
 
 

 
 

 
Rumen YANKOV * 

 

Anayasa Mahkemesi’nin Sayın Başkanı, 

Sayın Anayasa Yargıçları, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin 45. Yıldönümü 
vesilesiyle arkadaşlarımızın yürekten en iyi dileklerini, Bulgaristan 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi adına iletmeme izin veriniz. 

Bu yıldönümü, Anayasal düzeni muhafaza etme, hukukun 
üstünlüğünü ve demokrasiyi kurma ve geliştirme ve Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması 
yönünde ulusal düzeyde sorumlu ve saygıdeğer Anayasa 
Mahkemesi’nin yaklaşık yarım yüzyıllık çalışmasını gözden geçirmek 
ve değerlendirmek için iyi bir fırsattır.  

Dış görünüşe bakılırsa, uluslararası Sempozyumun önerilen 
“Evrensel Barış ve Medeniyetler Buluşmasında Anayasa 
Mahkemelerinin Rolü” konusu, bir anayasal denetim yetkisinin acil 
görevlerinin ötesine gidiyor görünmekte ve bu düşünceyi 
beslemektedir. İletişimin geldiği şimdiki durum ve farklı kültürlerin, 
dinlerin ve hayat tarzlarının taşıyıcıları olan daha geniş insan 
gruplarının göçü varlık ve lüks ile yoksulluk ve kıtlığı buluşturmakta ve 
ciddi maddi ve manevi çatışmalara yol açmaktadır. Hem birleştiren 
akımların hem de pek çok çekişmelerin ve kargaşanın bir sahası olan 
bugünün küreselleşen dünyasında, Anayasa Mahkemeleri, işlerinde, 
ulusal sınırların ötesine giden faktörleri muhakkak surette göz önünde 
bulundurmak zorundadırlar. Bundan dolayı, bu Sempozyumda 
sunulacak ve geliştirilecek olan fikirler, formdaki katılımcılar ve 
gözlemciler olarak bizler için çok ilginç ve faydalı olacaktır. 
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Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemeleri arasındaki temasları ve işbirliğini kısaca bir gözden 
geçirme şunu ortaya çıkartır ki 1992’den geçen 2006’ya kadar iki 
kuruluş, basılmış yayınlar yanında, heyetlerin ziyaretlerini, 
konferanslarda temsilcilerin katılımlarını, şeref kutlamalarını, her iki 
ülkede sempozyumları ve toplantıları karşılıklı gerçekleştirdiler. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin en eski üyelerden biri 
olduğu saygın bir kuruluş olan Avrupa Anayasa Mahkemeleri 
Konferansındaki ortak çalışmamızı da belirtmemiz gerekmektedir. 
Hukuk Yoluyla Demokrasi için Avrupa Komisyonu’nda da (Venedik 
Komisyonu) işbirliği yapmaktayız. Bunlar değerli başarılardır, fakat iki 
kurumumuzun yararına ilişkilerimiz ve işbirliğimiz çok daha yoğun 
olabilir. 

Şeref kutlamasına ve Sempozyuma katılmak için yapılan davet 
ve bize gösterilen konukseverlik için de ev sahiplerine teşekkür 
edelim. 

Kaderin çizmiş olduğu gibi, yüzyıllardır Bulgar ve Türk halkları 
yakın ilişki içinde yaşamakta, çalışmakta ve kurumlarını 
geliştirmektedir. Bugün yeni Avrupai çevre ve yaklaşımlar, geleneksel 
iyi komşuluk ilişkilerine yeni ve daha geniş anlam yüklemektedir. Bu, 
sadece ekonomi ve politika için değil, anayasal yargı gibi belirli 
alanlar için de doğrudur. İnanıyoruz ki görüş ve tecrübe alışverişi, 
elbette birbirimizi daha iyi tanımamıza katkıda bulunabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin bundan böyle 
Anayasa’nın ve hukukun yıllar boyu bir koruyucusu olarak kalmasını 
ve vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini korumasını dileriz. 
Böylece, küresel barışa ve verimli ve karşılıklı zenginleşen 
medeniyetler buluşmasına yan katkısını da verebilir. 

Yıldönümü için tebrikler! 

 




