Azerbaycan Cumhuriyeti
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Ferhad ABDULLAYEV’in Tebliği
Sayın Başkan Tuğcu,
Sayın Bayanlar ve Baylar,
Sayın Meslektaşlarım,
Öncelikle, kardeş ülkemizin Anayasa Mahkemesinin 44. yıldönümünde
bulunmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumu belirtmek ister, şahsım ve
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi adına en içten ve sıcak teb‐
riklerimizi iletirim.
Yirminci yüzyılın başında, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Ortado‐
ğu’da kurulan yeni bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti, çağdaşı Avrupa ül‐
keleri seviyesinde bir siyasi ve iktisadi gelişmeyi tamamlamıştır. Çok kısa
bir süre içersinde güçler ayrılığı sağlanmış, yeni Anayasa yürürlüğe konmuş
ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik devlet idaresi kurulmuştur.
Bütün bunlar, ülkenin aydınlık geleceğine umut olmuştur.
Son birkaç on yılda kamusal, siyasi, sosyal, iktisadi sistemlerdeki öz‐
gürleşme hareketleri Türk hukuk sisteminin çağcıllaşması ile birlikte ya‐
şanmış ve bu süreçler kendini anayasal yasama süreçlerinde de duyumsat‐
mıştır. Böyle bir süreç doğal olarak, demokratik siyasi dizgenin temel direği
sayılabilecek Temel Yasa – Anayasa— olmaksızın tamamlanmış sayılmazdı.
Bu nedenle, anayasal hükümlerin koşulsuz uygulanmasını ve üstünlü‐
ğünü sağlamak için bir anayasal denetim organı gerekli idi ve hukukun
üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye
Cumhuriyeti de bu denetim işlevini yerine getirecek özel bir yargı organının
kurulması arayışına girdi. Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesi kuruldu ve
Anayasa’nın hukuki üstünlüğü sağlandı ve aynı zamanda anayasa yargısı‐
nın bu en yüksek organı insan hak ve özgürlüklerinin de koruyucusu oldu.
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Bizim ülkelerimiz için anayasal denetim, demokrasiye dayanan bir idari
örgütlenme açısından gerekli ve insan haklarının korunmasını sağlayan bir
mekanizma olarak da vazgeçilmezdir. Kanımca, anayasal denetimin olmaması
durumunda en demokratik anayasa bile ancak kağıt üstünde kalacaktır.
Azerbaycan Anayasa Mahkemesi ile büyük deneyimlere sahip Türk
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa anayasa mahkemeleri arasında süregelen
işbirliği, anayasal hukukun tekilleşmesine büyük katkılarda bulunacaktır.
Yaşamakta olduğu tarihi süreçlere karşın Türkiye Cumhuriyeti politika‐
larını bağımsızca belirlemekte, Avrupa ve diğer dünya ülkeleri karşısında
saygın yerini korumaktadır. Her Azeri ferdi, kardeş ülkesinin bu durumun‐
dan gurur duymakta, ortak tarih ve kültüre dayalı değerleri paylaşan ülkele‐
rimiz arasındaki yakın ve içten işbirliğinin gelecekte de sürmesini ummak‐
tadır.
Bu olanaktan yararlanarak, kardeş Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mah‐
kemesi üyesi meslektaşlarımın 44. yıldönümünü bir kez daha kutlarken,
adaleti gerçekleştirmek ve demokratik devletin gelişmesini ve güçlenmesini
sağlamak görevlerinde hepsine başarılar dilerim.
İlginiz için teşekkür ederim.

