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Saygıdeğer Tülay TUĞCU, Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı; 
Saygıdeğer Başkanlar, Türkiye ve davetli ülkelerin Anayasa 

Mahkemelerinin Başkanları ve yüksek hakimler; 
Ekselansları, Bayanlar ve Baylar, 
Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Türkiye’de 

gerçekleşen bu tarihî olaya davet edilmek gerçekten çok büyük bir 
zevktir. Söylemek gereksizdir ki Türkiye yıllarca pek çok tarihe tanıklık 
etmiştir. Sizin büyük ülkeniz, kanun, din, kültür, sanat, sanayi ve 
ticaret hususunda, bir medeniyet kavşağıdır. İnsanlığın bu kadar 
fazlasını şekillendirenlere karşı bir saygı ve minnet duygusuylaydık ki 
bugün burada bulunan hepimiz, Anayasa Mahkemesi’nin 45. 
yıldönümü olan bu önemli olayın kutlamalarına, dostlarımız olan Türk 
yargıçlarıyla birlikte, katılmak için Türk Anayasa Mahkemesi’nin 
Ankara’da buluşma ile ilgili cömert davetini memnuniyetle karşılamış 
bulunmaktayız. 

Mısır Anayasa Mahkemesi (SCC) ve Mahkeme Başkanı Maher 
Abdel Wahed adına ve Mısır Anayasa Mahkemesi’nin Başkanvekili 
olarak resmi sıfatımla olduğu kadar kişisel sıfatımla, Türk Anayasa 
Mahkemesi’ndeki meslektaşlarımıza bu önemli olaydaki samimi 
tebriklerimizi iletmenin hem onuru hem de memnuniyeti içerisindeyim.  

Mahkemenizin tarihi etkileyicidir ve Anayasal yargıya yapmış 
olduğu katkılar bugün geniş ölçüde uluslararası düzeyde tanınmıştır. 
Sıkı ve kendinizi adayarak yapılmış olan çalışma yılları boyunca, 
gerçekten zor kazanılmış ve hak edilmiş olan bu yüksek mevkii elde 
etmiş bulunmaktasınız. Hukukun üstünlüğüne olan bağlılığınız; bir 
yandan bireysel insan hakları ve özgürlükleri, öte yandan Devlet’in 
gücü arasında bir uzlaşmaya gitme çabanız; hukuki güvenilirliği ve 
bağımsızlığı muhafaza etme gayretleriniz; Anayasa’yı korumaya 
kendinizi adamanız, hepsi birlikte saygın hukuki kuruluşunuzu, büyük 
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ülkenizdeki insan haklarının korunması için son merci ve güvenli 
cennet olarak tanımlamışlardır. 

Kutsal vazifenizi yerine getirirken, karşınıza çıkan meydan 
okumalar, kendi yargılarımızda hepimiz için müşterektir ve 
halklarımızın demokratik yolda bizim istikrarlı adımlarımıza devam 
edeceğimizi tahmin etmelerinden dolayı bizden beklentiler her zaman 
yüksektir.  

Son birkaç yıldır, bütün dünya çapında halkların Anayasal 
bilincindeki muazzam büyüme, uluslararası düzeyde artan hukuki 
teşebbüs ve davayla eşleştirilmiştir. Anayasal yargı organları, bu yeni 
teşebbüsün her zaman merkezinde olmuşlardır. Böylelikle, sadece 
ortak deneyimlerimizi paylaşabilmek değil, aynı zamanda ulusal 
hukukumuzun gelişiminde birbirimizi destekleyebilelim diye dünyanın 
ulusal Anayasal yargı organlarına bir araya gelmeleri ve fikir ve görüş 
alışverişinde bulunmaları için verilen herhangi bir fırsatı çok takdir 
etmekteyiz. Bu anlamda, Başkan ve ben, Türk Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, özellikle muteber Tülay Tuğcu’ya ve ev sahibi ülkeye, yargı 
işbirliği aracılığıyla dünyada Anayasal hukukun gidişinin ilerlemesine, 
ortak görüş ve endişelerini paylaşmak ve toplumlarında hukukun 
üstünlüğünü hayata geçirmeye karşı devam eden mücadelelerinde 
birbirlerini desteklemek için Anayasal yargının dünya liderlerini bugün 
Mahkemelerine davet ederek, katkıda bulunmalarından ötürü 
müteşekkiriz. 

Giderek daha da emin oluyorum ki uluslararası yargı işbirliği 
hareketi, hayatını yargı bağımsızlığına, bütünlüğüne ve işbirliğine 
adamış olanların akıllıca yargı liderliği altında gelişmeye devam 
edecektir. 

Dünyamızın giderek daha da küçüldüğü ve – en azından mali 
görüş açısından, tek bir dünya mali pazarı var dediğimiz – evrenin 
tarihinde bir sürece yaklaştıkça, belki hukukçular olarak biz daha 
büyük bir evrenselliğin ve Anayasal yargının gelişimi ve bugünün 
dünyasının Anayasa Mahkemeleri aracılığıyla hukukun üstünlüğünün 
riayeti için çalışabilmeliyiz.  

Sayın Başkan, 
Böyle fevkalade bir olayı organize etmek için üstlenmiş 

olduğunuz harika düzenlemelerden dolayı sizi, meslektaşlarınızı ve 
personelinizi içtenlikle tebrik ederim. Bize göstermiş olduğunuz 
cömert misafirperverlik için de samimiyetle teşekkür ederim. 




