SUNUŞ / EDITORIAL
Anayasa Hukuku Dergisi’nin bu sayısı, büyük ölçüde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve uygulamasına özgülenmiş bulunuyor.
İHAS’ın Türkiye tarafından onaylanmasının 60. yılı vesilesiyle düzenlenen bilimsel toplantıda sunulan bildirilerin büyük bir kısmı makaleye
dönüştürüldü1. Her biri, uluslararası düzeyde ikişer hakem denetiminden
geçirildi ve onaydan geçen makaleler bu sayıda yayımlandı.
Bu sayı, haliyle, “İHAS ve Türkiye” eksenine oturmuş bulunuyor.
Bu bağlamda öncelikli olarak son on yılda Türkiye’de “demokrasi” anlayışı ve bu kavramın nasıl yalnızca çoğunlukçu (teknik) boyutuyla sınırlı olarak algılandığı ele alınmıştır. Bu yapılırken aynı kavramın etik
boyutu bakımından Anayasa metninde insan haklarına dair yer verilen
güvence ölçütlerinin ve sınırlama ilkelerinin başta “yürütme” gelmek
üzere devlet organlarınca yeterince benimsenmeyip Avrupa ölçeğinde
bir demokratik standart sağlanamadığı hususu vurgulanmıştır. Devamındaki makalede ise, karşılaştırmalı hukuk bağlamında İspanya Anayasa
Mahkemesi önündeki amparo başvurularının, İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesi’ndeki hakların etkilerinin İspanya’da yaygınlaşması için ana
kaynak oluşturduğu dile getirilmiştir. Üçüncü makalede ise, Türkiye’de
yasallık ve mahkeme kararlarına saygı ilkelerinin İnsan Hakları Avrupa
Mahkemesi kararlarında nasıl yorumlandığı üzerinde durulmuş ve bu
çerçevede Türkiye’nin gündemini büyük ölçüde meşgul eden Anayasa
Mahkemesinin verdiği Twitter kararına değinilmiştir. İHAS ve Türkiye’de idari yargı eksenindeki bir diğer çalışmada ise, Türkiye’ye karşı
yapılan başvurularda İHAM'ın verdiği ihlal kararlarının istatistiksel değerlendirmesi yapılarak, Sözleşme maddelerine ilişkin ihlal ve Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye kararlarının ulusal yargı organları
kararlarında etkisi incelenmiştir. Ardından bireysel başvuru kurumu ve
Yargıtay ile ilişkisi ele alınmıştır. Bir diğer katkı ise, Türkiye’de Yüksek
Yargının İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi hukuku ilkelerine yaklaşımı,
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İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ışığında irdelenmiştir. İHAS
ve Türkiye ilişkisine dair bir diğer detaylı inceleme ise, İHAM içtihatları
bakımından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun etkili bir iç
hukuk yolu olarak değerlendirilmesi çerçevesinde gözlemleri paylaşmaktadır.
Bu sayıda, ilk kez Almanca bir makaleye de yer verildi. Konu,
Türkiye’de Kobanê olayları nedeniyle insan hakları pratiğinde ortaya
çıkan sorunlarla ilgili: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan
Edilebilir Mi?
Anayasa haberleri başlığı altında, Anayasa ve Demokratik Süreçlere çağrı başlıklı olup, 30 akademisyenin ortak imzasını taşıyan bildiri
metninin Türkçe ve İngilizce versiyonu yer almaktadır.
AYHD-8’de, güncel Anayasa hukuku ve insan haklarına ilişkin
yerli makaleler yanısıra, Mısır, Macaristan, Güney Afrika ve Kolombiya
Anayasaları üzerine, ilgili ülkelerden meslektaşların kaleme aldıkları
makaleleri okuma fırsatımız da olacak.
İyi okumalar dileğiyle. 20 Mart 2015
İbrahim Ö. Kaboğlu
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EDITORIAL
This issue of the Constitutional Law Journal focusses on the
European Convention on Human Rights and its practice. Many of the
papers were presented in the scientific meeting organized for the 60th
anniversary of the ratification on ECHR of Turkey1. Each of these
papers has been audited by two reviewers and are now published in this
issue.
This issue’s central focus is “The ECHR and Turkey”. Primarily in
this context, the understanding of democracy in last ten years and how
the concept is understood from a majoritarian perspective are discussed.
While doing this, it is emphasized that the guarantee and restriction
principles are not complied with by government bodies, particulalry the
executive power, and a democratic standard as a part of Europe is not
adhered to in relation to the ethical element of the concept of democracy.
A second paper notes that the recurso de amparo before the
Constitutional Court has become the main conduct for the extension in
Spain of the effects of the rights contained in the Convention. A third
paper considers the way in which the European Court of Human Rights
interprets the principles of lawfulness and respect for the Court’s
judgements and, in this context, the Twitter judgement of the Turkish
Constitutional Court which occupied the agenda of Turkey is examined.
A statistical analysis of applications against Turkey before the ECtHR is
presented in another study on the ECHR and Turkey, and the judgements
of the Court and effects of recommendations of Committee of Ministers
of the Council of Europe in national legislation and the Conseil d’Etat,
are evaluated. Next, the relationship between the Supreme Court and
constitutional complaint is assessed. The approach of Turkish higher
judicial bodies to the principles of the ECHR is scrutinized in the light of
the ECtHR decisions. Another paper analyzing on the relationship
between the ECHR and Turkey shares observations on the Turkish
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constitutional complaint as an effective remedy in respect to the ECHR
case law.
This issue includes for the first time an article writed in German.
Its topic is related to the emerging human rights issues in the Kobanê
incidents: “A Curfew without State of Emergency?”
Under the constitutional law news, there is a press release in
Turkish and English on “Respect for the Constitution and Democratic
Processes” with 30 academics’ signatures.
There will be papers on domestic constitutional law and human
rights in the next issue of the Constitutional Law Journal. In addition,
there will be a chance to read papers on the Egyptian, Hungarian,
Colombia and South Africa Constitutions.
Have a good read!
İbrahim Ö. Kaboğlu
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