştirilmesiyle il
gili usul de gözden geçirilmiştir. 

Mısır Arap Cumhuriyeti anayasası son
radan eklenen maddelerle birlikte 211 
maddeden oluşan oldukça uzun bir me
tindir. Anayasanın ilanını bildiren ve bir 
başlangıç görünümündeki kısmından 

sonra çeşitli başlıklar altında bölümler 
düzenlenmiştir. Bunlar şöyle sıralana

bilir: 1. Devlet: 2. Toplumun temel un
surları: 3. Kamu hakları, hürriyetleri ve 
ödevleri: 4. Kanun hakimiyeti: s. Hükü
met rejimi: 6. Genel ve geçici hükümler: 
7. Yeni hükümler. 

Mısır anayasası katı bir anayasa sayı
labilir, çünkü değiştirilmesi bazı güçlük
ler arzetmektedir. Değişiklik teklifinde 
bulunma yetkisi cumhurbaşkanına ve 
halk meclisinin en az üçte birinin imzalı 
talepte bulunmuş olması şartıyla mecli
se aittir. Meclis önce değişikliği ilke ola
rak inceler ve çoğunlukla kabul veya 
reddeder. Reddedilen değişiklik kapsa
mındaki hükümler hakkında bir yıl için
de yeniden değişiklik teklifinde bulu
nulamaz. Kabul edilen değişiklikler ise 
mecliste görüşülür. Bu defa ilgili mad
deler tartışılır, eğer üçte iki çoğunlukla 
teklif kabul edilirse değişiklik halk oyu
na sunulur. 

Başlangıç kısımında Mısır halkının çalı

. şan kitleler olarak çabalarını hangi amaç
lara yönelttiği belirtilmektedir. Bu amaç-
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ların başında dünya barışı ve adalet ge
lir. İkinci olarak Arap milletinin birliği, 
üçüncü olarak Mısır'ın kalkınması, ge
lişmesi ve az gelişmişlikle mücadelesi 
ifade edilmektedir. Nihayet insan hay
siyetinin değeri ile kanunun üstünlüğü 
dile getirilerek çalışan güçlerin birleş

mesinin bir sınıf mücadelesinin aracı ol
madığı, demokratik yollardan, sosyal 
tabakalar arasındaki zıtlıkların ortadan 
kaldırılacağı anlatılmaktadır. Bu şekilde 
Mısır Arap Cumhuriyeti ihtilalinin anla
mı ve özelliği de anayasayı izah eder 
şekilde belirtilmektedir. 

İlk bölüm devleti ve niteliklerini anla
tır. Ancak aynı nitelikleri tamamlayan 
ve başka bölümlerde yer verilmiş hü
kümler de vardır. Bir arada ele alındı

ğında şu nitelikler sergilenir: Mısır Arap 
Cumhuriyeti demokratik sosyalist bir 
devlettir. Mısır halkı Arap milletinin bir 
parçasıdır ve onun birliğini gerçekleştir
meye çalışır. Devletin dini İslam'dır, res
mf dil ise Arapça'dır. İslamiyet'in kural
ları yasama için başlıca kaynaktır. Ege
menlik halka aittir. Siyasi sistem çok 
partililik esasına dayanır. Devlet iktida
rının temelinde kanun hakimiyeti var
dır. Bununla bağlantılı olarak anayasa 
bir yandan hakimierin bağımsızlığını dü
zenlemiş, bir yandan da kanun hüküm
lerinin ancak yürürlüğe girdikten son
raki olaylara uygulanmasını istisnalar 
dışında kabul etmiştir. Devletin başşeh
ri Kahire'dir. 

İkinci bölümde toplumun temel un
surları ele alınır: Bunlar sosyal ve ahlaki 
temellerle ekonomik temeller şeklinde 
iki alt başlıkta belirtilmiştir. Toplum din, 
ahlak ve vatanseverlik üzerine kurulu
dur. Toplumun temeli ailedir. Ailenin bu 
önemi sebebiyle anayasa kadının hem 
ailesine hem de topluma karşı ödevleri
ni yerine getirebilmesi için gerekli şart
ların devletçe sağlanmasını emretmiş
tir. Amaç, kadınla erkeğin siyasi, sosyal, 
kültürel ve ekonomik alanlarda İslami 
kurallar saklı olmak üzere eşitliğini ger
i;:ekleştirmektir. Ahlaki değerleri koru
mayı emreden anayasa toplumun din 
eğitimi seviyesini yüksek tutmasını da 
istemiştir. Bu yüzden genel öğretim için
de dfnf eğitimin başlıca yeri aldığı ayrı
ca belirtilmektedir. Toplumun ekonomik 
temellerine gelince bunlar millf ekono
mik kalkınma planına bağlanmış, kamu 
mülkiyeti yanında özel mülkiyet de ka
bul edilip teminat altına alınmış, miras 
hakkı açıkça belirtilmiştir. Bir de koope
ratif şirketlerin sahip oldukları koope-

ratif mülkiyet vardır. Yalnız özel mülki
yet de kalkınma planı çerçevesinde ve 
millf ekonominin hizmetinde olacaktır. 

Üçüncü bölüm kamu hak ve hürriyet
leriyle kamuya ait ödevlere ayrılmıştır. 
Burada birçok klasik hak ve hürriyetin 
korunduğu görülür: Eşitlik. kişi hürri
yeti ve güvenliği. konut dokunulmazlığı. 
özel hayatın gizliliği, ~in ve ibadet, dü
şünce, kanaat ve ifade. basın. bilim ve 
sanat, toplanma ve dernek kurma. sen
dika ve federasyonlarını kurma hürri
yetleri gibi. Bu arada siyasi mültecilerin 
iadesi yasaklanmış, insan haysiyetiyle 
bağdaşmayan muamele. işkence veya 
eziyet sayılacak şeylerin yapılamayaca
ğı belirtilmiştir. Toplumun temel unsur
ları arasmda gösterilen çalışma. kamu 
hizmetlerine girme ve öğrenim görme 
haklarını da bu düzenlemeye eklemek 
gerekir. Anayasaya sonradan konulan 
maddelerden bir kısmı basınla ilgilidir. 
Yalnız burada basın sadece bir kamu 
hürriyeti olarak değil bir halk gücü, or
ganik ve özerk bir bütün şeklinde dü
zenlenmiştir. 

Rejimin Temel Organları. Mısır Arap 
Cumhuriyeti anayasası. devletin temel 
organlarını devlet başkanlığı, yasama 
organı durumundaki halk meclisi, yü
rütrne organı yönü ile cumhurbaşkanı 
ve hükümet olarak belirlemektedir. Gö
rüldüğü gibi devlet başkanlığı ile cum
hurbaşkanlığı görev ve yetkileri aynı şa
hısta toplandığı halde ayrı ayrı düzen
lenmiştir. 

Devlet başkanlığı görevini cumhur
başkanı yerine getirir. Bu sıfatla cum
hurbaşkanı halk egemenliğinin gerçek
leşmesini, anayasaya bağlı kalınmasını, 

kanun hakimiyetinin. millf birliğin ve 
sosyalist esasların gözetilmesini sağlar. 
Devletin çeşitli kuwetleri arasındaki yet
ki sınırlarını tayin etmek de devlet baş
kanının görev ve yetkileri arasındadır. 

Millf birliğin tehlikeye düştüğü haller
de gerekli acil tedbirleri cumhurbaşka
nı gene bu sıfatla alır. Cumhurbaşkanı. 

anası ve babası Mısırlı olan Mısır vatan
daşları arasından seçilir. En az kırk ya
şında olmalıdır. Süresi altı yıldır ve tek
rar seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı için 
adayı halk meclisi belirler. Aday olabil
mek için meclisin ilk turda üçte ikisinin. 
sonraki turda ise salt çoğunluğunun 
oyunu almak gerekir. Bu şekilde belir
lenen aday halk oyuna sunulur. Halk 
oyunda çoğunluğu elde eden aday cum
hurbaşkanı seçilmiş olur. Aksi halde 
meclis yeni bir aday belirler. Cumhur-



başkanı meclisin üçte birinin itharnı ve 
üçte ikisinin de kabulüyle yargılanabilir. 

Burada vatana ihanet veya bir başka cü
rüm sebebiyle ceza yargılaması söz ko
nusudur. Yargılamayı. kuruluşu kanuna 
bırakılmış olan özel bir mahkeme ya
par. Anayasa ayrıca cumhurbaşkanına 

vekalet veya cumhurbaşkanınca yardım
cılarına yetki devri konularını da düzen
lemişti r. Diğer hususlar ise cumhurbaş

kanının hangi göreviyle ilgiliyse o bö
lümde yer almıştır. 

Yasama Yetkisi. Bu yetki halk mecli
sindediL Devletin genel siyasetini, kal
kınma planını ve bütçesini belirleyen de 
meclistir. Halk meclisinin üye sayısı se
çim çevrelerine göre değişir . Fakat tek 
dereceli, gizli oy açık sayım esasına da
yanılarak seçilecek bu üyelerin sayısı 

350 'den az olamaz. Anayasa bu üyele
rin en az yarısının da işçi ve köylüler
den oluşmasını emretmiştir. Meclise ay
rıca cumhurbaşkanı da on kişiden fazla 
olmamak üzere üye tayin edebilir. Halk 
meclisinin seçimleri beş yılda bir yapı
lır. Yasama görevi yapan üyelerin doku
nulmazlıkları vardır. Cumhurbaşkanı ve 
meclis üyeleri kanun teklifinde bulunabi
lirler. Kanunları meclis kabul eder, cum
hurbaşkanı yayımlar. Ancak cumhurbaş
kanının kanunları veto yetkisi de vardır. 
Bu takdirde kanun tasarısının mecliste 
tekrar görüşülmesi ve bu defa üçte iki 
çoğunlukla kabulü gerekir. Cumhurbaş

kanı da bazı olağan üstü hallerde ka
nun kuwetinde kararnameler çıkarabi
lir. Yalnız bunun için meclisin üçte iki 
çoğunlukla cumhurbaşkanına yetki ver
mesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 
kararnarnelerin sonradan meclisin ona
yına sunulması da anayasa emridir. Halk 
meclisi hükümetin denetleyicisi duru
mundadır. Bunun sonucu olarak mecli
sin her üyesine hükümet üyelerine soru 
yöneltme hakkı tanınmıştır . Soruların 

cevaplandırılması da mecburidir. Aynı 

kişiler gensoru önergesi de verebilirler. 
Sonuçta güven oylaması istenebilir. Ço
ğunluk güvensizlik oyu verirse hükümet 
veya ilgili üye düşer. Meclis, üye sayısı
nın onda birinin isteği üzerine başbaka
nın sorumluluğunu da gündeme getire
bilir. Bu hükümete yönelik bir gensoru 
ile başlar. Sorumluluk yönünde karar 
verilirse durum bir raporla cumhurbaş

kanına bildirilir. Cumhurbaşkanı bu ra
poru meclise geri "göndere bilir. Fakat 
meclis gene aynı raporu benimser ve 
kabul ederse cumhurbaşkanı söz konu
su uyuşmazlığı halk oyuna sunar. Sonuç 

hükümet lehine ise meclisin seçimleri 
yenilenir, aksi halde hükümet istifasını 

verir. Mısır anayasası bu şekilde buna
lım çözücü bir f ormül kabul etmiş ol
maktadır. Halk meclisi ya l nız hükümet 
ve bakanlıklar üzerinde değil herhangi 
bir idari kuruluş veya organ üzerinde 
de denetim yetkisine sahiptir. Hatta yü
rürlüğe kanacak bir kamu projesini da
hi denetleyebilir, bunları incelemek üze
re komisyon kurabilir ya da mevcut ko
misyonlardan birini bu işle görevlendi
rebilir. Anayasa halk oyuna sunulup ka
bul edilmesi şartıyla meclisin feshine ve 
seçimlerin yenilenmesine de imkan ta
nımıştır. Böyle bir ihtiyaç doğduğunda 
cumhurbaşkanı meclis toplantılarını er
t eleyip konuyu halk oyuna sunar. Eğer 
halk mutlak çoğunlukla bunu onayiarsa 
meclis dağılır ve yeni seçimlere gidilir. 
Bu şekilde parlamenter sistemin önem
li unsurlarından biri Mısır anayasasında 
yer almış olmaktadır. 

Yürütme. Bir yandan cumhurbaşkanı , 

bir yandan da bakanlar kurulu tarafın
dan gerçekleştirilir. Aslında yürütme yet
kisinin sahibi cumhurbaşkanı, uygulama 
ci hazı ise bakanlar kuruludur. Cumhur
başkanı bu sıfatıyla, devletin genel siya
setini belirler ve uygulamasını gözetir. 
Genel siyasetin belirlenmesinde, cum
hurbaşkanı bakanlar kuruluyla ahenk ve 
iş birliği içinde olmalıdır. Cumhurbaşka

nı , bir veya daha fazla başkan yardım

cısı tayin edebilir. Başbakanı , başbakan 

yardımcılarını ve bakanları cumhurbaş
kanı tayin ettiği gibi, onları toplantıya 
çağırmak ve toplantılarına başkanlık et
mek yetkisine de sahiptir. Cumhurbaş
kanı bakanlardan rapor da isteyebilir. 
Yürütme görevinin bir sonucu olarak, 
acil tedbirlere başvurulmasını gerekti
ren hallerde, halk meclisi de toplantı 

halinde değilse, kanun kuwet inde ka
rarnameler çıkarma yetkisi cumhurbaş

kanına tanınmıştır. Bu yetki, meclisten 
bir yetki devri olmaksızın kullanılabildi

ği için devlet başkanı sıfatıyla çıkardı 

ğı kanun hükmünde kararnamelerden 
farklıdır. Fakat bunlar da meclisin ona
yına sunulur. Aksi halde, geçmişe etki
li olarak yürürlükten kalkarlar. Mecli
sin, söz konusu kararnameleri reddet
mesi durumunda da sonuç aynıdır. Si
l ahlı kuwetlerin başkumandanlığı yet
kisi de cumhurbaşkanına tanınmıştır. 

Bakanlar kurulu cumhurbaşkanı ile iş 
birliği halinde devletin genel siyasetini 
oluşturur ve uygular; bütçeyi, kanun ve 
kararname tasarılarıyla genel planı ha-
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zırlar. İdari ve icrai kararlar almak ve 
uygulanışlarını denetlemek, bakanlık fa
aliyetlerini takip etmek, yönlendirmek 
ve koordine etmek yetki ve görevleri de 
bakanlar kuruluna verilmiştir . 

Mahalli Yönetim. Mısır Arap Cumhur i
yeti her biri tüzel kişiliğe sahip idari bi
rimlere ayrılır. Halkın bu kuruluşlardaki 
temsilcileri olan meclisierin üyeleri tek 
dereceli seçimle belirlenir. Bu meclis- · 
!erin en az yarısının işçi ve köylülerden 
oluşması anayasanın emridir. 

Mısır anayasasının kendine has ku
rumlarından biri de özel yetkili milli da
nışma kurulları dır. Bu kurullar cumhur
başkanına bağlıdır ve devletin genel si
yasetinin oluşmasına katkıda bulunur
lar. 
Yargı . Yargı yetkisi bağımsız mahke

meler tarafından kullanılır. Hakimler gü
venceye sahiptir. Görevlerinden alına

mazlar. Hiçbir makam adli işlere ve da
valara müdahale edemez. Yargı organı 
içinde, idari uyuşmazlıklara ve disiplin 
işlerine bakan ,bir devlet şOrası ile dev
let güvenlik mahkemeleri de vardır. Mı

sır anayasasının yargı yetkisinin kullanı
mı bakımından öngördüğü önemli bir 
müessese de yüksek anayasa mahke
mesidir. Bu mahkeme bir yandan ka
nunların ve yürütmenin düzenleyici iş

lemlerinin anayasaya uygunluğunu de
netlerken bir yandan da yasama işlem
lerinin yorumunu yapabildiği için ben
zerlerinden farklı kabul edilebilir. Zira 
anayasaya uygunluk veya aykırılık yö
nündeki kararlar gibi yasama metinle
rinin yorumları da resmi gazetede ya
yımlanmakta ve hukuk düzenini etkile
yebilmektedir. 

Mısır anayasasının halkın hakları, top
lumun güvenliği ve sosyalist esasların 
gözetilmesi amacıyla düzen lediği bir ma
kam da Sovyetler Birliği'nde örneği gö
rülen sosyalist genel savcılıktır. Genel 
savcı kanunla belirlenen görevleri yö
nünden halk meclisinin denetimi altın

dadır . 

Anayasa silahlı kuwetlerle milli sa
vunma şurasını da öngörmüştür. Şura 
da cumhurbaşkanının oluşturduğu ve 
yönettiği bir kuruldur ve ülkenin gü
venliğini sağlayacak tedbirleri inceler. 
Mısır anayasası devletin sivil zabıtasının 
görevlerini de anahatlarıyla beli rlemiş

tir. Bunların en üst düzeydeki başı ise 
cumhurbaşkanıdır. Zabıta halkın hiz
metinde vatandaşların güvenliğini , sü
kün ve düzen içinde yaşamasını sağ lar, 

kamunun örf ve adetlerini ve güvenliği-
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ni gözetir. 1980'de gerçekleştirilen halk 
oylaması sonunda Mısır anayasasına ek
lenen hükümler arasında önemli iki mü
essese vardır. Bunlardan biri şüra adı 

verilen danışma meclisi, diğeri ise daha 
önce de sözü edilen basın gücüdür. 

Şura. 23 Temmuz 1952 ve 1 S Mayıs 
1971 ihtilallerinin ilkelerini korumak, 
milli birliği ve sosyal barışı sağlamlaş

tırmak, sosyalist demokratik sistemi, 
kamu hak, hürriyet ve ödevlerini geliş
tirmek amacıyla gerekli incelemeleri 
yapmak ve tekliflerde bulunmak üzere 
kurulmuştur. Özetle şu konularda tav
siyelerini ve görüşlerini bildirir : Anaya
sa değişikliği teklifleri, anayasayı ta
mamlayan kanun tasarıları, sosyal ve 
ekonomik kalkınma planı tasarısı, mil
letlerarası barış ve ittifak antlaşmaları, 
cumhurbaşkanının sevkettiği kanun ta
sarıları, devletin genel siyasetini ilgilen
diren ve cumhurbaşkanının havale etti
ği işler. Şuranın üye sayısı 132 ·den az 
olamaz. Şuraya seçilecek üyelerin seçim 
çevrelerine dağılımını kanun gösterir. 
Şuranın üçte ikisi seçimle, üçte biri ise 
cumhurbaşkanınca belirlenir. Şüra üye
leri altı yıl için seçilir, tekrar seçilmeleri 
veya tayinleri mümkündür. Hükümetin 
şüra önünde sorumluluğu yoktur. Zira 
şüra bir danışma meclisi olarak düzen
lenmiştir. Ancak halk meclisi üyeliği ile 
şura üyeliği aynı kişide birleşemez. Şu

ra gerekli gördüğü takdirde başbaka
nı veya hükümet üyelerini dinleyebilir. 
Cumhurbaşkanı ihtiyaç halinde şOrayı 

feshedebilir. Fesih kararnamesi yeni se
çimlere daveti de ihtiva etmek zorun
dadır. 

Basın Gücü. Mısır anayasası basını da 
bir devlet organı gibi altı madde ile ay
rıca düzenlemiştir. Buna göre basın 

özerk bir halk gücüdür ve anayasa ile 
kanuna uygun olarak görevini yerine ge
tirir. Sansür yasaktır. Basın araçları, ser
mayesi ve malları halkın denetimi altın
dadır. Gazeteciler kanuna uygun şekil
de haber toplamak ve iletmek hakkına 
sahiptir. Devlet organları ile basın işle

rini ve ilişkilerini düzenieyecek ve göze
tecek bir yüksek kurul oluşturulmasını 
da anayasa emretmiştir. Bu kurul basın 
hürriyetini ve bağımsızlığını sağlamlaş
tırıp yerleştirirken toplumun temel un
surlarını, milli birlik ve barışı da anaya
sa gereği korumakla görevli kılınmıştır. 

21 . Moritanya. Moritanya da Fransız 

Batı Afrika sistemine dahil bir ülke idi. 
II. Dünya Savaşı'ndan sonra mahalli ma
kamların yetkilerini arttıran kanunlar-
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dan faydalandı. 19SO'Ii yıllarda sömür
geciliğin reddi ve bağımsızlık faaliyeti 
hızlandı. Önce Moritanya islam Cumhuri
yeti adı altında , 28 Eylül 1958'de Fran
sız Birliği'nin özerk bir üyesi olarak ken
disini kabul ettirdi. Moritanya'nın ilk 
anayasası 22 Mart 1959 ·da yürürlüğe 
konuldu. Nihayet 19 Ekim 1960 günü 
Paris'te yapı lan antlaşmalar üzerine 28 
Kasım 1960'ta Moritanya islam Cumhu
riyeti bağımsız ve egemen bir devlet ola
rak ilan edildi. 

20 Mayıs 1961 'de meclis Moritanya'
nın ikinci anayasasını kabul etti. Bu ana
yasa da Fransız etkisindeki diğer Afri
ka devletlerinde olduğu gibi cumhur
başkanlığı makamında toplanan yürüt
me gücünün ağır bastığı bir sistemi ön
görüyordu. Bundan sonra çeşitli anaya
sa değişiklikleri yapıldı. Fakat benzeri 
ülkelerde görülen siyasi ve sosyal çal
kantılar Moritanya'da da hükümet dar
belerine yol açtı. Bu darbelerden ilki 1 O 
Temmuz 1978' de gerçekleştirildi. Askeri 
komite demokratik müesseseler yerie
şineeye kadar bütün yetkileri kendinde 
topladı. Anayasa kaldırıldı , yerine kısa 

bir anayasa şartı kabul edildi. 1 O Tem
muz 1978 tarihli bu şart, silahlı kuwet
Ierin neden idareyi ele aldığını açıkla

yan birkaç satırlık bir başlangıçtan son
ra on altı maddeden oluşmaktaydı. 

Ancak siyasi istikrarsızlık devam etti. 
1981 'de yeniden müdahaleler oldu. Olay
lar ve darbeler 1982 ve 1984 yıllarında 
da görüldü. Nihayet 12 Aralık 1984 'te 
eski başbakan ve genelkurmay başkanı 
Taya iktidara geldi. Taya iktidarı da 1 O 
Temmuz 1978 harekatının temel esas
larını benimsiyordu. Buna uygun olarak 
9 Şubat 1985 tarihli yeni bir anayasa 
şartı kabul edildi. Taya, demokrasiye 
dönüş ve insan haklarına saygıyı amaç
ladıklarını, ülkenin de her şeyden önce 
eğitime muhtaç olduğunu açıklıyordu. 

Moritanya islam Cumhuriyeti'nin 9 Şu
bat 1985 tarihli anayasa şartı, bütün gü
cün Allah'a ait olduğunu belirten kısa 

bir başlangıçtan sonra on altı madde
lik kısa bir m eti ndir. 1 O Temmuz 1978 
metnine paralel hükümlere yer verilmiş
tir. Milli kurtuluş askeri komitesinin mil
li silahlı kuwetler adına iktidarı kullan
dığım, yasama gücünü elinde tuttuğu
nu, ülkenin genel siyasi hayatını bu ko
mitenin belirlediğini, hükümeti denetle
yip antlaşmaları onayladığını açıklar. Bu 
durumda askeri komitenin yasama or
ganı görev ve yetkilerini de üstlendiği 

anlaşılmaktadır. Komite üç ayda bir top-

Ianır. ayrıca bir daimi komite oluşturul
muştur. 

Askeri komitenin başkanı devletin de 
başıdır; yürütme gücünü kullanır, aske
ri komitenin onaylamasıyla hükümet 
üyelerini tayin eder. Başkan askeri ko
miteye karşı sorumludur. Şarta göre 
askeri komite başkanı görevden uzak
laştırabilir. Söz konusu anayasa şartının 
demokratik müesseseler kuruluncaya 
kadar yürürlükte kalması ve gerektiğin
de anayasal kararnamelerle tamamlan
ması öngörülmüştür. 

22. Nijer. Diğer bazı Afrika ülkelerin
de görülen gelişmeler XX. yüzyılın ba
şında Fransız hakimiyeti altına giren 
Batı Afrika'da da olmuştur : Başlangıçta 

bir süre Fransız Batı Afrikası idaresin
den sonra 1946 Fransız anayasasının 

öngördüğü birliğe bağlanma ve vatan
daşlık hakkı, mahalli nitelikte demokra
si çabaları, idari özerklik ve nihayet ba
ğımsızlık. Bağımsızlıktan sonra ortaya 
çıkan siyasi istikrarsızlıkları hükümet 
darbeleri ve anayasanın askıya alınması 
takip eder. 

Nijer Cumhuriyeti'nin ilk anayasası 12 
Mart 1959'da kabul edildi. 1958 Fran
sız anayasasının etkisiyle kuwetli yü
rütme karakterli bir parlamenter sis
tem benimsenmişti. Tam bağımsızlık 3 
Kasım 1960'ta elde edildi. Aynı yılın 8 
Kasım günü 1959 anayasasının yerine 
yeni bir anayasa yürürlüğe kondu. Bu 
anayasa bir çeşit başkanlık sistemini 
öngörüyor ve bu sistemin müessesele
rini düzenliyordu. 

Ancak 196S'ten itibaren dıştan ve iç
ten müdahaleler başladı, terörist saldı
rılar oldu. 1974'te hükümet bir askeri 
darbe ile uzaklaştırıldı, 1960 anayasası 
askıya alındı, meclis feshedildi; yüksek 
askeri konseyin kararıyla bütün siyasi 
partiler ve örgütler kaldırıldı . Yüksek 
askeri konseyin bildirisine göre silahlı 

kuwetler darbeyi yönetimdeki adalet
sizliğe, yozlaşmaya son vermek ve açlık 
tehdidi altındaki ülkeyi birliğe ve mut
luluğa kavuşturmak amacını güderek 
yapmıştı. Bundan hemen sonra konsey 
çeşitli kararnamelerle anayasaya dayalı 
düzeni kurdu. Normal döneme geçince
ye kadar askeri konseyin yasama ve 
yürütme güçlerini elinde tutup kullana
cağı, konsey başkanının aynı zamanda 
devlet başkanı da olacağı, yeni yargı 

düzeni oluşturuluncaya kadar yüksek 
mahkemenin görevleri ve kuruluşlarıyla 
ilgili hükümlerin yürürlükte kalacağı, 

başkanın hükümet üyelerini bir karar-



name ile tayin edeceği belirtildi. Ayrıca 
başbakanın görev, yetki ve sorumluluk
ları açıklandı. 

Nijer Cumhuriyeti'nde anayasa çalış

malarına 1983'ten sonra yeniden baş
landı. Nijer hükümetinin isteği üzerine 
karşılaştırmalı anayasa çalışmaları ya
pıldı. Ancak bu çabaların 1985'te tekrar 
durakladığı gözlenmektedir. 

23. Nijerya. 1 Ekim 1960'ta bağımsızlı
ğını kazanan ve 1 Ekim 1963'te cumhu
riyeti kabul eden Nüerya Federal Cum
huriyeti 'nin halen yürürlükteki anaya
sası Ekim 1979'da kabul edilmiştir ve 
devletin federal yapısının da gereği ola
rak uzun bir anayasadır. Kısa bir baş
langıçtan sonra toplam olarak 279 mad
de ve altı ek cetvelden oluşur. Ancak bu 
anayasa 1983 ve 1985 yılında gerçek
leştirilen askeri müdahaleler dolayısıyla 
bir kısım değişikliklere uğramış ve bazı 
hükümleri askıya alınmıştır. 

Orijinal metnine göre Nijerya anaya
sasının öngördüğü sistem şöyle özetle
nebilir: Başlangıç bölümünde, Nijerya 
halkının birlik. ahenk ve Afrika dayanış
ması içinde olduğu. dünya barışına, mil
letlerarası iş birliğine ve karşılıklı anla
yışa katkıda bulunma isteği anlatılarak 
egemen bir millet olduğu, eşitlik, hürri
yet ve adalet ilkelerine bağlılığı belirti
lir. Anayasanın genel hükümlerini, ana
yasanın üstünlüğünü. devletin federal 
yapısını, federal devletin yasama, yürüt
me ve yargı güçlerini açıklar ve anaya
sanın nasıl değiştirilebileceğini gösterir. 
Anayasanın değiştirilebilmesi için milli 
meclisin üçte iki çoğunluğundan başka 
federe devletlerin bütün meclislerinin de 
en az üçte iki çoğunluklarıyla bir met
nin kabulü gerekir. Nijerya anayasası 

şer'i esaslara göre karar veren yargı 
merciierini öngörmekle birlikte federal 
devletin de federe devletlerden herhan
gi birinin de devlet dini kabul edemeye
ceğini belirtmiştir. 

Yaşama. kişi güvenliği, özel hayat, dü
şünce, din ve vicdan hürriyeti, ifade, ba
sın ve toplanma hürriyetleri, eşitlik. se
yahat hürriyeti ve mülkiyet hakkı gibi 
temel haklar da anayasada yer almıştır. 
Yasama, yürütme ve yargı ülkenin fe
deral yapısına uygun olarak anayasada 
federal ve federe devlet düzeylerinde 
hükümlere bağlanmıştır. Federal yasa
ma organı milli meclistir. Bu meclis se
nato ve temsilciler meclisi olarak iki ka
natlıdır. Senatoda her federe devletten 
beş senatör yer alır. Temsilciler meclisi
nin toplam sayısı ise 450'dir. 

Bir kanun tasarısi senatoda veya tem
silciler meclisinde görüşülebilir. Teklif 
veya tasarı hangi mecliste görüşülüp ka
bul edilmişse oradan diğer meclise sev
kedilir. Anayasa iki meclis arasında gö
rüş ve oy farklılıkları bulunması halinde 
bunun nasıl giderilmesi gerektiğini be
lirtmiştir. Senatonun da temsilciler mec
lisinin de görev süresi dört yıldır. Sena
tör olmak için otuz yaşına, temsilciler 
meclisi üyesi seçilebilmek için de yirmi 
bir yaşına ulaşmış Nüerya vatandaşı ol
mak gerekir. 

Her federe devlette bir temsilciler 
meclisi kurulur. Üye sayısı ilgili devletin 
federal temsilciler meclisinde bulundur
duğu üye tam sayısının üç katıdır. Kural 
olarak bu temsilciler meclisi federe dev
letin kanun tasarı ve tekliflerini görü
şüp kabul ederse valinin onayıyla tasarı 
veya teklif kanunlaşır. Federe meclis de 
dört yıl için seçilen üyelerden oluşmak
tadır. 

Federal yürütme organı Nijerya fede
rasyonu başkanıdır. Başkan devletin, yü
rütmenin ve ordunun da başıdır. Başkan 
seçilebilmek için otuz beş yaşına gelmiş 
ve Nijerya vatandaşı olmak gerekir. Ay
rıca federasyona bir de başkan yardım
cısı seçilir. Başkan hükümetin bakanla
rını tayin eder. Atamaları senatonun da 
uygun bulması gerekmektedir. Başkan, 
yardımcısına veya bakanlara yetkilerin
den ve sorumluluklarından bir kısmını 
devredebilir. 

Federe devletlerde yürütme organı 

validir. Vali olabilmek için başkan seçi
lebilmede aranan şartlara sahip bulun
mak gerekir. Ayrıca başkan yardımcılığı 
gibi vali yardımcılığı makamı vardır. Fe
dere devletlerde merkezdeki hükümete 
benzeyen ve bakanların görevlerini fe
dere devlet düzeyinde yerine getiren 
yöneticiler tayin edilir. Valinin yapacağı 
tayinierin federe meclislerce de uygun 
bulunması gerekir. 

Nijerya anayasası siyasi faaliyetlerin 
sadece siyasi partiler tarafından yürü
tülmesini. partiler dışındaki kuruluşla

rın herhangi bir seçimde aday göstere
meyeceklerini kabul etmiştir. 

Yargı organı federal mahkemelerle fe
dere devletlerin mahkemeleri tarafın

dan oluşturulur. En üstte Nijerya yüce 
mahkemesi vardır. Nijerya baş hakimi
nin başkanlığında on beşi geçmeyen 
yüksek hakimlerden oluşur. Bu mahke
me federal devletle federe devletler 
arasındaki veya federe devletlerin ken
di aralarındaki uyuşmazlıklara doğru-
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dan bakar. Ayrıca bir üst yargı başvuru 
mahkemesi olarak da görev yapar. 

Federal temyiz mahkemesi bir baş
kan ile en az on beş üyeden meydana 
gelir. Bu üyelerden en az üçü İslam hu
kukunu. yine en az üçü de geleneksel 
hukuku bilen kişiler olmalıdır. Federal 
temyiz mahkemesi federal yüksek mah
keme. federe devlet yüksek mahkeme
si, federe devlet şer'iyye istinaf mahke
mesi ile federe devlet örf ve adet huku
ku istinaf mahkemesi kararlarına karşı 
yapılan başvuruları inceler. Nijerya ana
yasası mahkemeterin teşkilatını, başvu
ru hak ve usullerini oldukça ayrıntılı bir 
şekilde düzenlemiştir. 

Federal yüksek mahkeme üyeleri dev
let başkanı tarafından federal yargı ku
rulunun teklifi üzerine tayin edilir. Fe
dere devletlerde de her devletin yüksek 
yargı organı durumunda bulunan yük
sek mahkemeler kurulması öngörülmüş
tür. Ayrıca Nijerya anayasasının yer ver
diği iki önemli mahkeme daha vardır: 
Şer' iyye istinaf mahkemesi ile örf ve 
adet hukuku istinaf mahkemesi. 

Şer' iyye istinaf mahkemesi büyük ka
dının başkanlığında federe devlet mec
lisinin belirlediği esaslara göre oluşan 
bir yargı ·merciidir. Bu mahkeme, islam 
şahıs hukukunun hükümlerini uygula
yan mahkeme kararlarının üst incele
me organıdır. Örf ve adet hukuku is
tinaf mahkemesi ise mahkemelerin örf 
ve adetler şeklindeki kuralları uygula
yan kararlarını inceleme merciidir. 

24. Pakistan. 1947' de kurulan Pakis
tan islam Cumhuriyeti'nin halen yürür
lükte bulunan üçüncü anayasası milli 
meclis tarafından 1 O Nisan 1973 'te ka
bul edilmiştir. Daha önce kabul edilen 
1956 ve 1962 anayasaları belli bir süre 
sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Şu an
da yürürlükteki anayasa bir başlangıç 
ile on iki bölümden ve eklerden oluşan 
280 maddelik bir anayasadır. Metnin 
bu kadar uzun oluşunuri bir sebebi Pa
kistan'ın federal yapısıdır. Anayasa de
ğiştirilmesindeki usul ve şartlar bakı

mından katı sayılabilir. Çünkü önce milli 
meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin, 
sonra senato üye tam sayısının mutlak 
çoğunluğunun kabulü gerekir. 

Pakistan anayasası. evrenin bütünün
de egemenliğin yalnız Allah'a ait olduğu
nu ve Pakistan· da bu egemenliğin halk 
tarafından kullanıldığını belirten bir baş
langıç kısmına sahiptir. Bu kısımda is
lam'ın emrettiği demokrasi, hürriyet. 
eşitlik, hoşgörü ve sosyal adalet ilkele-
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rine bağlılık, azınlık haklarına saygı ifa
de edilmekte, temel hakların güvence 
altında olduğu açıklanmaktadır. 

Birinci kısım Pakistan Devleti ' nin ya
pısına ve bağ lı olduğu temel esaslara 
yer verir. Pakistan bir federal cumhuri
yettir, devletin dini İslam'dır, anayasaya 
ve kanuna uymak herkesin ödevidir. Te
mel haklar ikinci kısımdadır. Burada bü
tün klasik haklar ve hürriyetlerle sos
yal haklar belirtilir : Kişi hürriyeti ve gü
venliği, zorla çalıştınlma yasağı, geçmi
şe etkili ceza vermeme esası, seyahat, 
toplanma, dernek kurma, ticaret, iş ve 
meslek edinme, söz, din ve vicdan hür
riyetleri, mülk edinme hakkı ve eşitlik 

gibi. 

Devletin bu temel esaslarla ilgili siya
setini de ilkeler halinde belirleyen ana
yasa İslami yaşayış tarzının, Kur'an ve 
Sünnet'e göre nasıl bir hayat sürülece
ğinin öğretilmesini, bu amaçla Arap di
linin yaygınlaştırılmasını, zekat, vakıflar 

ve camiierin ayrıca teşkilatiandıniması
nı devlete ödev olarak vermiştir. Üçün
cü kısımda yer alan esaslar Pakistan Fe
derasyonu ile ilgilidir. Burada başkan, 
parlamento ve federal hükümet ile ilgili 
düzenlemeler yer alır. 

Başkan devletin başı ve cumhuriyetin 
birliğinin temsilcisidir. En az kırk beş 

yaşında ve müslüman olmalıdır. Parla
mentonun birleşik toplantısında yapılan 
oylama ile seçilir. Süresi beş yıldır ve üst 
üste iki dönemden fazla seçilemez. 

Parlamento iki kanatlıdır: Mi lif mec
lis ve senato. Milli meclisin üye sayısı 

200'dür. Seçim bölgeleri, nüfus sayımı 
sonuçlarına ve eyaletlerin nüfus durum
larına göre değişebilmektedir. Meclis 
üyelerinin seçimi beş yılda bir yapılır. 

Ancak fesih ve seçim yenileme söz ko
nusu olabilir. Milli meclise üye olabil
mek için Pakistan vatandaşı olmak, yir
mi beş yaşından aşağı olmamak gere-

. kir. Seçme hakkı ise ilk seçimler dışın

da on sekiz yaşını doldurmuş olan va
tandaşlara tanınmıştır. Meclis başbaka
nın teklifi üzerine başkan tarafından 

feshedilebilir. 

Senato altmış üç üyeden oluşur. Bu 
üyeler her eyalet meclisinden, özel yö
netime sahip kabile bölgelerinden ve 
merkezden seçilerek belirlenir. Adayla
rın otuz yaşından küçük olmamaları ge
rekir. Parlamento kanun tasarılarını ön
ce milli mecliste, sonra da senatoda ay
rı ayrı görüşerek kabul eder. Tasarıdaki 
değişiklikler, oylama farklılıkları ve gi
derilme usulleri anayasada ayrıntılarıyla 
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öngörülmüştür. Ancak anayasaya ekli 
bölümlerden birinde federal yasamanın 
konusuna giren işlerle federe devlet ya
sama organlarının paralel olarak çıka

rabileceği kanunlar listeler halinde ve
rilmiştir. Bundan başka cumhurbaşkanı 
meclisin toplantı halinde olmadığı za
manlarda ve federal yasama kapsamı
na giren listeyi aşmamak kaydıyla ka
nun hükmünde kararname çıkarabilir. 

Federal hükümet başbakan ve bakan
lardan oluşur. Başbakan ve bakanlar mil
If meclis önünde sorumludurlar. Başba
kanı meclis üye tam sayısının çoğunlu

ğu seçer. Federal bakanları ise parla
mento üyeleri arasından başbakan ta
yin eder. Millf meclis başbakana güven
sizlik oyu verebilir. 

Eyalet veya federe devletlerin yöne
timleri federal devlet sistemine benze-. 
tilerek düzen lenmiştir. Başta cumhur
başkanı tarafından tayin edilen valiler 
vardır. Vali millf meclise üye seçilebilme 
yeterliğine sahip ve ayrıca otuz beş ya
şından büyük olmalıdır. Eyalet meclisle
rinin üye sayıları anayasada gösterilmiş
tir. Bu sayılara ilave olarak anayasa hı
ristiyan, Hindu, Sih, Budist ve Parsf ce
maatlerine de az sayıda üyelik verilme
sini, bu sayıları belirterek öngörmüştür. 
Valiler de eyalet meclislerinin yasama 
faaliyeti yanında cumhurbaşkanı gibi 
kararnameler çıkarabilirler; bu kararna
meler federe meclisin işlemleri gibi ka
bul edilir. Eyaletlerde merkezde olduğu 
şekilde hükümet kurulur. Başbakan ve 
bakanlar eyalet meclisine karşı sorum
ludur. Hükümet üyeleri federal devlet 
üyelerine benzer usulle belirlenir ve de
netlenirler. Ancak bu defa seçim ve de
netim organı eyalet meclisidir. 

Pakistan anayasası yasama konumun
daki iş ve yetki bölümünü şöyle düzen
lemiştir: Federal yasama listesi sadece 
parlamentonun çıkarabileceği kanunları 
gösterir; ortak liste hem federal hem 
de federe parlamentoların yetkili oldu
ğu kanun konularını belirler; bunların 
dışında kalan konularda federe parla
mentolar yani eyalet meclisleri yetkili 
dir. öte yandan anayasada öngörülme
miş olan konularda eyalet hükümeti fe
deral hükümete şartlı veya şartsız yetki 
devredebilmektedir. 

Pakistan anayasası yine çok uzun bir 
bölüm ve alt başlıklar halinde yargı or
ganını düzenlemiş, usule dair ayrıntıları 
öngörmüştür. Bu düzenlemeye göre Pa
kistan yüksek mahkemesi, eyalet yük
sek mahkemeleri ve kanunlarla kurulan 

diğer mahkemeler yargı organını oluş
turmaktadır. 

Yüksek mahkeme. başkanı devlet baş
kanı tarafından , diğer üyeleri de başka
nın görüşü a lınarak yine devlet başka
nınca tayin edilen en yüksek yargı mer
ciidir. Görev ve yetkileri ise federal ve 
federe hükümetler arasındaki uyuşmaz
lıkları çözümlemek, en üst temyiz veya 
istfnaf mercii olarak mahkeme kararla
rını incelemek, devlet başkanının ge
rekli görüp havale edeceği hususlarda 
mütalaa vermek şeklinde özetlenebilir. 
Yüksek mahkemenin yargıyla ilgili ka
rarları bütün mahkemeleri bağlar. 

Eyalet yüksek mahkemeleri de ben
zer şekilde başyargıcın ve ilgili valinin 
görüşleri de alınarak başkçm tarafından 
tayin edilen üyelerden oluşur. Bu mah
kemeler anayasanın ayrıntılarıyla belir
lediği konularda doğrudan doğruya. 

kendisine bağlı yargı yerlerinin kararla
rı bakımından da üst derece denetim 
ve hüküm mercileridir. 

Pakistan anayasasının dokuzuncu bö
lümü İslamiyet'le ilgili hükümlere ayrıl
mıştır. Bütün mevcut kanunların Kur'an 
ve Sünnet'e uyumunun sağlanması em
redilmiş, bir İslam ideolojisi konseyi ku
rulması. bu kurulda İs lam dininin ve fel
sefesinin ilkelerini bilen kişilerin görev 
alması istenmiştir. Bu konsey meclisle
re kanun tasarılarının İslam'ın gerekle
rine uygunluğu hakkında görüş bildire
bilmektedir. Ancak bunun için başka
nın, valinin veya ilgili meclisin beşte iki
sinin talepte bulunması gerekir. 

25. Senegal. Bir Fransız sömürgesi ölan 
Senegal 15 Kasım 1958 tarihinde ba
ğımsız bir cumhuriyet oldu, daha sonra 
Fransız Sudanı ile Mali Federasyonu'nu 
oluşturdu. 24 Ocak 1959' da Senega I ilk 
anayasasını yürürlüğe koydu. Bu anaya
sa, parlamenter sisteme dayalı fakat 
yürütme organı güçlü bir rejime imkan 
veriyordu. 20 Haziran 1960'ta Mali Fe
derasyonu Fransa karşısında bağımsız
lığını kazandı, aynı yıl Senegal federas
yondan çekildi ve anayasadaki federas
yonla ilgili hükümleri iptal etti. 3 Mart 
1963'te yapılan bir halk oylamasıyla 

1959 anayasası yerine yeni bir anayasa 
kabul edildi. Bu anayasada 1967-1983 
arasında sekiz değişiklik yapıldı. Bir baş
langıç ve doksan iki maddeden oluşan 
Senegal anayasası 1958 Fransız anaya
sasının izlerini taşır. 

Başlangıç bölümünde bağımsızlık ve 
insan haklarına bağlılık dile getiril ir; si
yasi hürriyetler, sendikal, felsefi ve dini 



hürriyetler, mülkiyet hakkı, sosyal . ve 
ekonomik haklar hatırlatılır. Devlet ve 
egemenliğin temel ilkelerini öngören ilk 
bölümde Senegal Cumhuriyeti'nin laik, 
demokratik ve sosyal bir devlet olduğu, 
ırk, cins, din ayırımı yapmayacağı, milli 
egemenliğin Senegal halkına ait bulun
duğu açıklanmaktadır. Halk egemenli
ğini temsilcileri eliyle veya halk oylama
sı yoluyla kullanabilecektiL 

Seçimler doğrudan veya iki dereceli 
olabilir. Ancak daima genel, eşit ve gizli 
oy esasına dayanacaktır. Siyasi partiler 
de anayasaya uymak, ayırırncı olmamak 
zorundadırlar. Senegal Cumhuriyeti'nin 
başlıca organları cumhurbaşkanı ve hü
kümet. milli meclis ve yüksek mahke
me ile mahkemelerdir. 

Anayasanın ikinci bölümünde çağdaş 
anayasalardaki temel hak ve hürriyet
lerle kalkınma ihtiyacı içinde olan dev
letlerin önem verdiği konular düzenlen
miştir. Temel hak ve hürriyetler insanın 
kutsal kişiliği, eşitliği ve serbestçe ge
lişmesi esaslarına dayandırılmıştır. Kişi

nin düşünce ve ifade, toplanma ve der
nek kur.ma, özel hayatının gizliliğinden, 
konut dokunulmazlığından taydalanma 
ve mülk edinme hakları vardır. Evlilik ve 
aile toplumun temelidir. Ana babanın 

çocuklarını yetiştirme hakları ve ödevle
ri, gençliğin devletçe korunması gereği 
anayasada belirtilmiştir. Eğitim de dev
letin başlıca görevleri arasındadır. Dinf 
müessese ve topluluklar da eğitim ku
rumları olarak kabul edilmiştir. 

Senegal anayasası dinf topluluklara ve 
diniere vicdan hürriyetinin ve serbestçe 
ibadet edebilme hakkının gereği olarak 
yer vermiş, bu hak ve hürriyetin kulla
nılmasının sınırı olarak da kamu düze
nini göstermiştir. Devlet de anayasaya 
göre dinf müessese ve topluluklara ka
rışmayacak, bu topluluk ve müessese
ler kendi işlerini görecekler ve muhtari
yetten faydalanacaklardır. Çalışma ko
nusu anayasada ayrı bir hüküm şeklin
de düzenlenmiş, çalışanların inanç ve 
kanaatlerinden dolayı işlerini kaybetme
yecekleri, işçilerin sendikalara girebile
cekleri ve grev yapabilecekleri belirtil
miştir. 

Cumhurbaşkanı. Başkanlık sisteminin 
en önemli organlarından biri olan cum
hurbaşkanı genel ve doğrudan oyla beş 
yıl için seçilir. Başkan adayları medeni 
ve siyası haklardan taydalanma hakkına 
sahip bulunmalı ve en az otuz beş yaşın
da olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimin
de ilk turda salt çoğunlukla bir aday se-

çilemezse en çok oy atan iki aday ara
sında ikinci tur seçim yapılması gerekir. 
Seçimlerin gözetimi yetkisi ise yüksek 
mahkemeye verilmiştir. 

Cumhurbaşkanı anayasanın bekçisi, 
yürütme gücünün de başıdır. Milletin si
yasetini tayin ve yönetme yetkisi onda
dır. Bu sebeple kanunların uygulanma
sını sağlayacak düzenleyici işlemler ya
par. Yürütme gücünü elinde bulundu
ran da cumhurbaşkanıdır. Ayrıca cum
hurbaşkanı. milli meclisin yetki verme
si şartıyla, kanun konusu olan işleri de 
kanun hükmünde kararnamelerle dü
zenleyebilir. Bu kararnameler meclisin 
onayına sunulmak kaydıyla yayımlanır 

yayımlanmaz yürürlüğe girer. Cumhur
başkanının olağan üstü hallerde geniş 
yetkileri vardır. Milleti haberdar ederek 
anayasa değişikliği dışında kalan her 
türlü tedbiri alabilir. Silahlı kuwetlerin 
de başı olan cumhurbaşkanı yürütme 
görevinde kendisine yardımcı olacak ba
kanları ve yöneticileri tayin eder. Bakan
lar ve diğer yöneticiler doğrudan doğ
ruya cumhurbaşkanına karşı sorumlu
durlar. Cumhurbaşkanı milli meclis baş
kanının ve yüksek mahkemenin görüş
lerini alarak hükümet tasarılarını halk 
oyuna sunabilir. 

Milli Meclis. Fransız anayasasinda ol
duğu gibi Senegal anayasası da mecli
sin çıkarabileceği kanunların hangi alan
larda düzenleme getirebileceğini belirt
miştir. Başka bir ifadeyle kanunların 

hangi konularda çıkarılabileceği göste
rilmiş, geriye kalan konular yürütmenin 
kararname, tüzük, yönetmelik gibi dü
zenleyici işlemlerine bırakılmıştır. Bu ko
nular oldukça geniştir: Hak ve hürriyet
ler, suç ve cezaların tesbiti , malf yü
kümlülükler, seçimler, askerlik ödevi, 
kamu kurumlarının kurulması, mahallf 
idareler, mülkiyet, çalışma hayatı ve eği
tim ancak kanunla düzenlenebilir. Fa
kat birçok devletin yasama organına 

oranla Senegal parlamentosuna bir sı

nırlama getirilmiş olduğu da meydan
dadır. 

Millf meclis üyeleri beş yıl için genel 
ve tek dereceli oyla seçilir. Bu seçimle
rin de gözetimi yetkisi yüksek mahke
meye aittir. Milletvekillerinin sayısı, ni
telikleri ve seçim esasları organik kanu
na bırakılmıştır. Organik kanun yine 
Fransız anayasasında olduğu gibi mecli
sin özel bir usulle çıkarabildiği , anaya
sa ile alelade kanunlar arasında farklı 
bir kanun türüdür. Suç üstü hali dışında 
milletvekillerinin dokunulmazlığı vardır. 
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Senegal anayasası, meclisin kendi ko
misyonlarına kanun konusu işlerden ba
zıları hakkında tedbir alma yetkisi vere
bileceğini ifade etmektedir. Bu takdir
de komisyonlar kanun gücünde karar
lar alıp hemen uygulanmasını sağlaya
bilmektedirler. Bu kararlar ilk toplan
tı günü sonuna kadar meclise sunulur. 
Meclis tarafından on beş gün içinde de
ğiştirilmeyen kararlar kesin ve nihaf ha
le gelir. Cumhurbaşkanının tekrar gö
rüşülmek üzere geri gönderdiği kanun
ların aynen kabul edilebilmesi için mec
lisin beşte üçünün oyu gerekir. 

Ekonomik ve sosyal konularda, plan 
ve programların hazırlanmasında, malf 
işlerle ilgili kanunların çıkarılmasında 

cumhurbaşkanına, hükümete ve mecli
se yardımcı olmak üzere bir de ekono
mik ve sosyal konsey kurulması öngö
rülmüştür. Kuruluşun çalışma usul ve 
esaslarının düzenlenmesi organik kan!J
na bırakılmıştır. 

Yargı. Yargı organı yüksek mahkeme 
ve mahkemelerden oluşur. Hakimierin 
bağımsızlığını güvence altına almak üze
re yüksek hakimler kurulu teşkili öngö
rülmüştür. Bu da organik kanunla yapı
labilecek işlerdendir. Yüksek mahkeme 
hem üst yargı mercii hem de anayasa
ya uygunluk denetimi yapan bir organ
dır. O da organik kanunla düzenlenir. 

Yüksek mahkemenin görevleri olduk
ça geniştir: Kanunların ve milletlerarası 
taahhütlerin anayasaya uygunluğu hak
kında karar vermek, yasama ve yürüt
me güçleri arasındaki yetki çatışmaları
nı çözümlemek, idarf makamların ka
rarlarını yargılamak gibi. Yüksek mah
kemenin anayasaya uygunluk denetimi 
bir ön denetim şeklindedir. Cumhur
başkanının en geç altı gün içinde sev
kedeceği kanunlarla meclisin aynı süre
de en az onda bir üyenin başvurusuyla 
göndereceği kanunların anayasaya uy
gunluğunu inceler. Bu süre içinde söz 
konusu kanun yürürlüğe girmez. 

Senega i' de yüce divan görevini. her 
yasama döneminin başında meclis ta
rafından seçilen üyelerin oluşturduğu 

bir kurul yerine getirir. Teşkilatının dü
zenlemesi bir organik kanuna bırakılan 
yüce divana mutlaka meslekten bir ha
kimin başkanlık etmesi gerekir. 

26. Somali. 1950' de Birleşmiş Milletler 
kararıyla İtalyan vesayetine verilen So
mali'de ilk meclis 1956'da oluştu. Meclis 
1959 ·da bağımsız Somali Cumhuriyeti 
anayasasını hazırladı. 1 Temmuz 196Ö'ta 
da İngiliz ve İtalyan Sornalisi birleşerek 
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Somali c:;:umhuriyeti kuruldu. 21 Ekim 
1969'da yönetimi devralan askeri cunta 
yeni bir anayasa için hazırlıklara başladı. 
Halen yürürlükte olan anayasa 25 Ağus
tos 1979 referandumuyla kabul edilmiş
tir. Yeni anayasada 1984'te cumhurbaş
kanının seçimi ve görev süresiyle ilgili 
bir değişiklik yapılmıştır. 

Somali Halk Cumhuriyeti anayasası 

bir başlangıç ile altı bölümden oluşmak
tadır. Bölüm başlıkları şöyledir: Genel il
keler, temel haklar, hürriyetler ve ödev
ler, sosyoekonomik temel, devletin ya
pısı, savunma ve güvenlik ve çeşitli hü
kümler. 114 maddelik bu anayasa em
sallerine göre kısa sayılabilir. Ana hat
larıyla sosyalist rejimi benimsemiş tek 
partili diğer İslam ülkelerinin sistemle
rine benzeyen bir düzenleme yapılmış
tır. Anayasa cumhuriyet sistemi, sosya
lizm ilkesi, ülkenin toprak bütünlüğü ve 
temel haklar ve hürriyetler konuları dı
şında değiştirilebilir. Değiştirme teklifi 
cumhurbaşkanı, parti merkez komitesi 
veya halk meclisinin üçte bir üyesi tara
fİndan yapılabilir. Kabul için meclisin üç
te iki çoğunluğunun oyu gerekir. Somali 
anayasası bu düzenlemeden anlaşıldığı
na göre kısmen katı bir anayasadır. 

Başlangıç bölümünde milli birlik, sos
yalist düzen ve eşitlik esasları vurgula
nır. Genel ilkelerde ise Somali Demok
ratik Cumhuriyeti'nin çalışan sınıf tara
fından yönetilen sosyalist bir devlet ol
duğu, Arap dünyasının ve Afrika'nın bir 
parçası durumunda bulunduğu, egemen
liğin halka ait olduğu ve temsili mües
seseler aracılığıyla kullanıldığı, devletin 
dininin İslam olduğu, ülke ve halkın bir
liği, bütünlüğü ifade edilir. 

Somali anayasasının önemli hükümle
rinden biri de Somali ihtilalci Sosyalist 
Partisi'nin tek parti olduğunu, başka 

parti kurulamayacağını, siyasi ve eko
nomik önderliğin en üst makamının par
ti bünyesinde bulunduğunu belirten 7. 
maddesidir. Rejimin işleyişinde fevkala
de önemli role sahip görünen partinin 
yapısı ve işlevleriyle ilgili düzenleme par
tinin kendisine bırakılmıştır. 

Anayasa işçilerin, kooperatiflerin, genç
lerin ve kadınların sosyal örgütlenme
lerinin sağlanması görevini de devlete 
vermiştir. Bu örgütlerin ülkenin siyasi, 
ekonomik ve sosyal kararlarına katılma
ları istenmiştir. Dış siyaset de Somali'nin 
sömürgeciliğe duyduğu tepkiyi, hürriyet 
ve bağımsızlık mücadelesi veren ülkele
re destek olma arzusunu ifade edecek 
şekilde hükme bağlanmıştir. 
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Temel haklar, hürriyetler ve ödevler 
rejime paralel görünümdedir. Öncelikle 
çalışma hakkı düzenlenmiş, sonra sıra
sıyla seçme, seçilme, katılma. kanaat ve 
ifade, yaşama, kişi hürriyeti ve güvenli
ği, konut dokunulmazlığı. haberleşme, 
din ve vicdan hak ve hürriyetleri ile hak 
arama ilkesi korunmuştur. Anayasa bu 
amaçla cezaların şahsTiiği ve ceza ka
nunlarının geriye yürümezliği esaslarını 
ayrıca açıklamıştır. 

Somali'nin ekonomik yapısı devlet, ko
operatif ve özel sektörlerden oluşmak
tadır. Bunlara bir de karma sektör ek
lenmektedir. 

Yasama Gücü. Kural olarak bu güç halk 
meclisi tarafından kullanılır. Bazı şart

larla yürütmenin de yasama işlevini ye
rine getirmesi mümkündür. Halk mecli
si doğrudan genel ve gizli oyla seçilen 
üyelerden oluşur. Üye sayısını belirleme 
işi kanuna bırakılmıştır. Ayrıca cumhur
başkanı da sanat ve kültür alanlarında 
tanınmış veya çok seçkin kişiler arasın
dan altı üye tayin eder. Halk meclisine 
seçilebilmek için otuz bir yaşına ulaş

mış olmak gerekir. Meclis seçimleri ak
sine karar alınmadıkça beş yılda bir ya
pılır. Meclis seçimleri cumhurbaşkanı

nın, parti merkez komitesinin ve mec
lis encümeninin görüşünü aldıktan son
ra vereceği bir kararla da yenilenebilir. 
Meclis yılda iki defa toplanır. Meclisin 
toplantı halinde bulunmadığı zamanlar
da, sürekli çalışma durumunda olan ve 
meclis içinden çıkan bir encümen yasa
ma görevini yerine getirir. Bu encümen
de meclis başkanı, vekili, katipler ve on 
üye bulunur. Encümen bazı önemli ve 
anayasada gösterilmiş olan konularda 
yasama yetkisini kullanamaz. Mesela 
seçimlerin düzenlenmesi gibi. Encümen 
kanunların yorumlanması. meclis seçim
lerinin üst düzeyde denetlenmesi gibi 
yetkilere de sahiptir. Halk meclisi asıl 

genel yetkili yasama organı olarak ana
yasa değişikliği, kanun koyma, cumhur
başkanını seçme veya görevden alma, 
meclis daimi encümenini seçme ve gö
revine son verme gibi başlıca devlet yet
kilerini kullanır. Ancak belli bir süre ile 
sınırlı olarak bazı konularda yasama yet
kisini hükümete de devredebilir. Bu tak
dirde cumhurbaşkanlığı kararnamele
riyle düzenlemeler yapılır. Benzeri bir 
yetki, olağan üstü ve acil hallerde ana
yasa ile hükümete tanınmıştır. Partiyi 
ilgilendiren, ihtilalin amaçlarıyla bağlan
tılı olan konularda sevkedilen tasarıla
rın parti merkez komitesi tarafından 

onaylandıktan sonra halk meclisine su
nulması mecburidir. Somali anayasasının 
ilgi çekici bir hükmü de şöyledir: Seç
menler herhangi bir mebusu - güvenle
rini kaybettikleri takdirde - geri almak 
için oylamaya çağırılabilirler. Bu çağrı 

için seçmenierin dörtte birinin teklifi 
yeterlidir. 

Cumhurbaşkanı. Sornalili olmayan bir 
kimseyle evli bulunmayan. ana babadan 
Somali vatandaşı olan ve kırk yaşından 
aşağı olmayan kimseler cumhurbaşkanı 
seçilebilirler. Ancak aday gösterme yet
kisi Somali ihtilalci Sosyalist Partisi Mer
kez Komitesi'ne aittir. Gösterilen aday 
halk meclisinin önce üçte iki, üçüncü 
turda ise salt çoğunluğu ile seçilebilir. 
Cumhurbaşkanlığının süresi altı yıldır; 

tekrar seçilmek mümkündür. Cumhur
başkanının oldukça geniş yetkileri vardır. 
Bunlar arasında bakanların tayini, silah
lı kuwetlere başkumandanlık, önemli 
meselelerle karşılaşıldığında halk oyla
masına başvurma, kararnameler çıkar
ma ve meclis seçimlerini yenileme sayı
labilir. Cumhurbaşkanı parti merkez ko
mitesi ile meclisin görüşünü alarak bir 
veya daha fazla başkan yardımcısı tayin 
edebilir. 

Bakanlar kurulu kural olarak cum
hurbaşkanının başkanlığında toplanır. 

Ancak cumhurbaşkanı gerekli görürse 
bir başbakan da tayin edebilir. Bakan
lar kurulu kanun tasarılarını. bütçeyi, 
kalkınma planlarını hazırlar, kararname
ler çıkarır ve ülkenin güvenliğini sağlar. 
Sistemin gereği olarak anayasa hükü
met programının hem parti merkez ko
mitesine hem de halk meclisine sunul
masını emretmiştir. 

Yargı Gücü. Anayasa bağımsız hakim
lerden ve savcılardan oluşan bir yargı 
organı öngörmüştür. Ancak mahkeme
lerin ve savcıların devletin sosyalist sis
temini koruması da istenmiştir. Mahke
meler şöyle bir sıralama içindedir: Yük
sek mahkeme, istinaf mahkemeleri, böl
ge mahkemeleri, yerel mahkemeler, adli 
komiteler ve askeri mahkemeler. Ayrıca 
özel mahkemelerin kurulması da müm
kündür. Yüksek mahkeme, bütün yargı 
merciierinin faaliyetlerini denetleyebi
len bir üst yargı yeridir. Mahkemelerin 
idaresi ve genel yargı siyaseti konusun
da cumhurbaşkanının başkanı olduğu 

bir de yüksek yargı şürası vardır. 

Anayasa ayrıca kanunların anayasaya 
uygunluğunu denetleyecek bir anayasa 
mahkemesi kurulmasını, bu mahkemede 
yüksek mahkeme yanında cumhurbaş-



kanı tarafından belirlenecek halk mecli
si üyelerinin yer almasını. ancak kuru
luş, üyelik süresi ve usul ile ilgili esasla
rın özel bir kanunla düzenlenmesini em
retmektedir. 

Z7. Suriye. Bağımsızlığını 1946'da ka
zanan Suriye'nin anayasa çalışmaları 

Fransız manda idaresi döneminde baş
lar. 1928'de teşekkül eden kurucu mec
lisin hazırladığı tasarı. manda idaresi
nin yaptığı bazı değişikliklerden son
ra 1930 anayasası olarak kabul edildi. 
1948'e kadar yürürlükte kalan bu ana
yasa bu tarihteki askeri darbeyle askı
ya alındı. Daha sonra 1950 anayasası 
kabul edildi. Bu anayasa da bazı deği

şikliklerle 1963'e kadar yürürlükte ka
larak yerini geçici bir anayasaya bıraktı. 

Suriye Arap Cumhuriyeti'nin halen yü
rürlükte bulunan anayasası 1973'te ka
bul edilmiştir. Bir başlangıç ve dört bö
lümden oluşur: Temel ilkeler, devlet kuv
vetleri, anayasanın değiştirilmesi ve ge
nel ve geçici hükümler. 1 56 maddelik bu 
anayasa şu şekilde değiştirilebilir: Tek
lif cumhurbaşkanından veya halk kon
seyinin en az üçte bir üyesinden gelme
lidir; tekiifte değişiklik metni ve gerek
çesi bulunmalı. konsey özel korniteye 
teklifi incelenmek üzere havale etmeli 
ve üçte iki çoğunlukla değişikliği kabul 
etmelidir. Bundan sonra da cumhurbaş
kanının onayı gerekir. 

Başlangıç bölümü Suriye'nin Arap hal
kıyla bütünlük içinde olduğunu, sömür
geciliği reddettiğini, Arap milletinin bir
liği ile hürriyet ve sosyalizmi amaçladı
ğını, Baas Arap Sosyalist Partisi'nin 8 
Mart 1963 ihtilalinin öncüsü olduğunu, 
16 Kasım 1970 harekatının da halkın ih
tiyaç ve özlemlerine cevap verdiğini, sö
mürgeciliğe, siyonizme ve ayrılıkçılara 

karşı çıkılarak halk demokrasisine ge
çildiğini anlatır. Anayasa da başlangıçta 
açıkça belirtildiği gibi bu esaslara da
yandırılmıştır. 

Temel ilkeler siyasi, ekonomik, kültü
rel esaslara ve hürriyetler konusuna ay
rılmıştır. 

Siyasi ilkeler Suriye Arap Cumhuriye
ti'nin demokratik, egemen ve sosyalist 
bir devlet olduğu, cumhurbaşkanının di
ninin islam. İslami ictihadların da yasa
manın başlıca kaynağı olduğu, Baas Par
tisi'nin toplumda ve devlette önderlik 
fonksiyonunu yerine getirdiği, halk kon
seylerinin demokratik bir şekilde seçile
rek vatandaşiara devleti yönetme hak
kını sağladığı şeklinde özetlenebilir. 

İktisadi ilkeler siyasi rejimden etkile
nerek mülkiyetin üçe ayrıldığını ifade et
mektedir. 1. Halkın mülkiyeti: Tabii kay
naklar. kamu hizmetlerinin ve millileş

tirilen müesseselerin eşyası üzerindeki 
mülkiyet; z. Kolektif mülkiyet: Üretici 
birlikler, mesleki teşekküller, koopera
tif kuruluşları ve sair sosyal kurumlar 
tarafından üretilen ve elde bulunduru
lan mallar, araçlar; 3. Özel mülkiyet: Ki
şilerin kamu yararına aykırı olarak kul
lanmamak kaydıyla sahip bulundukları 
mallar. Tasarruf milli bir ödev olarak ka
bul edilmekte, ekonomik ilkeler arasın
da yer almakta. devlete tasarrufu koru
ma ve teşvik görevi verilmektedir. 

Eğitim ve kültürle ilgili esaslar Arap 
birliği ve sosyalizmle bağlantılıdır. Bu 
arada sanat ve bilimin özendirilmesi de 
istenmiştir. 

Hürriyetler kamu hakları ve ödevleri 
alt başlığı altında düzenlenmiştir. He
men bütün klasik haklar ve ödevlerin 
sıralandığı görülür. Bunların başlıcaları 

hürriyetin kutsal bir hak olması. kanu
nun üstünlüğü, eşitlik, ülkenin siyasi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına 
her vatandaşın katılma hakkı, işkence 
yasağı. kanunsuz suç ve ceza olmayacağı 
esası. savunma hakkı, hak arama. özel 
hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, 
inanç, din, ibadet hürriyetleri, çalışma 
hakkı, düşünce, ifade, basın. toplantı ve 
gösteri hürriyetleri. devleti, rejimi sa
vunma ve askerlik ödevi ve vergi ödevi 
şeklinde sayılabilir. Ayrıca ekonomik ha
yatta önemli yeri bulunan sendika, sos
yal ve mesleki kuruluşlar, üretim koope
ratifleri kurma hakkını da bunlara ekle
mek gerekir. 

Suriye anayasası devletin güçlerini 
yasama, yürütme ve yargı şeklinde ayı
rım yaparak üç başlık altında düzenle
miştir. 

Yasama Gücü. Halk konseyi yasama 
gücünü kullanan organdır. Üyeleri ge
nel, doğrudan ve eşit oyla dört yıl için 
seçilir. Anayasa bu üyelerin yarısının 

işçi ve köylü olmasını istemiş, işçi ve 
köylü tanımlarını ise kanuna bırakmış
tır. Seçimler yüksek anayasa kurulunun 
yapacağı soruşturma üzerine halk kon
seyinin vereceği kararla kesinleşir. Üye
lerin dokunulmazlıkları, kanun teklifi 
yapma, soru sorma ve gensoru yetkileri 
vardır. Halk konseyi kanun yapar, bütçe 
ve kalkınma planlarını onaylar, hükü
metin genel siyasetini tartışır. Gerekti
ğinde hükümete veya üyelerine güven
sizlik oyu verir. 
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Yürütme Gücü. Yürütme gücü iki alt 
başlık altında cumhurbaşkanı ve bakan
lar kurulu şeklinde düzenlenmiştir. An
cak anayasanın en önemli organı görü
nümünde olan ve en geniş şekilde sev
kedilmiş hükümlere konu edilen cum
hurbaşkanlığı müessesesidir. 

Cumhurbaşkanı Suriyeli Arap olmalı, 
Müslümaniiğı yanında kırk yaşını da dol
durmuş bulunmalıdır. Aday Baas Sosya
list Partisi'nin teklifi üzerine halk kon
seyi tarafından gösterilir. Böylece belir
lenen aday halk oyuna sunulur. Seçil
mek için oylamaya katılan seçmenierin 
salt çoğunluğunun oyunu almak gere
kir. Aksi halde yeni bir aday gösterilir. 
Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıl
dır. Ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılığı 

da öngörülmüştür. Yardımcıyı cumhur
başkanı tayin eder. Cumhurbaşkanı dev
letin genel siyasetini belirler, bakanlar 
kurulunun görüşlerini de alarak bu si
yaseti gözden geçirir; kararnameler, ka
rarlar ve emirler yayımlayabilir. Cum
hurbaşkanı halk konseyinin seçimlerini 
yenileme kararı da alabilir. Halk konse
yinin toplantı halinde olmadığı zaman
larda yasama yetkisini kullanabilir. An
cak, bu yetki sonucunda ortaya çıkan 
yasama işlemleri ilk toplantısında halk 
konseyine sunulmak zorundadır. Cum
hurbaşkanı bu yetkisini olağan üstü bir 
ihtiyaç varsa kullanabilir. Halk konseyi 
bu şekilde yürürlüğe konulan metinleri 
üçte iki çoğunluğu ile değiştirebilir veya 
kaldırabilir. Bazı önemli ve ülkenin yük
sek menfaatlerini ilgilendiren hususlar
da cumhurbaşkanı halk oyuna da baş
vurabilir. Başkumandan cumhurbaşka
nıdır. 

Bakanlar kurulu devletin yüksek icra 
ve idare organıdır ve sadece cumhur
başkanına karşı sorumludur. Programı
nı ve genel siyasetini halk konseyine de 
sunar. Kanun tasarılarını, kalkınma plan
l arını, milli kaynakların kullanım karar
larını hazırlayan bakanlar kuruludur. Ba
kanlar kurulunu cumhurbaşkanı tayin 
eder. 

Ayrıca merkezde olduğu gibi mahalli 
düzeyde de halk konseyleri kurulması 
öngörülmüşti.)r. Ancak bu konseyler bu
lundukları yerin idari birimlerinde gö
rev yapan seçilmiş organlardır. 

Yargı Gücü. Bağımsız olan yargı gü
cünün bağımsızlığının güvencesi olarak 
anayasada cumhurbaşkanı gösterilmiş
tir. Ayrıca yüksek adiT şüra cumhurbaş
kanına yardımcı olur. Hakimierin özlük 
işleri. nakilleri, disiplin işleri gibi konu-
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lar kanuna bırakılmıştır. İdari konular
daki yargılama yetkisi ve görevi devlet 
şürasına aittir. 

Yüksek anayasa kurulu cumhurbaş
kanı kararnamesiyle tayin edilen beş 

üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri 
dört yıldır ve yeniden tayin edilebilirler. 
Bu kurulun bir anayasa mahkemesi gi
bi görevleri bulunmakla beraber mutla
ka meslekten hakimlerden oluşmama
sı, doğrudan doğruya cumhurbaşkanı 

tarafından ve dört yıl için tayin edilen 
üyelere sahip olması bakımından mah
keme olarak ifade edilmemesi uygun
dur. Yüksek anayasa kurulu şu görevle
ri yapar: Halk konseyi üyelerinin seçim
leriyle ilgili soruşturma ve bu soruştur
manın sonuçlarını halk konseyine bir ra
porla sunma, kanunların anayasaya uy
gunluğunu araştırma ve bu hususta ka
rar verme, kanun kuwetinde kararna
menin anayasaya uygunluğu hakkında 
karar verme, cumhurbaşkanının talebi 
üzerine bir kanun veya kanun kuwetin-

. de kararname tasarısının anayasaya uy
gunluğu hususunda görüş bildirme. Yük
sek anayasa kurulunun anayasaya aykı
rı bulduğu kanun, kararname veya hü
kümler geçmişe etkili olarak yürürlük
ten kalkar ve sonuç doğurmazlar. An
cak yüksek kurulun incelemesi kanun 
yürürlüğe girmeden, kararname hakkın
da da kısa süre içinde yapıldığından bu 
geriye yürüyen hüküm kuralı mesele çı
karacak gibi görünmemektedir. 

28. Suudi Arabistan. 1932' de Kral Ab
dülaziz tarafından kurulan Suudi Arabis
tan Krallığı halen bu hanedanın yöneti
mindedir. 

Suudi Arabistan'ın modern şekil ve 
anlamda bir anayasası yoktur. Genellik
le Kur'an'ın bu ülkenin anayasası oldu
ğu kabul edilir. Ancak geleneksel Arap 
uygulamaları ve toplumsal yapının bazı 
yerleşmiş ilişkileri devlet yönetimini et
kilemektedir. Kralın sınırsız bir iktidarı 
var gibi görünür. Ancak kraliyet ailesi
nin öteki nüfuzlu üyeleri, ulema ve ka
bile reisieri yönetim üzerinde etkili ola
bilmekte ve kralın iktidarını sınırlayabil
mektedir. Nitekim 1964'te Kral Suüd 
b. Abdülaziz kraliyet ailesi tarafından 

tahttan indirilmiş ve yerine ulema, da
nışma konseyi ve kabile reisierinin des
teklediği Paysal geçmiştir. 

Geleneksel yönetim usulüne göre ka
bilelerin başında şeyhler bulunur. Kral 
da şeyhlerin şeyhi durumundadır. Ülke
deki her idari kadernede bir meclis ya 
da kurul görev yapar. Buna göre milli 
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düzeyde meclis veya konsey, her kabi
le, klan, belediye veya bölgede bir kurul 
vardır. Ayrıca hükümetin 1954 'te kur
duğu şikayet dairesi bulunmaktadır. Su
udi Arabistan'da dini ve toplumsal ih
tiyaçlar sebebiyle herkes. siyasi ve ik
tisadi gücü ne olursa olsun, her yöneti
cinin, hatta kralın bile huzuruna çıka

bilir ve şikayetini. dileğini iletebilir. Şi

kayet dairesi doğrudan doğruya krala 
karşı sorumludur. Kral da mahkemele
rin kararlarına yönelik başvuruları. her
hangi bir konuda şikayetleri çözümlen
memiş kişilerin dileklerini inceler. so
nuçlandırır. 

Suudi Arabistan'da yargı organı şöyle 
teşkilatlanmıştır : Olağan. genel mahke
meler (mehakimü'l-umür) kadıların görev 
yaptığı yargı mercileridir. Küçük işlere, 
kabahat türünden suçlarla ilgili davala
ra bakar. Şer'iyye yüksek mahkemeleri 
(mehakimü"ş-şerfati ' l-kübra). büyük şehir
lerde (Mekke. Medine. Cidde) kurulmuş
tur. Olağan mahkemelerin görev ve yet
ki alanı dışında kalan işlere bakar. Bun
lardan başka istinaf mahkemesi (mah
kemetü"l-istfnaf) vardır. Diğer mahkeme
lerin verdiği hükümlerin en üst düzey
de ineelenme merciidir. 

29. Tunus. Tunus Cumhuriyeti anaya
sası, Tunus'un 20 Mart 1956'da bağım
sızlığını kazanmasından sonra bir kuru
cu meclis tarafından kabul edilmiştir. 

Meclis önce monarşi rejiminin kaldırıldı
ğını, Tunus'un bir cumhuriyet olduğu
nu, devlet ve hükümet başkanı Habib 
Burgiba'ya cumhurbaşkanlığı makamı
nın tevdi edildiğini belirtmiştir. 

Anayasa bir başlangıç ile yetmiş dört 
maddeden oluşur. Başkanlık sistemine 
benzer unsurlarla parlamenter sistem 
karışımı bir kuwetler ayırımını öngörür. 
Katı bir anayasa sayılabilir. Değiştiril

mesi şöyle olur: Cumhurbaşkanı veya 
milli meclisin en az üçte birinin teklifi 
üzerine meclisin mutlak çoğunluğunun 
bu teklifi görüşmeyi kabul etmesi ge
rekir. Bundan sonra özel bir komisyon 
konuyu tam olarak belirler ve inceler. 
Değişikliğin kabulü için meclisin üçte iki 
çoğunluğunun oyu gerekir. Anayasa de
ğişikliği teklifi cumhuriyet rejimine ay
kırı olmamalıdır. 

Başlangıç bölümünde belirtilen başlı
ca ilkeler milli birliğe, insan haysiyetine, 
adalet ve hürriyete bağlılık, İslam öğre
timine sadakat. Arap camiasma bağlı

lık, halk egemenliğine dayalı bir demok
rasi, ailenin korunması ve iktisadi kal
kınma şeklinde özetlenebilir. 

Başlangıçtan sonra dokuz başlık ha
linde, genel hükümler, yasama. yürüt
me, yargı, yüce divan, devlet şürası. eko
nomik ve sosyal konsey, mahalli idare
ler ve anayasanın değiştirilmesi konula
rı düzenlenmiştir. 

Genel Hükümler. Tunus Cumhuriyeti 
hür, bağımsız ve egemen bir devlettir. 
dini İslam'dır. Dili Arapça'dır. rejimi cum
huriyettir. Tunus Büyük Arap Mağribi"
nin bir parçasıdır. Egemenlik halka ait
tir. Cumhuriyetin temel ilkeleri hürri
yet. düzen ve adalettir. Anayasa bu baş
lık altında kişi güvenliğini. vicdan ve iba
det hürriyetlerini, eşitliği, düşünce. ifa
de, basın ve yayın. toplanma ve dernek 
kurma hürriyetlerini. sendikal hakları. 

konut dokunulmazlığını, haberleşmenin 
gizliliğini, seyahat hürriyetini, mülkiyet 
hakkını, kanunsuz suç ve ceza olmaya
cağı ilkesini güvence altına almıştır. An
cak hak ve hürriyetler kamu düzenine 
aykırı olarak kullanılamazlar. Ayrıntıları 
ve istisnaları kanun düzenler. 

Yasama. Temsili bir organ olan milli 
meclis tarafından kullanılan bir yetki
dir. Yirmi sekiz yaşını doldurmuş ve ba
bası Tunuslu olan her seçmen meclise 
seçilebilir. Seçmenlik alt yaşı ise yirmi
dir. Ayrıca en az beş yıl Tunus vatanda
şı sıfatını taşımış olmak gerekir. Seçim
ler genel, serbest. tek dereceli gizli oy 
esasına göre yapılır. Meclis seçimleri 
kural olarak beş yılda bir gerçekleştiri
lir. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları 

vardır; milletvekilierine kanun teklif et
me yetkisi de tanınmıştır. Ancak cum
hurbaşkanının sunduğu kanun tasarıla
rı öncelikle incelenir. Ayrıca meclis ka
nun hükmünde kararname çıkarma yet
kisini cumhurbaşkanına verebilir. 

Fransız anayasa sisteminde olduğu 

gibi Tunus Cumhuriyeti'nde de bazı ka
nunlar anayasa ile alelade kanunlar ara
sında bir kategori oluştururlar. Organik 
kanun adı verilen bu türe örnek olarak 
Tunus bayrağıyla ilgili kanun, düşünce, 
ifade, konut dokunulmazlığı ve seyahat 
hürriyetlerini düzenleyen kanunlar, yük
sek hakimler kurulu, yüce divan, devlet 
şürası ile ilgili kanunlar gösterilebilir. 
Organik kanunların görüşülmesi kısmen 
farklıdır. Bu tür kanunların kabulü için 
de meclisin en az üçte iki çoğunluğu
nun olumlu oyu aranır. Anayasaya gö
re seçim kanunu da organik kanunlar
dandır. 

Tunus anayasası meclisin tatilde bu
lunduğu zamanlarda değişik bir yasa
ma usulü daha öngörmüştür. Tatilde de 



görevi devam eden daimi komisyonlar 
oluşturulur. Meclis üyelerinden oluşan 

bu komisyonlar meclis toplantı halinde 
değilken cumhurbaşkanının kanun hük
münde kararname çıkarmasına katkıda 
bulunurlar. Cumhurbaşkanı ilgili daimi 
komisyon ile uyum sağlayarak söz ko
nusu kararnarneyi çıkarır. Daha sonra 
bu kararname ilk olağan toplantısında 
meclisin onayına sunulur. 

Anayasa hangi önemli konularda ka
nun çı karılması gerektiğ i ni açıkça fakat 
genel çerçeveler halinde belirtmiştir. 

Yürütme. Cumhurbaşkanı tarafından 
kullanılan bir yetkidir. Bakanlar kurulu 
esas itibariyle cumhurbaşkanına yardım
cı ve ona karşı sorumludur. Meclisin 
bakanlar kurulunu denetlernesi oldukça 
sınırlıdır. CumhurbaŞkanı devletin başı
dır. islam dinine mensup olması şart
tır. Beş yıl için genel oyla seçilir. tekrar 
seçilmesi mümkündür. Cumhurbaşkan
lığına aday olmak için en az kırk yaşın
da olmak gerekir. Adaylıkta ciddiyetin 
sağlanması bakımından anayasa şöyle 

bir usul öngörmüştür: Adayı seçilmişler 
takdim eder. Adaylığın şartlara uygun
luğunu ve tescilini ise özel bir komisyon 
araştırıp gerçekleştirir. Bu komisyonda 
milli meclisin başkanı , Tunus Cumhuri
yeti müftüsü, temyiz mahkemesi birinci 
başkanı. cumhuriyet başsavcısı. idare 
mahkemesi birinci başkanı ile Tunus istf
naf mahkemesi birinci başkanı bulunur. 

Cumhurbaşkanı yürütmenin başı ola
rak kanun hükmünde kararnamelerden 
başka genel düzenleyici idari işlemler 
yapar. olağan üstü hallerde gerekli ted
birleri alır, meclis seçimlerini yenileye
bilir, silahlı kuwetlere başkumandanlık 
yapar. kamu makamlarının teşkilatlan

masıyla ilgili her türlü kanun tasarısını 
halk oyuna sunabilir. Meclisin onayı ile 
savaş ila nı ve barış yetkisi de cumhur
başkanındadır. Ayrıca cumhurbaşkanı 

başbakanı ve başbakanın teklif ettiği 

bakanları tayin eder. Gerekli görürse 
kendiliğinden hükümeti veya hükümet 
üyelerini görevden alabilir, kanunları 

yürütme yetkisini tamamen veya kıs

men başbakana devredebilir. 

Meclis ise hükümetin siyasetini de
netleyebilir. Hükümet hakkında gensoru 
oylaması yaparak sorumluluğunu gün
deme getirebilir. Ancak gensorunun ka
bulü halinde cumhurbaşkanı milli mec
lisi feshedebilir. Bu takdirde yeniden se
çime gidilir. 

Yargı. Mahkemeler tarafından halk 
adına kullanılır . Hükümler cumhurbaş-

kanı adına infaz edilir. Hakimler görev
lerini sadece kanuna uygun olarak yeri
ne getirirler. Yargı bağımsızdır. Bunun 
için de hakimierin tayini yüksek hakim
ler şürasının teklifi üzerine cumhurbaş
kanı kararnamesiyle olur. Hakimierin 
özlük işlerini de bu şüra yürütür. 

Hükümet üyelerinin vatana ihanetleri 
söz konusu edildiğinde yüce divan gö
rev yapar. Anayasa yüce divanın oluş

ma şeklini, görev ve yetkilerini düzenle
me işini kanuna bırakmıştır. Devlet şü
rası da bir yanda sayıştay bir yanda ida
re mahkemesi görevini yapan iki or
gandan oluşmaktadır. Tunus anayasası 
ayrıca iktisadi ve sosyal konularda da
nışma görevi yapan bir konseyin kurul
masını öngörmüştür. Belediye meclisle
riyle bölge meclisleri mahalli işleri yü
rütürler. Anayasa ayrıntıya girmeden 
mahalli kuruluşları öngörmüş ve gerisi
ni kanuna bırakmıştır. 

30. Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
bugünkü anayasası 7 Kasım 1982'de 
halk oyuna sunularak kabul edilmiştir. 

Bu anayasa cumhuriyetin üçüncü temel 
kanunudur. Daha önce 1924 tarihli teş
kilat-ı esasiyye kanunu 1960'a, 1961 
tarihli anayasa da 1980' e kadar çeşitli 
değişikliklerle yürürlükte kalmıştır. An
cak Kurtuluş Savaşı döneminde yürürlü
ğe konulan 1921 teşkilat-ı esasiyye ka
nunu cumhuriyetin ilk yılında da uygu
lanmıştır. Ayrıca 1960 ihtilali ile 12 Ey
lül 1980 harekatından sonra kısa ara
lıklarla geçici anayasa uygulamaları ol
muştur. 

Türk anayasa hukuku gelişmeleri yö
nünden önemli bir başka kaynak da 
1876 tarihli Kanün-ı Esasf'dir. Özellikle 
1909 yılında uğradığı değişiklikler so
nunda parlamenter sistemin unsurları
nı kazanan Kanün- ı Esası daha sonraki 
dönemleri de bu yönüyle etkilem iştir. 

Ancak bugünkü Türk anayasasının laiklik 
ilkesi ve uygulanması açısından Kanün-ı 
Esası ve hatta cumhuriyetin ilk anayasa
sından önemli farkları bulunmaktadır. 

1982 anayasası sistematiği ve genel 
ilkeleri yönünden 1961 anayasasına çok 
benzer. Önce bir başlangıç kısmı vardır. 
Başlangıç da anayasanın metnine dahil
dir. Bundan sonra genel esaslar, temel 
haklar ve ödevler, cumhuriyetin temel 
organ ları. mali ve ekonomik hükümler, 
çeşitli hükümler. geçici maddeler ve son 
hükümler başlıklı yedi kısma ayrılmak
tadır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün yürür
lükte olan anayasası, 12 Eylül 1980 ön-
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cesindeki anarşik olayların tekrarlan
mamasını amaçlamaktadır. Bu anaya
'Sayı hazırlayanların tesbitlerine göre 
1961 anayasası döneminde kişilere ta
nınmış olan hak ve hürriyetler gereken 
sorumluluk anlayışı içinde kullanılma

mış, anarşi, terör ve bölücülük çok teh
likeli boyutlara varmış, hak ve hürriyet
lerin güvencesi olan hukuk devleti ve 
onun müesseseleri sadece kişilerin sa
vunulmasında etkili olmuş, buna karşı
lık devlet savunmasız ka lmıştır. Yeni 
anayasa hür, demokratik parlamenter 
sistemi yeniden fakat tıkanmayacak şe
kilde kurmalı, eğitim ve öğretimde Ata
türk milliyetçiliği yaygınlaştırılmalıdır. 

1982 anayasası bu amaçla hazırlandığı 
için, olağan üstü haller de dahil olmak 
üzere. birçok müesseseyi ayrıntılı bir 
şekilde düzenlemiştir. Bu yüzden de 
Türk anayasalarının en uzunudur. 

Anayasa, değiştiriliş biçimi ve değişti
rilmesi hukuken mümkün olmayan hü
kümleri dikkate alınırsa katı sayılabilir. 

Gerçekten anayasanın devlet şeklinin 

cumhuriyet olduğunu belirten birinci 
maddesi, devletin demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti olduğunu açık
layan ikinci maddesinde sayılan söz ko
nusu nitelikler. ülkesi ve milletiyle bö
lünmezliği. dilinin Türkçe olması, beyaz 
ayyıldızlı al bayrağı, istiklal Marşı ve baş
şehrinin Ankara olması yolundaki hü
kümleri değiştirilemez. Bunların değiş

tirilmeleri teklif dahi edilemez. Diğer 

anayasa maddeleri. dalaylı olarak de
ğiştirilmez hükümleri ortadan kaldır

mamak şartıyla değiştirilebilir ve kaldı
rılabilir. Bunun için anayasa 1987' de ya
pılan değişiklikten sonra şöyle bir usul 
öngörmüştür : Anayasa değişikliği is
tendiğinde Türkiye Büyük Millet Mecli
si'nin üye tam sayısının en az üçte biri 
yazılı tekiifte bulunmalıdır. Kabul için 
meclisin üye tam sayısının en az beşte 
üç çoğunluğunun oyu gerekir ve bu oy
lama gizli olur. Cumhurbaşkanı anaya
sa değişikliklerini ilgilendiren kanunları 
bir daha görüşülmek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi· ne geri gönderebilir. 
Meclis geri gönderilen kanunu üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve aynen 
kabul ederse cumhurbaşkanının önün
de bir seçenek vardır: ya kanunu yayım
lar ve böylece anayasa değişikliği yürür
lüğe girer, ya da söz konusu kanunu 
halk oyuna sunar. Eğer cumhurbaşkanı 
üçte ikiden az çoğunlukla kabul edilmiş 
bir anayasa değişikliğini meclise iade 
etmezse halk oyuna sunulmak üzere bu 
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kanunun Resmi Gazete'de yayımlan
ması mecburidir. Fakat bir anayasa de
ğişikliği daha baştan üye tam sayısının 
üçte iki veya daha fazla çoğunluğu ile 
kabul edilmişse cumhurbaşkanı bunu 
ancak halk oyuna sunabilir. Aksi halde 
yayımiayarak yürürlüğe girmesini sağ
lar. Halk oyuna sunulan anayasa de
ğişikliği kanununun yürürlüğe girebit
mesi içinse halk oylamasında geçerli 
olan oyların yarısından çoğunun kabul 
yönünde olması gerekir. Anayasanın bu 
son şekline göre halk oylamasına katıl
manın teşviki için para cezası dahil ge
rekli her türlü tedbir alınır. 

Genel Esaslar. Anayasanın ilk genel 
esası cumhuriyettir. Cumhuriyet devle
tin nitelikleri arasındadır. Anayasa mah
kemesinin _yorumuna göre cumhuriyet 
sadece hanedanın bulunmamasını değil 
ayrıca siyası iktidarın bütün unsurları 

ile birlikte millete geçişini de ifade eder. 
Anayasa bu anlamdaki cumhuriyetin ni
teliklerini şöyle belirlemiştir : "Türkiye 
Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devletidir". 

Demokratiklik esası, egemenliğin Türk 
milletine ait olduğunu açıklayan hüküm
le birlikte değer taşır. 1876 Kanün-ı 

Esiisi'sine göre saltanat yani egemenlik 
Osmanlı sütalesinin en büyük eviadına 
ait kabul edilirken 1909 değişiklikleri 

nin gerçekleştirildiği ll. Meşrutiyet or
tamında saltanat-ı milliyye veya daha 
çok kullanılan ifade ile hakimiyet-i mil
liyye kavramları yerleşmeye başlamıştır. 

Kurtuluş Savaşı ' nın anayasası olan 1921 
teşkilat- ı esasiyye kanunu hakimiyet-i 
milliyye esasını bir anayasa hükmü hali
ne getirmiştir. Cumhuriyetin bütün ana
yasaları bu esası genel ilkeler arasında 
muhafaza etmiştir. Egemenlik milletin
dir, fakat millet bu gücü bizzat kullana
mayacağı için anayasa ile düzenlenen 
organların aracılığına ihtiyaç duyulmuş
tur. Söz konusu organlar egemenliğin 
sahibi değil sadece kullanıcısıdırlar. Bu 
durumda Türkiye'de demokratiklik esa
sının temsili demokrasiyi ifade ettiği, 

temsili demokrasinin de serbest, eşit, 

güvenilir seçimlere dayanacağı anlaşıl

maktadır. Türkiye Cumhuriyeti anaya
sası demokrasi yolundaki tecrübelerin 
sonucu olarak seçimler üzerinde titiz
likle durmuş, seçimlerin yürütülüşünü 
bağımsız yargı merciierinin temsilcile
rinden oluşan Yüksek Seçim Kurulu'nun 
gözetim ve denetimine emanet etmiş, 

seçimlerde iktidarın propaganda araç
larını ve kamu hizmetlerini kendi yara-
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rına kullanma yoluyla baskı yapmasını 

önleyecek tedbirler almıştır. 

Laiklik esası, Türkiye Cumhuriyeti'nde 
devlet düzeninin dini kurallara bağlana
mayacağını ifade eder. Türk anayasa ge
lişmelerine bakıldığında 1928 ·e kadar 
söz konusu ilkeye yer verilmediği görü
lür. Hatta aksine Kanün-ı Esası açıkça 

padişahın halife olarak bütün İslam di
ninin koruyucusu olduğunu, Devlet-i Os
maniyye'nin dini İslam ' dır diyerek de 
devletin resmi dininin bulunduğunu be
lirtir. 1921 teşkilat-ı esasiyye kanunu 
şer'! hükümterin yerine getirilmesinden 
söz eder. 1921 teşkilat-ı esasiyye kanu
nunun ilk şeklinde aynen şu ibare var
dır: "Türkiye Devleti'nin dini din-i İs
lam'dır" . İşte 1928'de bu ibare anayasa 
metninden çıkarılmış, milletvekillerinin 
yeminlerinde yer alan "vallahi " kelimesi 
de yerini, "namusum üzerine söz veri
yorum"a bırakmıştır. Nihayet 3 Şubat 
1937 tarihli ve 3115 sayılı kanunla laik 
nitelemesi anayasaya girmiştir. Bütün 
bu gelişmelere karşılık cumhuriyet dö
neminin anayasaları Diyanet İşleri Baş
kanlığı'nı öngörmüş, dini hizmetlerin 
görülmesi için din görevlisi yetiştirme, 

din eğitimi verme gibi hususların laik
liğe aykırı olmadığı yorumuna imkan 
vermiştir. Anayasa Mahkemesi, din hiz
metleri sınıfının bulunmasını, nüfus ka
yıtlarında din hanesinin yer almasını ve 
din derslerinin mecburi dersler arasın
da okutulmasını laiklik ilkesine aykırı 

bulma mıştır. 

Sosyallik Esası. Türkiye Cumhuriyeti ki
şi hak ve hürriyetlerini tanımakla yetin
meyip bu hakların gerçekleşebilmesi için 
gerekli imkanları sağlamayı da hedef 
alır. Tabii bu ödev devletin gelirleriyle 
sınırlıdır. Fakat anayasa söz konusu öde
vi devlete yüklemiştir. Devlet kişinin te
mel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşma
yacak surette sınırlayan siyası, ekono
mik ve sosyal engelleri kaldırmaya ça
lışmak zorundadır. 

Hukuk Devleti Esası. Devletin bütün iş

lemlerinin yine anayasanın öngördüğü 
istisnalar dışında yargı denetimi altında 
bulunması gerekir. Bu yüzden Türkiye 
Cumhuriyeti'nde hakimierin güvence al
tında ve mahkemeterin bağımsız olma
sı , yasamanın en önemli işlemi olan ka
nunların dahi Anayasa Mahkemesi'nin 
yargı denetimine tabi tutulması kabul 
edilmiştir. Herkes hak arama imkanına 
sahiptir. Kural olarak herkesin davasını 
açabileceği bir mahkeme de vardır. 

Temel Hak ve Hürriyetler. Anayasa ay
rıntılı bir şekilde temel hak ve hürriyet
leri düzenler. Önce genel hükümleri 
koymuştur. Herkes kişiliğine bağlı, do
kunulmaz, devredilmez. vazgeçilmez te
mel hak ve hürriyetlere sahiptir. Bu 
hak ve hürriyetler kişinin topluma, aile
sine ve diğer kişilere karşı ödev ve so
rumluluklarını da ihtiva eder. Bu şekil 

de 1982 anayasası felsefesini de ortaya 
koymaktadır. Hak ve hürriyetler sınırsız 
değildir. Hiç kimse hak ve hürriyetleri 
demokratik toplum düzenini ortadan 
kaldırmak, ülke ve milletin bütünlüğü

ne, cumhuriyete, milli güvenlik, kamu 
düzeni ve genel sağlığa zarar vermek 
amaçlarıyla kullanamaz. Anayasa özel
likle olağan üstü hallerde hak ve hürri
yetterin kullanılmasının kısmen veya ta
mamen durdurulabileceğini kabul et
miştir. 

1982 anayasasında kişi dokunulmaz
lığı, maddi ve manevi varlığını geliştir
me, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriye
ti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve 
korunması, yerleşme ve seyahat hürri
yeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve 
kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve 
yayma, bilim ve sanat hürriyetleri, ba
sın hürriyeti, dernek kurma hürriyeti, 
hak arama hürriyeti gibi klasik hak ve 
hürriyetler yanında sosyal devlet niteli
ğinin bir sonucu olarak ailenin korun
ması , eğitim öğretim, kıyılardan fayda
lanma, tarım ve hayvancılığın korunma
sı, çalışma ve sözleşme, sendika, toplu 
iş sözleşmesi ve grev, sağlık hizmetleri 
ve çevrenin korunması , sosyal güvenlik, 
yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaş
larının, sanatın, sanatçının. tarih, kültür 
ve tabiat varlıklarının korunması konu
larında haklar kabul edilmiştir. Ayrıca 

vatandaşlık, seçme ve seçilme, siyasi fa
aliyette bulunma, siyası parti kurma ve 
partilere girme gibi siyasi haklar ve 
ödevler de anayasada yer almıştır. Bü
yük bir kısmı 1961 anayasasında bulu
nan hak ve hürriyetler yanında 1982 
anayasasının yeni düzenlemeler yaptığı 
da görülür. Tıbbi mecburiyetler sebe
biyle kiş i nin vücut bütünlüğüne doku
nulması, ölüm cezalarının yerine getiril
mesi, meşru müdafaa hali, yakalama, 
tutuklama kararlarının yerine getirilme
si, bir hükümlünün kaçmasının önlen
mesi veya bir ayaklanmanın bastırılma
sı gibi hallerde, yetkili merciin verdiği 
emirlerin uygulanması için silah kulla
nılmasına kanunun izin verdiği mecburi 
şartlarda öldürme fiilierinin ortaya çı-



kabileceğini anayasa kabul etmiştir. Ki
şi hürriyeti konusunda da olağan üstü 
halleri dikkate alan anayasa, bu haller
de yakalanan kişilerin en yakın mahke
me önüne çıkarılması süresinin uzatıla
bileceğini belirtmiştir. Sosyal ve ekono
mik haklar ve ödevler alanında da ana
yasa bazı yeni hükümler getirmektedir: 
Türk vatandaşlarına ana dili olarak yal
nız Türkçe okutulabilmesi ve öğretile

bilmesi, tarım arazilerinin korunması , 

sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, 
gençliğin Atatürk ilke ve inkılapları doğ
rultusunda yetiştirilmesi, gençlerin al
kol, uyuşturucu madde. suçluluk, ku
mar ve benzeri alışkanlıklardan korun
ması, sporun kitlelere yayılması. yaban
cı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları
nın korunması gibi. 

Siyasi haklar ve ödevler yönünden ge
tirilen en önemli yenilik ise siyasi parti
lerin kadın ve gençlik kolu gibi yan ku
ruluşlar meydana getirememeleri, vakıf 
kuramamaları, kendi siyasetlerini yü
rütmek ve güçlendirmek amacıyla der
nekler, sendikalar. vakıflar, kooperatif
ler ve kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ile iş birliği yapamama
ları şeklinde özetlenebilir. Oy verme ya
şı anayasanın ilk metninde yirmi bir ola
rak belirtilmişken. 1987' de yapılan bir 
değişiklikle, seçimin veya halk oylama
sının yapıldığı yılda ay ve gün hesaba 
katılmaksızın yirmi yaşına giren her 
Türk vatandaşına oy hakkı tanınmıştır. 

Cumhuriyetin Temel Organları. Anayasa 
klasik ayınma uygun olarak yasama, yü
rütme ve yargı organlarını düzenlemiş
tir. Bu organlar devlet adı verilen meş
rü ve müesseseleşmiş iktidarın üç kuv
vetini temsil eder. Anayasa başlangıç 

bölümünde belirtildiği gibi kuwetler ayı
rımı esasını kabul etmiş, ancak birbiri
ni yavaşlatıp durduran kuwetleri değil 
eşit ve ahenkli çalışan iktidar organları

. nı hedef aldığını göstermiştir. 

Yasama Organı. Türkiye Cumhuriyeti'n
de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne aittir ve bu yetki devredile
mez. Sadece yine anayasanın kabul et
tiği hallerde istisnai olarak hükümet 
kanun hükmünde kararnameler çıkara
bilir. Fakat bunun için de ya meclisin 
bir yetki kanunu ile hükümete bu yetki
yi vermiş olması. ya da olağan üstü hal 
veya sıkıyönetimin gerektirmesi şartları 
aranır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi milletçe 
seçilen 450 milletvekilinden oluşur. 1982 
anayasasının ilk metninde bu sayı 400 

idi. 1983-1988 döneminde de meclis bu 
sayı ile çalıştı. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi 1961 anayasası sisteminden farklı 

olarak tek meclislidir. Milletvekilleri ser
best, eşit. tek dereceli. genel oy, açık 

sayım ve döküme karşılık gizli oy ver
me esaslarına göre seçilir. Seçilme yaşı 
otuzdur. Ayrıca en az ilkokul mezunu 
olmak. bazı suçlardan hüküm giymemiş 
bulunmak gibi şartlar aranır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi beş yıl için seçilen 
milletvekillerinden oluşur. Ancak bazı 

hallerde seçimlerin öne alınması. savaş 
sebebiyle de geri bırakılması mümkün
dür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev 
ve yetkileri şöyle özetlenebilir: Kanun 
koymak, iç tüzük yapmak, savaş hali ila
nma karar vermek, silahlı kuwet kulla
nılmasına izin vermek. cumhurbaşka

nını. başbakanı ve bakanları yüce diva
na sevkedebilmek, bakanlar kurulunun 
cumhurbaşkanının başkanlığında olacak 
olağan üstü hal ve sıkıyönetim ilanı ka
rarlarını onaylamak, cumhurbaşkanını 

seçmek, milletvekillerinin dokunulmaz
lıklarının kaldırılmasına ya da üyelikleri
nin düşmesine karar vermek, kalkınma 
planlarını onaylamak, hükümet hakkın
da güven oyu veya güvensizli.k kararla
rı vermek, gensoru, meclis soruşturma
sı gibi denetim yollarını kullanmak, ge
rektiğinde vatandaşların başvurularını 

incelemek. Türkiye Büyük Millet Mecli
si'nin kanunları kabul etme yetkisinin 
kapsamına anayasayı değiştirmek de 
girer. Tabii söz konusu değişikliklerin 

halk oyuna sunularak yürürlüğe konul
ması ihtimali ve bazı hallerde mecbu
riyeti de vardır. Her milletvekili kanun 
teklif edebilir. ancak genellikle kanun 
teklifleri tasarı adı altında hükümetten 
gelir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimle
ri, bakanlar kurulunun teşkil edileme
mesi, cumhurbaşkanının öngörülen sü
re içinde seçilememesi hallerinde yeni
lenir. 

Yürütme Organı. Yürütme organı cum
hurbaşkanı ve bakanlar kurulundan olu
şur. 1982 anayasası 1961 anayasasın

dan farklı olarak yürütmeyi hem bir yet
ki hem de bir görev şeklinde nitelemiş
tir. Bu yüzden yürütme organı özellikle 
olağan üstü dönemlerde daha güçlü kı
lınmıştır. 

Cumhurbaşkanı. Milletvekili seçilme ye
terliğine sahip. kırk yaşını doldurmuş ve 
yüksek öğrenim yapmış Türk vatandaş
ları arasından Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisi'nce seçilir. Yalnız 1982 anayasasının 
kabulü sırasında yeni anayasa dönemi
nin ilk cumhurbaşkanı halk oyu ile se
çilmiştir. Cumhurbaşkanının anayasa
nın öngördüğü otuz günlük süre içinde 
seçilmesi gereklidir. Aksi halde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir. 
Yenisi seçilinceye kadar eski cumhur
başkanının görevi devam eder. Cumhur
başkanı yedi yıl için seçilir. Ancak bir 
kimse iki defa cumhurbaşkanı seçile
mez. 1982 anayasası Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri dışından da cumhur
başkanı adayı gösterilmesini kabul et
miştir. 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri 
devletin bütün organlarıyla ilgilidir. Bir 
kısım görev ve yetkiler ise cumhurbaş
kanına devletin başı olarak tanınmıştır: 
Yabancı devletlere temsilci göndermek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerekti
ğinde toplantıya çağırmak. kanunları ya
yımlamak, anayasa değişikliklerini halk 
oyuna sunmak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına Türk Silahlı Kuwetleri'nin 
başkumandanlığını temsil etmek. Ana
yasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üye
lerinin dörtte birini, Yargıtay cumhuri
yet başsavcısını ve başsavcı vekilini, As
keri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek 
idare Mahkemesi ile Hakimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek gi
bi. Yürütme ve idarenin başı olarak ta
nınan görev ve yetkiler ise başbakanı 
tayin veya istifasını kabul etmek, baş
bakanın teklifi üzerine bakanları tayin, 
görevlerine son vermek, gerekli gördü
ğü hallerde bakanlar kuruluna başkan
lık etmek, milletlerarası antlaşmaları 

onaylamak. genelkurmay başkanını ta
yin, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya 
çağırmak, Devlet Denetleme Kurulu'nun 
başkanını ve üyelerini tayin, Yüksek Öğ
retim Kurulu üyelerini ve üniversite rek
törlerini seçmek, Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği'nin kuruluş, teşkilat ve 
çalışma esaslarını, personel atama iş

lemlerini belirlemek şeklinde özetlene
bilir. 

Cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Tek ba
şına yapabildiği işlemlere karşı yargı 

merciierine başvurulamaz. Sorumsuzlu
ğu sebebiyle cumhurbaşkanının işlem
lerini kural olarak başbakan ve ilgili ba
kanın veya bakanların imzalamaları ge
rekir. Yani sorumluluğu bakanlar ve baş
bakan üstlenir. 

Bakanlar Kurulu. Başbakan ve bakan
lardan oluşur. Başbakanı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri arasından cumhur-
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başkanı tayin eder. Bakanları ise baş
bakan belirler, cumhurbaşkanı tayin 
eder. Ancak Türkiye Büyük Millet Mecli
si dışından da bakan tayin edilebilir. Ba
kanlıklar kanunla kurulur. Bakanlar ku
rulu oluştuktan sonra göreve başlarken 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gü
ven oyu alınması gerekir. 

Bakanlar kurulu hükümetin genel si
yasetinin yürütülmesinden birlikte so
rumludur. Bu sorumluluk milli güvenli
ğin sağlanması ve silahlı kuwetlerin sa
vaşa hazırlanması konularında daha da 
açık şekilde ifade edilmiştir. Sorumlulu
ğun gerektirdiği yetkilere gelince, kanun 
tasarılarının, bütçenin, kalkınma planla
rının hazırlanması, bazı antlaşmaların 

onaylanması. kanun hükmünde karar
nameler, tüzük ve yönetmelikler çıkarıl
ması bunların başlıcalarıdır. 

Yargı Organı. Türk milleti adına yargı 
yetkisini kullanan bağımsız mahkeme
lerden oluşur. Anayasaya göre kanunla
rın anayasaya uygunluğunu denetleyen 
Anayasa Mahkemesi, adiiye mahkeme
lerinin üst yargı mercii durumundaki 
Yargıtay, idari yargının başındaki Danış
tay, askeri ceza işlerinin üst yargı yeri 
olan Askeri Yargıtay ve askerlerin aske
ri işlerle ilgili idari davalarına bakan As
keri Yüksek İdare Mahkemesi yargı işle
rini yerine getirirler. Ayrıca hesap mah
kemesi gibi çalışan Sayıştay ile seçim 
işlerini denetleyen. yürüten ve bu konu
daki itirazları çözümleyen Yüksek Seçim 
Kurulu yargı yerleri şeklinde görev yap
maktadır. Anayasa adli, idari ve askeri 
yargı merciieri arasında çıkabilecek gö
rev ve hüküm uyuşmazlıkları yüzünden 
hak arama imkanı zarar görmesin diye 
bir de uyuşmazlık mahkemesi kurul
masını emretmiştir. 

Anayasa Mahkemesi. On bir asil ve dört 
yedek üyeden oluşur. Bu üyeleri Yargı
tay, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yargıtay, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri 
ile üniversite öğretim üyeleri, üst yöne
tici ve avukatlar arasından cumhurbaş
kanı seçer. Anayasa, hangi yüksek yar
gı mercilerinden, ne sayıda ve nasıl üye 
seçileceğini göstermiştir. Anayasa Mah
kemesi üyeleri altıınş beş yaşmda emek
li olurlar. 

Anayasa Mahkemesi· nin başta gelen 
görevi kanunların. kanun hükmünde ka
rarnamelerin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi iç tüzüklerinin anayasaya uygun
luğunu denetlemektir. Diğer mahkeme
lerin böyle bir yetkisi yoktur. Yalnız bak
makta oldukları davada uygulayacakları 
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bir hükmün anayasaya aykırılığı söz ko
nusu edilebiliyorsa Anayasa Mahkeme
si'ne başvurup, bu noktanın incelenme
sini ve bir karara bağlanmasını isteye
bilirler. Anayasa değişikliklerinin de bir 
kanunla kabul edilmesine karşılık Ana
yasa Mahkemesi bunları sadece şekil 

bakımından denetleyebilir. Anayasaya 
aykırı görülen hükümler veya bütünüy
le kanunlar iptal edilir. Anayasa Mah
kemesi, milletvekili dokunulmazlığının 

kaldırılması veya üyelik sıfatının düş

mesi kararlarını da başvuru üzerine in
celer. Gerekirse dokunulmazlığın kaldı
rılması veya Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyeliğinin düşmesi yolundaki kararı 

iptal eder. Anayasa Mahkemesi siyasi 
partilerin faaliyeti ve hesaplarını da de
netler. Siyasi partilerin kapatılması ka
rarını verme yetkisi de ondadır. Ana
yasa Mahkemesi'nin önemli bir başka 
yetki ve görevi de bir kısım üst düzey 
yöneticilerin ve hakimierin ceza davala
rına yüce divan sıfatı ile bakmaktır. Bu 
durumda Anayasa Mahkemesi bir ceza 
mahkemesi gibi çalışır. 

Türkiye Cumhuriyeti anayasası, yargı 
kararlarının hiçbir tesir altında kalmak
sızın verilebilmesi için çeşitli düzenle
meler yapmıştır. Temel ilke, hakimierin 
anayasaya. kanuna, hukuka uygun ola
rak vicdani kanaatlerine göre karar ver
meleridir. Bunu sağlayabilmek için ha
kimlerin özlük işleri, çoğunluğu yüksek 
yargı yerleri hakimlerinden oluşan Ha
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na tev
di edilmiştir. Hakimierin tayinleri, yük
selmeleri, nakilleri ve disiplin işleri bu 
kurul tarafından yürütülür. 

Anayasaya göre bir mahkemede gö
rülmekte olan bir dava hakkında Türki
ye Büyük Millet Meclisi'nde soru soru
lamaz. görüşme yapılamaz. 

31. Ürdün. ı. Dünya Savaşı sırasında 
Filistin ve Mavera-yi Ürdün'ü işgal eden 
İngilizler savaştan sonra Mavera-yi Ür
dün'ün idaresini Haşimi soyundan olan 
Emir Abdullah'a verdiler; böylece bu
günkü Ürdün Krallığı'nın temelleri atıl
mış oldu. 12 Mart 1946'da İngiliz man
dasından kurtulan Mavera-yi Ürdün kral
lık haline geldi ve 24 Ocak 1949 ·da da 
devletin ismi Ürdün Haşimi Krallığı ol
du. 1 Ocak 1952'de anayasa kabul edil
di. Ürdün Haşimi Krallığı'nın sonraki ta
r ihlerde çeşitli değişiklikler geçiren ve 
halen yürürlükte bulunan 1952 tarihli 
anayasası dokuz bölüm ve 131 madde
den ibarettir. 

Devletin temel ilkelerine ayrılan bi
rinci bölümde Ürdün'ün bağımsız mo
narşik bir Arap devleti olduğu belirti
lir. Devletin dini İslam, resmi dili Arap
ça'dır. Başşehir Amman'dır. Ayrıca bu 
bölümde Ürdün bayrağının özellikleri 
açıklanır. 

İkinci bölüm vatandaşların hak ve 
ödevlerine ayrılmış ve Ürdünlüler'in ka
nun önünde eşitliği. konut dokunulmaz
lığı, düşünce. din ve vicdan hürriyeti. 
toplantı yapma ile siyasi parti ve der
nek kurma hürriyetleri düzenlenmiştir. 

Üçüncü bölüm, egemenlik ve devletin 
güçleriyle ilgili genel hükümlere ayrıl

mıştır. Buna göre egemenlik milletindir, 
millet bunu anayasada belirtilen esaslar 
dairesinde kullanır. Yasama gücü millet 
meclisi ve kralın uhdesindedir. Millet 
meclisi ayan ve temsilciler meclislerin
den oluşur. Yürütme gücü kral tarafın
dan hükümet vasıtasıyla kullanılır. Yargı 
gücü ise kral adına hüküm veren mah
kemelerce icra edilir. 

Yürütme gücünü düzenleyen dördün
cü bölüm iki alt bölüm halinde kral ve 
bakanlar kuruluna ait esasları düzenle
mektedir. Buna göre Ürdün Haşimi Kral
lığı tahtı Kral Abdullah b. Hüseyin sü
lalesinden gelen erkek çocukların irsi 
hakkıdır. Kral devletin başıdır ve sorum
suzdur. Kanunları onaylar ve yayımlar. 
Kara. deniz ve hava kuwetlerinin başku
mandanıdır, savaş etmeye, barış yapma
ya ve anlaşmaları uygulamaya yetkilidir. 

Kral temsilciler meclisi seçimlerinin 
yapılmasını emreder. millet meclisini top
lantıya çağırarak açılışı yapar ve anaya
sada belirtilen esaslar dahilinde bu açı
lışı tehir edebilir. Yine kral temsilciler 
ve ayan meclislerini feshetme yetkisine 
sahiptir. Ayrıca ayan meclisi üyelerini 
tayin, içlerinden birisini başkan seçme. 
istifa edenlerin istifalarını kabul veya 
doğrudan bir üyeyi azietme yetkisi de 
kralındır. Yürütme gücünün başı olarak 
kral başbakanı ve onun uygun görmesi 
üzerine diğer bakanları tayin, azil ve is
tifalarını kabul yetkisine de sahiptir. 

Kral özel af çıkarabilir, ceza indiri
minde bulunabilir, idam cezaları da an
cak kralın onaylamasıyla icra edilir. Kral 
yetkilerini krallık kararnameleriyle kul
lanır. Bu kararnameler başbakan ve il
gili bakan veya bakanlar tarafından im
zalanır ve kral tarafından onaylanır. 

Bakanlar kurulu başbakanın başkan
lığında yeteri kadar bakandan oluşur 

ve devletin bütün iç ve dış işlerini yü-



rütür. Başbakanın istifası veya azli du
rumunda bütün bakanlar istifa etmiş 
veya aziedilmiş kabul edilir. Başbakan 
ve bakanlar temsilciler meclisi önünde 
devletin genel siyasetinden ortaklaşa 

sorumlu oldukları gibi ayrıca her bakan 
kendi bakanlığının işlerinden de sorum
ludur. Temsilciler meclisinde bakanlar 
kurulu veya bakanlardan birisi hakkın
da güven oylamasına gidilebilir. Meclis 
mutlak çoğunlukla bakanlar kurulu hak
kında güvensizlik oyu verirse bakanlar 
kurulunun. bir bakan hakkında verirse 
bu bakanın çekilmesi gerekir. 

Ayrıca bakanlar görevleriyle ilgili bir 
suçtan ötürü yüce divan önünde yargı
tanırlar. Temsilciler meclisi bir bakanı 
üçte iki çoğunlukla suçladığında o ba
kan yüce divana gider. Yüce divan ayan 
meclisi reisi başkanlığında sekiz üye
den oluşur. Bu üyelerden üçü ayan mec
lisinden seçimle. beşi en yüksek niza
miye mahkemesi üyeleri arasından kı

dem esasına göre belirlenir. Yüce divan
da hüküm en az altı oyla verilir. 

Beşinci bölüm yasama gücünü düzen
lemektedir. Buna göre millet meclisi 
ayan meclisi ve temsilciler meclisi olmak 
üzere iki meclisten oluşur. Ayan meclisi 
bir başkan ile temsilciler meclisi üye
lerinin yarısını geçmeyen sayıda üyeden 
meydana gelir. Anayasa kral tarafından 
tayin edilen meclis üyelerinin hangi grup
lardan seçileceğini belirtmektedir. Üye
ler dört yıl için tayin edilir. süresi biten 
üyenin tekrar tayini mümkündür. Ayan 
meclisi reisi iki yıl için tayin edilir. sü
resi bittiğinde tekrar tayin edilebilir. 

Temsilciler meclisi seçim kanununa 
göre doğrudan, gizli ve genel oyla dört 
yıl için seçilen üyelerden oluşur. Kral bu 
süreyi bir yıldan az ve iki yıldan çok ol
mamak üzere uzatabilir. Meclis çalışma 
döneminin başlangıcında kendisine bir 
yıl için bir başkan seçer. Süresi biten 
başkanın tekrar seçilmesi mümkündür. 
Meclis fevkalade dönem olarak toplan
dığında başkanı yoksa bu dönem için 
kendisine bir başkan seçer. 

Temsilciler meclisi feshedildiğinde se
çimlerin yeni meclisin fesih tarihinden 
itibaren en çok dört ay içerisinde top
lanmasını sağlayacak bir tarihte yapıl
ması gerekir. Dördüncü ayın sonunda 
seçimler yenilenmemiş olursa feshedil
miş meclis derhal toptanır ve sanki hiç 
feshedilmemiş gibi bütün anayasal yet
kilerine sahip olur. Ne var ki seçimlerin 
yapılması hakkındaki bu hükümlere rağ
men kral. bakanlar kurulunun da kabul 
ettiği fevkalade şartların varlığı halinde 

genel seçimleri tehir edebilir. Bu fevka
lade şartların devamı durumunda kral 
bakanlar kurulunun kararın? dayana
rak feshedilmiş meclisi tekrar toplantı
ya çağırabilir ve bu meclis her bakım
dan krallık kararnamesi tarihinde ku
rulmuş bir meclis olarak kabul edilir. 

Anayasanın 75. maddesi her iki mec
lise üye olacak kimselerde bulunması 
gereken nitelikleri sayar. 

Kral her yılın ekim ayının birinci günü 
toplanmak üzere millet meclisini top
lantıya çağırır. Bu çağrıyı bir kararna
me ile iki ayı geçmemek üzere gecikti
rebilir. Eğer meclis normal zamanında 
toplantıya çağrılmamışsa çağrılmış gibi 
kendiliğinden toplanır. Olağan toplan
ma dönemi dört aydır. Kral bu sürenin 
bitiminden önce meclisin çalışmalarına 
son verebileceği gibi normal toplantı dö
nemini üç ayı geçmeyecek şekilde uzat
ma yetkisine de sahiptir. Ayrıca anaya
sa. kral ve her iki meclisin hangi esas
lar dahilinde toplantı eelselerini tecil 
edeceklerini belirlemiştir. Öte yandan 
kral zaruret halinde veya temsilciler 
meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun is
teği üzerine millet meclisini istisnai dö
nemler için toplantıya çağ ırı r. Bu du
rumda millet meclisi ancak toplantıyı 

gerektiren ve krallık kararnamesinde 
belirtilen konu veya konuları görüş ür; 
bu istisnai dönem için belirli bir süre 
söz konusu değildir. 

Her iki meclisin toplantı nisabı baş
langıçta üçte iki, toplantının devamınca 
salt çoğunluktur; sayı bunun altına dü
şerse toplantı tatil edilir. Her iki mecli
sin karar nisabı anayasada aksi belirtil
memişse hazır bulunanların salt çoğun
luğudur. Oy verme işlemi anayasayla ilgi
li veya bakanlar kurulunun bir bakan için 
güven oylaması şeklinde ise her üyenin 
adının okunması suretiyle açık olarak 
yapılır. Anayasada gösterilen istisnalar 
d ışında her iki meclis eelseleri açıktır. 

Millet meclisi üyelerinin yasama do
kunulmazlığı vardır ve bu anayasada be
lirtilen durumlarda ve belirtilen esaslar 
dahilinde kaldırılır. Millet meclisinde bir 
üyeliğin ölüm. istifa ve benzeri bir se
beple boşalması durumunda temsilciler 
meclisi üyeliği seçimle, ayan meclisi üye
liği tayinle doldurulur. Bakanlar kurulu 
boşalan temsilciler meclisi üyeliğinin se
çimle deldurulmasının fevkalade haller 
gereği mümkün olmadığına karar verir
se temsilciler meclisi o seçim bölgesin
den anayasanın belirlediği şartlara sa
hip bir kimseyi uygun gördüğü bir usul
le üyeliğe getirir. 

ANAYASA 

Anayasada tesbit edilen belirli durum
larda veya başbakanın istemesi halinde 
ayan ve temsilciler meclisi birlikte top
tanır. Bu durumda birleşik toplantıya 

ayan meclisi reisi başkanlık eder. Ortak 
toplantı nisabı her iki meclisin salt ço
ğunluğu, karar nisabı katılanların salt 
çoğunluğudur. 

Kanun tasarılarını temsilciler meclisi
ne başbakan sunar. Meclis tasarıyı ka
bul eder. değiştirir veya reddeder. Her 
durumda tasarı ayan meclisine gönde
rilir. Tasarı iki meclisin kabulü ve kralın 
onayıyla kanunlaşır. Bir tasarıyı iki mec
listen birisi iki defa reddeder. diğeri ay
nen veya değiştirerek kabul ederse iki 
meclis ayan meclisi reisinin başkanlığın
da anlaşmazlık konusu tasarİyı görüş
mek üzere birlikte toplanır. Tasarı or
tak toplantıda ancak katılanların üçte 
iki çoğunluğuyla kanunlaşır. Bu nisaba 
ulaşamaz da reddedilirse aynı dönem
de tekrar görüşülemez. 

Temsilciler ve ayan meclislerince kabul 
edilen kanun tasarısı ·onaylanmak üzere 
krala sunulur. Kanunda açık bir hüküm 
yoksa tasarı kral tarafından onaylanıp 
resmi gazetede yayımlandıktan otuz gün 
sonra yürürlüğe girer. Kral uygun gör
mediği tasarıları altı ay içerisinde sebep
lerini de bildirerek meclise geri gönderir. 
Geri gönderilen tasarı , anayasal bir dü
zenleme olmamak kaydıyla. her iki mec
liste üçte iki çoğunlukla tekrar kabul edi
lirse kral tarafından onaylanıp yayımla
nır. Ayrıca altı ay içerisinde meclise iade 
edilmeyen tasarılar kabul edilmiş sayılır. 

Millet meclisinin toplantı halinde bu
lunmadığı veya feshedilmiş olduğu du
rumlarda bakanlar kurulu anayasada 
gösterilen hallerde kralın onayıyla kanun 
kuwetinde kararnameler çıkarabilir. 

Temsilciler veya ayan meclisinden en 
az on üye kanun teklifinde bulunabilir. 
Bu teklifler ilgili komisyonlara havale 
edilir. Meclis bu teklifi uygun görürse 
tasarı haline getirip aynı veya bir son
raki dönem meclise sunması için hükü
mete havale eder. İki meclisten birinin 
bu şekilde yapılan teklifi reddetmesi ha
linde teklif aynı dönemde tekrar mecli
se getirilemez. 

Ayan ve temsilciler meclisi üyelerin
den her biri bakanlara soru sorma ve 
bulunduğu meclis iç tüzüğüne uygun 
olarak gensoru önergesi verme hakkına 
sahiptir. 

Altıncı bölüm yargı gücünü düzenler. 
Buna göre hakimler bağımsızdı r. Mahke
meler nizarniye mahkemeleri. dini mah
kemeler ve özel mahkemeler olmak üze-
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ANAYASA 

re üç türlüdür. Bu mahkemelerin dere
ce, kısım ve görev alanlarıyla ilgili belir
li düzenlemeler anayasada yapılmıştır. 

Konuyla ilgili diğer düzenlemeler özel 
kanunla yapılır. 

Yedinci bölüm mali işlere ayrılmıştır. 
Bu bölümde vergi ve resimlerin ancak 
kanunla konabiieceği belirtildikten son
ra bütçe kanununun nasıl hazırlanacağı 
ve esasları ayrıntılı bir biçimde düzen
lenmiştir. 

Genel maddeler başlığı altında seki
zinci bölümde devletin idari taksimat 
ve teşkilatı, anayasayı ve kanunları yo
rumlamakla görevli yüce ve özel divan
lar, olağan üstü hal ve sıkıyönetim hali 
ve anayasanın değiştirilmesiyle ilgili hü
kümler yer almaktadır. Buna göre dev
letin idari taksimat ve teşkilatıyla ilgili 
yönetmelikler bakanlar kurulu tarafın
dan hazırlanır ve kralın onayıyla yürür
lüğe girer. 

Anayasa maddelerini yorumlama hak
kı . 57. madde uyarınca kurulmuş bulu
nan yüce divanındır. Divan bakanlar ku
rulunun isteği veya her bir meclisin salt 
çoğunlukla alacağı karar üzerine anaya
sa maddelerini yorumlar ve bu yorum 
resmi gazetede yayımlandıktan sonra 
yürürlüğe girer. 

Mahkemelerin yorumlamamış olduğu 
bir kanun metnini başbakanın isteği 

üzerine yorumlama hakkı da özel diva
nındır. Özel divan en yüksek nizarniye 
mahkemesi başkanı ile bu mahkemenin 
iki hakimi ve bakanlar kurulunun tayin 
edeceği üst derecede bir idari görevliden 
oluşur. istenen yorumla ilgili bakanlık 
görevlilerinden üst derecede bir görevli 
de bu divana katılır. Yorum kararları ço
ğunlukla alınır ve kanun gücündedir. 

Vatanın korunmasını gerektiren ola
ğan üstü bir hal söz konusu olduğunda 
bir koruma kanunu çıkarılarak normal 
kanunların yürürlüğünü durdurmak da 
dahil gerekli her türlü tedbiri almak 
üzere bir kimse görevlendirilir. Bu ted
birlerin vatanı korumada yeterli olma
dığı durumlarda kral bakanlar kurulu 
kararına dayanarak kısmi veya genel bir 
sıkıyönetim ilan eder. Bu durumda kral 
bir kararname ile yürürlükteki kanunla
rı dikkate almaksızın gerekli her türlü 
talimatı verebilir. 

Anayasa normal kanunların usulüne 
uygun olarak değiştirilir. Ancak karar 
nisabı ayrı ayrı veya birlikte toplandık
ları durumlarda her iki meclis üye tam 
sayısının üçte ikisidir. Değişiklik ancak 
kralın onayından sonra yürürlüğe girer. 
Krala vesayet edildiği durumlarda kra-
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lın haklarıyla ve verasetiyle ilgili olarak 
anayasada bir değişiklik yapılamaz. 
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ANBER 

(bk. AMBER). 

ANBER 
(Beni Anber) 

( _r.:..ll~) 

Temim kabilesinin bir kolu. 

~ 

1 

Beni Anber, adını Yername'de oturan 
Anber b. Amr b. Temim'den almıştır. Hz. 
Peygamber'in Huzaa ve Temim kabile
lerinin yaşadığı bölgeye müslümanla
rın zekatlarını toplamak için gönderdi
ği tahsildara Temimliler mani olmuşlar, 

hatta müslüman Huzaalılar'ın vergileri
ni ödemelerini de engellemişlerdi. Bu
nun üzerine Hz. Peygamber Temimliler'e 
karşı hicri 9. yılın Muharrem ayında (Ma

yıs 630) Uyeyne b. Hısn kumandasında 
küçük bir birlik gönderdi. Bunu haber 
alan Temimliler dağılıp kaçtılar. Ancak 
Uyeyne. bir yörede topluca rastladığı 

Anberoğulları'na hücum etti ve ele ge
çirdiği çok sayıda esirle Medine'ye dön
dü. Hz. Peygamber'in emriyle bu esirler 
hapsedildiler. Olaydan hemen sonra Te
mim kabilesi reisierinden bir heyet Me
dine'ye gelerek önce müfahare* de bu
lunup üstünlük tasladılar. ancak başarı
lı alamayınca bağlılık arzettiler ve müs
lüman olduklarını bildirip esirlerinin ser
best bırakılınasını istediler. Hz. Peygam
ber'in emriyle Beni Anber'e mensup esir
lerin bir kısmı karşılıksız. bir kısmı da 
fidye karşılığı serbest bırakıldı. Anbero
ğulları 11 (632) yılında başlayan irtidad 
olayiarına karışmayıp İslam· a bağlı kal
mışlardır. 
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ANBERAGA 

L 
(bk. MUSTAFA ANBER AGA). 

AN BERi 
(..s~l) 

Ebı1 İshak İbrahim b. İsmail el-Anberl 
(ö. 285/898 [?]) 

Devrinin Tı"ıs muha'ddisi ve zahidL 
L ~ 

Hadis tahsili için çeşitli ilim merkei
lerine seyahatler yaptı. İshak b. Rahu
ye, Ahmed b. Hanbel ve Ali b. Hucr gibi 
hocalardan hadis okudu. Muhitinin sayı
lır muhaddisi oldu. Tüs'un meşhur alim 
ve zahidi Muhammed b. Eslem'den son
ra, sohbetlerinden en çok faydalanan 
talebesi olması sebebiyle onun yerini al
dı. Birçok hadis talebesine rivayette bu
lundu. Talebelerinden biri olan Ebü'n
Nadr el-Fakih, onun günümüze intikal 
etmediği anlaşılan Müsned'i için, "Onu 
kendi el yazım la 290 (veya 21 O küsur) c üz 
halinde yazdım" der (Zehebf, A'lamü 'n 
nübela', Xlll , 377) 
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[i] ABDULLAH A YDlN Ll 

ANBESE b. SÜHA YM 

(~Y.~) 

Anbese b. Sühaym el-Kelbl 
(ö. 107 / 725) 

Emevi Halifesi Hişam b. Abdülmelik'in 
Endülüs valisL 

Endülüs Valisi Semh b. Malik el-Havla
ni'nin öldürülmesi üzerine halk yeni vali 
tayin edilineeye kadar Abdurrahman b. 
Abdullah el-Gafiki'yi vali seçti. Daha son
ra İfrikıyye Valisi Yezid b. Ebü Müslim, 
Anbese 'yi Endülüs valiliğine tayin etti 
(ı 02 1 720) İfrfkıyye'nin yeni valisi Bişr 
b. Safvan da onu aynı görevde bıraktı. 
Anbese valiliği sırasında cihada önem 
verdi ve Frank topraklarına akınlar dü
zenledi. Carcassonne'yi bir müddet ku
şattıktan sonra barış yoluyla aldı. Yapı

lan anlaşmaya göre Careassanne halkı 

müslüman esirleri serbest bırakacak ve 
cizye ödeyecekti. Ayrıca müslümanların 
dostlarına dost, düşmaniarına da düş
man olacaklardı. Anbese daha sonra Ga
ul bölgesindeki Septimania 'yı fethetti ve 
Fransa içlerine kadar ilerleyerek Rhône 


