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Küyerel iki yıldır davetlilerin katıldığı “Düşünsel Etkinlik” top-
lantıları düzenliyordu. 2010-2011 dönemini “Demokratikleşen 
Türkiye’nin Yeni Anayasası” konulu panelle açmış olduk. 

Küyerel’i çoğunuz tanıyorsunuz ama kısaca anlatmam gere-
kirse: Küyerel 1995 yılında bir Düşünce Grubu olarak kuruldu. 
“Küresel düşünüp yerel davranmak, yerel düşünüp, küresel dav-
ranmak” ilkesinin değişen dünya koşullarında anlamlı hale gel-
diği düşüncesinden hareketle “küresel” ve “yerel” sözcüklerinin 
kısaltılması sonucu Grubun adı “Küyerel” olarak belirlendi. Kü-
yerel Düşünce Grubu, 1995-2001 yılları arasında bir dizi paneller 
yaptı, yayınevi olarak faaliyet yürüttü.

2005 yılında daha geniş bir arkadaş grubu bir araya gelerek, 
“Küyerel Düşünce Platformu” adı altında kuyerel.com web sitesi 
ve kuyerel mail grubu olarak faaliyete başladılar. 

2008-2009 ‘da “Solda Yeni Arayışlar” 2009-2010’da “Değişen 
Dünya ve Değişen Türkiye’de yeni Siyaset ve Nasıl bir Sol” başlıkla-
rı altında davetlilerin katıldığı 15 toplantı yapıldı. Bu toplantılar 
kitap olarak yayınlanacak. 

Küyerel’in 2010-2011 dönemi ilk toplantı konusunun “yeni 
anayasa” olduğunu duyurmaya başladığımızda, “Türkiye’nin 
gündeminde yeni bir anayasa yok, siz böyle bir toplantıyla ne 
amaçlıyorsunuz”, “Küyerel de kendi anayasasını mı hazırlamak 

Açılış Konuşması

H ü s e y i n  Ç a k ı r
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istiyor?” gibi sorular oldu. Biz düşünce platformu olarak bir ana-
yasa hazırlamayı düşünmüyoruz. Zaten hemen herkesin cebinde 
alternatif bir anayasa var. Kabul edildiği günden bu yana tartı-
şılan 12 Eylül anayasasının tümden değiştirilmesi 12 Eylül 2010 
referandumundan önce de gündeme geldi ve 2011 seçimlerinden 
sonraya bırakıldı. 

Türkiye’de siyasal sorunlar tartışılırken meselenin özünden 
uzaklaşarak, “seninki veya benimki doğru” şeklinde kutuplaşma-
lar oluyor. Şu anda anayasayı kimse tartışmıyor “dingin” bir or-
tam var, bunu tırnak içinde söylüyorum; Türkiye her gün yeni bir 
heyecana uyanıyor. Anayasa tartışmalarının çok fazla gündemde 
olmadığı bir ortamda bu tartışmayı beyin fırtınası gibi entelek-
tüel bir faaliyet olarak yapmak istiyoruz. Bu içerikli toplantıları 
önümüzdeki aylarda devam ettirmeyi düşünüyoruz.

İki oturum halinde sürecek olan toplantımızın ana başlığı “ 
Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası”. İlk oturumumu-
zun başlığı “ Anayasanın özü/Felsefesi”, ikinci oturumun başlığı 
“Anayasanın Yapılış Yöntemi”. Çok değerli konuşmacılar bu iki 
konuda tezlerini ve düşüncelerini bizlerle paylaşacaklar. 

Bu toplantıya katkılarından dolayı Heinrich Böll Stiftung Der-
neği Türkiye Temsilciliğine teşekkür ediyorum.

Tekrar hoş geldiniz
İlk oturumumuzun konuşmacılarını davet etmek istiyorum. 

Sayın Osman Can, Sayın Ali Yaşar Sarıbay, Sayın Hüseyin Hatemi 
ve Sayın Öykü Didem Aydın. 

Sözü toplantı moderatörü Sayın Osman Can’a bırakıyorum.



Ben de bir İstanbullu olarak konuşmaya başlıyorum, bu çok gü-
zel bir şey. İstanbul’un gürültüsüne ve yol temposuna rağmen 
İstanbul’dan henüz şikâyet etmedim. İstanbul çok güzel bir kent. 
İstanbul bu sisli havasına, Cumartesi yorgunluğuna rağmen bu 
saatte burada bulunan ve anayasa konusunun gündeme alınma-
sına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş gel-
diniz efendim. 

Yeni anayasa konusu 13 Eylül itibariyle zaten gündeme gel-
mesi gereken bir konuydu. Aslına bakarsanız zaten gündemden 
hiç düşmeyen bir konu. Türkiye’nin yeni bir anayasa tartışması-
nın gündemden düşürmesi mümkün değildir. Türkiye, ya yeni bir 
anayasa yapma yoluna girecek ve kendi barışını tesis edecek veya 
Türkiye bir ayrışmaya doğru gidecek. Çünkü toplum eski toplum 
değildir. Yepyeni bir toplumsal yapı ile karşı karşıyayız. Toplum 
politize oldu, toplumun bütün farklılıkları politik kimliklere dönüş-
tü ve politik kimlikleri bir arada tutmanın yolu bu farklı kimliklerin 
elbirliğiyle kendi anayasasını yapıyor olmasıdır. Kendi anayasasını 
yaptığı zaman bir barış imkânı ortaya çıkabilir. Türkiye aslında 
bu yeni anayasa süreciyle kendi barışını arıyor. Biz bu barışı nasıl 
tesis edeceğimizi tartışacağız. Yeni bir anayasada felsefe, öz na-
sıl olmalı? Yepyeni bir anayasanın temel esasları nasıl olmalı? Bir 
anayasa neyi ifade etmeli? Bunları konuşacağız. 

Moderatör: Doç. Dr. Osman Can

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi

17 
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Yeni anayasa tartışmasının siyaset sosyolojisi açısından 
imkânları, sınırları ve problemlerini bir şekilde masaya yatırma-
ya çalışacağız. Diğer yandan bu olaya hukuk felsefesi açısından 
da bakmaya çalışacağız. Ama anayasa yapım süreci de bir ana-
yasanın içeriği kadar önemli. Çünkü çok ideal ve muhteşem bir 
anayasa ortaya koyabilirsiniz ama bu anayasa yapım süreci itiba-
riyle de meşrulaştırılamadığı zaman hayata geçme şansı bulamaz. 
Bizim hayatımıza tesir etmesi ve barışımızı sağlaması çok fazla 
mümkün olmaz.

Bu çerçevede sözü önce sevgili hocamız Ali Yaşar Sarıbay’a bı-
rakmak istiyorum. 

Ali hocamız Bursa Uludağ Üniversitesinden ve Bursa’ya âşık 
birisi. Oradan ayrılmayı hiç düşünmüyor. Türkiye’nin siyaset sos-
yolojisi konusunda ufku açık ve çok önemli eserler üretmiş olan 
bir hocası. Biz “artık İstanbul’a gitme vakti geldi” deriz ya, ho-
camızın İstanbul’a gitme vakti hiç gelmiyor; çünkü Bursa’yı çok 
seviyor. Şimdi kendisine sözü veriyorum. Buyurun hocam, 20 
dakikalık süreniz var.



Bu davet vaki olduğunda bildirdiğim “Anayasanın politik mahi-
yeti” diye bir başlıktı. Burada bu konuyu irdelemeye çalışacağım. 

Anayasa meselesi demokrasinin en önemli meselesi olarak 
görülmekle beraber bir husus gözden kaçırılıyor. O da demokra-
sinin münhasıran hukuki bir mesele olduğuna dair bir anlayışın 
çok doğru olmadığı hususu. 

Benim karşı çıkacağım veya açmaya çalışacağım husus tam da 
budur. Demokraside hukukun yeri son derece önemlidir ama de-
mokrasi münhasıran hukuki bir mesele değildir, politik bir mesele-
dir. Fakat bunun bu şekilde görülmemesinin birinci sebebi, bizim 
anayasa semantiğimizde gizlidir.

Hukuk Toplumsal Kontrol Aracı Olarak İşler

Osmanlıdan itibaren Kanun-u Esasi dediğiniz zaman anaya-
sa meselesi, devlet maslahatı olarak karşımıza çıkar ve anayasa 
adeta devletin toplum karşısındaki varlığını tanımlayan ve garanti 
altına alan bir mesele olarak görülür. Bu da hukuki düzenlemeyi 
esas alır. Hukuk antropolojisinde yapılan çalışmalara baktığınız 
zaman hukukun çok masum ve tarafsız bir şey olmadığını gö-
rüyoruz. Hukuk toplumsal kontrol aracı olarak işler. Bundan da 
kasıt şudur: Toplumsal kontrol dediğimizde birincisi, bir grubun 

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay

Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi öğretim üyesi

19 



20 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

hali hazırda sahip olduğu bir ekonomik, sosyal ve politik hak 
veya faydadan yoksun kılınması, ikincisi, yeni bir hak veya fay-
da elde etmesinin önlenmesi olabilir. Üçüncüsü de, bazılarına bir 
hak veya fayda sağlarken diğerlerinin bu haktan dışlanması an-
lamında hukuk, bir sosyal kontrol aracı olarak işlemektedir. Hal 
böyle olunca, hukukun veya yasanın toplumsal kontrol mekaniz-
ması olarak üzerine oturduğu zemin aslında bir ayrım yapmak ve 
istisna getirmekten oluşur. Neticede kesin kararı hedefleyen bir 
mahiyet gösterir. Kesin kararı hedeflediği andan itibaren hukuk 
egemenin hukuku olmuş olur. Bu politik sosyolojide de tartışılan 
önemli bir husustur. Bizde ise, anayasacılarımızın çoğu standart 
ders kitaplarında bile egemenliği anayasanın temel kavramı olarak 
belirlerler ve onun üzerine kuvvetler ayrılığı gibi meselelere girerler. 
Fakat egemenliği anayasanın hukuki bir temel kavramı olarak aldı-
ğınız zaman politik gücü kimin elinde tuttuğunun üstü de örtülmüş 
olur. Çünkü millet adına da olsa egemenlik bu açıdan soyut bir 
kavram olarak tanımlanır, ama politik iktidar ilişkilerin üstünü 
de örter. Bu şekilde baktığımız zaman hukuk, sosyal kontrol ara-
cı olarak “kesimler arasındaki” dengeyi düzenleyen bir mahiyete 
sahiptir. Bu da egemenliğin soyut olmadığını, sadece hukuki bir 
mesele olarak görülemeyeceğini ortaya koyar. 

Gerek anayasa hukuku, gerek parlamenter sistemin krizi me-
selelerinde önemli eserler vermiş olan Carl Schmitt der ki,” hukuk 
düzeninin anlamlı olabilmesi için, düzenin tesis edilmesi gerekir.” 
Yani düzenli bir durum yaratılmalıdır. Ben şimdilik buna intizam 
diyorum, birazdan bunu neden söylediğimi de açıklamaya çalı-
şacağım.

Düzenin anlamlı olabilmesi ve düzenin tesis edilmesi bir ege-
men gerektirir. Bir nizam bir egemeni gerekli kılar. Bu egemen 
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istisna yaratabilen, son tahlilde hukuku askıya alabilen bir işle-
ve de sahiptir. Çünkü o kesin karara sahip bir figürdür. Bütün 
mesele buradadır. Nitekim tarihsel arkaplana baktığımız zaman, 
milattan sonra 2. yüzyıldaki Roma’ya kadar gidecek olursak, ana-
yasa teriminin, esasen imparatorun yasama yetkisine ve o yetki-
ler bağlamındaki tasarruflarına atıfta bulunan teknik bir anlam 
içerdiğini görürüz. O dönemde imparator yetkisini sadece Kamu 
veya Cumhuriyet yararına kullanabilir olsa da, kendisini herhan-
gi bir sınırlamaya tabi görmezdi, çünkü egemendi. Ama uzun bir 
zaman sonra, 17-18. yüzyıllara gelindiği zaman halk figürünün 
politik sahneye çıkmasıyla beraber bu semantik değişti. Anayasa 
denildiği zaman genel olarak hükümetin iktidar kullanımının hu-
kuken sınırlandırılması ve bu sınırlar dâhilinde otorite kullanımı 
anlaşılır oldu. John Locke’dan başlayıp Amerikan Cumhuriyet-
çi kurucu babalarına baktığımızda bunu gayet rahat görebiliriz. 
Halkın bu şekilde politik sahneye çıkması önemli bir husustur. 
İktidar karşısında bir denge unsuru olarak Roma imparatorlu-
ğundan beri gelmiş olan anlayış, bu bakımdan biraz değişmiş 
oluyor. 

Halkın Egemenliği Dediğimizde Çok Soyut  
Bir Şey Söylenmiş Oluyor

“Halk” dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Demokrasi teoris-
yenleri gözüyle baktığımızda; halkın “herkes, pek çok, aşağı sı-
nıf, organik bütün, salt çoğunluk, sınırlı çoğunluk” gibi anlamları 
var. O zaman demokrasiyi halkın egemenliği olarak tanımladı-
ğımızda şu mantıki sonuca varıyoruz. “Halkın halk üzerindeki 
egemenliği”. Bu paradoksal bir sonuçtur. Bütün dava bunun bir 



22 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

tehlike olup olmadığıdır. Yani halk hem soyut hem somut bir en-
titedir. Eğer halkın halk üzerindeki egemenliğinden bahsedecek-
sek, bu bir kesimin diğer bir kesim üzerindeki egemenliği oluyor. 
Bu bir tehlikeden çok, politik ontolojik bir boşluktur. “Politik on-
tolojik boşluk” dememin sebebi de şu. Toplumsal kesimler çeşitli-
dir ve halkı bir özne yapan süreç tam da bu boşluğu doldurmada 
bir kesimin ön plana geçmesidir. Biz buna hegemonya diyoruz. 
Bu kesimin liderliği alarak, -bu kesim toplumsal bir sınıf olabilir, 
herhangi bir grup veya gruplar bileşkesi olabilir- bunları birazdan 
daha somut şekilde açacağım. 

Demek ki halk hem bir parça hem bir bütün olarak var ve bu 
şekilde bir politik yapılanmanın nüvelerini bağrında taşıyan bir 
şekillenmeyi içermekte. Bu anlamda baktığımız zaman hegemon-
yanın aslında somut halk kesimlerinden bahsedecekse tarihsel ve 
politik olarak değişebilirliği, belli bir momentte kurulup karşı bir 
hegemonyayı yaratabileceği, bu karşıt hegemonyanın belki ilerde 
onun yerine geçeceği ve ondan sonraki karşıt hegemonyayı ya-
ratacağı gibi diyalektik bir sürece dönüşmesi söz konusudur. O 
zaman halkın egemenliği dediğimizde çok soyut bir şey söylemiş 
ve sosyolojik gerçeklikten bunları koparmış oluyoruz. Burada halk 
dediğimizde ve mevcut çağdaş tartışma ve teorik tanımlamala-
ra baktığımızda aslında sayılmayanın sayılması diyebileceğimiz, 
bir Fransız politik teorisyenin, Jacques Ranciere’nin ileri sürdüğü 
kavramdır. Bu sayılma anı onun politikaya getirdiği tanımla ilgili 
bir şeydir. O da şudur: Politikanın tamı tamına polis diye tanım-
lanması. Bu nizamdır. Onun “Uyuşmazlık” adlı kitabını Türkçe-
ye çeviren Hakkı Hünler buna çok yerinde bir karşılık bulmuş ve 
“nizam” demiştir. “Nizam” herkesin yerini belirleyen, hiyerarşik 
olarak bunu sabit hale getirmiş, kimlerin konuşup kimlerin konuş-



23 Anayasanın Özü, Felsefesi

mayacağını tayin eden politik, sosyal ve kültürel kodlar geliştirmiş 
ve hâkim kılmış bir düzeni tasvir eder. Buna karşı zorlamanın ol-
duğu, yani bir parazitin belirdiği anda politik olan devreye girer. 
Polis denildiği zaman, öz olarak bir tarafın payını veya paydan 
yoksunluğunu tanımlayan ve genellikle örtük bir yasadan bah-
seder. Burada dediğim gibi, kimin duyulur olabileceği veya ola-
mayacağı belirlenmiştir. Bunu zorlayan momentte politik olan 
devreye girer. Bu politik olanın kuruculuğu esasen bizim mevcut 
şemamızı değiştiren birşeydir. 

Anayasa tartışmalarının özünün de burada yattığı kanısın- 
dayım. 

Yeni Bir Anayasa Olduğu Zaman Her Şey 
Hallolacak Sanılıyor

Anayasayı hukuki bir metin olarak aldığınız zaman belki de bir 
polisin nizamını tanımlamış oluyorsunuz. Mesela Türkiye’de ne-
den anayasa daha yoğun bir şekilde gündeme geldi? Neden 2010 
referandumunda bu kadar tartışıldı? Referandum sonucuna bak-
tığınızda yüzde 42 ile yüzde 58, benim burada anlattığım hege-
monya tanımına tamı tamına uyan bir tasvirdir. Çünkü bugün 
yüzde 58’lik bir kesim halkın lider kısmıdır, ön plana geçmiştir, 
hegemonyasını kurmuştur. Bunu sosyolojik anlamda kullanıyo-
rum, tahakkümünü kurmuş anlamında değil. Bu kendinden ön-
ceki polis düzenine bir paraziti ifade etmektedir. Fakat diyalektik 
olarak yeni bir parazitin doğmasını da bağrında taşımaktadır. 
Biz demokrasiyi bu şekilde ele aldığımız zaman bunun doğal ve 
normal bir akış olduğunu kabul ettiğimiz zaman çok daha farklı 
ufuklarla meselelerimize bakabileceğimizi söyleyebilirim. Aslın-
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da biz yeni bir anayasa olduğu zaman her şey, şikâyet ettiğimiz bir 
takım şeyler kendiliğinden hallolacakmış gibi bir anlayışı yayıyo-
ruz. Bu gerçekten yaygınsa, söz konusu olan yanlış bir yaygınlık-
tır. Çünkü bu şu demektir: Politik olandan soyutlamış bir şekilde, 
yeni bir polis düzeninin unsurlarını onaylamış oluyoruz. Evet, bu 
yeni bir polis düzeni değildir. Eski polis düzenine bir parazitle, 
halk kesimlerinin yoğun talepleriyle politik bir süreç içinde orta-
ya çıkan bir unsurdur ama yeni politik olanın da varlığına işaret 
etmektedir.

Şimdilik bu çerçeveyi bu kadar açıyorum. Daha sonra sorular 
vesilesiyle ayrıntılara da belki gireriz. Teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Osman Can
Evet, Ali Yaşar Sarıbay’a çok teşekkür ediyorum. Zamanını çok 
tasarruflu kullandı demeyeceğim hatta zamanı varken, tartışma-
lara daha çok vakit ayırmak amacıyla konuşmasını biraz erken 
bitirdi. Bu da çok değerli bir katkı. Çünkü sorular üzerinden yü-
rütülecek olan tartışma, aslında politik olanın ne olduğunu belir-
li ölçüde yansıtacaktır. Biz burada konuşmacılar olarak yalnızca 
kendi bildiklerimizi size aktarmakla sağlıklı bir tartışma yürüte-
meyiz. Sorulara fazla vakit tanınması bu yüzden çok önemli. 

Ben fazla vakit kaybetmeden hemen sevgili hocam Profe-
sör Hüseyin Hatemi’ye sözü vermek istiyorum. Kendisini zaten  
tanırsınız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üye-
lerinden, emekli ama halen devam ediyor. Söz sizde hocam, 20 
dakikanız var.



Sayın hazır bulunan saygıdeğer bilimciler, anayasanın felsefesi 
hakkında konuşacağım. İki bölümde bunu ele almak istiyorum. 
Birincisi mevcut anayasanın, halen yürürlükte olan 1982 ana-
yasasının felsefesi nedir, bir de benim kendi kanaatimde olması 
gereken anayasanın felsefesi nedir. Olanın ve olması gerekenin 
felsefesi. 

1982 Anayasasının Felsefesi Nedir?

Önce 1982 anayasasının felsefesini tespite çalışırsak, 1982 anaya-
sasının en dehşet verici özelliği, doğru ve olması gereken bir temel 
felsefeden yoksun olmasıdır. İyi bir anayasa, insan onuru ve hak 
ve hürriyetini, eşitlik adaleti ve somut olay adaleti olarak adalet 
kavramını esas alır. 1982 anayasası ikinci maddesinde insan hak-
larına saygı ibaresini kullanmasına rağmen dikkat edelim, sadece 
saygılıdır, bağlı denilmemiştir. Bağlı kelimesini ne için kullanıyor? 
“İnsan haklarına saygılı devlet maskesi ardında iş bu anayasada 
belirtilen temel ilkelere dayanan bir hukuk devleti” dese yine in-
san haklarına saygılı olur, mahsurlu olmaz. Çünkü anayasanın 
metninde belirtilen temel ilkeler esasen insan haklarını temel hak 
ve hürriyetlerini koruduğu için yine sürç-ü lisan olmuştur, saygılı 
burada bağlı anlamında diyebilirdik. Ama anayasada belirtilen te-

Prof.Dr. Hüseyin Hatemi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi
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mel ilkelere dayalı bir hukuk devleti demek de istemeyip, başlangıç-
ta belirtilen temel ilkelere dayalı bir hukuk devleti diyor. Hâlbuki 
Başlangıç’ta belirtilen temel ilkelere dayanan devlet, bir hukuk 
devleti olamaz. Başlangıç’ta belirtilen ilkeler anayasanın metinin-
de açık seçik belirtilen ilkeler olmaktan çok, bu ilkeleri yürürlük-
ten kaldırma yetkisini, “bunlara kulak asmayın, bunlara güven-
meyin” ihtarını ihtiva eden bir ifadedir. Zaten temel ilkeler sözü 
de, çok dikkat çekici bir biçimde, Yalnız Başlangıç bölümündeki 
temel ilkeler diye kullanılmıştır. Anayasanın asıl metinde olan il-
kelerin, temel ilke olması gereken anayasa kurallarına ilke denme-
miştir, temel ilke denmemiştir. Anayasa hükümleri, temel hukuk 
kurallarıdır, denmiştir. İlke, prensip anlamında, kuraldan daha 
üstün bir anlam ifade eder ve değişmez ilkeler bunlar olmalıdır. 
İnsan onurunda istisnasız bütün insanların eşitliği ilkesi ve somut 
olan adalet ve hakkaniyet ilkesi, demokratik ve sosyal hukuk dev-
leti nitelikleriyle demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesi ama 
başlangıçta belirtilen temel ilkelerden bahsedilmektedir. Anaya-
sanın temel haklarına tek başına temel hak ve hürriyetler denmek 
bile istenmeyip bunlara özünde ödev ihtiva eden haklar denmiştir. 

Anayasanın Başlangıcı İtaati Emrediyor

Temel haklar ve ödevlerden bahsedilip, bununla da yetinmeyip, 
her temel hakkın yanında bir de ödev vardır, sorumluluk varıdır 
diyerek, Başlangıç bölümündeki itaat ihtarı anayasanın metinin-
de de bu şekilde temel haklar içerisinde topluma karşı ödevler 
sorumluluklar vardır diyerek, temel hak ve hürriyetler bir nevi 
nispi haklar haline getirilmiştir. İtaat edersen Başlangıç bölümü-
ne uyarsan, bu haklardan istifade edebilirsin ve bunlar bir nevi 
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sözleşmeden, bir hukuki ilişkiden, yani devletle birey arasındaki 
sözleşmeden doğan nispi nitelik ve haklardır. Ama temel ilke 
olan, temel ilkeler ihtiva eden Başlangıç bölümünün ise özeti şu-
dur. Bu Başlangıç bölümü bir nevi herkesin anayasası değil, asıl 
anayasa olarak kabul edilmesi istenen özel anlamda, “demok-
rasiye âşık, vatan ve millet sevgisi olan Türk evlatlarına emanet 
edilmiştir”. Alman anayasası gibi karşı koyma hakkı, demokratik 
ve anayasal düzeni ihlal etmeyi tasarlayan herkese karşı burada 
da vatandaşlık bağı anlamında bir Almanlık kastediliyor. Yoksa 
bizde olduğu gibi bazen, vatandaşlık bakımından “herkes eşittir 
ama cemaat olarak eşit değildir” diye hukukçuların akıl almaz yo-
rumlarının yapıldığını görüyoruz. “Vatandaşlık bağıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’ne bağlı olan herkes Türk’tür”. Ama biz burada va-
tandaşlıktan bahsetmiyoruz ki. Cemaat mensubu olarak bu kişi-
lerin haklarından bahsediyoruz. Orada da hiçbir anayasal temeli 
olmadan mütekabiliyet ilkesini devreye sokabiliriz. Anayasanın 
meninde temeli yok ama anayasa metnini kim dinler? Çünkü 
Başlangıç bölümünde şöyle denmektedir: “Hiçbir haliyet, hatta 
seçim haliyeti ve iktidara gelme haliyeti eğer Türk milli menfa-
atlerine aykırı olursa koruma görmez”. Şu halde parti kapatılır, 
iktidardaki partinin de kapatılmasına teşebbüs edilir, böylelik-
le anayasanın Başlangıç bölümüne, asıl anayasaya uygun ikinci 
madde ile perçinlenen Başlangıç bölümüne uygun bir davranış 
yapılmış olur. 

Onların vicdanı gayet rahattır çünkü anayasanın temel ilkeleri 
Başlangıç bölümündedir. İkinci maddede Başlangıç bölümünde 
belirtilen “temel ilkelere dayanan bir hukuk devleti” deniliyor. 

Hukuk felsefesine göre “insan hakları, hukuken korunan 
menfaatler olmalıdır”. Mutlak hak niteliğinde hukuk düzeninin 
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koruduğu menfaatler olmalıdır. Ama bunlara yalnız hak den-
mekle yetinilmeyip, hak ve ödevler denilip içine bir de nispilik so-
kulunca, mutlak yetki “Türk milli menfaatlerine aykırılık” tespiti 
yapan, gücü sosyolojik olarak elinde tutan bir kurum veya kişi 
demek ki, gayet anayasaya uygun bir şekilde darbe teşebbüsüne 
girebilir. Başarıya ulaşmasa bile bunların tutuklanması, olmadık 
bir rezalet sayılır. Çünkü bunlar vazifelerini yapmışlardır. Baş-
langıç bölümünde kendilerine verilen yetkiyi kullanmışlardır. 
Yani Başlangıç bölümü elimizden şu teselliyi de almaktadır. Nasıl 
olsa anayasanın metninde de aynı temel ilkelerin tekrarlandığını 
söyleyebilseydik, o zaman tekrarda zarar yoktur. Tekrar güzeldir 
veya müstahsendir, ama bu teselliyi Başlangıç bölümü elimizden 
almaktadır.

İnsanlık Onuru Yerine: Türk Varlığı, Türklüğün 
Tarihi Milli Menfaat İlkesi Esas Alınıyor

Avrupa Birliğine uyum sağlamak için 2001’de makyaj yapılan 
şeklinde dahi bu anayasasının temel ilkesi Alman anayasasında 
olduğu gibi insanlık onuru değildir. “Hiçbir faaliyet Türk milli 
menfaati, Türk varlığı, -insanlık değil- Türklüğün tarihi ve mane-
vi değerleri karşısında koruma görmez” ilkesidir. Koruma görmez 
ne demek? Parti kurmak, seçime katılmak, iktidara gelmek, hü-
kümet olarak faaliyet göstermek de koruma görmeyecektir. Ama 
bunu söylerken de “anayasal düzenin ihlali teşebbüsü koruma 
görmez” denmemektedir. Türkün milli menfaatlerine karşı hiç-
bir faaliyet koruma görmez denmektedir. Yani anayasal düzenin 
korunmasına önem verilmemektedir. Alman anayasasının karşı 
koyma hakkını her Alman vatandaşına tanımasından farklı bir 



29 Anayasanın Özü, Felsefesi

durum vardır. Çünkü burada anaysa yine yanlış bir metafizikle 
Türk milleti tarafından demokratik hukuk devletine bile aşık de-
ğil, sadece demokrasiye aşık, o da laf olsun diye söylenmiş bir söz, 
onlara, Türk evlatlarına, demek ki herkes de Türk evladı değildir.

Oysa hukuk felsefesinde hak hukuk düzeninin koruduğu 
menfaattir. Demek ki Başlangıç’ta belirtilen temel ilkelerin de 
temel ilkesi 1982 anayasasının temel normu şudur: Anayasanın 
metin bölümünün koruduğu menfaatler, insan hakları, temel hak 
ve hürriyetler ancak nispi nitelikte temel hak sayılırlar, Türk milli 
menfaatleri karşısında hiçbir koruma görmezler. Şu anda Başlan-
gıç bölümündeki temel ilkelere dayanan hukuk devleti Türk milli 
menfaatlerine özel bir koruma sağlayarak bu menfaatleri mutlak 
haklar niteliğinde düzenlemiş, Türk milli menfaatleri kapsamına 
gücü elinden tutan, yorumuna girmeyen temel hakların sahibi, 
somut bir Türk vatandaşı olsa bile anayasanın metin bölümü-
nün vatandaşlık bağı ölçüsüne bakılmaksızın, nispi nitelikte gör-
müştür. Başlangıç bölümünün Türk saymadığı kimselerin temel 
hakları ikinci kısım başlığında belirtildiği üzere temel ödevler 
karşılığında, ikinci kısmın ikinci bölümünün başında belirtildiği 
üzere, yine kişinin ödevleri karşılığında tanınmış olan nispi nite-
likte haklardır. 

Türk milli menfaat ve ödevlerinden söz edilmediğine göre 
ve bunlara karşı herkesin temel hakları, anayasada bir “herkes” 
ve özel anlamda bir “Türk” ayrımı vardır. Başlangıç bölümünde 
“herkes temel haklara sahiptir” ama bu o kadar önemli değil. Biz 
herkes değiliz, bunu söyleyenler bunu savunur. Bizi herkesten 
ayırın demek isteyenlerdir. Hani bir şarkı vardır, “kız sen geldin 
çerkesden, pek güzelsin herkesten” diye. Onlar da buradaki her-
kesten güzel olan kızcağızın yerine kendilerini koyanlardır. Biz 
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herkesten pek güzeliz, pek üstünüz diyenlerdir. Bunlara karşı 
herkesin temel hakları ileri sürülemez.

Şu halde kanun önünde eşitlik diye dar bir şekle sokulan in-
sanlık onuru ve istisnasız eşitlik ilkesi ki, tabii hukukun en temel 
evrensel birinci ilkesidir, bu da anlamını yitirmektedir. Ankara’da 
demokratikleşme toplantısında da bir ayırım yapmıştım. Bun-
lar kimlerdir? Hatta kendileri tarafından söylendiği için hakaret 
manasına gelmez. Övgü terimi olarak kullanıldığı için söylüyo-
rum, bunlar “Çılgın Türkler” dir. Bunların karşısında kendilerin-
den saymadığı kişileri de Başlangıç bölümündeki ihbarla “Çılgın 
Türk” tabir edilmek istenmektedir. Yani siz herkes güruhundan-
sınız, biz ise “Çılgın Türk”üz, bize karşı dikkatli olun. Aksi tak-
dirde seçim sonucunda iktidar faaliyetleri içinde hiçbir faaliyet 
milli menfaat karşısında mutlak korumaya haiz olmadığına göre 
darbeye başvurmak da Başlangıç bölümünün son fıkrasında sözü 
edilen Türk evlatlarının meşru bir ödevi ve hakkı olur. 

Yeni Anayasa Mutlaka Bu Durkheim-Gökalp 
Felsefesinden Soyutlanmalı

Demokrasi aşkından üstün olan, “Türk evladının vatan ve millet 
sevgisi”dir. Ama bu vatan ve millet sevgisinin de herkeste olması 
gerekir, tabiidir. Ama bunu da tekellerine almak isterler. Görü-
lüyor ki 1982 anayasasının felsefesi Ziya Gökalp’in Türkçülükten 
uyarlanmış felsefesinden, eğer felsefe demek caizse, bir adım ile-
riye gitmemiştir. Temel haklar mutlak korumaya haiz değildirler. 
Herkesin temel hakkının özünde ödevi de yer alır. 

1982 anayasası, “sakın hakkım var deme, hak yoktur vazife var-
dır” diyor, Ziya Gökalp’in bir şiirinde söylediği gibi. “Sen ben yok 
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uz, biz varız da demektedir.” Hâlbuki insan hakları bireye tanınan 
haklardır. “Sen ben yok uz biz varız, hem Oğan hem kullarız,” biz 
demek bir demektir, sen ben ona taparız. Peki, hiç olmazsa tesel-
li bulalım, herkes de bu “biz”e dâhildir. Demek ki bu metafiziğe 
göre biz de Oğan’a dâhiliz, tanrısal metafizik varlığa dâhiliz. O 
zaman da yok siz dâhil değilsiniz denmesi, biraz önce izah etti-
ğim gibi, söz konusu olmaktadır. Bu anayasadan bu şekliyle ancak 
faşizm doğabilir. Gücü elinde tutanlar bu anayasası ancak faşizme 
yol açan bir anayasadır. Perşembe darbelerinin gelişi bu Çarşam-
ba anayasasından belli olmaktadır. Senin ve benim tapacağımız 
“biz” tanrısının da bir başrahibi olması gerekir. Bu faşizm dininin 
ruhani hiyerarşisinin aşamalarında başrahibe biat etmeyenler yer 
alamazlar. Yeni anayasa mutlaka bu Durkheim-Gökalp felsefesin-
den soyutlanmalı ve arındırılmalıdır. 

Peki, yeni anayasanın temel felsefesi ne olmalıdır? Zaman dar-
lığı dolayısıyla son derece özetleyerek söyleyeyim. 

Yeni Anayasa Evrensel Ahlakın Vericisi Olan Tabii 
Hukuk ve Evrensel Ahlak Felsefesi Olmalıdır

Elbette “evrensel ve tabii hukuk ilkelerinin, insanlığın ortak ha-
zinesinin hukuk ile paydaşan evrensel ahlakın vericisi olan tabii 
hukuk ve evrensel ahlak felsefesi” olmalıdır. Tabii hukuk felsefe-
si davranış felsefesidir. Doğru bir varlık felsefesine dâhil olmayan 
bir davranış felsefesi -adına ne dersek diyelim- bir süre sonra iflas 
eder. Mutlak ve zorunlu varlık, bir fiksiyon, bir varsayım değildir. 
Kanıtlanmaya asla muhtaç olmayan bir apaçıklıktır. Varlığı inkâr 
etmek mümkün değildir, varlığı inkâr eden kendini de ikrar et-
miş olacağından mutlak varlığı da ikrar etmiş olur. Ancak ahlak ve 
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hukuk alanında doğru bir davranış felsefesi bilincine sahip olmak 
için sadece mutlak varlığı ikrar etmek de yeterli değildir. Varlık 
felsefesinden davranış felsefesi alanına ancak sevginin varoluş felse-
fesi köprüsü ile geçilebileceğini de kavramak gerekir. Yoksa varlığı 
mekanik, determinist kanunların hakim olduğu, başlangıcı olma-
yan bir varlığı, tabiat adı altında kabul etmek de davranış felsefesi 
alanında insanı doğruya iletmez. Ondan sonra bu varlığın sevgi 
olduğunu ve yeryüzü hayatının bir sevgi imtihanı olduğunu kabul 
etmek gerekir. Ancak sevginin varoluş felsefesiyle doğru davranış 
felsefesi alanına ulaşabiliriz. Bu köprüden başka bir köprü yoktur. 
Ahlakın ve hukukun ortak temel ilkeleri olan evrensel tabii hukuk 
ilkeleri sevgiden kaynaklanır. Adaletin doğru anlamına varabil-
mek için adaletin sevgiden doğan adalet olması gerekir. Hukuk 
felsefesi alanında ruhaniyetine saygısızlık olacağı korkusuyla sev-
giden söz etmekten utanmayı artık bırakmalıyız. 

Davranış felsefesi alanında sevgiden kaynaklanan ilk temel de-
ğer adalettir. Adalet içi boş bir kap değildir, içine istersek turşu 
istersek bal koyamayız. Sevgi, adalet terimi kabını bize içi dolu 
olarak verir. Sevginin bağışı, içine ne isterseniz koyun diye ve-
rilmiş bir kap değildir. Değişken bir kavram da değildir. Üzerine 
adalet etiketi yapıştırılmış boş bir kap değildir. Bu bağışı aldıktan 
sonra da içeriğini boşaltıp zulüm doldurmaya ve “zulmün adını 
adalet, adaletin adını zulüm” koymaya yetkimiz yoktur.

Adalet ilkesinin birbirinden ayrılmaz iki boyutu vardır, bu alt 
ilkeler ki anayasanın temel ilkeleri bunlar olmalıdır. Bundan kay-
naklanan temel alt ilkelerdir. Bu iki temel boyutun birincisi, eşitlik 
adaleti ilkesidir. Hiçbir istisna olmaksızın, dil, din, cins, ırk farkı 
olmaksızın insanlık onurunda eşitlik ilkesidir. İkinci alt boyutu da 
hakkaniyet diyerek özetleyebileceğimiz, somut olay adaleti, istihkak 
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adaleti, kinetik adalettir. Somut olay adaletini gerçekleştirmektir. 
Tabii hukuk ve ahlakın ikinci temel ilkesi yine kinetik bir ilke olan, 
kimseye zarar vermeme veya dürüstlük ilkesidir. İşte doğru dav-
ranış felsefesinin birinci ilkesi, iki alt boyutuyla adalet ilkesi, tabii 
hukukun ve ahlakın ortak ilkesi olan sevgiden kaynaklanır. Dürüst-
lük ilkesi de ikinci ilkedir. Haklarını kullanırken ve borçlarını iğfa 
ederken başkasına zarar vermemek için özen göstermesidir. Laiklik 
de kabın üzerine yapıştırdığımız ad da, içine dolduracağımız helva 
veya turşu da, bizim tekelimizdedir. Herkes güruhundan olanlar, 
tüketici haklarını bize karşı ileri süremezler iddiasında olan “Çılgın 
Türkler”e bırakılacak bir husus değildir. Laiklik anlayışı, demokra-
tik hukuk devleti anayasasının, insanlık onurunda eşitlik ilkesi ve 
insan haklarına, hakkaniyet ve dürüstlük ilkesine aykırı olamaz. 
Bu terim çok kötüye kullanıldığı için anayasanın değişmez ikinci 
maddesinde laiklik terimine değil, olması gereken doğru içeriği-
ne yer verilmelidir yeni anayasada. İkinci madde şöyle olmalıdır: 
“Türkiye cumhuriyeti hukuk devletinin bu anayasada belirtilen 
evrensel ve temel ilkelerinden hiçbir dini, felsefi, siyasi görüş karşı-
sında ödün vermeyen demokratik ve sosyal hukuk devletidir.” 

Sonuç olarak doğru varlık felsefesinden, sevginin varoluş felse-
fesi köprüsüyle doğru davranış felsefesine ulaşıp orada da evrensel 
tabii hukuk ilkelerini değişmez ilkeler olarak gören bir anayasa 
yapmalıyız.

Sevgi köprüsünden geçilmeyecekse, yeni anayasa tabii huku-
kun temel ilkelerine dayanmayacak ve ancak bu temel ilkeler de-
ğişmez ilkeler olarak belirtilmeyecekse Başlangıç bölümü “Çılgın 
Türk” anayasası anayasa metni herkesin nispi güçte, göstermelik 
anayasası olarak kalacaksa ve şöyle denebilecekse; “insan hakları-
na, hukuk devletine, buzukiye, sirtakiye saygımız sonsuzdur. Ne 
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var ki, biz yine de tuttuğumuzu bırakmayız.” Başörtüsü konusun-
da dini cemaatlerin inançlarına göre yaşama hürriyeti konusun-
da biz “Çılgın Türker”in anayasa yorumu, metin ne olursa olsun, 
anayasanın sözünden üstündür denebilecekse, demagojiye prim 
veren bir karanlık uzlaşma metni ortaya konacaksa, anayasanın 
temel ilkelerine dayanmayan, yazılı olmayan kamu düzeni, töre-
leri ki, bu da büyük bir tehlikedir ve borçlar kanunu tasarısına da 
sirayet ettirilmiştir ama kimsenin haberi yok. Belki yirmi defadır 
yazılı ve sözlü olarak söylüyorum, “ kamu düzeni Osmanlının 
Nizami Alem telakkisi” gibi, temel ilkelerden bağımsız olarak - 
ki, Başlangıç bölümünün de felsefesi budur- Nizam-ı Alem söz 
konusuysa, bir hukuk kuralına dayanmayan bizim Nizam-ı Alem 
telakkilerimiz, yapılanı, alınan tedbiri, uygulanan yaptırımı meş-
ru kılar. “Nizam-ı Alem için karındaşların katli münasip olur.” 
Böyle bir yazılı olmayan, anayasaya dayanmayan, kamu düzeni 
töreleri anlayışı yine üstünlüğünü sürdürecekse, yeni anayasanın 
da derdimize deva olmayacağı şüphesizdir. İlginiz ve dikkatiniz 
için çok teşekkür ederim.

Doç. Dr. Osman Can

Sözü değerli meslektaşım Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si öğretim üyesi Öykü Didem Aydın’a bırakıyorum. 

Öykü Didem ile bizim Almanya’dan bir arkadaşlığımız var. 
Aynı üniversitede doktora çalışmaları yaptık. Yıllar geçtikten 
sonra tekrar karşılaşınca benim için büyük bir mutluluk oldu. 
Neden çok mutlu olduğumun başka bir nedenini, kendisinin ko-
nuşmasını dinledikçe eminim ki anlayacaksınız. Buyurun efen-
dim, söz sizde.



Ben hem Roman yazarıyım, hem de Anayasa Hukuku alanında 
öğretim üyesiyim. O bakımdan biraz dramatik ve görsel bir sü-
reçte sunumumu yapmaya gayret edeceğim. 

Ben biraz “anayasacılığın anlamını”, Yaşar hocam ve Sayın 
Hüseyin Hatemi hocam arasında bir köprü kurarak ele almak is-
tiyorum. Hatemi hocam anayasanın içeriksel, “felsefi” yönünden 
bahsetti. Yaşar hocam da anayasanın “politik, yani kuruculuk ni-
teliğini” ve “bir anayasa yapmaktan doğan, aslında boşluk olarak 
bahsettiği bir paradoksu” ifade ettiler kanısındayım. 

Temsili Devlet Hiçbir Zaman İdari Devleti 
Kendisine Tabi Kılamamıştır

Her anayasa öncelinde bir kurucuyu varsayar ve bu kurucu fer-
man, ya da benzeri anayasalar açısından ki, buna anayasa denilip 
denilemeyeceği de şüphesiz siyaset biliminde tartışmalı olabilir. 
Her durumda anayasa gibi bir metin, devlete nihai düzenini ve-
ren, gerek teşkilata gerek kurucu unsurlara -ki bu unsurlar insan 
topluluklarıdır- belirli bir coğrafyada yaşayan insanlar belirli bir 
düzen altında bir araya gelmiş olabilirler. Ya da bir arada bulun-
muşluktan doğan bir nihai düzeni kendilerine tanımak istemiş-
lerdir. Her anayasa bir kurucu unsuru gerektiriyor. Şüphesiz ku-

Doç. Dr. Öykü Didem Aydın

Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi
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rucu unsur derken: 1776’dan itibaren, Batı dünyasında, özellikle 
ABD’de bu kuruculuğun artık halk olması, hocamın da ifade ettiği 
gibi, varsayımsal bir konstrüksiyon olarak kabul edilebilir. Gerçek 
anlamda kabul edilebilir. 1776’da ve 1787’ye uzanan süreçte, ön-
celikle Amerikan eyalet anayasacılığı hareketlerinde, daha sonra 
federal anayasacılıkta, en son Fransız ihtilalinde görüyoruz. Hal-
kın kurucu iktidar ve kurucu güç olarak gündeme gelmesi, gerçek 
anlamda anayasa, halkın temsilcilerini sınırlandırmak için halkın 
kendisinin biçimlendirdiği bir metindir. Ben onun için bağlamı 
halka karşı parlamento çizgisi üzerinden yürütmek istiyorum. 
Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. İngiliz anayasacılığı ya da 
anayasasızcılığı sistemi içinde hiçbir zaman halk ve parlamento 
arasında bir ayrım yapılmaz. Anayasal teamüller dediğimiz şey her 
zaman parlamentonun değiştirebileceği şeylerdir ve parlamenter 
üstünlük esastır. Ama Thomas Paine düşüncesi, Amerikan aydın-
lanması, Amerikan bağımsızlığı, devamında Fransız ihtilali, ana-
yasacılık düşüncesini kökünden değiştirmiş ve anayasayı halkın 
kendi adına, iktidarın halk adına iktidarını kullandığını iddia eden 
kurumlarının ve organlarının sınırı olmasında görmüştür. 

İçerikten yönteme geçeceğim, daha doğrusu yöntemden içe-
riğe ilerleyeceğim. Çerçevemiz bir yanda Amerikan devriminden 
önceki anayasalar, onları bir tarafa bırakalım. Onlar kanımca ana-
yasa değil. Anayasa terimini çağcıl anlamda hak eden bir metin, 
halk adına harekete ettiğini iddia eden organların sınırlanması-
dır. Bu sınır şüphesiz halkın kuramsal veya fiili olarak bu organ-
lar üzerinde belirli bir denetimde bulunmasını gerektirir. Ama bu 
denetim demokratik cumhuriyetlerde çok kolay olmuyor. 

Cumhuriyetin bir düşüşü, daha doğrusu bir düşkünlüğü var. 
Bu düşkünlük Norberto Bobio’nun şu sözlerinde kendisini ifade 
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ediyor: “Temsili devlet hiçbir zaman idari devleti kendisine tabi 
kılamamıştır. Ordu, bürokrasi ve gizli servisler parlamenter de-
mokrasinin altındaki gizli unsurlardır. En iyi anayasa bile sadece 
günümüz devletinin muazzam karmaşık yapısının aldatıcı görü-
nümünü sergiler. Onun en derin kısımları şöyle dursun, gerisinde 
ya da ilerisinde ve içerisinde saklı olanları hemen hemen hiç gös-
termez.” Bu ifadeyi 1982 anayasası örneğinde sınamak istiyorum. 

Anayasanın Bir Paradoksu Var:  
İnsanları Bir Arada Tutmak

Görünürde bizi, halkı temsil ettiğini varsayımsal olarak, Yaşar 
hocamızın egemenlik kavramı altında ki bu bir perspektiftir. Bir 
anayasaya bir egemenlik veya halkın egemenliği perspektifinden 
bakmak zorunda değilsiniz. Ama bu bizim hukukçu olarak pos-
tulatımız olmak zorundadır. Bu metinde yazıyor. “Egemenlik ka-
yıtsız şartsız milletindir.”. Milletin olduğu zaman ben anayasa hu-
kukçusu olarak siyaset bilimciden ayrı bir düzlemde bunu bir veri 
kabul edip, bunun üzerinden doğruluk-yanlışlık, halk gerçekten 
egemen mi veya değil mi tartışmasını yürütebilirim. Siyasal ik-
tidarın hukuki fonksiyonel görünümü: Yasama, yürütme, yargı. 

Başka devletlerde, örneğin bugün Latin Amerika da yükse-
len anayasacılıkta seçmenler ve kurucu meclis de buna dâhil, beş 
hukuki fonksiyon var ama biz üçünü biliyoruz. Avrupa şimdilik 
üçünü biliyor ama ABD 5-6-7 diye bunu artırabiliyor. Demek ki 
parametrelerimizi anayasanın gerçek anlamına göre biçtiğimizde 
şu kuvvetler artabiliyor. Neden? Temel bir ilkemiz var. “Egemen-
lik kayıtsız şartsız milletindir.” Ama başka bir şey daha var, ege-
menliği millet adına kullanan anayasa ötesi kuvvetler ya da Nor-
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berto ‘nun dediği gibi bir görünür bir görünmez iktidar. Bunlar, 
siyasal iktidarın operasyonel görünümü, iç ve dış tehdit algısını 
oluşturmak, silahlı kuvvetler, siyasi güvenlik algısını oluşturmak, 
istihbarat, uygulanan hukuku oluşturma ve yönetme, bürokratik 
devlet, gündemi ve kamuoyunu oluşturmak, basın. Bunlar bizim 
görünmez iktidarımızdır ve bunlar da devletin. Bir noktada cum-
huriyet düşüşünün veyahut demokratik cumhuriyetlerin bir nevi 
düşkünlüğünün ya da şu fiksiyona, yani halk acaba egemen mi 
değil mi, buna yakın olup olmadığını denetleme parametreleridir.

Anayasanın bir paradoksu var. İnsanları bir arada tutmak. 
Almanların “was helt die Menschen zusammen” dediği felsefi 
problem. İnsanları bir arada ne tutar? Bu tutmadaki unsurlar, 
yani insanların yeni bir anayasa yapımı sürecinde bir araya gelip 
birbirleriyle çatışmaları, uzlaşmaları ve bir şekilde yeni bir metin 
oluşturmaya başlamaları kolay olmuyor. Yeni bir anayasa için bir 
anayasa ihtiyaçtan olması lazım. Ya yeni bir devlet kuracaksınız, 
ya devletin kurucu unsurları değişecek. Mesela Güney Afrika’da si-
yahlar veya Türkiye’de Kürtler diyecek ki, “ben de kurucu halkım. 
Beni de yazacaksın”. ”Demokrasiye âşık Türk evlatları” demek 
yetmez, ben de yükseliyorum, “demokrasiye âşık Türk ve Kürt ev-
latları” diyeceksin diyebilir. Kadın ortaya çıkabilir, başka kesimler 
ortaya çıkabilir. Bunlar insan unsurları. Anayasa bunun için ya-
pılır. Yeni ülke unsurları çıkabilir. Azerbaycan ile birleşmeye karar 
verebiliriz veya ülke topraklarından bir kısmı bizden ayrılmaya 
karar verebilir. Ülke, millet ve devletin teşkilatı unsurlarının geçir-
diği bir köklü değişim, kurucu değişim sürecidir. Bu sürecin kar-
maşıklığını kavrayabilmek sadece yöntem ve esas açısından bak-
tığınızda birtakım unsurların hepsini birden göz önünde bulun-
durmayı gerektirir. Hegemonya için, siyasal partiler, elitler, silahlı 
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kuvvetler, basın, asimetrik girişimler, klasik TV entelektüeli diye 
isimlendirmek istediğim akil psikolog, akil hukukçu, akil ekono-
mistler. Ama bir de hegemonya dışı var. “Boykota katılımın reddi, 
yeni gündem arayışı, isyan, direniş hareketleri, aykırı psikolog, 
aykırı hukukçu, aykırı ekonomist”, adli hatta siyasi kriminal, bü-
tün bu unsurlar bir anayasa yapımı sürecinin ne derece karmaşık 
olabileceğini gösteriyor.

Anayasacılık Devletin, Halkın Temsilcilerini 
Sınırlandırması Faaliyetidir

Bütün bu süreçte biraz önce ifade ettiğim aktörler bakımından 
eleştiriler var. En azından muhalefet partisi “ben yapacağım” di-
yebilir, ya da “beraber yapalım diğerlerini dışlayalım” diyebilir. 
Bunun tipik örneği uzlaşma komisyonlarıdır. Parlamentoda o 
anda oluşmuş çoğunluklar, iki-üç lider parti bir araya geliş, eşit 
oranda uzlaşma komisyonu kurulur. Parlamento dışındaki sivil 
toplumun nokta atışı önerileri vardır. “Kadın hakları, çevre du-
yarlılığı” gibi. 

Mesela parlamento karşıtı Ortodoks Marksist bir örnek diye-
bileceğimiz girişimler vardır. Ama bir de benim burada hem bir 
öneri olarak hem de kamuoyuna büyük ölçüde bilimsel bir tartış-
ma olarak açmak istediğim parlamento üstü demokratik konvan-
siyonculuk, yani barışçıl devrim, silkinip yenilenme fikri var. Tho-
mas Paine şunu demiş. “Yasama aşağıdaki nedenlerden ötürü ne 
kendi yetkisi içinde ne de birleşik bir komite halinde bir anayasayı 
biçimlendirmek için uygun bir organ değildir. Çünkü eğer anayasa 
bir sınır ise, bu sınır vekilin kendi vekâlet yetkilerinin kapsamını 
belirlemesini içeremez.” Postulatımız halk egemenliğiydi. Diyor-
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duk ki halk, egemendir ve yasama organına bu egemenliğinin ya-
sama yetkisini kullanmasını devretmiştir. Bu devir acaba yasama 
organının koruyucu unsurları değiştirebilmesini de içerebilmeli 
midir? Bu kurucu unsurlar sıradan yasama meselelerinden ay-
rılabilir mi? Örneğin bir yasama organı, ben bundan sonra bir 
anayasa değişikliği yaparak -hangi çoğunlukla olursa olsun- 20 
yıl yasama dönemidir diyebilir mi? Veya Kürt halkı “ ben de ku-
rucu unsur olarak ortaya çıkıyorum” veya Türklerin daha çılgın 
bir kısmını az çılgınlardan ayırıp “esas Türk budur” şeklinde bir 
tanım getirebilir mi? Thomas Paine “getiremez” diyor. “Anayasa-
cılık devletin, daha doğrusu halkın temsilcilerini sınırlandırması 
faaliyetidir “diyor. Çünkü anayasa siyasal iktidarın sınırıdır. Düz 
mantığa göre, yasama organı bir metni değiştirebilirse, kendisine 
konulan sınırları da değiştirebilir. Öyleyse yasama organı anaya-
sayı değiştirmek için uygun bir organ değildir. Ama kanımca eğer 
o anayasayı hakikaten bir halk yapmışsa, yani 1982 anayasasında 
bu paradoks yok. Çünkü hala şaşırıyorum ki, Kenan Evren’e veya 
bir takım darbeci komitelere kurucu iktidar deniyor. Asli kurucu 
iktidar eğer herhangi bir komitacı ekibe söylenebilseydi, o teori-
nin hiçbir anlamı yoktu. Asli kurucu iktidar fikri, halkın halk için 
halka dair yapmaya gayret ettiği bir anayasa için, Fransız devri-
mi sırasında tarafından dile getirilmiş bir kuram. Alıyorsunuz ve 
halkın asli kurucu iktidar fikrini üç beş generale uyguluyorsunuz. 
Buradan şu çıkıyor. Sanki bu vakte kadar benim söylediklerim, 
Türkiye’de parlamento anayasa yapamaz çünkü asli kurucu iktida-
rın koyduğu değişmez ilkeler vardır, haşa. Ayıralım, “halkın halk 
için halka dair fiktif de olsa varsayımsal bir egemenlik kuralına 
dayalı olarak ortaya koyduğu bir anayasa, yasamayı yürütmeyi ve 
yargıyı sınırlar” diyor. 
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Geçmişle Aydınlanmış ve Hesaplaşmış  
Bir Anayasa

Türkiye gibi henüz parlamenter egemenliğe dahi ulaşamamış ül-
keler açısından şüphesiz parlamento 12 Eylül’de yaptığı gibi bir 
dizi değişiklikle meşru bir anayasa değişikliğini gerçekleştirebilir. 
Ama bundan sonraki aşama bütünsel reform açısından kısmi re-
formu parlamentonun yapabileceğine inanıyorum. Ama bütünsel 
bir reformu işte bu varsayımsal kabul ettiğimiz halk egemenliği 
ilkesine göre biçimlenecek bir demokratik kurucu meclisin yap-
ması taraftarıyım.

Parlamento bir dizi değişiklik de yapabilir, hatta peyderpey 
düzeni dahi değiştirebilir. Toptan bir değişikliğin de avantajları 
ve dezavantajları var. Türkiye’de yeni anayasa sürecinde bunlar 
da tartışıldı.12 Eylül 2010’a dair düşüncelerimi söyledim. Halkın 
temsilcisi olan parlamentonun hep söylenegelen vesayet rejimini 
biraz olsun zayıflatmak adına yaptığı reformlar, 12 Eylül garabe-
tinden biraz uzaklaşma fırsatı vermiştir. Ama “yetmez” konusu 
burada gündeme geliyor. Gerçek anlamda halk egemenliğine eğer 
parlamenter çoğunluklar ve yükselen yeni kurucu değerler önem 
vereceklerse, bunun ötesi vasiler ortadan kaldırıldıktan sonra 
temsilcilerin olası aşırılıklarından da sakınma imkânı bulmaktır. 
Anayasacılık budur. Sırada şüphesiz hangi çaba olduğunu anlama 
fırsatını, bu vakte kadar anlattıklarım verdi sanıyorum. Sorula-
cak sorularımız var. Kısa anayasa mı, uzun anayasa mı, ideolojik 
cumhuriyetçi anayasa mı, neo-liberal, yeni sol veyahut karma de-
ğerleri barındıran bir anayasa mı, “biz Türk milleti mi yoksa biz 
Türkiye milleti mi, Türkiye milletleri mi, Türkiye halkları mı?” 
Tartışılması gereken unsurlar bunlar. 
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Hatırlatıyorum, ilk hedefimiz nasıl bir anayasa olmalı, ikinci 
hedefimiz geçmişle aydınlanmış ve hesaplaşmış bir anayasa. Şöyle 
bir hüküm acaba hiç düşünülemez mi? “Türkiye halkının egemen 
iradesinin üstün bir eseri olan bu anayasa cebir ve şiddet yolu 
halinde geçerli kalır. Anayasal düzeni cebren kaldıranların fiili 
kuvvet altında görev alan ve menfaat sağlayanlar cezalandırılır.” 
Tartışılması gereken bir hüküm, geçmişle hesaplaşmak adına. 
Yaşayan ve birarada yaşatan anayasa, dünyayı iyi okuyan anaya-
sa. Dünyayı iyi okumaktan kastım şu. Anayasacılığın anlamını 
Avrupa ile birlikte Avrupa ötesi dünyayı da kavramak ve soğuk 
savaşın bitimiyle ki bizim bütün çabalarımızın dünyada soğuk 
savaşın bitmesiyle de ilgisi var. Yani dünyada soğuk savaş biter-
ken yepyeni anayasalar yapıldı ve soğuk savaşın konvansiyonları 
aşılmaya çalışılıyor. Biz Türkiye olarak henüz o konvansiyonların 
ayırdında olmadığımız gibi, buradaki yolumuz konusunda da, 
soğuk savaşı sürdürmek istercesine, ayak sürüyoruz. Yeni anaya-
sa, bütün bu yeni gelişmeleri okuyan anayasa olmalı. 

Osman eğer bana bir beş dakika daha verirse toparlayacağım 
ve bitireceğim. Benim için ideal tartışma motifleri bunlardır. 

Birinci aşamada üniter devlet ilkesi tartışmalarımız var. İkinci 
aşamada kuvvetler ayrılığı ilkesine dair tartışmalarımız var. Ya-
sama yürütme ve yargı organları arasındaki anayasa krizine yol 
açabilecek tehlikeleri bertaraf edecek bir anayasa. Demokratik 
anayasal bir çıkış yaratacak bir anayasa. Üçüncü olarak demok-
rasi ilkesi açısından sıkıntılarımız var. Çünkü biz demokrasiyi 
sadece yasama yürütme yargıdan ibaret diye biliyoruz. Ama yarı 
doğrudan ve doğrudan demokratik haklar bugün dünyada yay-
gın olarak kullanılıyor. Latin Amerika bunun en yeni ve güncel 
örneği, ama Amerikan eyaletlerinde geri çağırma çok yaygındır. 
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Geri çağırmadan kasıt, yolsuzluk, rüşvet gibi sorunlardan bah-
sediyoruz. Neden geri çağırma müessesesini görev süresi içinde 
bir daha seçilene kadar beklemeden bir milletvekili ya da bakanı 
belirli bir halk girişimiyle geri çağırma olmasın? Bütün bunların 
yeni bir anayasa olarak tartışılması gerek. Hukukun demokrasinin 
önüne geçmemesi, yani hukuk devleti kisvesi altında demokratik 
dönüşümün engellenmemesi ve son olarak, temel haklara, azınlık 
haklarına, kültürel haklara saygı ve sosyal devlet meseleleri…

Sunumum biraz uzun oldu ama burada bitirmeyi yeğliyorum. 
Eğer sorular gelirse, bu hikâyenin devamı da var. 

Sorular - Cevaplar

Mehmet Naci Sümeli: Her dört konuşmacının görüşlerini bildir-
mesini yararlı görüyorum. Bu yeni anayasa hazırlama sürecinde 
ülkenin birlik ve bütünlüğünü tartışma dışı bırakarak yapılacak 
bir anayasanın özü ve muhteviyatı ne kadar demokratik ve çağdaş 
olabilir? Üç konuşmacının ve moderatörün de bu konuda görüş-
lerini öğrenmek istiyorum.

Recep Doğaner: Sanırım Türkiye’de anayasa tartışmaları ilk ola-
rak halkın tabanında tartışılan bir mesele oldu. Dolayısıyla bugü-
ne kadar kendilerini ifade edemeyen ve kendilerini bu anayasada 
görmeyen kesim, kendilerini bu anayasada nasıl ifade edebilir? 
Hüseyin Hatemi hocam “Çılgın Türkler” kavramından bahsetti. 
Biz Kürtleri eğer o yeni anayasaya dâhil edemezsek bu anayasa-
nın Türkiye halkı anayasası olarak kabul edilme ihtimali var mı? 
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İzleyici (ismi anlaşılamadı): Hatemi hoca Türk milleti ve Türk 
vatandaşının bölünmezlik hususundan bahsetti. Ben Öykü hanı-
ma bir soru soracağım. Amerika bildiğim kadarıyla bir coğrafya 
ismi. Oraya da Amerikan halkı deniliyor. Acaba yapılacak yeni 
bir anayasada Türk milleti veya Türk halkı yerine Anadolu mille-
ti/halkı denilebilir mi? Olabilir mi ve mantıklı mı?

İzleyici (ismi anlaşılamadı): Üç sorum var. Birinci sorumu Ali 
Yaşar hocama yöneltiyorum. Resmi ideoloji olmalı mı yeni ana-
yasada? Bunu güncel şartlarda düşünerek soruyorum. İkinci so-
rum şöyle. Bireyin güçlendirilmesi vurgusu ancak işverenlerin 
çok güçlü olduğu bir ülkedeyiz. Bir işveren anında binlerce işçiyi 
işten çıkarabiliyor. Çoğun içinde az da vardır, sonuçta toplumun 
korunması daha makul değil mi? Toplumun içinde zaten birey de 
var. Bu vurgu yapılmalı mı yapılmamalı mı? Bunu izah edebilir 
miyiz? Bu sorum Öykü hocamaydı. Hüseyin Hatemi hocama da 
son sorumu yöneltiyorum. Anayasa mahkemesinin parlamento-
yu denetlemesi demokrasi ile nasıl izah edilebilir?

Ömer Ağın: Sorumu Öykü hanıma ve Osman Can’a yöneltiyo-
rum. Toplumun istediği anayasa değişikliği sıradan bir değişiklik 
değildir. Öykü hocamın özetlediği biçimiyle ülkede millet ve dev-
let kavramında yeni değişiklikler isteyen bir kesim olduğu için 
yeni anayasa gündeme gelmiştir. Bugünkü anayasa değişikliğinin 
temelinde yatan bana göre budur. Ülkeye baktığımız zaman bu 
kavramların değişimi sürecinde en çok değişim isteyen kimler-
dir? Bu değişim sürecinin nesnesi olan bu kesimler anayasa de-
ğişim sürecine katılmadan, onların düşüncesi müzakere edilme-
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den, Hatemi hocamın söylediği eşitlik ilkesi sağlanabilir mi? Eşit-
lik yukarıdan lütfedilen bir şey midir? Yoksa gerçekten toplumu 
oluşturan kesimlerin üzerinde konsensüs sağlayarak oluşturduk-
ları bir şey midir? Örneğin “Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığı” 
üzerinde birçok insan anlaşabilir. Ama bir kesim de Türkiye’nin 
bir coğrafyasının adının Kürdistan olduğunu ve bunu bir biçi-
miyle eşitlik ilkesi içerisinde ifade edilmesi hususunda müzakere 
yapılması gerekir. Bu durumları dikkate alan bir anayasa değişik-
liğinde hangi yöntemler izah edilmeli, kullanılmalı ve aydınları 
bu platform üzerinde nasıl ve ne şekilde kanalize etmede yardım-
cı olabiliriz?

Doç. Dr. Osman Can
Birinci soruya, bölünmez bütünlük meselesinin cevabına gelelim. 

Buyrun Hatemi hocam.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’nin Yanıtı
Ben doğrusu mutlaka “Türkiye halkları” denmesini zorunlu gör-
müyorum. Çünkü Alman anayasası da, her ne kadar bizde oldu-
ğu gibi etnik gruplara sahip olmasa da, şöyle denilebilir. “Türk va-
tandaşlığı olan herkes anayasal anlamda Türk” diye nitelenebilir 
ama bu demek değildir ki, anadilini kullanma hakkı yoktur. Türk 
vatandaşına bir üst kavram olarak Türk denmesinde bir mahsur 
görmüyorum. Bu zaten birçok ülkede de aynı şekilde olabilir. Va-
tandaşlık bağıyla bağlı olan kimselere üst kavram olarak Türk de-
mek aslında çok gocunulacak bir şey değildir. Yeter ki bunu sadece 
Türk vatandaşları arasında ve temel insan haklarında bir ayrım-
cılık yapılmasın. Bu anlamda Türk vatandaşlarına Türk halkı veya 
Türk milleti diyebiliriz, yeter ki bunları kötüye yorumlamayalım. 
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Bölünmezlik İlkesi Temel Hak ve Özgürlüklere 
Karşı Kullanılırsa...

Türk milleti demek bugünkü şekliyle kötü bir metafiziğe yol açı-
yor ama Türk milleti, Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşı olan 
toplum anlamında kullanılırsa ve herkese o insan haklarını ta-
nırsa olabilir. Ancak “mademki Türk milletindensin, sana hiçbir 
etnik özelliğini muhafaza etme hakkını tanımıyorum”, vatandaş-
san Türkçe konuş denilirse, o terim yanlış anlamda kullanılırsa 
ve yorumlanırsa, yanlış bir metafizik anlam yükleniyor demektir. 
Ama bireysel insan haklarına mutlak riayet edilirse bu terimin bir 
zararı yoktur. Gocunacak Bir şey olmadığı kanaatindeyim. 

Bölünmezlik ilkesi de böyle. Bölünmezlik ilkesi olmazsa kamu 
düzeni diye bir şey de olmaz. Ama bölünmezlik ilkesini de mille-
tiyle bölünmezlik ilkesini bireysel temel hak ve hürriyetlere karşı 
kullanılırsa, bu kötüye yorumlanmadır. Yeni anayasada bunu ön-
leyecek tedbir alınmalıdır. Türk milleti veya Türk halkı teriminin 
ne anlamda kullanıldığı önemli. Ülke olarak bölünmezlik ilkesi 
bilhassa belirtilmelidir ama bu da yine kan dökme pahasına gibi 
hamasi edebiyatla anayasada ifade edilmemelidir. Ama bölün-
mezlik ilkesi Türkiye’de yaşayan herkesin ortak bir ülküsü olmalıdır 
diye düşünülmesinde de mahsur yoktur. 

Demokratik hukuk devleti içinde yaşamak herkesin hakkıdır. 
Yoksa kendi illetinden olan, kendi etnik grubundan olan kişile-
rin yönetiminde olmak diye bir insan hakkı yoktur. Demokratik 
hukuk devleti içinde yaşamak insan hakkıdır. Burada tabii bireyin 
hakları, fırsat eşitliği ve iktidara gelme hakları sağlanmalıdır. Yani 
ayrımcılık yapılmamalıdır. 

Eşitlik ilkesine bu açıdan da Türk vatandaşları arasında ay-
rımcılık yapılmadan riayet edilmelidir. Ben küçük de olsa kendi 
etnik grubumun yönetiminde yaşamak istiyorum diye bir insan 
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hakkı yoktur ama çoğunluk böyle bir istek beyan ederse de o za-
man zorla güzellik olmaz. “Kanı pahasına bastırılır” gibi hamasi 
edebiyatlara anayasada yer yoktur ve anayasanın başlangıç bölü-
münün üstü kapalı veya açık uygulamalarına hukuk devletinde 
asla yer yoktur. 

Türk ve Kürt Mutlak Eşit Olmalıdır Bu Lafta 
Kalmamalıdır

Yalnız bu öyle zannediyorum ki Kürt vatandaşlarımızın da çok 
istemediği bir şeydir. Birçok Kürt tanıdığım, dostum “İstanbul’a 
ayrı bir ülke vatandaşı olarak gelmek istemiyorum” dediğini bili-
yorum. Bir de ana doludaki Rumların, Yunanistan’daki Türklerin 
mübadelesinin yarattığı acıları biliyorken insanları yeni bir mü-
badeleye mi tabi tutacağız? Mübadele iki taraf için de iyi bir şey 
değildir. Benim kanaatime göre Türk ve Kürt mutlak eşit olmalı-
dır, bu lafta kalmamalıdır. Anayasanın eşitlik ilkesine mutlak ria-
yet edilmelidir. Dil, din, cins, ırk ayrımı yapılmadan temel hak ve 
hürriyetler herkese tanınmalıdır. Ama bu ülkenin de bölünme-
sini gerektirmez. Yeter ki eşit vatandaş olarak Diyarbakır’da ya-
şayanla İzmir’de yaşayan arasında bir fark olmasın. Demokratik 
anayasa nasıl yapılmalıdır cevabını kendi görüşlerimle söyledim.

Her şeyden önce iyi anayasa için iyi bir varlık felsefesinde, o 
temel ilkeleri kabul etmek ve o varlığın bir fiksiyon olmadığını 
Almanlar 1949 anayasasını hazırladıkları sırada, o anayasayı ha-
zırlayanlar, önde olanlar, siyasetçiler, o durumda Alman toplulu-
ğuna o sıkıntılı dönemi atlatmak için yardımcı olduklarında, ana-
yasaya “tanrı önünde sorumluluğumuzun bilincinde” ibaresiyle, 
doğru bir varlık felsefesinden hareket ettiler. 
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İsviçre anayasası da “kadir ve mutlak Allah adıyla” diye baş-
lar ama bunlar da içi boş kavramlar haline gelebilir ve muhafaza 
edilmeyebilir. Şimdi Almanlar bu tanrı önünde sorumluluk kav-
ramına pek itibar etmemektedirler. Anayasada insan haklarının 
değişmezliği, insanlık onuruna bir temel nokta kurmak için po-
zitif hukukun bir fiksiyonudur, Hristiyanların tanrısı değil. Tabii 
Hristiyanların tanrısı değilse Müslümanların tanrısını da ayırı-
yorlar. Bunlar yanlış görüşlerdir. Öncelikle doğru ve temel bir 
varlık felsefesi, sonra varoluş felsefesi. 

Sevgi, Allahtan ayrılmaz. “Allah sonsuz ve sınırsız sevginin 
rabbidir”. Bütün davranış felsefesi kuralları da sevgiyi temel alan 
kurallardır. Hayırda yarışmanın, iyinin kötünün ne olduğunu 
gösteren kurallardır. Bu davranış kurallarının, bu tabii hukukun, 
bu evrensel değişmez temel ilkelerini anayasanın değişmez ilke-
leri olarak belirlemek lazım. Adalet ilkesi ve dürüstlük ilkesinin 
değişmez ilkeler olması lazım. İkinci maddede laikliğin de dedi-
ğim gibi ifade edilmesi lazım. 

Yalnız dini değil, felsefi, siyasi hiçbir görüş demokratik ve sos-
yal hukuk devletinin yanlışlıklara kapılarak liberal hukuk devleti 
surları içine sokulmuş “Troya Atı” değildir. Sosyal adalet ve sos-
yal devlet ilkesi adaletin ayrılmaz bir boyutudur. Ayrıca da ifade 
etmeye belki gerek yoktur ama insanlar bu durumlarda yanlış 
yorumlara başvurduğu için sosyal devlet ilkesine mutlaka başat 
etmek lazım. 

Hiçbir felsefi, siyasi ve dini düşünce için demokratik ve sosyal 
hukuk devletinin temel ilkelerinden ödün vermeyen bir devlet 
olmalıdır. Sayın Nabi Yağcı ile 1992’de Ankara’dayken “Hak-İş’in 
davetiyle burada toplandık, “ benim hiç bir ümidim yok çünkü 
toplumda öyle bir bilinç yok. Bu toplantılar yapılıyor ama ben hiç 
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yeni ve iyi bir anayasaya ulaşacağımız kanaatinde değilim” de-
dim. Maalesef 18 sene oldu, buradayız, yine konuşuyoruz.

Doç. Dr. Öykü Didem Aydın’ın Yanıtı
Hocam, o söylediğiniz varlık felsefesine inebilmek için de yöntem 
gerekiyor. Bu bize bir nevi gökten vahiy edilmiş bir şekilde gelme-
yeceğine göre, buna ulaşmak için bahsettiğim kurucu unsurlarla 
beraber bir yöntem üzerinde tartışma yapmamız gerekiyor. Bu 
Türkiye açısından henüz liberal anayasacılık aşamasına gelindiği-
ni düşünmüyorum. Biz bu süreçten geçiyoruz. Latin Amerika’nın 
1960’lı yıllarındayız. Bu süreci aşacağız, büyük ihtimalle liberal 
bir anayasa yapacağız ama benim burada kastettiğim bu liberal 
anayasanın ötesine uzanan, çağcıl ve uzun süreli, gerçek bir ana-
yasa. Anayasa anlamını gerçekten hak eden bir anayasa. Bunun 
için yöntem meselesi çok önemli. 

Yeni Bir Anayasa Yapmak İstiyor muyuz?

Şimdiden bu meseleyi açmamız çok önemli. Bugün İspanya’ya ba-
kıyoruz, ABD eyaletlerine bakıyoruz. Biz Amerikan anayasasını 
hep federal bir anayasa sanırız. Türkiye’de bu çok konuşulur, ama 
hiç alakası yok. ABD anayasası, ABD içerisinde ne kadar eyalet 
varsa onların da anayasasıdır. O anayasalarda da şu yazar. Her 10-
15 yılda halka, “yeni bir anayasa yapmak istiyor musunuz” diye 
sormak zorundadır parlamento. Eğer dönüşümü kavramak veya 
yeni haklar tanımak için, halk evet yapmak istiyoruz dediğinde, 
parlamento bir kenara çekilip kurucu meclis seçilir. Biz daha par-
lamenter üstünlüğe varamadık. Şüphesiz varacağız ama benim 
bahsettiğim şey, varmadan sonraki vizyon. Anayasanın kendi 
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dönüşüm süreçlerini nasıl öngöreceği sorusu. Burada soru milli 
birlik ve beraberlik. Bu meselelerin iki yüzü var. Biri barış mesele-
si, diğeri temel hak ve özgürlükler meselesi. Aynı olay laiklikte de 
var. Başörtüsü meselesi adıyla incelediğimiz meselenin bir yönü 
temel hak ve özgürlükler, diğer yönü barıştır. Bunu çok açmayaca-
ğım. Belki daha sonraki toplantılarda tartışırız. Barış yönünde bu 
insanların da kurucu unsurlar olarak sürecin tartışılmasına dâhil 
olması gerekir. Aynı şey başörtüsü meselesinde de var. 

“Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlük” yok ortada. Farklı 
kurucu unsurlar var ve bu unsurların tartışmaya kendi talepleriyle 
davet edilmesinin yolunu bulmak zorundayız. Bunu yapan halk-
lar oldu. İspanya bunu parlamenter bir anayasa ile yaptı. İspanya 
çoğul ulusal milleti lafını ürettiler. Bolivya, Venezüella, Ekvator, 
hatta Kolombiya anayasaları çoğul ulusal milletlerden ve tek va-
tandan bahseder. Bolivya 2009 anayasasında “ülkede konuşulan 
diller tek tek sayılır”. O diller, anayasanın bir ibaresinde tabiat ana-
yı yüceltirken, seküler ve ilahi dünya görüşlerini kaynaştıran son 
derece şiirsel bir ana ırmağa akıtılır. Dağlar, nehirler ve göllerden 
bahseden bir anayasa. Bunlar Daha çok sosyalist demokrat hat-
ta popülist diye küçümsenen taban hareketleri biçiminde gelişip 
yükselmiştir. Ama taban hareketi biçiminde olmayan liberal bir 
anayasayı yaptıktan sonra biz anayasamızı çağcıl gereklere nasıl 
dönüştürebiliriz diye düşünmüş Avrupa örnekleri de var. En basi-
tinden o günlerdeki liberal devletlerin kalesi ABD anayasacılığın-
da var. O anayasacılığın özü belirli periyotlarda yaşayan anayasayı 
yaratmak için halka sormak ve halkın kurucu meclisini seçmek, 
bu şüphesiz ayrı bir konferansta tartışılacak konu. 

Belki yöntem konusunda öğleden sonra tartışabiliriz. Özetle 
şunu demek istiyorum. Hiçbir şekilde ulusal bütünlük, ya da çoğul 
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ulusal bütünlük tartışmalarına girmeden, hatta laikliğin ve başör-
tüsü sorununun dahi, tıpkı Kürt meselesi gibi bir barış yönünün bir 
de temel hak ve özgürlükler yönünün bulunduğunu teslim etmeden 
anayasa yapmaya kalkmak kanımda en başta söylediğim belirli 
uzlaşma komisyonlarıyla durumu idare eden bir anayasa yapmak-
tır. Soruna da çare bulmayacaktır. 1991 Kolombiya anayasası, bir 
öğrenci hareketiyle başlatıldı. Öğrenciler ve onların örgütlediği 
halk kesimleri genel seçimlerde anayasa istiyoruz diye gayrı resmi 
bir pusula attılar. O pusula çoğunluk sayıldı ve çoğunluk kazandı. 
Bakın asimetrik bir girişim geliyor ve anayasacılık biçiminde or-
taya çıkıyor. Kolombiya 1991de yepyeni bir kurucu meclisle ana-
yasa yaptı. Sorunları çözdü mü? Bugün 1991 Kolombiya anaya-
sasına baktığınızda, çok şık bir şey. Ama biz Kolombiya’yı tanıyo-
ruz. Biz orada görünmez devletin nasıl görünür iktidar üzerinde 
etkili olduğunu ve kapılar ardındaki ittifakların nasıl temel hak ve 
özgürlük ideallerine ket vurduğunu biliyoruz.

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay’ın Yanıtı
Sabrınızın taştığını fark ediyorum onun için bütün protestola-
rın paratoneri olmamak üzere beş dakikayı bile aşmayacağım. 
Sorulan soruda bir paradoks var. “Yeni anayasa ülkenin birlik ve 
bütünlüğü dışarıda bırakılarak nasıl demokratik olabilir?” Bü-
tün anayasalar zaten birlik ve bütünlüğü vurgulamasına rağmen 
demokratik olmadığı için biz burada tartışıyoruz. En büyük pa-
radoks burada. Bunu zaten Öykü Hanım sunumunda çok güzel 
açıkladı. Bir arada yaşayan ve yaşatılan anayasanın koşulları için-
de bunun cevabı var. Fakat bizim meselemiz şu. 1960 yıllarında 
Almanya’ya göç olduğu zaman söylenen bir söz vardır. “ Biz işçi 
bekliyorduk, insan geldi” diye. Cumhuriyetle mütecanis bir halk 
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beklerken, farklı ve çeşitli bir halk geldi. Bütün dava burada. Vur-
gumuz da şuydu. Bugüne kadar olan anayasalar bir halkın politik 
statüsünü belirliyordu. Fakat bunun yerine politik olanın statü-
sünü belirlediğimiz zaman halka ait bir anayasa oluyor ki onun 
öznesi de halktır. Ama bizim yaptığımız şöyle bir şey var. Halkın 
halk için halk üzerindeki iktidarı. 

Öncelikle ben cumhuriyet kavramını son derece önemsiyo-
rum. Çünkü onun bir eşitlik tarafı var ve günümüzde neo-roman 
cumhuriyetçi düşünürler dediğimiz kesimin yasaya yaptıkları 
bir vurgu var. Yasa tabii bizde anlaşıldığı şekilde değil. Kısıtla-
mak üzere yapılan düzenlemelerden çok, insanları hakları doğ-
rultusunda daha özgür kılmak için yapılan bir şey. Cumhuriyetçi 
yurtseverlik denilen kavram da buradan geliştiriliyor. Ben ülkemi 
beni daha çok özgürleştirdiği için seviyorum ve sevmeliyim. Bunu 
vurgularken buradaki ben bazen bir kesim oluyor. Yani bir faille 
fiili karıştırıyoruz. Burada esas olan fiildir. Fiil ya doğrudur ya 
yanlıştır. Ama bunu x faili gerçekleştirdiğinde doğru, y faili ger-
çekleştirdiğinde yanlış sayılıyor. Vurgu da, ancak bundan kurtu-
larak bir demokratik anayasa yapılabileceğiydi. 

Ben güldürmeye çalışayım sizi bir anekdotla. “1960’larda L 
şeklinde favoriler modaydı. Çoğu insan bırakıyordu. Bir muha-
fazakar kişi benim bir tanıdığımı görünce favorisini işaret ederek 
“komünist mi oldun” diye soruyor. O da sebebini sorduğunda, bu 
komünistlerin bıraktığı bir favori çünkü Lenin’in baş harfini sem-
bolize eden bir şey diye açıklıyor. Bildiğiniz gibi moda çok çabuk 
sirayet ediyor. Bir ay sonra yakınım, o eleştiride bulunan kişinin 
de L şeklinde favori bıraktığını görüyor. Ne oldu sen de mi komü-
nist oldun diyor. Hayır, hiç alakası yok diyor. Peki, bu ne oluyor 
diyor? O da,” bu la ilahe illallah’ın L’si” diyor. Teşekkür ederim.
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Doç. Dr. Öykü Didem Aydın’ın Sorulara Yanıtının Devamı
Hocamın da ifade ettiği gibi, anayasa hukuki bir metin değildir. 
Anayasal bir metin belirli kurucu ittifakların kurulup belirli bir 
düzen içinde ortaya konulduğunda buna bir anayasa hukukçu-
sunun veya bir siyaset bilimcisinin söyleyeceği çok fazla bir şey 
yoktur. Belki o işin sosyolojik kısmı. Diyelim orta-uzun vadede 
Türkiye halkları bir araya gelip, bahsettiğim konvansiyonlar bi-
çiminde örgütlenip, tabandan gelsin ya da diyelim Venezuela’da-
ki Chavez iktidarı gibi önder bir popülistten gelsin. Örgütlenip 
bir konvansiyon kurulmuşsa orada çok fazla bir şey söylenemez. 
Orada anayasanın şüphesiz eleştirisi ancak tabii haklar doktrini 
çerçevesinde, adil veya adil olmayan bir anayasa biçimde yapıla-
bilir. Bu mümkündür ve olabilir. “Türk milleti ve Türk halkı “ ara-
sındaki ince ayrıma da işaret edelim. Halk biziz, burada oturan-
lar. Biz mi yapacağız yoksa ulvi, tarihten bugüne süzülen belirli 
ittifakların bize tanımladığı bir Türk milleti olarak mı anayasa 
yapacağız. Yani halkın mı yoksa kavramsal bir milletin anayasası 
mı? Bunu tartışmak lazım. Bu soruya cevabım bu. 

Bir de genel olarak tüm soruları kapsayıcı bir cevap daha vere-
bilirim. Cumhuriyet ideolojisi ve fikri, alay edilecek bir şey değil. 
Bunu kabul edelim. Eski Roma’dan Amerika’ya bugün Avrupa’ya 
uzanan cumhuriyet ideolojisinin ciddi yasal meseleleri vardır. 
Bunlar görünmez devletin görünür devlet üzerindeki hâkimiyet 
çabalarıyla ilgilidir. Biz bir halk egemenliği fiksiyonu içindeyiz, 
öbür tarafta başka ittifak var. Memleketi idare ediyorlar. İran-
gate, Afgangate, Watergate.. Bunlar en demokrat bellediğimiz 
Amerika’nın meseleleri olmuştur. Kolombiya’da Ergenekon süreci 
gibi bir yargılama on senedir devam ediyor. Bunların hepsi cum-
huriyetin bir nevi koruyucusu ve kollayıcısı kabul edilen kesimle-
rin kurduğu görünmez ittifaklardır. Ama cumhuriyetin denge ve 
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denetleme mekanizmaları ve demokratik dönüşürken çoğunluğu 
engelleme potansiyeli de şüphesiz teslim etmeliyiz.

Çaplı bir demokrat anlayışla sorgulanmadıkça, cumhuriyeti 
kimse alt edememiştir. Şunu demek istiyorum. Seçim öncesinde, 
seçerken ve seçim sonrasında demokrasi ve her zaman asimetrik 
girişimlere, yani temsilcilerin dışında sivil toplum müdahaleleri-
ne açık, ferah bir demokrasi olmadıkça, cumhuriyet Bonapartiz-
me varır ve herkesi boğar. Burada biz yeni anayasayı tartışırken 
biraz da kendi geleceğimizi tartışıyoruz. Varoluş kavgası içinde ol-
duğumuzu düşünmemiz lazım. Eğer gerçek anlamda herkes için, 
her yerde, her meselede demokrat olmadıkça bu yapısal mesele-
leri alt etmek kolay değil. Bunun için üniversitede parmak izi alı-
namayacağını kabul etmek kadar başörtüsüyle giren öğrencinin 
hiçbir biçimde engellenmemesini savunmak da vardır. Türkiye’de 
öğrenci yurtlarında bugün parmak izi alınıyor. Veri tabanına 
ekleniyor. Kimin eline geçtiği belli değil. Ama diğer tarafta da 
başörtülü öğrenciler engelleniyor. Eğer iki taraf da demokrat ol-
mazsa olmaz. Buna karşın bu anlattığım fikre karşı bir fikir daha 
var, onun da ağırlığına dikkat edelim. “Boşuna uğraşma, soğuk 
savaş bitmiştir. Ulusal devletler can çekişmektedir. Küresel kapi-
talizmin yeni şantiyelerinden olan Türkiye’de kısa, öz ve liberal 
bir anayasa ile yetinilmeli, istikrarı bozacak hiçbir unsur ve ola-
ğanüstü yöntem kabul edilmemeli, her türlü parlamenter ittifak 
dışındaki asimetrik girişimlere kapı kapatılmalı. Parlamento yeni 
bir anayasa yapabilir, bunun için sadece muhaliflerin bir gün ik-
tidara geleceği inancını pekiştirmek yeterlidir.” Buna garanti ver-
mesi yeterlidir. Bu iki görüş de çok büyük ağrılıkta. Fakat bu gö-
rüşlerin kahramanları olduğu gibi antagonistleri de var, yani kar-
şıt görüşçüleri de var. Yeni anayasayı tartışırken bütün dramatik 
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çarpışmaları izleme potansiyeli Türkiye’de her zaman mevcuttur 
diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay’ın Sorulara Yanıtının Devamı
Ben sadece soruya cevap vermeme nezaketsizliği olmasın diye 
bir şey söyleyeceğim. Bizim burada bütün vurgumuz resmi ide-
oloji olmamalı ama bir anayasada mutlaka resmi ideolojinin 
tanımlanması da gerekmiyor. Daha çok birbirimize karşı olan 
tutumlarımızdan doğabilecek resmi şeyler var. O anlamda cum-
huriyetçilik kavramı bu iki şeyi çok önemser. Bunun uygulanıp 
uygulanmamasını tartışmıyoruz ama bu iki şey eşitlik ve özgür-
lüktür. Bunu yaparken de bunları ulaşılması gereken bir ideal ola-
rak değil, baştan eşit ve özgür olarak kabul eder. Herkes baştan 
eşit ve özgürdür. Bu da yurttaşlık olarak tanımlanan bir husustur. 
Yurttaşlığın farklılığın ve çeşitliliğin üstünü örttüğü düşünülür 
fakat tam tersine farklılıklardan ve çeşitliliklerden doğabilecek, 
birbirine karşı tahakkümü önleyebilecek bir kavram olduğu da 
ileri sürülebilir. Yani biz özgürleştirici yasa önünde kadın değiliz, 
erkek değiliz, şu veya bu etnisiteden değiliz, yurttaşız. Dolayısıyla 
hepimiz o anlamda özgür ve eşitiz. Fakat sadece farklılıklar üze-
rine inşa edilecek bir yapının o cumhuriyetçiliği Bonapartizme 
götüren şeyi besleyeceğini düşünüyorum ve teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’nin Sorulara Yanıtının Devamı
Anayasa mahkemesi iyi kurulursa ama daha anayasa hazırlığı 
şartları maalesef oluşmamış görünüyor. Kaynaşma tezahürleri 
yok ama tamamen ümitsiz değilim. Anayasanın iyi bir düzenleme 
yapması da kâfi değil, bir de hâkimlerin yetiştirilmesi, hâkimlerde 
o tabii hukuk bilincinin olması ve eğitilmesi nasıl olur bilmiyo-
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rum. Çünkü hâkimler bazen soğukkanlı olarak tamamen tersine 
yorumlayabiliyorlar. Parlamentonun da bu bakımdan yapılan ka-
nunların denetlenmesi de lazım. 

Kuvvetler arasında bir denge sağlamak, hiçbirisini muhtaç kıl-
mamanın bir yolunu da bulmak lazım fakat bu nasıl yapılmalı, 
yeni anayasa hazırlığında bunun da bir çaresi bulunmalı. Anaya-
sa mahkemesi demek mutlaka bugünkü şekli ile teşkil edilmesi şart 
olan bir durum değildir ama kanunların anayasaya uygunluğunun 
denetlenmesi bir gerekliliktir. Bu denetlenmenin şekil olarak nasıl 
örgütlenmesi gerektiği ayrı bir sorudur. Ben tekrar etmek istemi-
yorum. Benim temel fikrim şudur. O tabii ve evrensel hukukun 
bilincine varılmadıkça ve toplum içinde bir güç olmadıkça yeni 
anayasanın iyi olması isteği olmadıkça olacak bir şey değil. Ama 
tamamen de ümidimi kesmiyorum. İnşallah iyi olur.

Doç. Dr. Osman Can
Bu oturumun sonuna geldik, zamanımızı da bayağı aştık. Birkaç 
cümleyle bir özet vermek istiyorum. 

Aşağı yukarı ortaya çıkan tablo şu: Aslında Türkiye’de bir 
anayasa yok. 1982 anayasasına bir anayasa diyemeyiz artık. Ya-
pıcılarına “Kurucu iktidar” da diyemeyiz. Beş generalin topluma 
dayattığı bir anayasaya anayasa diyemeyiz. Anayasanın teorik ta-
nımına uygun değil zaten. Aslında anayasasız, keyfi, hatta biraz 
daha provokatif bir dille ifade edersem “işgal” altında yaşıyoruz. 
Halkın temel iradesi işgal edilmiş vaziyette. Kurucu irade hali ha-
zırda bu anayasaya geçerlilik kazandıran iradedir. Bu temel bir 
sorun. İkinci sorun da şu. Bütün bu darbe anayasalarının hazır-
lanmasının hukukçular tarafından yapılmış olması. Hele de 1961 
ve 1982 anayasasının muhteşem hukukçuları vardır. Hukukçula-
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rın hazırladığı anayasa bir ideali yansıtmaya çalışır. Neyin ideali? 
Güç ilişkilerinin ideali. Hukukçular bunu çok iyi yapar. Burada 
asıl öğrenmemiz gereken, hukukçuların anayasa yapmaması ge-
rektiği. Bunu bir hukukçu olarak kendi adıma gönül rahatlığıy-
la söylüyorum. Bir vatandaş olarak bu topraklar üzerinde barış 
içerisinde ve özgür bir şekilde yaşamak istiyorum. O halde tüm 
yurttaşlar bir anayasanın ne ve nasıl olması gerektiğine karar ver-
meli, uzmanlar değil!

Ameliyat bir toplumsal sözleşme gibi değil. Toplum sadece 
hukukçulardan oluşmuyor. Bir diğer nokta da şu. Hukukçular 
toplumun taleplerinin okunması ardından bu talepleri hukuksal 
olarak formüle edebilir. Uzmanlıkları burada işe yarar. Ama neyin 
norm veya yasa haline gelmesi gerektiğine ne bir hukukçu ne de 
bir bürokrat karar verebilir. 

Yeni anayasa toplumun anayasası olmak zorunda ve toplu-
mun bütün kesitlerinin sürece müdahil olduğu, ön şartın olmadı-
ğı, kırmızı çizginin, kutsalın olmadığı, falanca ideolojinin filanca 
kurumsal iradenin geçerlilik kazanamayacağı bir ortam içerisinde 
hazırlanmalıdır. Ama bunun bir düşünsel ön hazırlığı vardır.

Mevcut şu ana kadarki anayasal referanslar üzerinden tar-
tıştığımız zaman yeni bir anayasayı da yapamayız. Vatandaşlık 
üzerinden tartışıyoruz. Ama yeni anayasada böyle bir vatandaş-
lık anlayışının yer alması gerektiğini kim söylüyor ki? Toplumsal 
bütün sorunların yansıtılabildiği bir metin mi olmalı? Bu anayasa 
değildir. Anayasa toplumun kendi dinamiklerinden hareketle kendi 
sorunlarını çözebilmesinin imkânını yaratan temel bir metin olma-
lıdır. Yoksa farklılıkları başka şekilde içinde barındıramaz

Mevcut referanslar çerçevesinde hazırlanmış bir anayasa yapa-
mayız. Eski metinlerin esas alınması, sadece eskinin revizyonu, 
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küçük parçalarla düzenlenmiş halinden başka bir şey üretmez. 
Yepyeni bir anayasa toplumun tarihinde ilk defa üreteceği kendi 
anayasası demektir. Bugüne kadarkiler eğer toplumun anayasası 
değilse, onların ürettiği referanslar da toplumun referansları de-
ğildir. O halde bu referansları da artık tarihin çöplüğüne atmamız 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Yeni anayasa tartışmasını yaparken eğer bu kabulden hareket 
etmezsek, açıkçası beni fazla ilgilendiren bir anayasa süreci olma-
yacaktır. Yabancılaşma devam eder.

Sistem problemi, kültür üreten ve siyaset üreten sistemin 
problemidir. Yeni bir anayasayı tartışırken iktidar üreten “sistem 
normlarını” yeniden dizayn etmez isek yeniden yapılanmayı çok 
fazla kontrol etme imkânına sahip olamayız. Ankara’daki siyasal 
kültürü de, kırmızıçizgileri de, ideolojileri de üreten onlar. Kürt 
sorunu veya başörtüsü konusunda, insanları boğaz boğaza geti-
ren unsurlar da esas itibariyle bu sistemin ürünüdür. 

O halde yeni bir anayasa tartışması yaparken aynı zamanda 
bu sistem dönüşümünü de göz önünde bulunduran bir perspektif-
ten hareket etme zorunluluğu vardır. Evet, yeni anayasa tartışma-
sının yapılması lazım diye düşünüyorum, ama bunu parlamento 
mu yapacak, kurucu meclis mi yapacak. Toplumun parlamentoda 
temsil edilen veya edilmeyen tüm unsurlarını kurucu unsurlar 
halinde parlamentodaki Anayasa yapım sürecine aktarma şan-
sı olabilirse, belki bir ara formül bulunabilir. Örneğin toplum-
sal dinamikler ve sivil toplum güçlü bir şekilde harekete geçerse, 
-burada olduğu gibi- bu anayasa tartışmalarında, “biz varız ve 
burada bir sivil toplum hareketi var” demektir. Bunun ülkenin 
her tarafında ve toplumun her kesitinde tekrarlandığını düşü-
nün. Her tarafından bütün toplumsal kesimlerin katıldığını ve 
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bütün taleplerin ortaya çıktığını düşünün. Örneğin burada 7-8 
talep çıktı. Bütün bu süreçte toplumsal talepler okunuyorsa ve bu 
okumalarda anayasal açıdan anlam ifade edenler politik arenaya 
aktarılabiliyorsa ve parlamentoya da “bakın, sorun bunlar, bu alan 
çerçevesinde çalışmalısın” mesajını verebiliyorsa aslında belli ölçü-
lerde halkın kuruculuk etkilerinin de yansıtılabildiği bir anayasa 
yapım süreci söz konusu olabilir. Yani hem halk, hem uzmanlar, 
hem halkın demokratik temsilcilerinden oluşan parlamento, hem 
de hazırlanmış metnin referanduma sunulması sırasında yine halk 
işin içinde olacak. Dolayısıyla halkın başlattığı ve sonuçlandırdığı, 
bir çok ara aşamaları bulunan, Anayasa metnine son halin par-
lamentoda verildiği, en sonunda halkın “onay” verdiği bir süreç 
herhalde iyi bir çözüm olur diye düşünüyorum. Yalnızca kuru-
cu meclis fikri iyi olabilir, ama gerçekçilik sorunu var. Yalnızca 
Parlamentoda yapım ise, anayasa yapım sürecini parlamentodaki 
siyasi partilere ve onların lider kadrolarına terk edilmiş olur. Ben 
bu şekilde tamamlıyorum.

Hepinizin sabrı için teşekkür ediyorum. 
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İkinci oturuma başlıyoruz. Konuşulacak, görüşülüp tartışılacak 
olan konu “Yeni Anayasanın Yapılış Yöntemi”. Birinci soru yeni 
anayasanın meşruiyet zemini ne olacak? Meşruiyetini var olan 
anayasadan mı alacak yoksa meşruiyet kaynağı halkın bizzat ken-
disi mi olacak? İkinci soru içerikle ilgili: Yeni anayasada, var olan 
anayasada yer almış olan kavramlar, üstelik ideolojik olarak an-
lamı zaten belirlenmiş ve doldurulmuş olan kavramları mı kul-
lanacağız, yoksa farklı bir dil ve farklı bir içerikle farklı kavramlar 
mı kullanacağız? Bir başka soru, yeni anayasayı halk yapacaksa bu 
nasıl gerçekleşecek? Halk sürece sadece kendi sivil toplum örgütle-
ri aracılığıyla mı, yoksa bizzat, bireysel olarak da mı katılacak? Ve 
sürece katılım hangi mekânlarda gerçekleşecek? Toplantılar yapıp 
halkı katılmaya mı çağıracağız, yoksa insanlar günlük yaşamları-
nın kendilerine hasrettikleri kesitinde, bulundukları yerlerde, süre-
ci yaşayarak mı etkin biçimde sürece katılacaklar? Eğer özgürlük 
ekseninde bir anayasa öngörülüyorsa, halk hangi özgürlüklerim 
vardı da kullanmadım ya da kullandırılmadım veya kullansay-
dım ne olurdu sorusunu bizzat kendisi konuşup tartışarak mı 
dile getirecek? Halk bu çerçevede taleplerini dile getirerek, siyasi 
iradesini siyasi taleplere dönüştürerek, yeni anayasanın normatif 
düzenlemelerinin meşru kaynağı olabilecek mi? Bu konulara iliş-
kin kendi görüşlerimi dile getirmeden sözü konuşmacılar bırakı-

Moderatör: Doç. Dr. Yücel Sayman

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
öğretim üyesi
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yorum. Belki ben de söz alırım veya sonunda bir iki şey söylerim. 
İlk konuşmacı akademi ve siyaset kimliğiyle tanıdığımız Prof. Dr. 
Zafer Üskül. 



Anayasayı kim yapacak ve değiştirecek sorusu gerçekten ilginç 
bir soru. İçinde bulunduğumuz konumda anayasa mahkemesine 
bakarsanız anayasayı değiştirme yetkisi bile parlamentoda değil, 
anayasa mahkemesinde. Anayasa mahkemesi izin verdiği ölçüde 
parlamento anayasa değişikliği yapabilir. Oysa biz şimdi baştan 
sona yeni bir anayasa yapmaktan bahsediyoruz. Hangi yöntemler 
kullanılacak, bu konunun üzerinde ister istemez durmak gere-
kiyor. Anayasanın 10. ve 42. maddesini değiştiren yasanın ipta-
li üzerine açılan dava nedeniyle anayasa mahkemesinin verdiği 
kararda yeni anayasa ancak devlet yeni kurulduğunda veya darbe 
yapıldığın yapılabilir diyor. 

Kimdir Asli Kurucu İktidar, Seçimle mi Gelir veya 
Devrim Yaparak İktidara Gelen midir?

Türkiye Cumhuriyeti devleti yeniden kurulmayacak, devletimiz 
var. Yargı da var. Nasıl oluyor da yeni anayasayı yapmaktan söz 
edebiliyoruz? Şunun için söz ediyoruz. İki ihtiyaç var. “Toplum 
yeni bir anayasa istiyor.” Şu veya bu kişiler anayasa yaptı ama ara-
dan çok zaman geçti. Yeni anayasayı artık biz yapalım diyorlar. 
Talep bu. Mevcut anayasa kabul görmüyor. Ne kadar değiştiri-
lirse değiştirilsin anayasanın değişmediği görülüyor, dolayısıyla 

Prof. Dr. Zafer Üskül

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı
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yeni bir anayasa yapmak lazım. Hukukçular diyor ki “asli kurucu 
iktidardır”. Kimdir asli kurucu iktidar, seçimle mi gelir yoksa gücü 
kullanarak veya bir devrim yaparak iktidara gelen midir? Türkiye 
koşullarında asli kurucu iktidar olsa olsa TBMM olacaktır. Hem 
demokratik teoride hem pozitif hukukta bunu engelleyen bir şey 
var mı? Hayır, bunu engelleyen hiçbir şey yok. TBMM milletin 
seçtiği milletvekillerinden oluşuyor. Halkı temsil ediyor. Kendisini 
kurucu iktidar olarak ilan edip, bir yandan yasama görevini yürü-
türken bir yandan da yeni bir anayasa yapma girişiminde buluna-
bilir. Buna herhangi bir engel olduğunu düşünmüyorum. Bugün 
bunun meşru olmayacağını iddia eden bir takım anayasa hukuk-
çularına daha önce yazdıklarını okumalarını tavsiye ediyorum.

1992’de TÜSİAD adına anayasa taslağı yazarken öyleydi de, 
şimdi ne değişti? 

Değerli Sarıbay’ın dediği gibi, “ kimin yaptığına bakarak iş 
yapmaya kalkarsanız kendi içinizde inanılmaz çelişkilere düşme 
ihtimaliniz ortaya çıkar”. Sabah oturumunda da söylendi, kurucu 
bir Meclis kurulsun gibi bir öneri de var. Herhangi bir baraj ol-
maksızın yapılacak bir seçimin sonucunda oluşan bir kurucu mec-
lis bunu yapsın. Baraj meselesi önemli ama biraz fazla mı buna 
takılıyoruz acaba? 1965 seçimlerini yaşayanlar var bu grubun 
içinde. Bırakın barajı, artıkların bile değerlendirildiği, “milli ba-
kiye” seçim sistemi uygulandı ama siyasi partilerden birisi yüzde 
53’e yakın oy alarak tek başına iktidara geldi. 

Ben 2007 seçimlerinin ertesinde oluşan meclisin kendisini kuru-
cu iktidar ilan ederek bir anayasa yapabileceğini söyledim. Bir za-
manlar kurucu meclis kurulsun dediğimi bana hatırlatanlar oldu, 
2002’de öyle demiştim. Ama 2002 seçimlerinden sonra seçmenin 
yüzde 45’i parlamentoda temsil edilmiyordu. 2007’den sonra seç-
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menin yüzde 85’i temsil edildi ve 7 siyasi parti parlamentoda yer 
aldı. Acaba 2007’den sonra bir kurucu meclis kurulmasına karar 
verseydik, bir yasa çıkartıp barajsız bir seçim öngörseydik, 7 siya-
si parti temsil edilebilir miydi? Ben emin değilim, çok zor. Baraj 
ayrıca tartışılabilecek bir konudur ama ille de barajın olmadığı bir 
kurucu meclis anayasayı yapar, normal olarak seçimlerden gelen 
bir meclis yapamaz değerlendirmesini ben çok gerçekçi bulmuyo-
rum. Unutulmasın ki, bir kurucu meclis kurulacaksa bunun ku-
rulabilmesi için gereken yasal düzenlemeyi seçimler sonucunda 
oluşmuş TBMM yapacaktır. Milletvekillerine, “siz anayasa ya-
pamazsınız, anayasa yapabilecek bir meclisin seçilmesi için bir 
kanun çıkartın” demiş oluyorsunuz. Hangi milletvekili böyle bir 
şeyi kabul eder? Biraz ayaklarımızın yere basması lazım. Ben o 
sırada milletvekiliysem neden bir anayasa yapma yetkisine sahip 
bir meclis üyesi olarak kendimi görmeyeceğim de, yeni bir meclis 
seçmek için bir kanun çıkartılması için çaba harcayacağım? Açık-
çası hiçbir meclis, bana göre böyle bir kanunu çıkartmaz. “Ben de 
seçimle geldim, biz yaparız” der ve yapar. 

Bir Toplum Sözleşmesi Olacaksa Toplumun En 
Geniş Çoğunluğu Katılmalı

Bence bir siyasi parti mecliste hangi çoğunluğa sahip olursa olsun, 
tek başına bir anayasa yapmamalı ve yapamaz çünkü anayasa top-
lumsal uzlaşma ürünü olmak zorundadır. Bir toplumsal sözleşme 
olacaksa, toplumun en geniş çoğunluğunun katılması gerekir. 
Elbette yüzde yüz bir mutabakatı sağlamak dünyanın hiçbir ye-
rinde mümkün değildir ama bir siyasi partinin bunu tek başına 
yapması da doğru değildir. Öyle bir tablo çıkabilir mi? Hiç belli 
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olmaz. Önümüzdeki seçimlerde bir siyasi parti barajı aşamazsa, 
öbürü de kendi içinde çalkalanmaya devam ederse iktidar partisi 
400 milletvekiliyle gelebilir. Peki, o zaman tek başına yapsın mı 
anayasayı? Bence yapmamalı. Mecliste kim varsa onlarla görüşe-
rek ve tartışarak yapmalı. Hangi çoğunluğa sahip olursa olsun, bir 
siyasi partinin sadece kendi düşünceleri doğrultusunda bir anaya-
sa yapma isteğine sahip olduğunu da düşünmüyorum, ben bunu 
yaşadım. 

2007 seçimi ertesinde daha önce seçim dönemi içinde hazır-
lanan anayasa taslağını parti içinde ele aldık ve tartıştık. Orada 
gördüm ki, toplumun değişik kesimlerinin önerileri hep hatırla-
tıldı, hatırlandı ve düzenlemeler bunlar dikkate alınarak yapılma-
ya çalışıldı. Zaten o grubun önüne, o güne kadar yapılmış bütün 
anayasa çalışmalarının örnekleri konmuştu. Bütün veya kısmi 
taslakların hepsi değerlendirilerek yazılı metinler üzerinden bir 
uzlaşma yapmaya çalışıldı. En son anayasa değişikliğinde de bu 
gerçekleşti. Mesela hem HSYK’da hem de anayasa mahkemesin-
de meclisin önemli sayıda üye seçmesi düşünülürken tepkiler 
dikkate alınarak bir tanesinde seçimden vazgeçildi, diğerinde de 
önemli sayıda temsilci seçmesi kararına varıldı. Politikacı toplum-
dan etkilenir, sivil toplumun ne dediğine bakar. O yüzden bugün 
burada bir örneğini gördüğümüz tipte çalışmalar çok önem taşı-
yor. STK’lar seçime kadar ve hatta seçim kampanyaları sırasında 
eğer anayasa tartışılacaksa duruma böyle müdahil olacaktır. 

Halk nasıl yapacak sorusunu Yücel de biraz önce sordu. Her-
halde millete “gelin bir meydanda oturup anayasa yapalım” deni-
lecek hali yok. Toplumu temsil eden kesimler bunu tartışacaklar 
önerilerini geliştirecekler. Siyasi partiler bence seçime kendi ana-
yasa taslaklarıyla gitmeliler. Halka taslaklarını anlatarak onlardan 
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oy istemeliler. STK’lar kendi önerilerini ortaya koymalı. Seçim bu 
temel üzerinden yapılmalı. Ondan sonra da Mecliste bir uzlaşma 
komisyonu bir metin üzerinde çalışıp genel kurula getirmeli. Uz-
laşma kurulu tabii ki çalışmaları sırasında sivil toplumun öneri-
lerini dikkate alacaktır. STK’lar da önerilerini onlara aktaracak, 
onları etkileyecek eylemleri gerçekleştirmelidir. Eğer önümüzde-
ki dönemde yeni bir anayasa yapma girişimi gerçekleşecekse bu-
nun, bulunduğumuz koşullarda ancak böyle yapılabileceğini dü-
şünüyorum. Bunun meşruiyetinin tartışılabileceği hiçbir durum 
yoktur bence. Meclis asli kurucu iktidar yetkisine sahiptir. Tabii bu 
yetkisini kullanırken de ne mevcut anayasayla ne önceki anayasa-
larla ne de herhangi bir hukuk kuralıyla sınırlıdır. Asli kurucu ik-
tidar adı üstünde aslidir, kuracaktır ve yeniden kuracaktır, eskiden 
hareketle değil. Bu da tamamen meşrudur diye düşünüyorum. 

Doç. Dr. Yücel Sayman
Sizin tezinize göre, mademki bir toplumsal sözleşme olacak, bir 
toplumsal uzlaşma üzerine kurulu yeni anayasa anlaşması olmalı. 
Bu uzlaşmayı da halkı meydanlarda toplayıp sağlayamayacağımı-
za göre, onları temsil ettiği varsayılan STK’ların öneri ve görüşleri 
dikkate alınarak, seçilmiş olan meclis asli kurucu unsur olarak 
böyle bir işlevi yerine getirebilir. 

Anayasa sınırları içinde kaldığımızda anayasayı hiçbir mad-
desine bağlı kalmaksızın değiştirme olanağı sağlıyor. Sonrası ne 
olur o başka bir konu ama böyle bir şey var. Ama bana bir sorun 
var gibi geliyor. Siz bunu söylediğiniz zaman hukukçu olarak de-
ğil de vatandaş olarak bakınca “siz ne yapıyorsunuz, benim öz-
gürlüklerim üzerinde pazarlık mı yapacaksınız? Kendi aranızda 
benim özgürlüğümle ilgili bir siyaset yürütülecek, sonra mecliste 
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uzlaşma yapılacak. Söz konusu olan benim, benim eksenimde 
birlikte yaşayabileceğim bir toplumda nasıl birlikte olacağımız, 
ne kadar, kimlerle ve hangi koşullarda birlikte olabileceğimizi uz-
laşmayla AKP bunu dedi CHP şunu dedi diye kararlaştıracaksı-
nız. Söz konusu olan benim. Kendimin siyasi pazarlıkların konu-
su olmasını reddediyorum. Bunu ben yapacağım, biz yapacağız.” 
Evet, eski Yunan’da yaşamıyoruz ama bunu yolu açılabilir. Halk 
böyle bir isteği dile getirecek. O bilinci o isteği biz getireceğiz. 
Var olan anayasanın 10. maddesinde yer alan “kanun önünde 
eşitlik” ilkesi bütün farklılıkları olumsuzlayan bir anlayış, çünkü 
kaynaşmış bir toplum yaratılmış, imtiyazsız, sınıfsız. Bizim “fark-
lılıklarımız ne olursa olsun o kaynaşmış toplumun bireyi olarak 
kanun önünde eşitiz” ama hak talep etmeye geldiği zaman kendi 
kimliklerimiz konusunda bir hak talep ettiğimizde “ayrımcılık” 
yapmış oluyoruz. Hayır, biz artık bunları tersine çevireceğiz diye 
düşünüyorum. Uzlaşma deniliyorsa biz uzlaşalım. Belki sizin uz-
laşmayacağınız şekilde biz uzlaşacağız. İşte onun yolunu arıyo-
ruz, halk toplantıları, örgütler vs ile. 

Söz Yrd. Doç. Nur Uluşahin’e bırakıyorum. 



Sayın Yücel Sayman’ın bıraktığı noktadan devam etmek gerekir-
se, ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Bazen öğrenciler de böyle 
şeyler soruyor. Modern demokrasinin, partiler demokrasisi oldu-
ğunu düşünüyorum. Partiler demokrasisinde yaşadığımız çağda 
artık STK’lar ile yönetime katılıyoruz, belli aralıklarla oy kullanıp 
sonra seyretmiyoruz, pek çok mekanizmayla iktidara ortak olu-
yoruz ama başka bir yöntem olduğunu zannetmiyorum halkın 
anayasal değişiklikleri hayata geçirebilmesi için. Bunu yine, bir 
şekilde siyasal partiler aracılığıyla gerçekleştirmek zorundayız. 

Konuşmamı temel olarak iki bölüme ayırdım. Öncelikle, sa-
bahki oturumla alakalı olmasına rağmen, konunun bütünlüğü-
nü sağlamak açısından teorik bazda bazı açıklamalar yapacağım. 
Daha sonra “Türkiye’de nasıl anayasa yapılır” sorusuna cevap ara-
maya çalışacağım. Burada benim somut bir önerim olacak. Ben 
bayağı kafa yordum, kafa yorduğum noktaları da baştan söyleye-
yim. Bu kadar kutuplaşmış ve kamplaşmış bir ülkede nasıl olur da 
kimse karşısındakinin ne dediğini dinlemezken, ak dediğine kara 
demek zorunda hissederken, siyasal partiler bir araya gelir ve böyle 
bir şey gerçekleştirebilir? Ben Türkiye’de kolay kolay yeni anaya-
sa yapılmaz ama ne yapalım anayasa hukukçusuyuz ve bir şeyler 
söylememiz lazım, teorik bir şeyler söyleriz diye düşünüyordum.

Yrd. Doç. Nur Uluşahin

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi
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Anayasacılığı Meşrulaştıran, Yaşayanların 
Rızasından Başka Bir Şey Değildir

Her şeyden önce, anayasa üzerinde tasarrufta bulunma yetkisinin 
halkın seçilmiş temsilcilerinin yani parlamentonun elinden alı-
narak çeşitli yöntemlerle (anayasaya değiştirilemez ilkeler konma-
sı, anayasa değişikliğinin belli süreler ya da dönemler için imkânsız 
kılınması, bu yetkinin referandum yoluyla halk ya da devlet başka-
nı ile paylaşılması ve en nihai olarak parlamentonun ancak nitelikli 
çoğunluğuna bu yetkinin tanınması gibi yöntemlerle) sınırlanması 
demokrasiye karşıt bir eğilimi yansıtır. 

Bu durumu meşrulaştırabilmenin yolu ise, Anayasalarda yer 
alan yazılı sınırlamaları halkın makul nedenlerle kendi iradesi üze-
rine koyduğu sınırlamalar olarak değerlendirmektir. Halkın kendi-
sini bu tür güvence altına alınmış normlar vasıtasıyla bağlamasına, 
yani bir tür önceden bağlanmaya neden ihtiyaç duyulduğu ayrıca 
tartışılabilir. Benim burada vurgulamak istediğim nokta, geçmişte 
yaşayanların iradesini bugün yaşayanların iradesine üstün tutma-
nın sanıldığı kadar kolay olmadığıdır. Şunu kabul etmek gerekir 
ki, anayasacılık içkin bir biçimde demokrasi karşıtı bir mekaniz-
madır. Bu noktada, anayasacılığı meşrulaştıranın ne olduğu soru-
labilir. Anayasacılığı meşrulaştıran, yaşayanların rızasından başka 
bir şey değildir. Demokratik bir yönetimde, özerk ve sorumluluk 
sahibi bir etik ajan olarak bireyin kendini yönetme sorumluluğunu 
üstlenebilmesi gerekir. Bu ise, halkın oyunun kurallarını ve temel 
değerleri değiştirme yetkisine sahip olması ile mümkün olur. 

Biz hukuk fakültesinde yıllar yılı kabaca anayasayı ilk elden 
yapma iktidarı olarak tanımlayabileceğimiz asli kurucu iktidarı 
ihtilal, hükümet darbesi, iç savaş, bölünme, yabancı işgali ya da 
bağımsızlığın yeni ya da yeniden kazanılması gibi bir hukuk boş-
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luğu durumunda ortaya çıkan sınırsız bir iktidar olarak öğren-
dik. Asli kurucu iktidar bizim anayasa hukuku kitaplarımızda iki 
özellik ile tanımlanır. Bunlar “hukuk dışılık” ve “sınırsızlık” tır. 

Kurucu iktidar ile ilgili bilgilerimizde temel bir eksiklik ya da 
hata olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce demokratik ül-
kelerde asli kurucu iktidarın da, tali kurucu iktidarın da sahibi 
halktır. Anayasayı, yine o anayasanın öngördüğü şekilde değişti-
ren bir iktidar olan tali kurucu iktidar karşısında asli kurucu ikti-
darın sınırsız olduğu doğrudur. Zira asli kurucu iktidarı bağlayan 
herhangi bir hukuk normu mevcut değildir. Buna karşılık hukuk-
dışı olması zorunlu değildir. Bu ifade ile anlatılmak istenen ken-
dinden önce mevcut herhangi bir hukuk normu ile bağlı olma-
ması olsaydı, bu anlamda hukuk-dışı nitelemesi doğru olabilirdi. 
Ne var ki, hukuk-dışı olmakla kastedilen bu iktidarın devrim ve 
hükümet darbesi durumlarından sonra ortaya çıkan ve hukuk 
boşluğu ortamında çalışan bir iktidar olmasıdır. Bana göre bu asli 
kurucu iktidarın yanlış tanımıdır. Asli kurucu iktidar hukuk dışı 
olmaktan ziyade, hukuki olmayan fiili bir güçtür. 

Hiçbir Nesil Kendisinden Sonraki Nesilleri 
Değiştirilemez Biçimde Hapsedemez

Anayasayı ilk elden yapma iktidarına bu kudreti veren hukuk 
normları olmayıp, toplumdaki fiili durumdur. Bu anlamda, ana-
yasada öngörülen usullere uyulmasa dahi siyasal aktörler arasında 
karşılıklı etkileşim yolu ile anayasa değişiklikleri ortaya çıkabile-
ceği gibi, yeni bir anayasa da yapılabilir. Liberal sistemlerde siyasal 
meşruluk son kertede halkın gereğinde kullanılmak üzere yedekte 
anayasa değişikliği yapabilme tercihini elinde tutmasına dayanır. 
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Bu noktada doğal olarak pek çok anayasada var olan değişti-
rilemez hükümlerin akıbetinin ne olacağı sorulabilir. Bu hüküm-
lerin hiçbir değeri yok mudur? Elbette vardır. Tali kurucu ikti-
dar için bu hükümler, anayasanın değiştirilmesine ilişkin diğer 
hükümler gibi bağlayıcıdır. Tali kurucu iktidarın, bu yönde bir 
değişikliği önce değiştirme yasağı getiren maddeyi değiştirmek 
suretiyle ikili anayasa değişikliği yöntemi ile yapabileceğini savu-
nanlar da vardır. Öte yandan, içerisinde değiştirilemez hükümle-
ri ihtiva eden anayasaları koşullu hediyelere ya da kimi borçları 
ihtiva eden bir terekeye de benzetebiliriz. Halk bu koşullara uya-
rak hediyeden ya da terekenin pasifindeki borçları ödeyerek te-
rekenin aktifindeki değerlerden yaralanabilir. Buna karşılık, halk 
bu hediyeyi ya da mirası reddetme hakkına da sahiptir. Bu nokta-
da halkın bedelini ödemek koşuluyla egemenlik yetkisini kullan-
masının önünde bir engel olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Hiçbir nesil kendisinden sonraki nesilleri değiştirilemez biçimde 
belli bir anayasal çerçeve içerisinde hapsedemez. Bunu savunmak 
mantıklı da değildir. Hiçbir nesil de, hukuk yapma yetkisini ken-
dinden önceki nesillere devrederek kendisini önceden mutlak bir 
biçimde bağladığını savunamaz. 

Devrim ya da hükümet darbesi yoluyla kullanılabilen asli ku-
rucu iktidar iradesinin, toplumda sağlanan oydaşma neticesinde 
halkın kurucu meclis oluşturması, kurucu referandum yoluna 
gitmesi ile kullanabileceği şüphe götürmez. Bu açıdan iktidarın 
asli sahibi olan halk bakımından değiştirilemez hükümlerin olsa 
olsa manevi bir bağlayıcılığı olduğunu söylemek doğru olacaktır. 

Sözünü ettiğim manevi bağlayıcılığa bir kanıt olarak, 1982 
Anayasasında Başlangıç bölümünde yapılan kimi değişiklikleri 
gösterebilirim. 1982 Anayasasının 2. maddesinde Başlangıca gön-
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derme yapılmış olduğu için anayasanın değiştirilemez hükümle-
ri arasında Başlangıçta belirtilen temel ilkeler de yer almaktadır. 
Buna karşılık, 23.7.1995 gün ve 4121 sayılı yasanın 1. maddesi 
Anayasanın Başlangıç bölümünü değiştirmiş, darbeyi meşrulaş-
tıran kimi ifadeler Başlangıçtan çıkarılmıştır. Yine 3.10.2001 gün 
ve 4709 sayılı yasayla da Başlangıç bölümünde değişiklik yapıl-
mıştır. Bu değişikliklerin hiçbir tartışma yaratmadan hayata geçi-
rilmiş olması, değiştirilemez hükümlerin bağlayıcılığının manevi 
olmaktan öteye geçmediğini gözler önüne sermektedir. 

Öyleyse, gerçekte anayasa değişikliği kurumunun anayasa-
daki metinsel kurallara uyularak yapılacak değişiklikle sınırlı 
olmadığını söylersek yanlış yapmış olmayız. Bu argümana, pek 
çokları anayasadaki yazılı kurallara uyulmaksızın yapılabilecek 
bir değişikliğin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebile-
ceği gerekçesiyle karşı çıkabilir. Anayasa mahkemesinin anayasa 
değişikliklerini ne ölçüde ve hangi çerçevede denetleyebileceği 
ayrı bir tartışma konusu. Bizim Anayasa Mahkememiz 5 Hazi-
ran 2008 tarihinde verdiği karar ile Anayasanın 10. maddesindeki 
eşitlik ilkesi ile 42. maddesindeki eğitim ve öğrenim hakkının öz-
gürlük alanını genişletmek ve yoruma yer bırakmayacak şekilde 
belirlemek amacını taşıyan 5735 sayılı yasa ile yapılan değişikliği 
Anayasanın 2. maddesindeki laiklik ilkesi ile ilişkilendirerek de-
netlemiş. Buna karşılık az önce sözünü ettiğimiz değiştirilmesi 
çok daha açık bir biçimde yasak olan Anayasanın Başlangıç bö-
lümünün değiştirilmesine toplumun hiçbir kesimi tepki göster-
medi. Bu değişiklik Anayasa Mahkemesi önünde dava konusu 
dahi olmamıştır. Öyleyse, az önce söylediğimin doğru olduğunu 
kabul etmek zorunludur. Anayasa değişiklikleri gücünü siyasal 
organlar, -bizde olduğu gibi demokrasinin henüz pekişmediği ül-
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kelerde ordu ve yargı dahil olmak üzere- toplumun tüm kurum-
ları ile vatandaşlar arasındaki diyalog sonucu ortaya çıkan halk 
iradesinden alır. Söz konusu iradenin tezahüründe vatandaşlar 
ve temsilcilerinden müteşekkil parlamento dâhil olmak üzere si-
yasal organlar inisiyatifi harekete geçiren pozitif güç ise; ordu ve 
yargı da engelleyici olmama tutumu ile negatif güç olarak tezahür 
edebilir. Neticede başlangıç bölümünde ortaya çıkan değişiklik 
ardındaki halk iradesinin göstergesidir. Anayasa değişiklikleri 
sosyal hareketler ve seçimle gelenler arasındaki dinamik ve sür-
dürülebilir etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Do-
layısıyla anayasa değişikliğini meşru kılan anayasada öngörülen 
usule uyularak yapılması olmayıp bundan daha fazlasıdır; top-
lumsal oydaşmadır. 

Türkiye’nin Yeni ve Sivil Bir Anayasa Talebi  
AKP ile Ortaya Çıkmadı

Konuşmamın teorik bölümünü noktaladığım bu noktada 
Türkiye’de yeni bir anayasanın nasıl yapılabileceği sorusunun ce-
vabına da gelmiş oluyoruz. 

Her şeyden önce Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasa talebi 
AKP ile ortaya çıkmadı. 1982 Anayasasının ilk yapıldığı günden 
bu yana değişik çevrelerce dile getirilen bir talep bu. Bu gerçeğin 
özellikle hatırda tutulmasında yarar bulunmaktadır. Zira uzun 
yıllar boyunca toplumun hemen her kesiminin dile getirdiği bu 
talebi AKP’nin talebi olarak değerlendirerek sağlıklı bir tartış-
ma ortamından uzaklaşmak korku ve kaygı ile bezenmiş felaket 
senaryolarını katmerleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. 
Böylesi bir atmosfer ise, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması için 
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uygun değildir. Zira anayasa değişikliğine sivil karakterini kazan-
dıran, askeri güçler tarafından yapılmış olmaması değil, anaya-
sanın yapım sürecine toplumun geniş kesimlerinin katılımının 
sağlanmış olmasıdır. Teorik açıklamalarımda da belirttiğim gibi, 
demokrasi karşıtı bir mekanizma olarak anayasacılığı meşru-
laştıran tek unsur yaşayanların rızasıdır. Bu ise, halkın oyunun 
kurallarını ve temel değerleri değiştirme yetkisine sahip olması 
ile mümkün olur. Bu suretle hazırlanacak bir metin ise üzerinde 
geniş kesimlerin oydaşmasının sağlanacağı bir metin olmalıdır. 
Temel oydaşmaya dayanmayan bir anayasa yine bir tür darbe 
anayasası olma özelliğini koruyacağına göre, şu anda Türkiye’nin 
önündeki temel problem anayasanın nasıl yapılacağından çok, 
hangi formüllerin uygulanması ile böylesi bir oydaşmanın temin 
edileceği noktasındadır. 

Batı’da yer alan pek çok cumhuriyetçi-liberal demokrasi gibi 
Türkiye için de temel sorunsal azınlık-çoğunluk ilişkisini yeniden 
düzenleme gereğinde düğümlenmektedir. Ben bu noktanın ha-
yati önemde olduğunu düşünüyorum. Bu öylesine sihirli bir for-
mülasyon ki, yeni anayasanın gerçek bir çözüm anayasası olması 
için de azınlık-çoğunluk ilişkisini yeniden tanımlamak gerekiyor, 
anayasanın yapılış yöntemini belirleyebilmek ve toplumun tüm 
kesimlerini bu sürece dâhil edebilmek için de yine azınlık-çoğun-
luk ilişkisini yeniden tanımlamak gerekiyor. Zaten sivil anayasa 
girişiminin gerisinde yıllar yılı iktidardan dışlanan kesimlerin 
iktidara ortak olma, toplumun ahlaki üyeliğini kazanma talebi 
yok mudur? Bu talep en basit bir biçimde azınlığın da çoğunluk 
içerisinde girebilme talebidir. 

Türkiye gibi, türdeş bir yapı arz etmeyen; din, ideoloji, dil, 
kültür ve etnik köken bakımından kesin olarak bölünmüş ve her 
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grubun neredeyse alt kültürler meydana getirdiği böyle bir top-
lum yapısında çoğunlukçu demokrasi için gerekli esneklik bulun-
mamaktadır. Devamlı olarak ayrıma tabi tutulan ve iktidara ulaş-
maktan men edilen azınlıklar rejime olan bağlılıklarını çok tabii 
olarak kaybetmişlerdir. Yeni anayasa ise, hem temel değerlerinde 
hem de kuruluş yöntem ve felsefesinde bu azınlıkları hak ettik-
leri konuma yüceltmeli, toplumun diğer bireyleri gibi eşit ilgi ve 
saygıya layık bireyler konumuna yükseltmelidir. Ancak bu şekil-
de kişi kendisini o siyasal toplumun bir ortağı olarak görecek ve 
alınan karar kişinin görüşüne ters düşse de, birey ortaklığın diğer 
üyeleri ile birlikte alınan karar ile kendisini bağlı hissedecektir. 

Son olarak, anayasanın yapılışı esnasında da dikkat edilmesi 
gereken konu: Oyunun dışındaki azınlıkları oyuna dâhil etmek-
tir. 2011 seçimlerinde oluşacak meclisin yeni ve sivil bir anaya-
sa hazırlamakla görevlendirilecek bir kurucu meclis olması için 
halktan yetki istenir. Tek başına iktidar olma şansına sahip olsa 
bile, şayet iktidar partisi bununla yetinmeyip ülkenin önündeki 
yeni bir toplum sözleşmesi hazırlanması gibi olağanüstü zor sü-
reçte tüm kesimlerin katılımını sağlamak üzere geniş koalisyon 
oluşturma yoluna giderse, bu Türkiye için bir şans olabilir. Aksi 
koşullarda hazırlanacak Anayasanın kurucu referandumda kabul 
edilse dahi Türkiye’nin Anayasası olacağını düşünmüyorum. Tıp-
kı İkinci Dünya Savaşı boyunca 1940-45 arası Avam Kamarasında 
açık bir çoğunluğa sahip olan Churchill’in tek başına oluşturacağı 
bir asgari çoğunluk kabinesi yerine, İşçi Partisi ve Liberallerle bir-
likte geniş koalisyona gitmeyi tercih etmesi gibi. Ülkenin olağa-
nüstü bir dönemden geçtiği böyle zamanlarda özellikle azınlıkları 
oyunun dışında bırakmamak ve iktidarı güçlendirmek için böy-
le bir yöntem benimsenebilir. Bu durum tüm görüşleri uzlaşma 



79 Anayasanın Yapılış Yöntemi

içerisinde olmaya zorlayacağı gibi, tabandan gelen baskılara karşı 
gerekçe üretebilecek güçte olmaya ve keskin uçları törpülemeye 
de yarayacaktır. İktidara ortak olan bir CHP’nin türban ve laik-
lik konusunda uzlaşmak için muhalefetteki CHP’ye nazaran çok 
daha fazla nedeni olacaktır. İktidara ortak olduğunda, belki yaşa-
dığı sancılı süreçte geçirdiği değişimi tabanına anlatabilmek için 
çok daha rahatlıkla gerekçe üretebilecektir.

Herkesin Kazandığı Bir Anayasa Yapım Süreci 
İnşa Etmeliyiz

Nihayetinde koalisyon böyle bir şeydir. Referandumda 
Güneydoğu’da evet çıkmaması için referandumu boykot eden bir 
parti, iktidar ortağı olsaydı söz konusu değişikliklere karşı koyar 
mıydı? Hiç sanmıyorum. Tabanından gelen evet seslerini bastır-
mak istenmesinin temel nedeni başarının iktidar partisinin başa-
rısı olacağından çekinmesidir. Benzer şekilde, İktidar partisinin 
Kürt sorununun çözümünde –nam-ı diğer demokratik açılım-
da- bir ileri bir geri gitmesinin nedeni de bu değil midir? Böyle 
bir süreç taviz verdikleri anda seçmenlerini kaybetme korkusu 
taşıyan siyasal partilerin seçmenleri karşısında çok daha rahat-
lıkla gerekçe üretebilecekleri bir atmosfer yaratır, aynı zamanda 
partilerin siyasal yelpazede merkeze daha fazla yaklaşmalarına ve 
ülkedeki siyasal kutuplaşmanın yerini ılımlı, demokratik bir at-
mosfere bırakmasına da katkıda bulunur. Kaldı ki, oluşturulacak 
anayasanın toplumdaki tüm azınlıklıkların dertlerine çare olabi-
lecek bir anayasa olmasının da başka yolu yoktur. Farklı seslerin 
kendisini dillendiremediği bir süreçte ortaya çıkan anayasa, ne 
kadar iyi olursa olsun 12 Eylül referandumu öncesi ve sonrası ya-
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şanan sıkıntılara gebe olacaktır. Bu ise, yeni bir meşruluk sorunu; 
meşruluk sorunu ise bitmeyen anayasa arayışlarına yine, yeniden 
kapıyı aralamak anlamına gelecektir. 

Öyleyse, herkesin kaybettiği ya da kimilerinin kazandığı ama 
Türkiye’nin kaybettiği bir anayasa yapım süreci yerine herkesin 
kazandığı bir anayasa yapım süreci inşa etmeliyiz. Ancak bu sa-
yede ortaya çıkan anayasa herkesin anayasası olur. 

Doç. Dr. Yücel Sayman
Ben bir iki soru soracağım. Bana öyle geliyor ki, hep var olan ana-
yasanın içindeki sistem veya başka şeyleri model olarak alıyoruz 
ve öyle tartışıyoruz. Mesela bu uzlaşma noktasına ben biraz ka-
famı takmış vaziyetteyim. Anayasanın Başlangıç bölümünde ta-
nımlanmış “despot otoriter devlet ve toplum”, onun için de ancak 
bir birey rolünü yerine getiriyor. O kafesin dışına çıkmak, dışında 
düşünmek istediğimiz için, biraz havada uçuyor gibi görülüyoruz. 

Mesela diyelim ki, biz bir siyasi parti kurduk. Bir anayasa ha-
zırladık, özgürlükler maddesinde tek bir madde var, “ hiç kimse-
nin doğuştan sahip olduğu özgürlüğü sınırlanamaz, kullanması 
da sınırlanamaz.” Tam tersine onu kullanmasının yolu gösterilir. 
İkincisi, “hiç kimse somut bir olayda kendi özgürlüğünü kulla-
nırken gerçekleştirdiği davranışla bir başkasını somut bir olayda 
somut bir özgürlüğünü kullanmasını engelleyemez ve sınırlaya-
maz.” Özgürlük maddesi bu kadar. Özgürlükleri saymaya başla-
dığınız zaman sınırlama getireceksiniz. Ben burada bir sınırlama 
getirmiyorum ve halk da bunu kabul ediyor. Bu söylediğimde 
niye uzlaşacağım ki? İkinci madde farklılıklarla ilgili bir madde. 
“Herkesin kendi kimliği ile dayalı olarak maddi manevi geliştir-
me hakkı vardır. Bu engellenemez ve sınırlamaz. Herkes kendi 
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kimliğine dayalı olarak hak talep edebilir ve bu hakkın gerçek-
leşmesi için mücadele edebilir.” Bu kadarcık bir madde. Burada 
“ben” varım. Bunu halk kabul etti. Bunun işlerliğini sağlayabil-
mek, müdahale edebilmek için kısa bir çerçeve yaptım. Bunu ben 
iki üç sene siyasi partilere anlattım, halk toplantıları yaptık. Müt-
hiş bir şekilde benimsendi ve yapılan ilk seçimde 450 milletvekili 
ile meclise girdik. Yapacağımız ilk iş mevcut anayasayı bırakıp 
çok kısa halkın kabullendiği anayasayı getirmekti. Bana diğer 
partiler geldiği zaman onlarla neden uzlaşayım? Halkın isteği bu. 
O uzlaşma için geldiği zaman şu özgürlükleri sayalım diyecek. 
Hayır, saydırtmam çünkü saydığım zaman sınırlandıracaksın. 
Bu halkın talebi halkın iradesi. Neden uzlaşayım? Ben kendim ve 
halkın özgürlükleri üzerinden neden siyaset üretilmesine yol aça-
yım ve kendimi pazarlık konusu yapayım? Bunun için önümde 
hiçbir engel yok. Anayasa iptal davasını kimse açamaz, 111 mil-
letvekili lazım 450 milletvekili içerisinde. Cumhurbaşkanı veto 
etse çoğunluk bizde, kabul ederiz. Referandum olursa da zaten 
halk istemiş demektir. Bu yapılır mı yapılmaz mı? 

Biz zaten bunun için yola çıkıyoruz. Halk isterse yapar diyo-
ruz. Zor ama imkânsız değil. Tartışmaya girdiğimiz anda karşı-
ma anayasa profesörleri, siyaset bilimcileri çıkacak. Halkı kendi 
özgürlüklerine yabancılaştıracağımıza hepsini bir kenara bırakıp 
yola koyulalım. Bunu biz yapacağız, biz yapmazsak ya halktan 
soyutlanmışızdır ya halk değilizdir. Bu olur gibime geliyor. Berat 
Bey söz sizde.





Aristo, Kartaca’ya gittiğinde orada onu en fazla etkileyen şey ora-
daki sıradan vatandaşın anayasaya bağlılığı olmuş. Orhan Kemal 
Cengiz de bu bilgiyi naklederek “bize de bir Kartaca anayasası la-
zım” demişti bir yazısında. Biz bunu yapabilir miyiz acaba? Yaptı-
ğımız anayasa vatandaşların önemli bir bölümünün benimseyeceği 
bir anayasa olabilir mi? Bunu bugünlerde daha çok konuşuyoruz. 

Önce biraz İspanya tecrübesinden bahsetmek istiyorum. Son-
ra kıyaslamamız için belki bir zemin oluşturabilir diye. İspanya 
anayasa sorununu çözdü. Belki en ideal yöntemle çözmediler 
ama, çözdüler. 1975’te Franko öldüğünde yeni rejimin ana çer-
çevesinin nasıl olması gerektiği konusunda genel bir anlayış be-
lirginleşmişti. Diktatörlükle yola devam etmek mümkün değildi, 
demokrasiye geçilecekti ama bunu başarmak da o kadar kolay de-
ğildi. Çünkü eski rejimin ayrıcalıkları olduğu gibi devam ediyor-
du. Diktatörün fiziksel varlığı ortadan kalkmıştı ama onun kurdu-
ğu kurumlar da yine canlı bir şekilde ayaktaydı. Siyasi bakımdan 
da neredeyse tam olarak bölünmüş bir toplum vardı. Bu süreçte 
bir anayasa gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Bekir Berat Özipek

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi
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İspanya’nın Anayasa Yapma Deneyimi

Bu kadar bölünmüş bir toplumda, eski siyasi gerilimlerin ya da 
fay hatlarının yeniden gün yüzüne çıktığı bir 40 yıl sonrasında 
bu gerçekleştirildi. Yeni anayasanın temeli de 1977 tarihli siya-
si reform kanunu oldu. Bu siyasi reform kanunuyla demokratik 
bir anayasa yapılmasının önündeki tartışmanın önü açılmış oldu. 
Yasaklar kaldırıldı ve bir müzakerenin gerçekleştirilebileceği bir 
zemin oluşturuldu. Bu süreçte elitlerin rolü de çok önemliydi, 
gerçekten yapıcı olduklarını da söyleyebiliriz. 1977 seçimlerin-
de İspanya Meclisinde seçilen partiler kendilerini uzlaşmak zo-
runda hissediyorlardı. Bir şekilde geçmişin yükünü sırtlarından 
atıp yeni bir düzen kurmanın moral sorumluluğunu üstlerinde 
hissediyorlardı. Siyasi partiler arasındaki bu uzlaşma ya da ça-
tışma aslında toplumu önemli ölçüde etkileyebilecek bir nitelik 
taşıyordu.1977 yılı Ağustos ayında Meclisin anayasa komisyonu 
yeni anayasayı hazırlayacak 7 parlamento üyesini seçti. Bu 7 üye 
de uzlaşma ruhuyla hazırladıkları anayasayı 1978 başlarında 36 
kişilik bir komisyonun önüne getirdiler. Tabii uzlaşma kolay ol-
madı. Çok temel tartışma mevzuları vardı. “Üniter devlet yapısını 
korumak” isteyenlerle daha “federal ya da ayrılıkçı” bir sistemi 
benimseyenler vardı. Bu başlangıçta birbiriyle uzlaşmaz görünen 
iki istek sonuçta yeni anayasada bugün dışarıdan bakanların “de-
mokratik üniter görünümlü federasyon” diye adlandırdıkları bir 
sistemle halledildi. Burada uzlaşma böyle sağlandı. Bugün İspan-
yaya adı konulmamış federalizm deniyor. 

İkinci büyük tartışma konusu dindi. Bir kısım vatandaş mut-
laka Katolik devlet ısrarındaydı, bir kısmı da laik devlet olsun di-
yordu. Bunlar da ilk bakışta uzlaştırılması imkânsız bir çelişkiyi 
yansıtıyordu ama iki taraf da din ve vicdan özgürlüğü konusunda 
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uzlaştılar. Aslında katolik devlet isteyenlerin de laik devlet isteyen 
sol tarafın da içinden önemli bir bölümün din ve vicdan özgürlü-
ğüne aykırı düşünmediği biliniyordu. Bu biraz da oranın kendi-
ne özgü koşullarında gerçekleşti. Mesela Emilio Alonso Attard’ın 
başkanlığındaki bir süreçti bu. Çılgın olarak adlandırılan bir 
adamdı ve uzlaşmayı kimi zaman Madrid’in apartman dairele-
rinde kimi zaman lokantalarında sabah kadar süren tartışmalar, 
ayrılmalar tekrar bir araya gelmeler şeklinde devam ettiler ama 
sonunda uzlaştılar. Sonuçta 31 Ekim 1978 günü metin Cortes (İs-
panyol Meclisi) tarafından onaylandı ve bazı kesimlerin kendile-
rini yine de dışta hissetmesine rağmen bir mutabakat anayasası 
olarak adlandırılabilecek bir metin ortaya çıktı. 

Kral’ın ifadesi güzel. Mutabakat anayasası için diyor ki: “Yeni 
demokratik anayasa uzun, karmaşık, gereksiz, ayrıntılı, tumtu-
raklı ve tekrarlayıcıydı. Ama bununla beraber önceki bütün İs-
panya anayasalarından farklı olarak çok farklı bir avantaja sahip-
ti. İspanya tarihinde ne bir tarafın tek yanlı olarak empoze ettiği 
ne de tek bir ideolojiyi yansıtan bir anayasaydı. Farklı bakış açı-
larının sentezlenmeye çalışıldığı bir metindi. Ama sonuçta onlar 
da muradına erdi.” 

Bizde şimdi ilk defa birilerinin hazırlayıp yememiz için önü-
müze koyduğu bir anayasa yerine, kendimiz bir anayasa yapma-
yı konuşuyoruz. Aslına bunu konuştuğumuz ortam bile bizatihi 
heyecan verici diyebilirim. İlk kez biz bürokratik oligarşinin bir 
ölçüde geriletildiği, Kürt sorununda da bu asimilasyon, tehcir ve 
şiddetin dışında ilk defa hak temelli bir perspektiften bir çözüm an-
layışının gündemde olduğu, Alevi açılımının gündeme geldiği bir 
ortamdayız. 

Başörtülü kadınların eğitim öğretim ve çalışma haklarının 
iade edildiği bir ortamdayız. Azınlık vatandaşların Lozan’dan 
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kaynaklanan haklarının iade edildiği, ya da esas olarak evrensel 
hukukun sağlanması çabalarının olduğu bir ortamdayız. Buna 
karşı ciddi bir bürokratik refleks de var tabii. Ama yine de bir 
avantajımız, dışarıdan esen rüzgârlar, içerideki demokratik tek-
nenin yelkenlerini dolduruyor ve onların işini kolaylaştırıyor. 

Yeni Anayasanın Mecliste Yapılması Söz Konusu 
Olacaksa; Toplumdaki Çeşitlilik ve Çoğulculuğun 
Yansıyabileceği Zemin Eksik

Acaba bizim Meclisimiz İspanya’daki başarıyı sağlayabilir mi? 
İspanya’nın pek çok avantajı vardı. Bir kere güçlü bir Kralı vardı. 
Bizdeki cumhurbaşkanının temsil ettiği gücün çok daha üstün-
de dirayetli bir Kral’dı. Belirleyiciydi ve darbe sürecinde de çok 
halim selim olmadığını gösterdi. Gerektiği zaman tabiri caizde 
torbadaki yüzünü tam zamanında çıkarmayı da bildi. Bu avanta-
jın önemli bir bölümünden yoksun olduğumuzu düşünüyorum. 

Bizdeki başka bir husus da baraj sorunudur. Yeni anayasa eğer 
Mecliste yapılması söz konusu olacaksa; toplumdaki çeşitlilik ve ço-
ğulculuğun Meclise yansıyabileceği bir zemin bizde gerçekten eksik. 
Yüzde birlik bir kesim dahi olsa mutlaka onların iradesinin de yan-
sıması gerekir. Bu sadece politik değil ahlaki bakımdan da ciddi bir 
eksikliğe işaret ediyor. Bizde İspanya’dakinden farklı olarak ayrıca-
lıklarını demokrasi ve uzlaşma pahasına törpülemeye hazır büyük 
bir sağ parti, CHP’yi kastedecek olursak, İspanya’daki gibi hazır de-
ğil bence. CHP içindeki değişimlerden de umutlananlardan değilim. 
Belki ispanyanın bir avantajı da orada Hürriyet gazetesinin olma-
masıydı. Bu süreci ciddi anlamda başlangıçta reddetmeyecek ama 
içten içe sabote etmeye hazırlanacak bir basın Türkiye’deki kadar 
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başka bir yerde var mıdır, bilmiyorum. O bakımdan avantajlar ve 
dezavantajlar var. CHP ve MHP’nin böyle bir mutabakat anayasa-
sına razı olacağını pek zannetmiyorum. AKP’nin içinde de devlet-
çi, milliyetçi ve statükocu bir damar var. Özellikle kriz zamanların-
da bu damar ortaya çıkıyor veya bir reform iradesini sulandırmaya 
veya olabilecekken etkisiz hale getirmeye yönelik ciddi anlamda 
etkide bulunuyor. Bunlardan da korkmak lazım. 

Bir de Türkiye’deki sorun sadece ideolojik değil. CHP’nin ve 
MHP’nin ama özellikle de CHP’nin temsil ettiği bir ayrıcalıklı züm-
re var. O zümrenin çıkarlarını koruma meselesi var. Sorunun sadece 
ideolojik değil sınıfsal ya da zümrevi bir boyutu da var. Bu da sadece 
ikna ile “ gelin hep beraber demokrasi yapalım” demekle olmuyor. 
Ordudan aynı şekilde gelecek bir engelleme çabası söz konusu ola-
cak. Şu anki Meclisten İspanya’daki gibi bir mutabakat anayasasını 
beklemek çok gerçekçi değil diye düşünüyorum. İsterseniz metni 
Thomas Paine dönüp yazsın, yine fazla bir faydası olmayacaktır.

Bir de bizim” sivil anayasa olsun” diyen arkadaşlarımızın da 
ortaya çıkacak olan sivil anayasayı kastettiklerinden çok emin de-
ğilim. Onların zihnindeki “demokratik laik çağdaş sosyal hukuk 
devletine uygun” o metin olmazsa onlarda da 1982 anayasası 
ruhunun yeniden canlanması riski var. Sivil anayasa çok muhte-
meldir ki bizim istediğimiz metin olmayabilir. Ama bu kötü bir şey 
değil. Yani başlangıçta istediğimiz olmayacak tabii ki, tek başına 
hiçbirimizin istediği bir metin de olmayacak ama bir dengeyi 
yansıtacak. İşte burada süreci sahiplenmenin çok önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Burada aşağıdan yukarıya anayasayı inşa etme 
çabalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında işimiz 
bu anlamda çok zor değil. Bunu yukarıdan aşağıya inşa ederken 
özellikle Türkiye’deki bazı çevrelerin bahsettikleri “muhayyel bir 
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halk” vardır. Çok hayali bir şeyden bahsederler ve realiteye döndü-
ğü zaman o hayal silinir. Ben onu kastetmiyorum, aslında fiilen 
başlamış olan ve bugüne kadar yapılmış olan pek çok çaba var. Bu 
çabaların geldiği noktalar var ve bunlar birbirinden çok da uzak 
değil. Bir anayasanın tartışılması gereken ya da tartışılan husus-
ları çok fazla değil. Sivil ve siyasal haklar konusunda ya da diğer 
birçok konuda, örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin pek 
çok hükmünün kabul edilmesi zaten söz konusu. Asıl konuşulan 
“ üç ana noktada” toplanabilecek konu ya da konular.

Birincisi, “devletin ideolojik tarafsızlığı.” Yani anayasanın Baş-
langıç maddelerinde ifadesini bulan bir ideolojiden arındırılması. 
İkincisi, “etnik tarafgirlikten arındırılması,” üçüncüsü, de “din ve 
vicdan özgürlüğü” meselesi. Aslında bu üç noktada da Türkiye’de 
belli bir yere doğru gelindiğini düşünüyorum. Bu anlamda si-
vil anayasa girişimleri açısından yolun başında değiliz. Mesela 
“Anayasamı İstiyorum, Barış Meclisinin çalışması, Sivil Anayasa 
Girişimi, Diyarbakır Barosunun” yaptığı çalışma, “13 Eylül Ha-
reketi” ki, gençlerin oluşturduğu bir hareket, farklı sivil toplum 
örgütlerinden gelen gençler, “Yetmez Ama Evet” için çalışmışlar-
dı. Asıl hedeflerinin 13 Eylül’den itibaren başlayacak olan sürece 
sahip çıkmak olduğunu ifade etmek için kendilerine bu ismi koy-
muşlardı. “Bizim işimiz 12 Eylüle kadar değil, sonrasında” diye. 
“Türkiye Küçük Millet Meclisleri” var. Muş’tan, Tekirdağ’a kadar. 
“Yetmez, Yeni Bir Anayasa İstiyoruz Girişimi” var, “Sivil Dayanış-
ma Platformu” var ki, bildiği kadarıyla 400 den fazla sivil toplum 
örgütünü bünyesinde barındırıyor.

Türkiye’de genellikle gündemde olan konular uzun zaman 
tartışılıyor bir yerlere geliniyor, sonra o yakıcı gereklilik ortadan 
kalkınca başa dönüyoruz. Bu sefer böyle yapmaya gerek yok. Bu 
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üç konuya ilişkin demokrat çevrelerde ki, bunların içinde soldan 
sağdan liberal kesimden insanlar var, uzlaşma eğiliminin olduğu-
nu görüyorum. Belki yapılması gereken şey bu süreçte işi Meclis-
te yapmaya çalışmak ama Meclise bırakmamak ve bu çalışmaları 
koordine etmek, “harç” olabilmek. Sivil anayasaya ilişkin şimdiye 
kadar alınan yolları birleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. 
Birbirinden bağımsız faaliyetler arasındaki koordinasyonu sağ-
lamak gerekiyor. 

Meclise gelen, bu temel noktalarda uzlaşmış metin ağırlıklı 
olarak demokratların rengini taşırsa Meclis tarafından onaylan-
masa bile halk tarafından onaylanır. Yücel hocanın söylediği gibi, 
nihayetinde halka gidilmesi şeklinde olabilir. Belki bu süreçte 
ortaya çıkacak olan anayasa ideal bir anayasa olmayabilir ama 
bana öyle geliyor ki 1977’de İspanya’daki siyasi reform yasasında 
olduğu gibi belki ileride daha ideal ve düzgün bir anayasa yapıl-
masının yolunu açabilir. O kadarı bile kardır diye düşünüyorum. 

Doç. Dr. Yücel Sayman
Teşekkürler Berat. Konuşmalar geliştikçe ben hala halk, halk diye 
tutturmuşum, galiba kendimi sonunda asli kurucu iktidar olarak 
görmeye başlayacağım. 

Şimdi tartışmalara geçiyoruz. 

Sorular - Cevaplar

Şerif Bayram: Sorumu Zafer hocaya yöneltiyorum. Belki Nur 
Hanım da yanıt verebilirler. Parlamentonun anayasayı yapması 
gerekliliğinden bahsedildi. Ben bu referandumda ortaya çıkan 
sonuca biraz değinmek istiyorum. 
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Yüzde 58 ve 42 olarak değerlendirildi nedense. Ama ortada 
yüzde 27 boykot ve seçime katılmayan bir kitle var. Evet’in oranı 
yüzde 42 civarlarında, hayır’ın ise yüzde 30. Halkın bu seçime 
karşı ilgisizliği ve duyarsızlığının nedeni bence siyasi partilerin 
halka yeterli güveni ve duyarlılık ortamını yaratamamasıdır. 

Bu yüzde 27’lik halk kitlesi, normal seçimlerde de yüzde 22 
civarındaydı. Anayasa gibi toplumun tümünü kapsayacak, her-
kesin duygu ve düşüncesini ifade etmesi gereken, yazılı metnin 
oluşturulması konusunda halkın küçümsenmemesi ve onların da 
bu sürece katılması için siyasi partilerin daha duyarlı davranma-
sı gerekir. Onlardan gelecek fikir ve öneriler çerçevesinde, halk 
toplantılarında, köy toplantılarında dile getirilecek duygu ve dü-
şüncelerin siyasi partilere bir fikir vermesi konusunda partilerin 
duyarlı davranması gerektiğine inanıyorum.

Bu konuda özellikle parlamento içinde olmanız nedeniyle, 
şunu da söylemek istiyorum. Yüzde 58 oran, Berat hocanın da 
belirttiği gibi, “yetmez ama evet” diyen ve AKP çizgisinde olma-
yan insanların, 82’den bu yana anayasa değişikliği ile ilgili fikir 
ve düşünceleri var. Karşı çıkanların da büyük bir kısmı aslında 
değişiklikten yana ama bunun toplumun fikri olarak parlamento-
ya yansımamasından doğan durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hüseyin Ergün: Eğer izin verirseniz, bir şeyler söyleyeceğim ve 
sonra “öyle mi?” Diye bitireceğim. Birkaç dakika sürecek. Bu yön-
tem doğru değil derseniz de hemen yerime oturmaya hazırım.

Doç. Dr. Yücel Sayman
Ben moderatör olarak konuşmacıların sözünü kesme yetkisine 
sahip değilim, aynı şekilde sizin de yönteminize karışma hakkına 
sahip değilim. Siz kendiniz değerlendirebilirsiniz Hüseyin bey.
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Hüseyin Ergün: 1968’de Türkiye İşçi Partisinin üçüncü bü-
yük kongresinde tüzük tartışması vardı. O tartışmalar sırasında 
rahmetli Can Yücel söz aldı ve dedi ki, “sosyalizm tüzük mese-
lesi değil,..üzük meselesidir”. Bunu neden söylüyorum. Bu sayın 
Hatemi’nin dediği gibi değil. Yani bu anayasa vs. gökten inmedi, 
yerden çıktı. O yüzden, her toplumun bir anayasa kapasitesi var. 
Biz 1982 anayasası ile yönetiliyorsak bu böyle bir kapasitemiz 
olduğu içindir. Şimdi bu kapasiteyi aştığımız için, ulusal geliri-
miz on bin dolara yaklaştığı için, üniversitelerde okuyan çocuk 
sayımız 3 milyona yaklaştığı için böyle bir meselemiz yeniden or-
taya çıktı. Mesele, insanın ayağa kalkması. İnsan ayağa kalkınca 
hakkını arıyor. Geçimini sağlayınca, dünyayla iletişime geçince 
hakkını arıyor ve böylece Türkiye ileri bir süreci yaşıyor diye dü-
şünüyorum. Zaten bir anayasanın yapımı sosyal kuvvetler denge-
sine, eğitilmişliğe bağlı olduğu gibi, uygulanması da ona bağlı. Biz 
aslında anayasayı her gün yeniden yazıyoruz. 1970’te Türkiye İşçi 
Partisi Kürt konusunda bir karar aldı. Başka kararların arasında 
bu da vardı ve 1971’de partimizi kapattılar. Kabaca söylüyorum, 
biz Kürde, Kürt dediğimiz için partimizi kapattılar. Kürde, Kürt 
demek yasaktı. Şimdi herkes diyebiliyor, onunla da kalmıyor, gel 
Kürt kardeşim sizinle konuşalım diyor. Birileri anayasayı yeniden 
yazmış demek ki. Şimdi hiçbir partiyi Kürde, Kürt dedi diye ka-
patmak insanın aklından geçmiyor. 

Kapasitemiz yükseldi, ama metin ona uygun değil. 1991’de 
Cumhuriyet gazetesinde, İlhan Selçuk falan gitti. Hasan Cemal 
Genel Yayın Yönetmeniydi. Haftada iki üç tane yazı yazıyordum. 
İki üç ay sürdü. Bu yazılardan bir tanesinin başlığı “anayasa olma-
sa daha iyi” idi. Şu anda da böyle düşünüyorum. Anayasa olunca 
biz toplumsal gücümüzü tam yansıtamıyoruz. Siyasi partiler ya-
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pacaklarını tam yapamıyorlar, toplumsal itişme tam gerçekleşe-
miyor. O yazının bir paragrafında, “mutlaka yapacaksak üç mad-
delik bir anayasa yapalım” demiştim. 

Birincisi, “Türkiye cumhuriyeti insan haklarına dayalı de-
mokratik bir hukuk devletidir.” İki,” hak ve hürriyetler yargı te-
minatı altındadır”. Üç, “bu yasa yayınlandığı tarihte yürürlüğe 
girer” Bu bize yeter demiştim. Fakat yetmiyor ve mutlaka bir 
anayasa yapmak istiyoruz. 1876’da Teşkilat-ı Esasiye, gibi bir şe-
kilde, Doğu toplumu olmaktan gelen bir mucize bekleme alışkan-
lığımız da var. Mucize o kadar kolay olmuyor. Eğer yeni anayasa 
yapacaksak, Nur hanımın da söylediği gibi, bunun bir zorluğu 
var. Mevcut anayasa diyor ki, “şu şu maddeleri değiştiremezsin.” 
Onun için, benim önerim, öncelikle meclisin mevcut anayasayı 
ilga etmesidir. Askerler nasıl iki defa 1924 ve 1961 anayasalarını 
ilga ettiler, seçilmiş bir meclis de bu anayasayı ilga etsin. Ondan 
sonra biz serbest olalım ve bu toplumun kapasitesi neyse ona göre 
anayasayı yapmaya başlayalım. 

Berat bey İspanya örneğini anlatırken bize de bir sürü ilham 
verdi. Hakikaten bir yandan bir halk tartışması yapılabilir. Sivil 
toplum örgütleri, siyasi partiler. Biz siyasi partileri pek sevmiyo-
ruz ama belki de halkın en çok katıldığı süreç o siyasi partiler sü-
reci yani seçimler sürecidir. Tam uzlaşma elbette ki şart değildir. 
Olursa iyi olur, ama şart değildir. Toplumu o günkü algısına, gücü-
ne, kapasitesine göre bir uzlaşma yapılır ya da yapılmaz. Biz onu 
yeniden yorumlayarak bir 50 sene daha devam edebiliriz. Otuz 
senedir devam ettik. 

İçerik meselesine gelince, birincisi “insan hakları garanti al-
tına alınmalıdır.” İkincisi, “Türkiye’deki insanlar arasındaki ayı-
rımcılık ortadan kaldırılmalıdır.” Ben vatandaşlık maddesini ya-
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zacak olsaydım, şöyle yazardım. “T.C uyruğu bir ana veya baba-
nın çocuğu veya yasa uyarınca yurttaşlığı sonradan kazanan kişi 
T.C vatandaşlarıdır.” Ne Kürt ne Türk demeden, hepimiz buranın 
vatandaşıyız denebilir. Anayasalar, özellikle 1961 ve 1982 anaya-
saları siyasi iktidarlara programlarını uygulama şansı vermiştir. 
1960dan beri başlıca sıkıntılardan birisi de budur. Türkiye’deki 
sağ partiler de bunu çok kullanmışlardır. Sol partilerin zaten bu 
konuyla ilgili ciddi bir dertleri yok. Bana kalırsa bu anayasayı ilga 
edelim ve on sene anayasasız yaşayalım.

Muhammed Özkan: Avukatlık yapıyorum. Sayın Yücel Sayman’a 
soruyorum. Ben asli kurucu iktidar kavramına karşı asli kurucu 
ortak kavramını ortaya atıyorum.

Bilindiği gibi ticaret kanununa göre bir anonim şirketinin ku-
rulması için beş tane asli ortak ve 5 bin TL para gerekiyor. Bu 5 
ortaktan bir tanesi 100 TL koysa dahi asli kurucu ortak olarak 
noterde kendisini tescil ettirebiliyor. Bu kurulan anonim şirket 
kısa bir zamanda büyük bir holdinge dönüşse ve trilyonlarla oy-
namaya başlasa, borsaya açılsa, yüzde 25 hissesini halka satsa ve 
ben halktan biri olarak bu hisseyi satın alsam ve şirket merkezi-
ne gitsem, şirket görevlileri beni tanımazlar. Çünkü ben hissedar 
ortağım. Ama 100 TL ile ortak olan asli kurucu ortak fabrikaya 
geldiği zaman ayağının altına kırmızı halılar serilir ve kapıda 
karşılanır. 

1924 anayasasından beri yapılan bütün anayasalarda bir kuru-
cu bir de hissedar ortak söz konusu. İster Kürt vatandaşları, ister 
bizim gibi fani Türk vatandaşları olsun, hissedar ortak diye anıla-
bilecek mahiyette ortakları içeren bir sistemle yaşıyoruz. Bu his-
sedar ortakları kurucu ortak durumuna getirmek için az önceki 
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beyefendinin söylediği gibi mevcut anayasayı ilga edip, yeni bir 
sistem kurmaktan başka bir çaremiz var mıdır?

Ömer Ağın: Kimi arkadaşların konuşmalarındaki bazı pasajları 
dinlerken, aklıma Diyarbakır’ın bir kazası olan Hazro’da geçen 
bir olay geldi. Köylüler hazine arazisini ekip biçiyorlar. Fiilen iş-
gal etmişler. Ağa da buna karışmıyor. Karasaban yerine traktör 
giriyor. Ağa daha fazla toprak işleyebilir hale geliyor. Köylülerin 
elindeki toprakları da almaya çalışıyor. Kavga çıkıyor. Jandarma 
geliyor, köylülerden birinin kafasını kırıyorlar. Öbür köylü de di-
renen köylüye diyor ki, “kanuna şikâyette bulun.” Diğeri de diyor 
ki, “kanun nedir ki, biri söylüyor biri yazıyor.” 

Senelerdir anayasa da bazı kesitler için böyle oldu. Birileri söy-
ledi, birileri yazdı. Biz bundan sonra anayasaları birinin yazması-
nı değil de herkesle birlikte yazmak istiyorsak, o zaman gerçekleri 
görmek lazım. Bu gerçeklerden birincisi, Kürtlerin yaşadığı yer, 
bir coğrafyadır. Bu coğrafya, ayrı bir ülkedir. Bunu kavramak la-
zım. Bu ülkenin kendisine göre özellikleri var, bunu tartışacak za-
man şu anda yok. İkincisi de, Kürtlerin kendine özgü gelenekleri 
ve görenekleri var. Bir takım hakları gasp edilmiş, bu gasp sonucu 
Kürtlerin bir mücadelesi var. Bu mücadelenin bir sonucu olarak, 
Türkiye bir değişikliğe gitmek istiyor. Tam burada, artık sadece 
düşünceyi değil, düşünce tarzını da değiştirmek gerekiyor. Öyle 
bir tarz geliştirmeliyiz ki, bu halk, bu yaşananlar gelecekte de şim-
di öngöremedikleri bazı sorunlarını buluşturdukları tarzlarla ve 
yöntemlerle rahatlıkla çözebilsinler. Bu sadece akademik açıkla-
malarla mümkün olmaz. Bu günkü somut duruma baktığımız 
zaman seçim yasalarında bir değişiklik yapılmadan, baraj makul 
bir düzeye indirilmeden (ki bizim isteğimiz barajın tamamen 
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kaldırılmasıdır), terörle mücadele yasası değiştirilmeden; yani 
demokrasiye giden düşünce tarzının yolunu açan yollar bulun-
madan, siz istediğiniz kadar meclis oluşturun, bu meclis istedi-
ğiniz kadar “demokratik” yöntemlerle çalışmaya çalışsın (bunları 
elbette ki küçümsemiyoruz) faydası yoktur. Cumhuriyet tarihine 
baktığımız zaman bunun çok somut örnekleri vardır. 1920 ana-
yasasında ve o günkü mecliste Kürdistan mebusları var, bu isim 
de o mecliste var, yanılmıyorsam 75 tane. Ama bundan önceki 
mecliste Orhan Doğan yaka paça sürüklenerek Meclisten atıldı. 
Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk şu anda meclise dönemiyor. AKP 
anayasa değişikliğinden bahsediyor. Bunlar tartışılmadan ve mü-
zakere edilmeden, sadece AKP’li bazı kişilerle bu iş yapılamaz. 
Bu genellemenin üstüne, Zafer hocama şunu sormak istiyorum.

Bu tür değişiklikler olmadan, demokratik bir anayasayı sağla-
yan bir meclis oluşturmak mümkün mü? 

Ayşe Gözen: Aslında benden önceki konuşmacı benim sorumu 
sordu ama ben yine de soracağım. Öncelikle Zafer beyin soru-
suna yanıt vereceğim. Seçim barajına fazla mı takıyoruz? Dedi. 
Ben, hayır fazla takmıyoruz diye yanıtlıyorum. Demokratikleşen 
bir Türkiye’den bahsediyoruz, demokratik bir anayasa peşindeyiz. 
Yasamanın ve yürütmenin böylesine bir seçim barajında halen ıs-
rar ediyor olmasını nasıl içine sindiriyor? 

Prof. Dr. Zafer Üskül’ün Yanıtı
1965 seçimi sonucunda ortaya çıkan tablodan söz etmiştim. Ama 
bu kadar takmayalım derken, barajla ilgili fikrimi söylemedim. 
Ben burada kendi adıma bulunuyorum. Bu toplantıya Zafer Üs-
kül olarak davet edildim. AKP’yi temsil ederek gelmedim. Parti 
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yönetiminde bir görevim yok. Kişisel düşüncelerimi açıklıyorum 
ve açıklamaya devam edeceğim.

Benim içime sinen şeyler vardır, sinmeyen şeyler vardır. Bu-
nun çok da fazla önemi olmayabilir. Barajın yüksek olduğunu şim-
diye kadar ben çok söyledim. Hiç olmazsa yüzde 5’e düşürülmesi 
için birçok çok açıklama yaptım. 

12 Eylül’den Bu Yana Yeni Anayasa Taslağı 
Sayısını Unuttum!

Bunu kişiselleştirmekten öte, başka bir tartışmayı daha doğru bir 
zeminde yapmaya çalışalım.

Hem seçime katılma hem de kullanan oyların parlamentoya 
yansıması konusunda eğer seçimin sonucunda gerçekten yüksek bir 
temsil söz konusu ise, farklı düşünceleri temsil eden siyasi partiler 
parlamentoya girebilmişlerse, böyle bir parlamentonun kendisini 
kurucu iktidar olarak kabul edip, anayasa yapmaya girişmesinde 
hiçbir engel yoktur. Demek istediğim budur. 2002 seçiminde bunu 
söylemedim çünkü orada oyların yüzde 45’i meclise yansımamış-
tı. Ama 2007’de yüzde 85’i yansımıştı, 7 siyasi parti temsil edili-
yordu. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok herhalde. Bu Kürtlerin 
durumu ile ilgili sizin kişisel düşünceniz olabilir. Ama herhalde 
siz de Türkiye’deki Kürtler adına konuşmuyorsunuz, değil mi? 
Bunu belirtirseniz herkes daha sağlıklı değerlendirmeler yapabi-
lir. Çünkü Kürtlerin içinde sizin gibi “orası ayrı bir ülkedir” diye 
düşünen de var, “hayır orası ayrı bir ülke değildir, Türkiye’nin bir 
parçasıdır” diye düşünen insanlar da var ki, bunlar seçim sonuç-
larına baktığınız zaman çoğunlukta. O bölgede AKP en çok oy 
alan birinci siyasi parti. Seçim sonuçlarına bakıyorsunuz değil 
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mi? Dolayısıyla böyle genellemeler bazen bizi çok yanlış yerlere 
götürüyor. Genelleme yapmaktan sakınmak lazım. 

Toplantımızın konusu içerik olmadığı için ben içerik ile ilgi-
li hiçbir şey söylemedim. Bu konuda da söyleyeceklerim elbette 
var. Ama bir anayasa yapılacaksa bu anayasanın her şeyden önce 
Türkiye toplumunu bir arada, barış içinde yaşatmanın koşulları-
nı sağlayacak bir anayasa olması lazım. Hem insan hakları hem 
de yönetim mekanizmalarının kurulması bakımından. Ama siz 
daha tartışmanın başında, “orası ayrı bir ülkedir” diye girerseniz, 
farklı bir noktaya gideriz. O zaman “iki ayrı anayasa” yapılması 
fikri ortaya çıkıyor demektir. Türkiye’de böyle bir talep yok. Kürt-
leri temsil ettiğini söyleyen partinin bile böyle bir talebi yok. Ben 
şimdiye kadar duymadım. 

Ama kuşkusuz, henüz ifade özgürlüğünün önünde bazı engeller 
varken, bütün konular bütün ayrıntılarıyla tartışılabilir mi, her türlü 
talep ortaya konabilir mi diye sorulabilir. Bu bir ölçüde doğrudur, 
yanıtı da kolay verilecek bir şey değildir. Hala engeller var, yok de-
ğil. Ancak şuna katılmam mümkün değil. Hep konuşulsun konu-
şulsun diyoruz. Benim bildiğim en az 25 senedir bu anayasa tartı-
şılır. Hazırlanan anayasa taslağı sayısın hepimiz unuttuk. 1991’de 
aralıksız beş gün, Maçka’ya kapanıp anayasayı tartışmıştık. Her 
gün herkes tartışıyor, hala tartışmaya ihtiyaç var, hala halka anlat-
maya ihtiyaç var. “Hala bu işi siyasete bırakmayalım biz yapalım 
deniliyor.” Siyasetçi farklı bir yaratık mı? O da bu toplumun insanı 
ve etkilenen bir insan. Üstelik sivil toplum kuruluşlarında çalışan-
lardan çok daha fazla etkilenen bir insanlar. Hele hele bir kitle par-
tisiyseniz, büyük bir partiyseniz, toplumun çok değişik kesimlerinden 
oy alıyorsunuz, hepsine hak vermek zorundasınız. İktidar da olmuş-
sanız iktidarınızı kullanırken tüm bu farklı kesimlerin taleplerine 
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cevap vermek ihtiyacı içinde hareket etmek zorundasınız. Bunların 
içinde, Türkler de var, Kürtler de var, Aleviler de var, zenginler de 
var, fakirler de var, işçiler de var, işverenler de var. 

Anayasayı Katılımcı Demokrasi Mekanizmalarını 
Kullanarak Yapalım

Kitle partisi olmadan da iktidar olunmuyor. “Siyasetçiyi bırakın 
biz yapalım” diye bir şey yok. Tabii ki “sadece temsilcilere bıra-
kalım” da demiyorum. Katılımcı demokrasinin mekanizmalarını 
kullanarak bunu yapalım. Ama sonuçta siyasetçi yapacak. Ana-
yasa kahvede yazılmayacak, Mecliste yazılacak. Ama kahvedeki 
toplantılar, konuşmalar, fikirler Meclise gidecek insanları da et-
kileyecek. Mecliste de anayasayı yazmak üzere toplananlar onları 
dikkate alacak. 

Hükümeti bir tür “milli koalisyon gibi yapalım, o zaman si-
yasi partiler de belki anayasa konusunda daha kolay uzlaşır,” bu 
da olmaz. Bu rica işi değil, yasama işi. Daha ötesine gidiliyor. Şu 
anda AKP’nin önerisi nedir? Herkes taslağını yapsın, çalışmasını 
yapsın ve seçim kampanyasında millete anlatsın. Sonra Meclise ge-
lelim, bütün grubu olan siyasi partilerden eşit sayıda kişi alarak bir 
komisyon kuralım. Bunlar çalışsın, bir taslak hazırlayıp anayasa 
komisyonuna getirsin. Bundan daha adil, bundan daha katılımcı 
bir modeli olan varsa söylesin. Önerilen komisyonda partilerden 
eşit sayıda üye olacak. 

İşi oluruna bakmak lazım. “İktidar olmuşsunuz, 300 millet-
vekili ile gelmişsiniz ama hükümeti öbür partiyle paylaşacaksı-
nız.” Hangi parti yapar bunu? Çok istisnai. Ya savaştan sonradır, 
ya olağanüstü başka bir şey olmuştur. 1991 yılı seçim sonucunda 
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DYP ve SHP bir ve ikinci parti olarak geldiler. Birisi merkez sağ, 
birisi merkez soldu. Ortak bir hükümet kurdular. Bu hükümetin 
Türkiye’nin temel sorunlarına çözüm bulması beklenebilirdi. O 
dönemde bundan daha iyi bir fırsat yoktu. Üstelik 1991 seçimine 
bütün partiler yeni bir anayasa yapma vaadiyle gittiler, taslaklar 
hazırladılar. Onlar yapabilirdi ama olmadı, başaramadılar. Laik-
lik sorununu çözebilirlerdi. Kürt sorununu o dönemde çözebi-
leceklerinden emin değilim çünkü o dönem henüz tartışmanın 
başlangıcındaydık. Ama bazı önemli meseleleri halledebilirlerdi. 
Hayır, hiçbirini halletmediler, YÖK’ü bile kaldırmadılar. Bunu 
vaat ederek geldiler ama kaldırmadılar. 

Demek ki hükümeti ortak kurmak, sisteme yön vermek açı-
sından tek başına yeterli bir çözüm olamıyor. Burada niyetler 
önemli. Şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. İyi güzel de, mecliste 
siyasi partiler anlaşamadı. Bunlardan bir tanesi komisyona üye 
vermiyor. O zaman ne olacak? Bu mesele sürüncemede mi ka-
lacak? İş şu noktaya gelebilir. Siyasi partiler böyle bir çalışmayı 
kabul edip bir araya gelebilirler. Ama o zaman toplumdan çok 
daha büyük bir desteği almak zorundalar. 

Bu Anayasa Artık Çöpe Atılmalıdır

1961 anayasasının uygulandığı bütün dönemi hatırlayın. Eski De-
mokrat Partililer o anayasanın hazırlanmasına katılmadıkları için 
20 yıl boyunca bu anayasayla ülke yönetilmez denmiştir. Şimdi 
olsalardı belki farklı bir anayasa ortaya çıkmayacaktı, uygulama 
çok daha herkesin kabullendiği bir biçimde sürüp gidecekti. Eğer 
bir siyasi parti ısrarla “hayır ben bu işte yok um, katılmıyorum” 
derse, belki de onların toplumdaki karşılıklarını çalışmanın içi-
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ne bir şekilde almayı sağlayarak, yeni bir anayasa yapma girişimi 
başlatılabilir. 

Artık hakikaten yeter, bizler bu konuyu tartışmaktan yorul-
duk. Toplumun da böyle bir isteği var, bu elbise artık dar geliyor, 
sıkıyor, eskidi, paramparça oldu. Üstelik anayasa hukukçuları çok 
iyi bilirler ki bütün “bu kısmi değişikliklerle birbiriyle uyumsuz 
maddelerin yer aldıkları bir anayasa” ile de karşı karşıyayız. Boş-
lukların doğduğu, bazı konularda açık noktaların ortaya çıktığı 
bir anayasa ile karşı karşıyayız.

Ne açıdan bakarsanız bakın, artık yeter. Bu anayasa artık çöpe 
atılmalıdır, yerine yenisi yapılmalıdır. Hepimizin yapması gere-
ken bu fikri bütün topluma yaymak, şimdiye kadar yapılan bütün 
tartışmalardan ve hazırlık çalışmalarından yararlanarak siyasi 
partilerin de yeniden hazırlanmasını teşvik etmek, seçimlerden 
sonra da yine aynı talebi, aynı toplumsal baskıyı siyasi partilerin 
üzerinde uygulamaya devam etmektir. Başarabilirsek ne mutlu, 
teşekkür ederim. 

Yrd. Doç. Nur Uluşahin’in Yanıtı
Ben kendi görüşümle ilgili Zafer hocama yanıt vermek istiyorum. 
Çoğunluktaki bir partinin asgari çoğunluk kabinesi yerine geniş 
koalisyona başvurması çok istisnai olarak görülebilir. Bu doğ-
rudur. Ancak ben bu istisnai durumu Türkiye’nin uzun yıllardır 
yaşadığını düşünüyorum. Bundan daha gerekli, daha olağanüstü 
bir dönem düşünemiyorum. Madem bu noktaya gelindi, hemen 
her partinin içerisinde kemikleşmiş, değişime engel olmak isteyen 
bir kesim var. 

Berat (Özipek) bey AKP için bir analiz yaptı. CHP’yi zaten son 
günlerde canlı yayında sürekli seyrediyoruz. Yoğun bir değişim 
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çabası, aynı oranda da değişime karşı yoğun bir direnç var. Siyasal 
partilerdeki bu dirençleri kırmanın ve uzlaşmayı sağlamanın bir 
yolu olması gerek. 

Bir tarafta PKK ateşkes ilan etti deniliyor, bir taraftan da 
Taksim’de bomba patlıyor. BDP cephesinde de, aynı şeyi yaşıyo-
ruz. Çünkü hiçbir parti aynı görüşte olanlardan müteşekkil bir 
mono blok değil. O zaman belli bir noktada buluşabilmek için, 
bu görüşleri azınlık olmaktan çıkarıp çoğunluğa dâhil etmelisi-
niz; iktidara ortak etmelisiniz ki uzlaşmak için nedenleri olsun. 
Biz türdeş bir toplum değiliz, benim analizim bu yöndeydi. Derin 
çizgilerle bölünmüş, her çizginin de altında alt kültürlerin oluştu-
ğu bir toplumuz. Yazın tatile gittiğimde bile o çevrede AKP’ye oy 
veren insanların nasıl dışlandığını, komşularıyla ilişki kuramaz 
hale geldiğini, konuşamadığını, 20 yıldır tanışan insanların birbi-
rine düşman olduğuna şahit oldum. Bundan daha olağanüstü bir 
durum olur mu bilmiyorum. 

Ben bu ülkede kimseyle konuşamamak nedeniyle yaşamaktan 
sıkıldım artık. Bu kutuplaşmayı çözmek için çoğunluk partisinin 
de bir şeyler yapabilmesi gerekir. “Şu kadar bakanlıktan şu ka-
darını bir başka partiye verseler ne değişir,” ben bunu anlamıyo-
rum. Eğer amaç ülkeye hizmet etmekse tabii. Ben çok dışarıda-
nım, halkım. Benim mantığım bunu kavramıyor. Eğer CHP veya 
Kürt partisi, türban meselesini çözme konusunda tabanına da 
bir gerekçe gösterebilecekse, “ben koalisyon ortağıyım, o nedenle 
uzlaşmak zorunda kalıyorum” diyecekse, bu iktidarın başarısına 
ortak olmak o parti mensupları için bir itici güç olacaksa, neden 
böyle bir şey olmasın. Aksi halde yıllardır yapılan bu toplantı-
lar yapılır, hiçbir şey olmaz. Eğer çoğunluk partisi yeni anayasayı 
aynı yöntemle yaparsa o da Anayasa Mahkemesinin önüne gider, 
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değiştirilemez olan maddeleri Anayasa Mahkemesi iptal eder, yine 
bir tür darbe yaşayan toplum oluruz ya da yapılan değişiklikler 12 
Eylül referandumunda yapılan değişiklikler gibi olur. Yine Meclis-
te bunun tartışması yapılır, yine sorun olur, yine toplumu gerer, 
yine kutuplaşmayı artırır ve bunlar hiçbir şeye çözüm olmaz. Ben 
böyle düşündüğüm için söylüyorum. Bunlar kimilerine ütopik 
gelebilir, bana ütopik gelmiyor. 

Prof. Dr. Zafer Üskül’ün Sorulara Yanıtının Devamı
Ben öyle düşünüyorum, siz böyle düşünüyorsunuz. Tabii burada 
uzun uzun tartışarak, bunu bir sonuca ulaştırma imkânımız yok. 
Eklemek istediğim bir şeyler daha olduğu için moderatörden izin 
aldım. Şimdi Türkiye’nin yeni bir anayasa yapması bu kadar zor bir 
şey değil. Türkiye AB üyeliğine aday. AB üyesi olmak istiyorsanız, 
anayasanızın hangi çerçevede olacağı aşağı yukarı bellidir. Kaldı 
ki, “asli kurucu iktidar herhangi bir hukuk kuralıyla bağlı değil-
dir” derken, hukuksal olarak tabii bağlı değildir, istediği biçimde 
düzenlemeyi yapar ama Türkiye ve dünyanın şartlarını tümüyle 
görmezden gelerek bir anayasa yapılmaz. Uluslararası bağlantıla-
rınız var. İmza attığınız uluslararası anlaşmalar var vesaire. Zaten 
insan haklar konusunda, anayasanın 90. Maddesine eklenen bir 
cümleyle, hukuken anayasal düzeyde sorunu çözülmüştür. İnsan 
hakları sorunu çözülmüştür. Bunu yargıçlarımız bir anlayabilse-
ler. Türkiye’de sorun yok. Senin kanunun ne yazarsa yazsın. Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesini okuyup olaya uyguladığın zaman hakkı tes-
lim edeceksin. Anayasa bunu emrediyor.

Ben siyasi partim adına konuşuyor değilim, çekince yok de-
miyorum. Son dönemlerde imzalanan çekincesiz veya bir miktar 
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çekinceli olan uluslararası anlaşmalara baktığınız zaman, Türkiye 
bazı Avrupa ülkelerinden daha fazla kendisini sorumluluk altına 
alan imzalar atmıştır. Bir de Fransa’ya bakın, Almanya’ya bakın, 
onlar hangi sözleşmeleri imzalamışlar veya imzalamamışlar? On-
lar imzalamadı diye biz de imzalamayalım demiyorum elbette. 

Türkiye’nin geldiği yeri de bu kadar geride göstermenin doğru 
olmadığı kanaatini taşıyorum. Siz de biraz önce aynı şeyi söyle-
diniz. “Biz yıllardır tartışırız, hiçbir şey değişmez” dediniz. “Tür-
kiye değişiyor, yapmayın gözünüzü seveyim.” Yeni bir anayasa 
istiyoruz tamam ve buna ulaşamadık. Bunu gerçekleştiremediği-
miz için kısmi anayasa değişikliklerine razı olduk. Ama bu kıs-
mi değişikliklerle getirilen iyileştirmeleri de görmezden gelmek 
haksızlıktır. Bu ülkeye de haksızlıktır. Onları gerçekleştirene de 
haksızlıktır. Demek ki bir şeyler oluyor.

Doç. Dr. Bekir Berat Özipek’in Yanıtı
Benim de bu tartışma ile ilgili söyleyeceklerim var. Siyaseti aşa-
ğılayan, siyaseti kötüleyen yaklaşımlar tabii yanlış, onu baştan 
belirtmek lazım. Böyle bir yaklaşım var ama bu yanlış bir yak-
laşım. Meclis yapacak tabii ki, anayasa kahvede yazılmayacak. 
Olması gereken bu, ama Meclis nasıl yazacak? Meclisin yazdığı 
metin daha önce sivil toplumda ve halk tarafından tartışılmış bir 
metin olacak. Belki kahvehane yazılmayacak ama kahvehanede 
yapılacak bu tartışma. Pazarda yapılacak, üniversitede yapılacak, 
Tekke’de yapılacak. Siyasetçinin yaptığı tartışma sıfırdan bir tar-
tışma olmayacak. Yıllardır zaten tartışıyoruz. Başlama noktasında 
değiliz. Anayasanın temel bazı hususları konusunda bir olgunlaş-
ma var. Seçime de 7 ay var. Belki bu konularda temel prensipler 
bazında bir yerlere gelmek artık mümkün. Beraberce bütün par-



104 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

tilerin bir araya gelmesi konusunda Nur hanıma katılmıyorum. 
Bütün partilerin bir araya gelmesi ile bir güzellik ortaya çıkması 
gibi bir durum söz konusu değil. Savaş, işgal gibi bir durum söz 
konusu olduğunda bir araya gelinebilir. Ama siyaset zaten ayrı-
şan çıkarların dengesi ifade eder. Aşık Veysel’in dediği gibi, “ko-
yun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa.” Koyunla kurdun 
arasında ayrım sadece ideolojik değil, birbirleriyle ilgili başka 
beklenti ve korkuları var. Onları iktidara ortak etmekle bu sorun 
çözülmez. Unutmayın ki, biz bu sivil anayasa tartışmasını onların 
geriletildiği yerde yapıyoruz. Onların gücü geriletildiği için biz 
bugün bu sivil anayasayı tartışır hale geldik.

Yrd. Doç. Nur Uluşahin’in Sorulara Yanıtının Devamı
Bir şeyler tabi ki oluyor. Ben yeni anayasa için söylüyorum. Asli 
kurucu iktidar olarak bir anayasa yapılması projesinden söz edi-
yoruz. İktidarın başarısına ortak olunmadığı sürece, bu kutuplaş-
ma devam ettiği sürece, kapılar daha önce de çalındı ama hiçbir 
şey olmuyor.

Tabii ama hayat kuşlar, böcekler diye yürümüyor. Şu an 
AKP’nin yapmaya çalıştığı şey derin devleti tasfiye etmek. Bu 
CHP’nin istediği bir şey mi? Bu konuda nasıl uzlaşacaklar? Biz 
tabii ki sivil toplum olarak aşağıdan yukarıya baskı yapacağız. Bir 
şeyleri Meclise getireceğiz. Getirdiğimiz yerde tabi ki Meclis ora-
da da bir karara varmaya çalışacak. Hükümet veya onunla birlikte 
diğer partiler beraberce bunu yapamazlarsa BDP ve diğerleri de 
anayasa referandumundaki koalisyondan daha geniş bir koalis-
yon da bunu yapamazsa, halka gidilecek. Sonuçta bunu belki yine 
halk çözecek ama bu hep beraber olmayacak. Referandumda da 
gördük ki getirdiğiniz paket ne olursa olsun, içerik konusundaki 
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tartışmalardan bağımsız bir şekilde daha farklı dinamikler devre-
ye giriyor. Reddetmek için sadece ideolojik gerekçeler yok, züm-
revi, sınıfsal gerekçeler de var. Bu konuda uzlaşmak mümkün de-
ğil. Hayat böyle yürümüyor.

Doç. Dr. Bekir Berat Özipek’in Sorulara Yanıtının Devamı
Tabii ama hayat kuşlar, böcekler diye yürümüyor. Şu an AKP’nin 
yapmaya çalıştığı şey derin devleti tasfiye etmek. Bu CHP’nin is-
tediği bir şey mi? Bu konuda nasıl uzlaşacaklar? Biz tabii ki si-
vil toplum olarak aşağıdan yukarıya baskı yapacağız. Bir şeyleri 
Meclise getireceğiz. Getirdiğimiz yerde tabi ki Meclis orada da 
bir karara varmaya çalışacak. Hükümet veya onunla birlikte diğer 
partiler beraberce bunu yapamazlarsa BDP, EDP’de ve diğerleri 
de anayasa referandumundaki koalisyondan daha geniş bir ko-
alisyon da bunu yapamazsa, halka gidilecek. Sonuçta bunu belki 
yine halk çözecek ama bu hep beraber olmayacak. Referandumda 
da gördük ki getirdiğiniz paket ne olursa olsun, içerik konusun-
daki tartışmalardan bağımsız bir şekilde daha farklı dinamikler 
devreye giriyor. Reddetmek için sadece ideolojik gerekçeler yok, 
zümrevi, sınıfsal gerekçeler de var. Bu konuda uzlaşmak müm-
kün değil. Hayat böyle yürümüyor.

Yrd. Doç. Nur Uluşahin’in Sorulara Yanıtı Devamı Ediyor
Biz ve onlar ikilemi üzerinden gidersek biz ve onlar ikilemi üze-
rinden gidersek, bu dışlayıcılık devam ederse, yapılacak anayasa-
nın uzun vadede bir katkı sağlaması mümkün değil. 

Benim önerim zor ama ben bütün partilerin katıldığı bir koa-
lisyondan söz etmedim, temel bir kaç partiden bahsediyorum. Me-
sela laiklik çizgisi ile etnik milliyetçilik çizgisini çözebilecek, o ke-
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simleri içine alabilecek bir çözüm bulabilirsek; bir başkası başka 
bir formül de bulabilir, orada iş biter. Berat beyin de söylediği gibi 
bizim üç ana sorunumuz var. 1982 anayasasının diğer maddeleri 
hemen hemen düzeldi, o bakımdan bir sıkıntı yok.

“Üç maddelik anayasa” konusuna gelince, o anayasanın tanı-
mına uymuyor. O zaman, o anayasa olmuyor. Ama şöyle bir şey 
pekâlâ mümkün. Biz de anayasasız bir ülke olabiliriz. Bu müm-
kün. Çünkü anayasa demokrasiye karşı olan bir şey. Anayasasız da 
olunabilir. İngilizler bunu hala tartışıyor. Çok müthiş düşünürler 
var, onlar bunu savunuyor. Anayasasız da çok güzel olabiliyor 
ama anayasasız bile olsa belli temel hak ve özgürlüklerin güven-
ce altına alındığını bilmek gerekiyor. “Özgürlük sınırsız sonsuz” 
denildiğinde o ülkedeki bütün sorunlar halloluyorsa mesele yok. 
1924 anayasası da genel geçer ifadelerle bu konuları düzenliyordu 
ama biz o düzeyde olmadığımız için her şeyi satır satır yazmak 
zorunda hissediyoruz kendimizi. 

Katkı ve Sorular

Nabi Yağcı: Küyerel Düşünce Platformu içindeki arkadaşlar bu 
konuyu önerdiklerinde, -ki ben de o grubun içinde olan biriyim- 
konuşurken şu sorular vardı kafamızda. Hemen hemen herkesin 
bir anayasası var. Zafer beyin de söylediği gibi “anayasa üzerine 
30 yıldır tartışıyoruz.” Biz burada bu panelde yeni bir anaysa yap-
mayacağız ama şunu öğrenmek istiyoruz dedik. “Bu konunun uz-
manları olan akademisyenler, düşünürler, bugüne kadar söylen-
memiş olan bir şey var mı ki biz öğrenelim veya söylenmiş ama 
tezlere dönüştürülmemiş şeyler var mı onları öğrenelim, böylece 
kahve veya halk toplantılarına gittiğimiz zaman onlara aktarabi-
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leceğimiz ilkeler ve formüller ortaya çıksın.” Yoksa halk kahvede 
toplanarak Thomas Paine’in fikirlerini üretecek değil herhalde. 
Ama bunu taşıyacak biziz. 

Benim gördüğüme göre “entelektüel düzey ile popüler düzey 
arasındaki denge sorununu konuşuyoruz.” Yoksa anayasa hukuku 
üzerine ciltler yazılmış. Bunlar boşuna yazılmamış. Ama onlar 
ne için orada duruyor? Bizim önümüzde 1982 anayasası gibi rezil 
bir anayasa var. “Yeni tezler ve yeni fikirleri öğrenmek istiyoruz.”

Sizden not aldığım önemli şeyler var. Bunlara işaret etmek ister-
dim ama zaman yok. Şunu söylemek istiyorum. “Anayasa yapma-
dan önce hukuk yapma” meselesine sanıyorum ki biraz kafa yor-
mamız lazım. “Halkın katılacağı yer hukuk yapma kısmında.” Bu 
da hukuku tartışmakla mümkün olabilir. Biz de burada bunu ya-
pıyoruz. 12 Eylül kısmi anayasa değişikliğinde de bu yoğun olarak 
tartışıldı basında. Bir hukuk yaratıldı. Özetle entelektüel olanlara 
düşen şey bunların sonuçlarını donelerini toplayıp formül haline 
getirmek, tekrar halka sunmak. Biz daha bunu yapma evresindeyiz. 

Bu anayasanın Başlangıç bölümü nasıl olmalıdır? Olmalı mı-
dır ve olacaksa nasıl olmalıdır? Kısmında işin felsefesine geçi-
yoruz. 12 Eylül anayasasında Kemalist rejimin felsefesi var. Peki, 
bunu kaldıracak mıyız, kaldıracaksak yerine ne koyacağız? Örneği, 
O Başlangıç’ta, 600 yıllık bir medeniyetin kültürünü yansıtabile-
cek miyiz? Bunun kavgasını nasıl vereceğiz? Bu hukuk ve felsefe 
alanlarında verilecek bir kavga. Sonuçta bunlar anayasanın Baş-
langıcında toplanıyor. Bunu tartışmamız lazım. Önümde örnekler 
var. Onlarda tarihi gelişmeleri bir şekilde formüle etmişler. Biz de 
böyle bir şey yapabilir miyiz ve nasıl yapabiliriz gibi bir sorum var. 

Bizim yeni anayasaya 12 Eylül darbesi yüzünden ihtiyacımız 
var. 12 Eylül darbesi bütünüyle sivil hakları geri aldı. 12 Eylül’ü 
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tasfiye etmek için yeni bir anayasa yapmak gerekir diye düşünüyo-
rum. Halen de tasfiye etmiş değiliz ama bunun için de bir “iç savaş” 
olması gerekmiyor diye düşünüyorum. Anayasanın girişi, yapılış 
yöntemleri ile ilgili olduğu için bu sorumu ifade etmek istedim.

Doç.Dr. Osman Can: Nabi Bey anayasanın çeşitli kısımları üze-
rinden bir tartışma yapılarak da bazı sonuçlara ulaşılabilir dedi. 
Hocalarımızın bu konuyla ilgili değerlendirmesi tabii vardır. Beni 
temel olarak ilgilendiren şu: Birinci olarak 25 yıldır konuşuldu, 
sayısız taslaklar hazırlandı. Bunlar yüzyıllık hegemonyanın üret-
tiği siyasal yasallıklar ve kırmızıçizgiler içerisindeki tartışmalar. 
Bunu biraz genişletmeye çalışanlar ve biraz daraltmaya çalışanlar 
vardı. 2007 yılında AKP’nin ve Özbudun’un başkanlığında hazır-
lanan anayasa taslağı da bunun çok dışında değil. Bu da sonuç-
ta o paradigmanın içerisinde olan bir şey. Tamamen paradigma 
içinde bir tartışma yapmaktan yine kurtulamıyoruz. Ama temel 
sorun paradigma. Kürt sorununu laiklik sorununu türban soru-
nunu üreten bu paradigma. Bu paradigmanın toplumsal yansı-
maları vardır, siyasal yansımaları vardır. Eğer yepyeni bir anayasa 
tartışması yapıyorsak bununla eski paradigma arasındaki ilişkiyi 
çok net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için de bugü-
ne kadar üretilmiş olan referansları bir kenara itmek durumunda 
kalıyoruz demek durumunda kalıyorum. Bugüne kadar üretilen 
referanslar, kavramlar, kabuller üzerinden hareket ettiğimiz za-
man yeni bir anayasa yapamayız. Yapacağımız anayasa mevcut 
anayasanın biraz farklılaşmasından başka bir şey olmayacak. Bu 
paradigmayı hem kurumlar hem de Ankara siyaseti üretiyor. 
“Bizim temsilcilerimiz Ankara’da siyaset yaparken Ankara’nın 
yasallıklarına göre bu siyaseti yapmak durumunda kalıyorlar ve 
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orada kendilerini meşrulaştırmak hissiyatında oluyorlar.” MHP 
ve diğer partiler oraya gittiği zaman, aşağı yukarı bu yasallıklar 
çerçevesinde bir politika yürütüyorlar. Biz sadece parlamentoda 
“bu partilerin bir araya gelmesi ve uzlaşmasıyla yapılacak olan bir 
anayasa iyidir” dediğimiz andan itibaren “bu paradigmadan taş-
ma bu paradigmayı reddetme imkânından kaçınmış” oluyoruz. 
Bunu da net olarak görelim. 

“1991 seçimlerinde partiler ne güzel anlaşmıştı” diye Zafer 
hocam söyledi. Allah 91 ve sonrasını bir daha Türkiye’ye yaşat-
masın. “Devletin bütün derin teşkilatının seri cinayetlere başla-
dığı bir dönemdir.” Oradaki uzlaşma paradigmanın kendini biraz 
daha rahat ifade etmesi üzerine bir uzlaşma olabilir. Önemli olan 
bugünün Türkiye’sinde bunları aşabilmektir. Bunları aşamadı-
ğımız yerde sadece patinaj yaparız. Bunu aşmamız lazım. Bu-
nun yolu da bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bir anayasa 
yapması değildir. Bu bir çıkış yolu, bir imkân olabilir, ama bizim 
yeni anayasamız değildir. Evet, belki bu gerginliklerin azaltılması 
açısından bir anlam ifade edebilir ama yeni anayasamız değildir. 
Türkiye toplumu kendi anayasasını yapma şansını ilk defa bulduy-
sa, toplumu merkeze alarak bir şeyler inşa edebiliriz. 

Bu bağlamda AKP’nin önerisi de çok tehlikeli bir öneridir. Her-
kes, “CHP, MHP ve AKP kendi taslağını getirdiği andan itibaren, 
ortaya çıkan tablo bir anayasanın nasıl yapılamayacağı tablosu-
dur.” AKP yeni bir anayasa ortaya koyarken, “aman dokunulmaz 
maddelere dokunmayayım, aman devrim yasalarına dokunma-
yayım çünkü CHP ve MHP’nin ne diyeceği zaten belli.” Bunları 
nasıl bağdaştıracaksınız, mümkün değil. 

Toplumsal talepleri okumaya ve toplumu merkeze almaya 
başladığımız andan itibaren bütün bu kırmızı çizgileri aşabilme, 
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yepyeni bir anayasa yapabilme ve yepyeni bir paradigma oluştura-
bilme imkanı vardır. Bugünün Türkiye’sinde üzerinde durulma-
sı gereken çıkış noktası bence burasıdır. O açıdan Nabi hocama 
bir şey söylemek durumundayım. “Başlangıcı tartışmak zorunda 
değiliz.” Bakalım toplum bu süre içinde hangi referansları, hangi 
yeni değerleri, hangi çerçeveleri ortaya koyuyor. Biz bu topluma 
bir şey söyleyeceğiz tabii, ama “toplum önce neyi arzuladığını, 
kendi barışının minimum koşulları olarak neyin olması gerek-
tiğini ifade edecek.” Bizim de bu verileri toplayarak siyasal ka-
nallara yönlendirmemiz gerekiyor ki, parlamentodaki partiler 
“Ankara’ya göre değil de topluma göre” bir siyaset yapabilsin. Kır-
mızıçizgileri aşma şansını elde edebilsinler. Bunları sizinle pay-
laşmak istedim, teşekkürler.

Doç. Dr. Öykü Didem Aydın: Saygıdeğer zafer hocam, 1999’da 
6 ay kadar Venezuella’da yaşama şansına eriştim. Orada Chavez’e 
karşı liberal demokratik tüm eleştirilere kısmen hak vermekle 
birlikte kahvehanelerde yapılıyor gibiydi anaysa. Her köşe ba-
şında, her kitapçıda her kafe’de bireyler akılları yettiğince ana-
yasa tartışıyorlardı. Bir pazarcı hanımın bir kasanın üstüne çı-
kıp insanlara anayasa nutku verdiğine şahit oldum. Demokratik 
bir anayasayı iki türde yapabilirsiniz. Ya bütünüyle parlamenter, 
demokratik konvansiyon dediğimiz o parlamento üstünde görev 
alacak ve halkın sırf anayasa yapması için seçtiği temsilcilerinden 
oluşan ve anayasa yaptıktan sonra da fesih olan bir model. Bunun 
ötesinde üçüncü bir model “karma” modeldir. Parlamenter ana-
yasacılık Türkiye’nin tüm gereksinimlerine rağmen, anayasanın 
paradoksunu içinde barındırıyor. 

Bir örnek vereceğim. Düşünün 16 yaşındakiler hareket oluş-
turdular, seçme yaşı 16 olsun istiyorlar. 18 yaşındakilerin seçeceği 
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bir parlamentoyla 16 yaşındakilerin o hak üstünde karar verme-
leri meşru mudur? Anayasanın paradoksu orada ortaya çıkıyor. 
Az önce bir beyefendi dedi ki, burası “ ayrı bir ülke.” Bırakalım 
ayrı bir ülke mi değil mi, orası içerik konusu. Osman hocanın da 
söylediği buydu. İçerikler türlü yöntemlere feda edilmesin. Geniş 
katılımcı, kırmızıçizgisi az, hem parlamenter, siyasal partisel hem 
halk katılımcı ara modeller üretelim ve içeriklerin belirlenmesinde 
herkesin hakkının olduğu bir anayasa süreci düş olmasın.

Bir siyasal parti kurulabiliyor Türkiye’de. Bu da işin parti-arşi 
yönü. Yeni siyaset bilimi literatüründe parti-arşi denilen sınır-
lı ittifaklar, “10 sene ben idare edeyim, 10 sene sen idare et,” li-
beral bir yönde, muhafazakâr öte yönde. Hiçbir biçimde halkın 
katılımına izin vermeyen, sıkı disiplinli, sınırlı merkezi idareli 
partilerin karşılıklı demokrasicilik oynamaları bunlar. Bunu mu 
istiyoruz yoksa şüphesiz siyasetçilerimize de bu zamana kadar la-
yık olduğunu düşündüğümüz, ama yeterince teslim etmediğimiz 
değerlerini ve bizi temsil ettikleri gerçeğini teslim ederek kurucu 
meseleler konusunda, siyasal partilerle birlikte asimetrik bir ta-
kım oluşumların da geniş katılımlı olabileceği bir yapı oluştur-
maya çalışmak lazım. 

Kimse demiyor ki, hele “Türkiye’de, parlamento anayasa yapa-
maz.” Zaten anayasacılık diye birşey yok. Hiç olmazsa parlamento 
yapsın denebiliyor. Kadın siyasal partilerde yok değil mi? Kadınlar 
anayasa sürecinde olmalı. Çevre olmalı. Gerekiyorsa sivil toplum 
örgütlerinden seçilecek temsilcilerle parlamento olmalı. Genişletil-
miş bir kurucu Meclis taraftarıyım. Örneğin Kürt halkının kendi 
temsilcileri olmalı. Ben AKP, CHP olmasın, “baldırı çıplaklar ik-
tidara” denilerek yapılsın demiyorum. Ama hani amiyane bir söz 
vardır, “demokraside çareler tükenmez.” Ama buraya bakınca, 
anayasacılık içinde de çareler tükenmiyor.



112 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

Doç.Dr. Yücel Sayman: Kusura bakmayın sözünüzü kestim ama 
çalışanlar artık gitmek istiyorlar ve kapıyı kapatmak üzereler. Sa-
lonu boşaltmazsak biz de burada kapalı kalıp anayasa yazacağız. 
Halka gitmeden anayasa yazmak da bana zor geliyor. Çok teşek-
kürler.
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“Yeni Anayasa ve Yeni Sistem Arayışı” Bu arayışla ilgili ilk toplan-
tımızı bundan yedi yıl önce Aralık 2010’da yapmıştık. O toplantı-
nın iki konuşmacısı yine bu toplantımızın da konuşmacı konuk-
larıydı, demek ki yedi yılda çok fazla bir şey değişmemiş, arayış 
hâlâ devam ediyor. Sanki arayışın son noktasına gelmiş gibi bir 
hal var memlekette, bir şekilde karar verilecek; bıçak sırtında bir 
süreçten geçiyoruz, ne tarafa düşeceğimiz belli değil. Sanırım bu 
toplantıya katılan hemen hemen herkes ya da bu konulara ilgi 
duyan hemen herkes şu yedi-sekiz yıl içerisinde bu ve benzeri en 
az bir ya da birkaç toplantıya katılıp konuşmuştur, dinlemiştir, 
makale ve kitap okumuştur. Şunu söyleyebiliriz: Yeni bir ana-
yasayla ilgili materyal, fikir, öneri ve seçenek anlamında hemen 
hemen söylenmemiş çok bir şey kalmadı. Bizim 2010’da Bilgi 
Üniversitesi’nde yaptığımız ilk anayasa konferansı ‒daha anaya-
sa pek gündemde yoktu ama gündeme geleceğinin ön işaretleri 
vardı- o konferansta Anayasanın Yapılış Yöntemi ve Anayasanın 
Felsefesi tartışıldı. O zaman daha anayasa nasıl tartışılacak, nasıl 
yapılacak gündemde değildi, sonrasında bir dizi anayasa çalıştay-
ları yapıldı, platformlar oluşturuldu. 

Bu konferans bizim beşinci toplantımız ve yerel yönetimlerle 
ilgili bir konferans yaptık. Sonra Olağanüstü durumlardan sonra 
anayasa yapan ülkelerin deneyimlerinin anlatıldığı Yeni Anayasa 
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Yolunda;  Almanya, İspanya, Güney Afrika ve Polonya’dan Anaya-
sa Yapma Deneyimleri’ nin anlatıldığı bir konferans düzenledik. o 
konferanstaki amacımız da olağanüstü dönemlerden çıkmış ülke-
ler anayasalarını nasıl yapmışlar diye Almanya, Macaristan, Polon-
ya, Güney Afrika deneyiminin tartışıldığı bir konferans yapıldı.

En sonunda geçen yıl nisan ayında “Nasıl Bir Sistem İstiyo-
ruz: Başkanlık, Yarı Başkanlık, Parlamenter Sistem”i tartıştık. Bu 
konferansın yeni anayasa tartışması için son olmasını temenni 
ediyorum ve bundan sonra ya bir anayasa olsun. Öyle görünüyor 
ki, öyle veya böyle bir anayasa olsa da bu anayasa ile ilgili konuş-
malara da tartışmalara devam edeceğiz gibi görünüyor. 

Ben bu konferansı düzenleyen Küyerel ve Friedrich Ebert adı-
na size hoş geldiniz diyorum. İlk kez bu toplantımızda YouTube 
üzerinden canlı yayın yapılıyor. Canlı yayında ekranları başında 
olanlara da buradan hoş geldiniz diyoruz. Konuşmacılarımızı za-
ten tanıyorsunuz, ben sözü Ergin Cinmen’e devrediyorum. İyi ve 
toplantı bittikten sonra zihninizde çok sorunun olduğu bir top-
lantı diliyorum. Sorular iyidir, kafa karıştırmak her zaman iyidir, 
kafa karıştıracağını düşünüyorum.



Biz avukatlara “Hukukun sokak çocukları” derler, onun için ho-
caların yanında biraz sokak çocukluğu yapayım diyorum. 

Ben 1971-72 yılında fakülteye girdim, anayasayı ve anayasa 
hocamız da rahmetli Tarık Zafer Tunaya idi. Tunaya bana çok 
şey kattı bana, ceza davalarıyla çok uğraştım ve şunu gördüm: 
İyi bir ceza avukatı olmak için gerçekten de böyle bizim piyasa-
da lüks sayılabilecek anayasa hukuku bilgilerine ihtiyaç varmış. 
Anayasadaki temel kavramları eğer bir avukat olarak içselleşti-
rememişseniz, avukatlığınız da çok yüzeysel kalıyor. Rahmetli, 
sevgili hocam birinci veya ikinci dersindeydi zannedersem bir 
terim kullandı “İnsan derisiyle kaplı anayasa” diye. Daha sonra 
öğrendim ki öyle de bir kitabı varmış, o sıralarda büyük bir heye-
canla okudum. Tabii insanın kanını donduran bir laf bu, “İnsan 
derisiyle kaplı anayasa.” Daha sonra bunun bir metafor olduğunu 
anladım, yani insanlar temel hak ve özgürlükleriyle ilgili olarak 
kuvvetler ayrımı ile ilgili olarak verdikleri mücadeleyi, canı, kanı 
filan anlatan bir metafor bu: İnsan derisiyle kaplı anayasa. 

Şimdi Louvre’da biliyordum, ancak Karnavale Müzesi’ndey-
miş, buraya gelirken şöyle bir araştırma yaptım, onu gördüm ama 
1791 Anayasası idi bu, hemen hemen ilk modern anayasalardan 
bir tanesiydi. Yıllar geçtikten sonra artık temel hak ve özgürlükle-
ri ve özellikle kuvvetler ayrılığı ilkesini gerçekleştirmek için insan 
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derileriyle kaplı anayasa yapmaya artık gerek olmaması gerekir 
diye düşünüyor ve öyledir de. O zaman nasıl olur? O metaforun 
aslında anlatmak istediği şey hem o mücadele hem de yurttaş-
ların yapmış oldukları o anayasalarına sahip çıkmaları, oradaki 
temel hak ve özgürlükler konuluyor ama onları gasp eden, karşı 
da mücadele etmeleri; bunu da anlatıyor bu metafor. 

Şimdilerde hiç konuşulmuyor ama bu Rousseau ve Hobbes’un 
bildiğim kadarıyla teorisyenliğini yaptığı şu sosyal sözleşme teo-
risi veya kavramı acaba hâlâ geçerli midir diye merak ediyorum, 
çünkü çok uzun bir süredir dinlediğim tartışmalarda da buna 
rastlamadım, unutuldu bu. 

Sosyal sözleşme derken günümüze gelmek istiyorum biraz. 
Şimdi bir anayasa kıvranmaları var gene. Biliyorsunuz televiz-
yonlardan, gazetelerden öğreniyoruz: Cumhurbaşkanlığı sistemi 
denen bir sistem getiriliyormuş ama son derecede gizli! olduğu 
için şu anda herhalde çok az insan biliyor; böyle kıymık kıymık 
bilgilerden bunu anlıyoruz. Diyelim birisi oturdu çok güzel bir 
metin yazdı, gerçekten de denge ve fren mekanizmaları yerin-
de, kuvvetler ayrılığı tam, başkanın yetkileri demokratik ilkelere 
uygun bir şekilde sıralanmış filan. Böyle bir anayasayı diyelim 
Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi’ne sundu 
ve arkasından da “Güzel bir referandum, burada çıksın” ne güzel 
kurallar var. Peki bu doğru mu? Sorularımdan bir tanesi de bu: 
Böyle bir anayasa olsa bile bu doğru mu? 

15 Temmuz’dan itibaren şöyle bir şey çıkardım; gazetelerden 
edindiğim rakamlar bunlar: 370 dernek ve vakıf; bu FTÖ dedik-
leri, KCK dedikleri yapılardan sağ-sol bunlar kapatılmış. 12 TV 
kanalı, 23 radyo kapatılmış. 45 gazete 3 haber ajansı şu anda yok. 
16 Kasım 2016 tarihi itibariyle 11’i imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
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sahibi olmak üzere 142 gazeteci şu anda hapishanede, yani top-
lumun sağdan soldan şuradan buradan her ne hali ise ağzı ka-
panmış durumda, bunlar seslerini çıkaramıyorlar: böylesi bir 
dönemde en iyi anayasayı yapsanız olur mu, olmaz mı? Kaç sene 
sürer, ömrü ne kadar sürer bunun? İşte 1960 Anayasası’nın hü-
kümleri fena değildi ama bir darbe mahsulü olduğu için işte he-
pimiz 12 Mart’ı yaşadık. Aslında hangi ülkenin anayasası, bizim 
anayasamızı benzetirken “yamalı bohça” der, çok onur kırıcı bir 
şey. Yamalı bohçayı herkes biliyor, yamalı bohça denilince ana-
yasa akla geliyor. Bir darbe anayasası olmadı yama üstüne yama, 
yama üstüne yama, acaba doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama 
1987’den itibaren 18 kez 112 adet madde değiştirilmiş, bunlar 
yama. Şimdi öyle bir yama ki koca bir yama ile bu yama üzerine 
bir yamayla başkanlık sistemi gibi ne olduğunu ben bilmiyorum, 
belki hocalar bilir, böyle bir anayasa neyse bunu ortaya koymak 
istiyorlar ve Türkiye’nin üçte biri Güneydoğu’da yanmış, yıkılmış 
bir harabe halindeyken, oralarda mesela bunu çıkarıp da iki parti 
Türk-İslam sentezi halinde bir referandum mesela düşünebiliyor. 
Bunlar nasıl oluyor, ben biraz şaşıyorum tabii. Böylesi bir dönem-
de nasıl konuşulabiliyor bunlar? Bir kişiye mi iktidar veriliyor 
yoksa iktidara bir kişi mi aranıyor ne oluyor ne biliyor? Benim 
kafam çok karışık, yönetici olarak bunu söyleyebilirim sadece. 
Şimdi ilk önce Nur Hanım’a, hocama söz vereceğim. Kendisi Baş-
kent Üniversitesi Anayasa Hukuku Kürsüsü Yardımcı Doçenti. 
Buyurun efendim söz sizin, galiba bir yarım saatlik konuşma za-
manınız var.





Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda konuşmak artık benim için 
çok bunaltıcı bir hal aldı, çünkü ben 1998 yılında ilk olarak bu 
konuda çalıştım. Yüksek lisans tezimdi ama bir sistem tartışma-
sı olarak ele aldığım için yani hocalarımın bana söylediğini ben 
aktarıyorum “Türkiye’de bu konuda yapılmış ilk çalışma” niteli-
ğindeydi ve bu nedenle ben bu iş bu kadar hararetlenmeden ön-
ceden beri bu konuyla fazlasıyla haşır neşir oldum. Artık yeni bir 
şey söyleyememenin sıkıntısı içerisindeyim ve diğer taraftan zor 
olan şey şu: İşin “A, B, C”si bilinmiyor, neyin ne olduğu bilinmi-
yor ve dönüp öğrenciye, yüksek lisans öğrencisine toplantılarda, 
yazdığımız makalelerde sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz ve 
kendinizi sürekli tekrarlamak durumunda kalıyorsunuz. 

Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışılmıyor

Ben yine kendimi tekrarlamak pahasına ‒artık bir metin hazır-
layamıyorum, kusuruma bakmayın- aklıma gelen şeyleri küçük 
küçük anlatacağım. Şuradan başlamak istiyorum: Türkiye’de hiç-
bir zaman başkanlık sistemine geçiş tartışılmadı, yani çok tartış-
ma yapıldı adına “başkanlık sistemi” deniyor ama bu başkanlık 
sistemi değil, olmadı, olması imkân dâhilinde de değildi. Neden 
değildi? Çünkü Türkiye’de on küsur yıldır arkasını sağlam ve tu-
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tarlı bir tek parti çoğunluğuna dayayan, son derece güçlü bir hü-
kümet var ve hiçbir şekilde koalisyon sıkıntısı yaşanmadı, bir kere 
o şansa yaklaştık, onun da rasyonel açıklamasını bulmak müm-
kün değil, muhalefet partilerinin anlamsız tavırları nedeniyle biz 
bu şansı toplum, millet olarak yitirdik. Şimdi neden Türkiye’de 
başkanlık sistemi tartışılmıyor? Çünkü başkanlık sistemi gerçek-
ten de şunu yine tekrar edeceğim ‒vurgulamak istiyorum- odakta 
başkanı alan bir sistem değildir; sert kuvvetler ayrılığı sistemidir, 
yasama ve yürütme ayrı ayrı işbaşına gelir ve birbirlerinin hukuki 
varlığına son veremedikleri için aslında dünyanın en aktif yasama 
organı başkanlık sisteminde yer alır, yani Amerikan Kongresi’dir. 
Parlamenter sistemde özellikle bir tek parti çoğunluğu söz konu-
suysa, aslında parlamento egemenliği düşüncesinden gelir ‒be-
şiği İngiltere’dir- fakat parlamento egemenliği değil, yürütmenin 
üstünlüğü ile sonuçlanır.

O nedenle AKP döneminde başkanlık sisteminin dile getiril-
mesi insanı çok tedirgin ediyor. Bu dile getirildiği andan itibaren 
hatta Türkiye’de yeni anayasa tartışması başladığı andan itibaren 
ben hep şüpheyle yaklaştım. Hatta pek çok toplantıda ciddi saldı-
rılara da maruz kaldım. Söylediğim şuydu: “Bu şekilde yapılacak 
bir anayasa yine bir darbe anayasası olacaktır, çünkü darbe mut-
laka askeri darbe olmak zorunda değil, bir sivil darbe anayasası 
olacaktır” dedim ve gerçekten de bundan yedi yıl önce Anayasa-
nın Yapılış Yöntemini tartıştık. Bunlar çok da, siyasi hayatta bizim 
tartışmalarımızı karşılığını bulan şeyler değildir. İster asli kuru-
cular olarak yepyeni bir anayasa yapılsın, ister tali kurucu iktidar 
olarak yapılsın, aslında hep korktuğum şey sistemin odağında 
başkanın olacağı bir başkancı sistemi ya da başkanlık sistemi ama 
başkanlık sistemi olmayan, ne derseniz deyin bir süper başkanlık 
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sistemi, mesela Rusya için literatürde kullanılan süper başkanlık 
sistemi tabiri var, böyle bir anayasa olması muhtemeldi. 

Bunu böyle koyduktan sonra Türkiye’de başkanlık sistemine 
geçişle ilgili bir durum yok ama başkanlık sisteminin dünyada 
da tartışılmasının ve popülaritesinin nedenleri üç temel başlık 
altında toplayabiliriz. Her ne kadar bizde başkanlık sisteminden 
söz etmesek de başkanlık sistemini şöyle bir ele almak istiyorum. 
Başkanlık sisteminde üç temel argüman karşımıza çıkıyor. Birin-
ci argüman başkanlık sisteminin istikrarlı bir yönetim yaratacağı 
varsayımı olarak özetlenebilir. Başkanlık sistemi istikrarlı bir yö-
netim yaratır, çünkü parlamenter sistemde yürütme, yasamanın 
güvenine dayalı olduğu için bir yasama dönemi içerisinde pek 
çok hükümet kurulabilir. Örneğin Fransa’da Dördüncü Cumhu-
riyet döneminde, 1946 Anayasası döneminde hükümetlerin orta-
lama ömrü 3 ila 10 ay arasında değişmiş. Böyle düşünürsek ger-
çekten de parlamenter sistem hükümet istikrarsızlığı sorununu 
içkin bir biçimde kendisinde taşıyan bir sistem olarak karşımıza 
çıkıyor, fakat istikrarlı bir sistem olarak sunulan başkanlık siste-
mi incelendiğinde bu sistemi alan ülkelerin tamamında bir başka 
soruna yol açtığı, rejim istikrarsızlığı gibi bir sorunla karşılaşıldı-
ğını görüyoruz, yani bir tarafta parlamenter sistemin sürekli bir 
hükümet istikrarsızlığı sorunu olasılığı var ama öte yanda baş-
kanlık sistemi incelendiğinde Amerika dışındaki ülkelerde Latin 
Amerika’da gerçekten demokratik rejimin kesintiye uğradığı ve 
rejim istikrarsızlıklarıyla karşılaşıldığını görmekteyiz. Parlamen-
ter sistemlere baktığımızda oranlar bu kadar yüksek değil. Bunun 
en önemli nedeni parlamenter sistemdeki her iki organın birbiri-
ne karşı kullanabileceği fesih ve güvenoyu sistemlerinin başkan-
lık sisteminde mevcut olmaması. 
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Başkanlık sistemini yapanlar, yaratanlar ki bu insan aklının 
ürünü, parlamenter sistemden farklı olarak doğal olarak ortaya 
çıkmış bir formül değil, kurucu babaların tartışmaları ortada. Bu 
tartışmalar sonucunda gerçekten yasama ve yürütme organları-
nın birbirini dengede tuttuğu, denetlediği ve dengede tuttuğu bir 
sistem yaratılmak istenmiş. Bu nedenle de her iki organın birbi-
rinin beynine, kafasına silah dayayarak ‒güvenoyu ve fesih meka-
nizmaları çünkü bu şekilde düşünülebilir- böyle hareket etmesi 
istenmemiş; her iki organ birbirinden bağımsız olsun ve birbirini 
denetleyebilsin istenmiş. Fakat böyle olması sistemi gerçekten or-
taya çıkan kilitlenmelere karşı çaresiz bırakıyor.

ABD Başkanlık Sistemi Özgünlüğü

Amerikan sistemi için “anayasaya rağmen işleyen bir sistem” den-
mekte. İşte Amerikan sistemi böyle bir sistem. Fesih ve güvenoyu 
mekanizmalarını içermediği için kilitlenmelere çözüm bulma şan-
sına sahip olmayan, birbiri ile geçinemeyen, ayrı siyasal görüşleri 
temsil eden yasama ve yürütmenin bir arada yaşamak zorunda 
kaldığı, görev sürelerinin sona ermesine dek bir arada yaşamak 
zorunda kalacağı bir sistem. Burada dikkatinizi şuna çekmek isti-
yorum, yani “Her iki organ birbirinin kafasına silah dayayamıyor” 
derken Türkiye’de böyle bir sistemi kabul etmemiz mümkün değil, 
mutlak surette bizim kabul edeceğimiz başkanlık sistemi önerisin-
de başkanın fesih yetkisi öyle veya böyle olacaktır, bu da ne kadar 
başkanlık sistemi ile bağdaşıyor, onu sizin takdirinize sunuyorum. 
Dolayısıyla her iki organ görüş ayrılığına düştüğü zaman bu görüş 
ayrılığını aşamadıkları için deathlock dedikleri bu kilitlenmeler 
yaşanmakta ve bu kilitlenmeler Amerika’da dâhi çok ciddi krizlere 
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neden olabilmekte ama özellikle demokratik hoşgörü kültürünün 
gelişmediği ve çok partili olan başkanlık sistemlerinde, Amerika 
Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi disiplinsiz ve tutarsız iki parti-
li sistemle yönetiliyor ama bizim gibi disiplinli partilerin olması 
ve buna ilaveten bölünmüş bir toplum yapısı ile birlikte gelen çok 
partili demokraside bu tür kilitlenmelerin aşılması son derece güç 
oluyor. Dolayısıyla istikrarlı bir yönetim yaratacağı varsayımına 
çok tereddütle yaklaşmak gerekir. Evet, hükümet istikrarı sağlaya-
bilir, hükümet istikrarsızlığı olasılığı sıfırdır, başkan belli bir süre 
için göreve gelir ve o süre içerisinde impeachment denen istisnai 
yol dışında başkanın görevden alınması mümkün değildir ama bu 
hükümet istikrarının sağlanması, demokratik rejimin istikrarsız-
lıkla karşılaşmasını engellemiyor. 

İkinci olarak başkanlık sisteminin istikrarlı yönetim yaratması-
nın yanı sıra demokratik bir yönetim yaratacağı düşünülüyor. Ne-
den demokratik yönetim yaratacağı düşünülüyor, çünkü deniyor 
ki “Başkan halk tarafından seçiliyor.” İşte çok yakında Amerika Bir-
leşik Devletleri’ndeki seçimi gördük. Başkanın halk tarafından se-
çilmesi demek, başkanın parlamenter sistemde olduğu gibi yasama 
organına karşı hesap vermesi değil, halka hesap vermesi demektir. 
Ancak halka hesap vermesi ne zaman söz konusu olur, ikinci kez 
seçilebilecekse, ikinci seçimde halk oy vermeyerek o kişiyi ceza-
landırabilir. Oysa Amerikan başkanları görev sürelerinin ortasına 
gelindiğinde topal ördek durumundadır yani halk artık o başkana 
olan inancını, güvenini yitirmiş durumdadır, hatta işte görüyorsu-
nuz seçildiği anda bile aynı durumla, topal ördek durumuyla kar-
şılaşılabilmekte. O zaman halka hesap verebilmesi, yani siz gelmiş-
siniz o ülkedeki anayasanın durumuna göre dört yıl-beş yıl için iş 
başındasınız, o süre içerisinde görevden alınmanız mümkün değil 
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ve bu nedenle halk tarafından seçildiğiniz için accountability diyor 
literatür, yani hesap sorulabilirlik ya da verebilirlik diyelim düzeyi-
nin yükseldiği söyleniyor. Bu nasıl bir şey, yani nasıl hesap verilebi-
lirlik düzeyi burada yükseliyor, ben bunu burada anlayamıyorum. 
Neden bu hesap verebilir başkan deniyor, çünkü parlamenter sis-
temde biliyorsunuz yürütme, yasamanın güvenine dayandığı için 
eğer yürütme organı, yasamada çoğunluk desteğinden yararlana-
mazsa bu durumda koalisyonlarla yönetim söz konusu oluyor. 

Üç ya da dört partili bir koalisyonda partiler hesap verme duru-
muna geldikleri zaman suçu bir diğerinin üzerine atabilirler. Parla-
menter sistemde böyle bir durum olduğu için başkanlık sistemin-
deki tek kişilik sistemde hesap sormak çok daha kolay denmekte, 
hesap sorulabilirlik düzeyinin arttığı söylenmekte ama ben buna 
hiçbir şekilde katılmıyorum. Bir diğer kriter yine bizim Türkiye’de 
de dile getiriliyor, “İşte halk oy verirken kime oy verdiğini bilmiyor 
parlamenter sistemde; siz oy veriyorsunuz ama sizin oy verdiğiniz 
parti tek başına iktidara gelemeyebiliyor, gelemediği zaman kimin 
yöneteceği, kimin kiminle koalisyon yapar, ne olur hiçbir şeyi bil-
miyorsunuz. Oysa burada oy verdiğiniz zaman oy verdiğiniz kişi 
kazanırsa o başkan olacak ve yürütmeyi tek başına ele geçirebile-
cek, yani önceden bilinebilirlik var sistemde, bu da demokrasi, de-
mokratik değeri artırıyor” denmekte. Her iki argüman da tek elden 
yönetimin üstünlüğüne yönelik inançtan besleniyor, yani tarihten 
itibaren felsefede de mevcut, yani “Öyle bir kişi seçelim ki bir tanrı 
kral olsun ve biz bu kişiye kendi geleceğimizi emanet edelim ve o bizi 
alsın, çok yukarılara çıkarsın” düşüncesinin karşılığı ama demok-
rasi, yani demokrasiyi sadece seçime indirgerseniz, sadece çoğun-
lukçu demokrasiyi demokrasiden anlarsanız, gidip dört yılda-beş 
yılda bir sandığa oy vermekse demokrasi, evet başkanlık sistemi 
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o zaman demokratiktir demektir ama bunu böyle ortaya koymak 
mümkün değil. Demokrasi bu mu? Trump seçildi, çok mu demok-
ratik oldu? O kadar insan ayağa kalkmış durumda ve gerçekten oy 
kullanan sayısının da az olduğunu düşündüğümüz zaman çok dü-
şük bir oyla bir ülkenin geleceğini elinde tutan, yürütme organını 
tek başında elinde tutan bir kişi işbaşına gelmiş oluyor. Dolayısıyla 
görev süresi içinde siyasi nedenlerle hiçbir şekilde görevden alına-
mayan başkanın hesap sorulabilir olması ve bu başkana oy verme-
niz halinde göreve gelmesi nedeniyle önceden bilinebilir olması ve 
bu sebeple de demokratik değerin arttığı inancı; bence bu da ciddi 
bir safsatadan ibaret. 

Güçlerin Dağıtılması

Parlamenter sistemde gerçi koalisyonlar karşımıza çıkabiliyor, fa-
kat bu koalisyonlarla yönetilirken gelişmiş Batı demokrasilerinde 
parlamenter yapılarda partiler önceden seçim ittifakları oluştura-
bilmekte ya da kimle koalisyon kuracağını önceden açıklıyor, bu 
şekilde halka bu ittifaklar konusunda, anlaşmalar konusunda bilgi 
verdiği için pekâlâ da önceden bilinebilirlik değeri de bu durumda 
yükselmiş olmaktadır. Bir diğer varsayım başkanlık sisteminin et-
kili, yani efektive bir yönetim yaratacağı varsayımı, yani son derece 
verimli olacak, çok iyi bir yönetim olacak, neden? Güçlü bir yöne-
tim olacak, neden güçlü, çünkü başkan tek kişi, Amerikalılar da as-
lında yasama ve yürütmeyi birbirinden ayırırken başkanlık maka-
mında da yani her noktada gücü dağıtmayı hedefleyen bir felsefesi 
var Amerikan Anayasası’nın. Aynı mantığı başkanlık makamı için 
de yürütmüşler, yürütmeyi de collégial bir yapıda dağıtmak iste-
mişler. Fakat sonradan bu görüş itibar görmemiş, sonradan bak-
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mışlar ki yürütmede biz gücü dağıtırsak, birden fazla kişinin oldu-
ğu yerde mutlaka çatışma ortaya çıkar, biz gücü toplayalım ki yü-
rütme işte böyle çevik olabilsin, hareket kabiliyeti olsun, yürütme 
içinde tartışma, çatışma olmasın demişler. Fakat işte bu başkanlık 
anayasasının çok ciddi bir biçimde iç çelişkisini ortaya koyuyor, 
böyle yapıldığı için, yani gücü her noktada dağıtırken hem yasama 
yürütmenin birbirinden ayrı olmasını kastediyorum, federalizmi 
kastediyorum, yani Amerikan Anayasası’nın temel felsefesi gücün 
sürekli dağıtılması ve o dağılmış olan güçlerin birbirini denetleme-
si yönünde. Bunun tersine yürütme organında güç dağıtılmamış, 
tek kişide toplanmış ve bu başkanlık anayasasını gerçekten sorunlu 
bir hale getirmiş. Nasıl sorunlu hale getiriyor? Hani biz tek kişinin 
yönetimi güçlü bir yönetim yaratır diyoruz ya, öyle bir mantıkla 
hareket ediyoruz, öyle bakıyoruz başkanlık anayasasına oysa yasa-
ma ve yürütmenin birbirinden farklı bir biçimde iş başına gelmesi 
ve görüş ayrılığına rağmen birlikte yaşamak zorunda kalması, güç-
lü bir yönetim yaratır mı? O da çok şüpheli, çünkü buna işte bö-
lünmüş hükümet/divided government diyorlar. Buradan türeyen 
sorun literatürde çift meşruluk sorunu olarak geçiyor. 

Başkanlık Sistemi Çoğunlukçu Bir Sistemdir

Gerçekten de bir tarafta sağ iktidar, bir tarafta sol iktidar buluna-
bilir, bu Amerika Birleşik Devletleri gibi işte kutuplaşmış değilse 
yapı, eğer partiler disiplinsiz, iki partili sistemse burada sorun 
teşkil etmeyebilir. Kutuplaşmış ve bölünmüş toplum yapılarında 
ve çok partili toplum yapısında, siyasal yapıda bu sorunun çö-
zülmesi ciddi biçimde güçleşiyor. İşte güçlü hükümet arayışıyla 
tek kişinin yönetimine gidiyorsunuz ama bölünmüş bir iktidar 
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yapısı ortaya çıkıyor, çift meşruluk sorunu ortaya çıkıyor, fesih ve 
güvenoyu mekanizmalarının yokluğu nedeniyle bu katılık prob-
leminin aşılması da mümkün olmuyor, parlamenter sistemdeki 
esneklik olmadığı için ve kilitlenmeler baş gösteriyor. Buna ilave 
olan başka şeyler de var. 

Yürütmenin tek kişiye emanet edilmesi sonucunda o tek kişi-
nin özellikle de bir sarayda yaşayan, meclisteki milletvekillerine 
nazaran çok güçlü bir şekilde şahsının temsil ettiği inancıyla ikti-
darını kişiselleştiren bir yapı ortaya çıkabiliyor. Başkanlık makamı 
böyle bir makam haline gelebilmekte ve başkanlık ödülünün bu 
kadar büyük olması ve bunun doğrudan tek bir siyasal görüşün eli-
ne geçecek olması dışlayıcı bir siyaset yaratıyor, yani parlamenter 
sistemde yürütmeyi paylaşabilirsiniz, yani ödülü paylaşabilirsiniz, 
ülkeyi birlikte yönetebilirsiniz, uzlaşmak durumunda kalabilirsi-
niz. Her ne kadar biz hep koalisyonlara “kötü” desek de koalis-
yonların çok fazla artıları var ama burada başkanlığın böyle büyük 
bir ödül olması ve bu ödülü kazananın bir sonraki seçime kadar o 
gücü elinde tutacak olması, bugün çok net yaşıyoruz Amerika’daki 
seçim sonrasında, kitlelere eğer o başkanın şahsında kendi çıkarla-
rının bir şekilde temsil edildiğini taşıyamıyorsa o kitleler, çok cid-
di bir şekilde sistemin dışına itmektedir, çünkü başkanlık sistemi 
çoğunlukçu bir sistemdir, eğer seçimi kazanan ki seçimin niteliği 
kazananın her şeyi kazandığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği bir 
yapıdır, buna zero–sum game diyorlar, yani sıfır toplamlı bir oyun. 
Böyle bir durumda o kazananın şahsında sizin de temsil edilebil-
meniz gerekir, eğer kutuplaşmış bir yapı varsa, eğer kazanan bir 
kesimin başkanı iken diğer kesimin külliyen karşı çıkacağı bir şah-
siyetse, burada çok ciddi krizler yine ortaya çıkabilmektedir, çün-
kü çok ciddi bir dışlayıcı siyaset ortaya koymuştur bu çoğunlukçu 



130 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

eğilim. Bu dışlayıcı siyaset de o toplumdaki siyasal kutuplaşmaları 
teşvik edecek niteliktedir. Ben başkanlık sisteminin çoğunlukçu bir 
sistem olması nedeniyle, ilk etapta bu nedenle Türkiye için hiçbir 
şekilde uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim gibi bölün-
müş, derin bir biçimde bölünmüş toplum yapıları için, yani sol-
sağ çizgisinde değil işte din çizgisinde, etnik çizgide, başka birçok 
çizgide bölünmüş toplum yapıları için, kutuplaşmış yapılar için 
çoğunlukçu modeller uygun seçenek oluşturmamaktadır. Bu sade-
ce başkanlık sistemi bazında, hükümet sistemi olarak, başkanlık 
sistemi; seçim sistemi olarak dar bölge sistemi, çoğunlukçu sistem-
ler, yani bütün siyasal kurumlar açısından bizim toplum yapımıza 
uygun olan çoğunlukçu modeller değildir. Bölünmüş bir toplum 
yapısı için başkanlık sistemi bu sebeplerle uygun seçenek değildir. 
Tabii bu başkanlık sistemine yönelik bir analiz. Türkiye’de arzu edi-
len başkanlık sistemi değil, o da ayrı bir konu.

Önerilen Başkanlık Tek Kişilik Yürütmedir

Türkiye’de ne yapılıyor? Türkiye’de tartışılan mesele ne? Gelme-
den onu bulup o önerideki noktalara bakmaya çalıştım. Öneriye 
göre başkanlık sistemiyle tamamen örtüşüyor, çünkü başkanlık 
sistemi tek kişilik bir yürütmedir, yani parlamenter sistemde bir 
iki kanatlılık vardır; bir tarafta cumhurbaşkanı, diğer tarafta baş-
bakan ve bakanlar vardır, fakat başkanlık sistemi yürütmeyi tek 
kişiye emanet eder. Diyeceksiniz ki orada da bakanlar var, fakat 
oradaki bakanlar başkanın atadığı ve serbestçe atayıp azledebildi-
ği kişiler olduğu için burada parlamenter sistemden farklı olarak 
tek kişilik bir yürütme yapılanması ile karşı karşıya kalırız. Bu 
AKP’nin önerisinde de “Yürütme yetkisi başkana aittir” diyerek 
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bu tek kişilik yürütmeyi tam olarak karşılamaktadır. “Başkan, 
yürütmenin başı olarak genel iç ve dış siyaseti yürütür” diyor ve 
başkanın çok fazla yetkisi var. Şimdi ben kısa sıka bu yetkilere 
değinmek istiyorum ve önemli bazı noktalara. Bu noktalardan 
biri eşzamanlı seçim, yani Amerikalılar başkanlık makamını tek 
kişiye verirken gerçekten çoğunlukçu bir yönetim yaratmışlar, fakat 
bu çoğunlukçu yönetimden kaynaklanan durumu dengeleyebilecek 
başka mekanizmaları devreye sokmuşlardır: Yüksek Mahkeme’nin 
varlığı, iki partili sistem, bu partilerin disiplinsiz partiler olması 
demokratik hoşgörünün var olması gibi pek çok sebep bu çoğunluk-
çuluğu dengelemektedir ama buna ilave olarak bir başka noktaya 
daha mutlaka dikkat çekmek gerekir. 

Amerika’da sürekli bir seçim atmosferi vardır, yani bizim işte 
eğer siz yasama ile yürütme organını eş zamanlı seçime sokarsanız, 
o anda toplumda hâkim olan kanaat neyse, yani önde olan parti 
hangisi ise, basit bir şekilde söylersek yasama organına da yürüt-
me organına da o parti egemen olabilir oysa Amerikalılar tam ters 
bir biçimde her iki organın birbirini denetlemesini istediği için her 
iki organa aynı siyasal görüşün egemen olmasını ve gücün top-
lanmasını engelleyecek şekilde sistemi dizayn etmişler. Bu seçim-
ler, Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimi, Temsilciler 
Meclisi seçimi ve Senato seçimleri bu nedenle çakışmamaktadır 
ve sürekli bir seçim atmosferi ile karşılaşabiliyoruz, yani dönemsel 
olarak bu seçimlerin örtüşmeyeceği şekilde düzenlemiştir. 

Başkan dört yıllık bir dönem için seçilirken temsilciler iki 
yıllık bir dönem için seçiliyor ve senatonun da üçte biri her iki 
yılda bir yenilenecek şekilde bir seçim sistemi getiriliyor. Fakat 
bizim Türkiye’de, bundan önceki pek çok tartışmada da işte “Ki-
litlenme olasılığı ortaya çıkar, yasama ve yürütme arasında görüş 
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ayrılıkları olur” dendiği zaman arkadaşlar, başkanlık sistemini 
savunan arkadaşlar diyordu ki “Bu aşılabilir, seçimler eşzamanlı 
yapılır.” Evet, eşzamanlı yapılır, kilitlenme olasılığı tümüyle orta-
dan kalkmasa da minimize edilebilir, fakat yine Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki o yasama, yürütmenin birbirini kontrol ve denge 
içerisinde tuttuğu kuvvetler ayrılığının bulunduğu bir sistemden 
ödün verme pahasına bu yapılır ki AKP’nin önerisinde yine bu 
şekilde her iki organın eşzamanlı olarak seçimi öngörülmektedir. 

“Başkanlık Kararnamesi” denen şey, tamamen yasama organı-
nı bypass etmeye yönelik bir düzenleme getirmektedir. Bir de baş-
kanın sıkıyönetim ve olağanüstü hâl ilan etmesi ve sıkıyönetim ve 
olağanüstü hâl4 kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de 
var. Başkanlık Kararnamesi için de şöyle bir açıklama yapılmış, 
deniyor ki “Kanunla o konuyu düzenleyen açık hüküm bulunma-
yan noktalarda Başkanlık Kararnamesi çıkarabilir başkan” diyor. 
Bu da demektir ki başkanın kullanacağı yetki bir asli düzenleme 
yetkisidir. Bu yürütme organına bizim geleneğimizde verilen bir 
yetki değildir. Eğer açık hüküm yoksa o konuda, yani açık hüküm 
olan konularda başkan yürütme organı olarak yasamanın düzen-
lediği konularda açıklayıcı birtakım düzenlemeler yapabilir, bunu 
yönetmelikle yapma yetkisi de verilmiş ama Başkanlık Kararna-
mesi, yürütmenin doğrudan yasamanın görev alanına iştiraki ve 
müdahalesi anlamına gelmektedir. 

Fesih Yetkisi Başkanlık Sistemiyle Bağdaşmıyor

Veto yetkisi var. Veto yetkisine meclis 3 bölü 5 ile direnebiliyor. 
3 bölü 5 çok yüksek bir çoğunluk, yani meclisin geri gönderdiği 
yasaya başkan hayır dediği zaman meclisin o yasayı çıkarabilmesi 



133 Yeni Anayasa ve Yeni Sistem Arayışı

için 3 bölü 5 gibi çok yüksek bir çoğunlukla geri çevirebilmesi ge-
rekir, direnebilmesi gerekir. Bu çoğunluğu her zaman bulabilmesi 
mümkün olmayacaktır, bu durumda da başkanın veto yetkisi bir 
güçleştirici veto olarak çok ciddi etkili sonuçlar doğurabilecek-
tir. Başkan beş yıl için iki defa seçiliyor, yürütme yetkisi başkana 
ait, bunu söylemiştim. Fesih yetkisi şöyle düzenlenmiş: Başkan ve 
yasama meclisi ikisi birlikte başkan ya da meclis fesih yetkisini 
kullanacaksa, kendi hukuki varlığına da son verme durumunda 
kalacaktır, eğer kilitlenmeyi aşmak için bir araç olarak bir fesih 
yetkisine başvuracaksa her iki taraf, kendi seçiminin de yenilen-
mesini göz önüne alarak buna başvuracaktır. Bu fesih yetkisine 
gidilmesini güçleştiriyor ama öyle ya da böyle ben fesih yetkisini 
de başkanlık sisteminin kuvvetler ayrılığı ile bağdaştıramıyorum.

Anayasa değişikliklerini ve kanunları halk oyuna sunma yetki-
si var, bu da son derece önemli bir yetki, çünkü açık, çok açık uçlu. 
“Şu hallerde sunar” demiyor, istediği zaman, sadece yılda bir defa 
bu yetkiyi kullanabilir diye sınırlamış ama anayasa değişikliklerini 
ve kanunları halk oyuna sunma yetkisi bulunuyor. Yüksek Öğretim 
Kurumu’nun Anayasa Mahkemesi’nin, Danıştay’ın, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun yarısını atama yetkisi başkanın, Yar-
gıtay, Cumhuriyet Başsavcısını atama yetkisi başkanın, bakanları 
zaten serbestçe atayıp azledebiliyor. Anayasa ve kanunlarda veri-
len diğer seçme ve atama görevleri de ayrıca yine başkanın. Meclis 
başkanlık kararnamelerine karşı iptal davası açabiliyor, başkan da 
kanunlara; her nedense kanun hükmünde kararnameden söz edil-
memiş, onunla ilgili de tamamen mi sistemden çıkarmak düşünü-
lüyor bilmiyorum. Meclis de kanunlara başkanlık kararnamesi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne karşı iptal davası açabi-
liyor. Anayasa değişiklikleri esas yönünden denetlenmemekteydi, 
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şekil yönünden denetimini de kaldırıyor, yani anayasa değişikliği-
nin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi mümkün değil. 
Öneride bir çelişkili durum var. İptal davasını düzenleyen mad-
dede başkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 5’te 1 tutarında 
üyeye dava açma yetkisi veriyor, bu eski düzenleme ile uyuşan bir 
düzenleme, yani bir değişiklik var ama uyumlu, 110 milletvekili 
makul sayılabilir, fakat başka bir maddede salt çoğunluk arıyor, 
yani meclis ya da başkan hem referanduma sunma, kanunları ya 
da anayasa değişikliklerini hem de iptal davası açma yetkisini kul-
lanabilmek için, daha doğrusu meclisin salt çoğunluğuna ihtiyaç 
bulunmakta. Meclisin salt çoğunlukla Anayasa Mahkemesi’ne git-
mesi, eğer bu çelişkiyi bu madde lehine yorumlarsak, böyle bir şey 
muhafaza edilirse, bu kabul edilebilecek bir şey değil, çok yüksek 
bir oran, bu anayasa yargısını tamamen işlevsiz kılabilir. Ben sü-
rem dolduğu için burada sözlerimi noktalıyorum ve daha sonra 
sorularda cevaplamaya çalışırım, tekrar değinmeye çalışırım, te-
şekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.

Av. Ergin Cinmen
Profesör Osman Can Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğ-
retim Üyesi. Siz de tebliğinizde acaba değinebilir misiniz, şuna 
değinebilir misiniz: sistem değişikliğini uzunca bir süredir bugün 
cumhurbaşkanı istiyor. Kendisinin partisi ise 2002’den beri tek 
başına iktidar. Bunu niçin istiyor, çünkü birçok kuruma son de-
recede egemen, yapamayacağı tek şey partisiyle beraber referan-
duma belki anayasa değişikliklerini götürememe, böylesi bir so-
runu var. Gerçek nedeni nedir diye herkesin çok düşündüğü bir 
husustur bu. Buna da cevap verebilirseniz ben memnun olurum.



Ben Nur’un konuşmasının kaldığı yerden devam edeyim. Zaman 
yetmediği için değinmediği bazı noktalar da olabilir, onlar üze-
rinden de bir değerlendirme yapayım, sonra bu sorulara bazı ce-
vaplar bulmaya çalışalım.

Hüseyin konuşurken bundan altı yıl önce sanırım Bilgi Üni-
versitesi Kuştepe’de idi, orada yeni anayasa meselesiyle ilgili ne 
yapılabilir, yöntem nedir, diye bir konferans yapıldı. O konferans-
ta yine Nur vardı ve Nur’un oradaki önerilerinden bir tanesi de 
yeni bir anayasanın aslında büyük bir koalisyonla yapılması ge-
rektiğiydi. Bunu hatırlamakta yarar var, çünkü bundan bir sene 
önce o büyük koalisyonun olması için özel gayret ve çaba içinde 
olan kişilerden bir tanesi idim, başarısızlıkla sonuçlandı. Sonra-
sında siyasetten ayrıldım.

Güzel bir süreci büyük umutlarla başlattık, daha iyimserdik. 
Bugün yine Küyerel’in düzenlediği konferanstayız ve o umut sa-
nırım çoğumuzda yok, biraz siyasal depresyon durumundayız 
galiba. Anayasa sürecine başlarken bizim beklentimiz şuydu: 
Halk tarafından yapılan bir anayasa, temel tercihlerin ne olması 
gerektiğine ilişkin kararın halk tarafından verilmesi. Siyasal tem-
sil organlarının bunu bir sistem tercihine dönüştürmesi. Ondan 
sonra hukukçuların bunu anayasa metnine dönüştürmesi, ar-
dından hazırlanan anayasa metninin yeniden halka sunulması.  

135 

Prof. Dr. Osman Can

M a r m a r a  Ü n i v e r s i t e s i  ö ğ r e t i m  ü y e s i
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Bu şekilde halktan gelen, ideolojilerle veya travmalarla malul tep-
kilere göre değil, halkın reel taleplerine göre hazırlanan bir ana-
yasa yapılsın dedik. Kısacası yeni bir toplum sözleşmesi ortaya 
çıksın dedik. Aşağı yukarı beklenti buydu ve bunun üzerine ça-
lışmalara başladık.

Yeni Anayasa Platformu diye bir platformun da kurucularından 
oldum. Bunun teorik ve hukuki çerçevesini hazırlama bana nasip 
oldu, arkadaşlarla birlikte çalışmalara başladık ki, burada dinleyi-
cilerin büyük kısmı 2010-2011 bu çalışmaların içerisinde yer aldık. 
Süreci sivil toplum biçimlendiriyordu ve beklenti yüksekti.

Halkın Talepleri Toplanıp, Halkın İstediği Anayasa 
Yapılacaktı Ama...

2011’de seçimler yapıldı ve bu seçimlere doğru yol alırken siyaset-
çiler “Evet, halkın anayasası, mecliste bir komisyon kurulsun ve 
bu komisyon çalışmalarına başlansın” dendi. Yine 2010’da aşağı 
yukarı hepimizin bir şekilde katkı sağladığı yaklaşım mecliste de 
belli bir ölçüde benimsendi. 

Meclis halka gitti, halk toplantıları düzenlendi, halkın talep-
leri tasnif edildi. Seçimlerden sonra eylül-ekim ayından itibaren 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Meclis işbirliğinde anayasa 
çalışmaları yapıldı. Ben hasbelkader bu çalışmalara da danışman-
lık yaptım. Meclisin takvimine göre halkın talepleri Nisan 2012 
sonuna kadar toplanacak, ardından komisyon bu talepleri de-
ğerlendirecek, analiz edilecek, anayasal bir dile tercüme edecek, 
sonra sözleşmenin çerçevesi belirlenecek, ardından 2012 sonuna 
kadar da anayasa metni tamamlanmış olacaktı. 
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Yeni Anayasa Yapmak Değil  
Revize Yapılmak İsteniyor

Şöyle bir şey yaşadık: 30 Nisan halktan talep toplamanın son gü-
nüydü. 1 Mayıs’ta medyaya şöyle bir bilgi yansıdı: “Evet, anayasa 
şu kadar maddelik olacak, şunlar şunlar anayasada olacak” diyor-
du. Bu haber benim ilk yaşadığım şok oldu. Beş, altı ay boyunca 
halktan topladığımız bilgileri, ki bunlar binlerce sayfa, rapor, öne-
ri ve taslaktan oluşuyordu, 30 Nisanın 1 Mayısa bağlayan gecede 
nasıl nasıl analiz ettiniz, nasıl değerlendirdiniz? Partiler bununla 
ilgili nasıl bir fikir oluşturabildi de anayasanın iskeletini ortaya 
koyuverdiniz? Hazırlanan başlıklara baktığımda şunu gördüm ki 
aşağı yukarı 1982 Anayasası’nın şablonu ve o şablondaki kısımlar 
neyse, olduğu gibi muhafaza edilmiş. Yani referans 1982 Anaya-
sası ve kısmen 1961 Anayasası olmuş. Partilerin bununla sorunu 
yokmuş. Böyle olunca, mesele yeni bir anayasal çerçevenin üretil-
mesi meselesi olmaktan çıkmış, 1982 Anayasasının maddelerinin 
değiştirilmesi meselesine dönüşüvermiş.

Siyasi partilerin aşağı yukarı tamamında geçerli olan bu. Ka-
falar yeni bir başlangıç, yeni bir sosyal sözleşme yapmak yeri-
ne binayı değiştirmeden mevcut bina içinde odaların yerini bir 
miktar nasıl büyütebiliriz, nasıl küçültebiliriz, yani alaturka mı, 
alafranga bir donanıma mı gideceğiz sorularıyla daha çok meş-
gul olmuş. Yeni bir başlangıç niyeti yokmuş. Ben de kişisel olarak 
eleştirilerimi, bulduğum mecralardan dile getirdim. Biraz kişisel 
hikâyem de oluyor ama anayasa meselesiyle ilişkili olduğundan 
belki ilginizi çekebilir. 

2012’nin ortalarında anayasa meselesinde ciddi bir tökezleme 
ile karşı kaşıyaydık. Her bir siyasi parti sadece kendi mutfağından 
hazırladığı, dolayısıyla hâkim olan üst ideolojinin ya da üst po-
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litik bakışın biçimlendirdiği anayasa metinlerini öne çıkardılar, 
yoksa halktan toplanan verilere göre hazırlanan öneriler değildi. 
Partilerin mutfaklarında hazırlanan önerilerin Meclis Başkanlığı-
na sunulması üzerinden yürüyen sistemin tökezleyeceği belliydi. 
Eğer 1982 Anayasasının iskeleti sorunumuzu çözüyor olsaydı, 
zaten bugün barış içinde yaşıyor olacaktık. Eleştirmeye başladık, 
eleştirilerimizi de yoğunlaştırdık.

Anayasaya Katkı İçin AK Parti’den Davet Aldım

O sırada ben de dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan’dan davet al-
dım, bu anayasa meselesine katkı sağlama adına bu öneriyi ka-
bul ettim. Anayasal reformlar konusunda katkı sağlayabilirsem 
siyasete gelmemin anlamı var dedim, anlaştık ve 2012’de MKYK 
üyesi oldum. Kasım ayında partideki Anayasa Komisyonuna çağ-
rıldım. Sistem şöyle çalışıyordu. AK Partinin ağır topları komis-
yondaydı. Ama komisyonun iki akademisyen uzmanı, az önce de 
ifade ettiğim 1982 Anayasasının iskeletine uygun başlıkları esas 
alarak, her bir bölüme ilişkin metinler hazırlıyor ve komisyon da 
bu metinleri gözden geçiriyor ve tamam diyordu. 2012’deki met-
ne müdahil olmaya çalıştım. Müdahil olduğum an, başkanlık ve 
meclis kısmıydı ve hazırlanmış metin üzerinden tartışmaya baş-
lanmıştı. Karşılıklı fesih konusu ve erkler ayrılığı ciddi tartışma 
konusuydu ve bu konularda ciddi direnç vardı.

Şunu da söyleyeyim, ben başkanlık sistemine kategorik karşı 
olan bir insan değilim, başkanlık sistemi olabilir bu ülkede, parla-
menter sistem de olabilir; ikisi de tercih edilebilir, mesele bunun 
içeriği. Parlamenter sistem kurduğunuz zaman ki sözüm ona bir 
parlamenter sistem içinde yaşıyoruz. Şu an tartıştığımız sorunla-
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rın hepsi bu sistem içerisinde ya bu sistem tarafından üretildi ya 
da bu sistemin çözemediği veya ihmal ettiği sorunlar. Başkanlık 
sistemi ile yaşıyor olsaydık çözümlenebilir miydi? Bu da spekü-
latif bir soru. O yüzden ben “Başkanlık sistemi yanlıştır, parla-
menter sistem doğrudur” diyemiyorum. İyi bir parlamenter siste-
me karşı kötü bir başkanlık sistemi kötüdür. Burada bizim iyi ve 
kötüye dair parametrelerimiz nelerdir ona bakmamız gerekiyor, 
buna bakarsak sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Yoksa hal-
kın nasıl mutlu olacağı, nasıl bir sosyal sözleşme içinde yaşaya-
cağımız sorusuna biz aslında sadece kategorilerle cevap vermeye 
başlarız; ki kapalı, keskin ve bizim bugüne kadarki mükteseba-
tımızdan ürettiğimiz ön kabullerimiz bunu biçimlendirecek, bu 
da doğru değil. O yüzden baştan onu söyleyeyim, ben kategorik 
olarak Başkanlık sistemine karşı değilim. Başkanlık olabilir ama 
nasıl? Ve yine bu bakış açısıyla Ak Parti Anayasa Komisyonu’nda 
ilk olarak başkan ve meclis ilişkisi metni geldiğinde bu karşılık-
lı fesih mekanizmasını gördüm ve ilk itiraz ettiğim noktalardan 
bir tanesi oydu, sadece ben değil bir sürü itiraz vardı orada, Ak 
Parti’nin kendi anayasa komisyonunda bir sürü itiraz vardı. Bu 
itirazlar komisyonda çok güçlü bir şekilde değerlendirilmeden, 
itirazlar sonuçlanmadan daha doğrusu bir komisyon kararı ira-
desi olmadan meclise sunuldu, böyle bir tablo ortaya çıkıverdi. 
Tabii dediğim gibi ben burada çok kişinin itirazını hatırlıyorum. 

1921 Anayasası Modeli İyi Bir Model

Ardından kamu yönetimi ve yerel yönetimler meselesi geldi ve 
yerel yönetimler meselesi geldiğinde de yine aynı şekilde itiraz-
lar ortaya çıktı, çünkü eğer başkanlık sistemi getirilecekse başka-
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nı yürütmenin tek başı yapıyoruz ama yürütmenin merkezi teş-
kilatını tek başı yapmak lazım, yerel yönetimleri onun karşısında 
güçlendirmek lazım. Mesela 1921 Anayasası’ndaki ademi merke-
ziyetçilik modeli iyi bir modeldi. Bunu başkanlık sistemini den-
geleyici bir mekanizma görmek gerekiyordu, yürütme yetkisinin 
halk tarafından seçilmiş bir kişi tarafından kullanılıyor olması, 
onun yürütmenin başı olması demek, tüm siyasal işleyişin kılcal 
damarlarına kadar her konuda karar verme yetkisi demek değil-
dir, başkanlık sisteminde böyle bir şey yok. Amerika’da başkan 
federal yapının başkanıdır ama eyaletteki yürütme işlerine karı-
şamaz, çünkü orada seçilmiş valiler vardır, yani yukarıdan aşağı 
da bir yetki bölünmesi söz konusu. Yukarıdan aşağıya doğru her 
safhada denge denetim mekanizması Amerika sistemini çok iyi 
anlatıyor. Mesele bu mantığı kavramada. Federalizm olabilir, fe-
deralizm tartışması Türkiye’de çok çok güçlü bir karşılık bulan bir 
tartışma değil ama bu Türkiye’de tartışılabilir, o ayrı bir şey ama 
olmasa da yerel yönetimlerin çok güçlü bir şekilde güçlendiril-
mesi gerekiyor ki sistem rasyonelleşsin, başkanın yetkisi yerel ile 
dengelendin, o mantık korunmuş olsun.

Başkanın etkin ve aktif olması arzulanır, çünkü etkin bir yü-
rütme arzulanır. Başkanlık sisteminin temel gerekçelerinden bir 
tanesi budur. Ama bunu rasyonelleştirmek, dengelemek ve risk 
potansiyelini azaltmak gerekiyor. Bunu da fren mekanizmalarıyla 
sağlamak gerekiyor. Benim tasavvurumda fren mekanizması sa-
dece bir kurumun karşısına başka bir kurum çıkarmakla olmuyor, 
fren ve denge birlikte değerlendirilmeli. Bu sadece kurumlar yarat-
makla değil, toplumda mevcut dengeyi, çoğulculuğu kurumların 
içine yansıtmakla sağlanabilir. Bu meşruiyet sağlar. 

Başkanın karşısına yerel yönetimleri çıkarıyorsak, yerel yöne-
timlerde ikinci bir başkan yaratmayacağız, yerel yönetimleri ka-



141 Yeni Anayasa ve Yeni Sistem Arayışı

tılımcılığa ve yerelin tercihlerine göre davranabilme kapasite ve 
kabiliyetine kavuşturacağız. Bu yüzden hem rasyonelleştirmek 
hem kontrol mekanizması üretmek hem de bunu aynı zamanda 
toplumsal dengenin yansıması suretiyle yapıp meşruiyet kazan-
dırmaktır doğru olan. Meşruiyet burada çok kilit bir kavramdır. 
Ancak Türkiye’deki anayasa tartışmalarında esamesi okunmuyor. 
Partinin Anayasa Komisyonunda çalışmalar yürütürken, yerel yö-
netimlerde ademi merkeziyetçilik ile katılımcılık konularında da 
itirazlarımızı yükselttik. Kriz ürettik daha doğrusu ve o kriz par-
ti içinde bir sonuca ulaştı ve yerel yönetimleri 1921 Anayasası’na 
doğru yaklaştıran bir yaklaşım benimsendi. Meclis Başkanlığı’na 
sunulduğunda CHP ve MHP’nin de itirazlarıyla zaten terk edildi, 
partiyi Meclis Komisyonunda temsil edenler, zaten bizim itirazla-
rımıza çok duyarlı kişiler değildi. Yargıya ilişkin kısım metin kıs-
mına gelince, zaten bu anayasa çalışmasının en büyük handikabı 
burada da ortaya çıktı. Uzmanlar kendi akademik müktesebatla-
rına göre metin hazırlayıp getirdi. Siyasal akıl yerine akademik, 
yani cari anayasal düzenin biçimlendirdiği akıl ve müktesebat, öne 
çıktı. Buradan da “yeni anayasa” çıkmazdı. Yargı konusuna gelin-
ce, karşılıklı fesih mekanizması, artı güçsüz yerel yönetimler, bir 
de yargıda şimdi başkan ile meclisin yargı yönetimine katılması 
gerekiyor. Buraya da özel bir önem vermek gerekiyordu.

Türkiye’nin Gerçeği Aynı Zamanda Siyasal 
Gerçeği Olmak Zorunda

Normal şartlar altında Başkanın yüksek yargıda atama yetkisi 
olacak ama bunun karşısında meclisin de atama yetkisi olmalı. 
Meclisin atadıkları itibariyle çoğulculuğun sağlanması gerekiyor, 
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bu nasıl sağlanacak? Bunun için ayrı bir tedbir öngörmek gereki-
yor. Meclis’in 3’te 2 çoğunlukla Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
yarısını HSYK ve sair Yüksek Yargı kurumlarının yarısını seçebi-
liyor olması gerekir. Benim önerim oydu, siyasi partiler varsa si-
yasi parti oranına göre kontenjan tanınmak suretiyle, yani orada 
HDP varsa, HDP’nin de birisini öneriyor olması gerekir, MHP 
varsa MHP’nin de öneriyor olması gerekir. Türkiye’nin gerçeği 
aynı zamanda Türkiye’nin siyasal gerçeği olmak zorunda. Meş-
ruiyeti sağlamak zorundayız, beğensek de beğenmesek de böyle, 
eğer demokrasiyi istiyorsak böyle. Ama o yetmez, başkanın da 
bunu onaylaması gerekiyor, artı başkanın da atadıklarının meclis 
tarafından onaylanması gerekiyor idi. Tabii bu önerilerim kabul 
edilmedi. Öneriye destek çıkanlar da oldu, bunu çok pratik bul-
mayanlar da oldu. Sonuçta partinin önerisi şöyle oldu: Başkan 
doğrudan atama yapacak, meclis de 3’te 2 çoğunluğu arayacak, 
3’te 2 çoğunluk yoksa salt çoğunlukla yüksek yargıyı seçecek. 
Böyle olunca benim açımdan iş koptu ve ben kendi kişisel şerhi-
mi o hazırlık çalışmalarına, tutanaklara geçirdim: “Bu öneri AK 
Partinin bugüne kadarki tezleriyle bağdaşmaz, Türkiye açısından 
ciddi bir geriye gidiştir ve ciddi bir sorundur.” Anayasa çalışmaları 
da zaten başarısızlıkla sonuçlandı. 

Dağılma, Parçalanma Tehlikesi...

En son anayasa çalışmalarının kaderi ne olacak, devam mı tamam 
mı dendiğinde benim yaklaşımım şuydu ve ben bu yaklaşımı o 
dönemki siyasal ortamlarda paylaştım: “Türkiye açısından yokuş 
aşağı bir yol süreci başladı, bunu artık görün” ki aslında bunu ana-
yasa çalışmalarını başlattığımız 2010’un ortalarında da dile getir-
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miştim. Yeni Anayasa Platformu’ndan olan arkadaşlar hatırlarlar, 
Türkiye için kritik bir noktada olduğumuzu düşündük; verdiği-
miz brifingler de öyleydi, işte dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’e, sonra başbakana, partilerin grup başkan vekillerine “Kritik 
bir noktadayız, Türkiye’nin sosyolojisi değişti, eski referanslar çök-
tü, bu sosyolojiyi bir arada tutacak olan yeni bir anayasal çerçeve-
ye ve yeni referanslara ihtiyaç vardır. Bunu yapabilirseniz Türkiye 
başka bir aşamaya geçer, eğer yapmazsanız başka bir kötü senaryo 
işin içine girer. Bu kötü senaryonun belki adını koymak gerekir: 
paralize olma ve dağılma durumu, bunun işaretlerini görüyoruz, 
toplum yeni bir ortak payda bulamazsa, referanslar kaybolursa 
herkes parçalanmaya başlar ve parçalanmada herkes kendi küçük 
alanında yaşam alanını üretmeye başlar, bu siyasal varlığın zafi-
yeti demek, siyasal varlığın çok ciddi bir krize girmesi demek” 
anlamına gelen sözlü ve yazılı konuşmalar yaptık.

Yani çözülme ve siyasal krizlerin işaretlerini o dönemde gör-
dük ve bu yüzden anayasa meselesine artık her şeyden daha ön-
celikli olarak bakılması gerektiğini dile getirdik. 2012 sonunda da 
bu yaklaşımımı daha net ifadelerle AK Parti içinde, komisyon-
da dile getirdim. Yaklaşım bir yıl sonra Ak Partide yeni anayasa 
hazırlığı için girişim başlattım. Madem diğer partilerle yürümü-
yor, o halde Ak Parti iki ayrı taslak hazırlasın: Birisi parlamen-
ter sistem, diğeri başkanlık sistemi ve her ikisini de kamuoyuna 
sunsun, kamuoyu bunu tartışsın veya gelen feedback’lere göre 
bunlar revize edilsin, parlamentoya sunulsun, parlamentodaki 
feedback’lere göre, oradaki tartışmalara göre revize edilsin ve yü-
rünsün, halkoyuyla kabul edilirse de yeni anayasamız olsun. Bu 
bir şans, bu bir imkân olabilirdi ve bu komisyonun içinde ben yer 
aldım. İki taslak hazırlandı ve ikisi de 50-60 madde civarında, iki-
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si de modüler, ikisi de detaylardan önemli ölçüde arındırılmıştı. 
Şöyle bir yöntem takip ettik:

Başkanlık sisteminde Amerikan modelini, parlamenter sistem-
de de Westminister modelini, onun temel mantığını, demokratik 
denge, denetim ve katılımcılık mantığını dikkate aldık. Siyaset fel-
sefesi ve yerel yönetimler itibariyle de 1921 Anayasası’nın temel 
felsefesini yansıttık. Bizim temel düşüncemiz şuydu: Başkanlıkta 
başkan etkinlik öne çıkacak. Meclis çoğunluğun etkin bir düzeyde 
yansıyabileceği bir alan olmalıdır. Yargı ise bütün toplumun yansı-
yabildiği bir alan olmalıydı. Çoğulculuk, kaliteye de dikkat etmek 
suretiyle yargıya yansımalıydı. Zira yargı hakemliktir, tarafların 
güvenine dayanmalıdır. Meclis kanun çıkarıyor, kanunun halkın 
iradesine yansıması gerekiyor, dolayısıyla baraj diye bir şey olma-
malı. Halkın iradesinin yansıması eğer 600 milletvekili olacaksa 
-ki 600 milletvekili gibi bir şey tasavvur etmiştik, bu matematik 
hesabıydı- 600 milletvekili öyle bir şekilde oraya yansımalı ki en 
küçük azınlıklar bile parlamentoda kendini temsil edebilsin. Kı-
saca etkinlik kaygısı yürütmede maksimum düzeye çıkıyor. Ço-
ğulculuk ve katılımcılıkta ise yargıda. Meclis ise çoğulculuğun 
etkin işlevselliği olarak tanımlayabileceğimiz siyasal bir mekaniz-
ma olarak düşünülüyor. Meclis arada duracak, çünkü meclis aynı 
zamanda politik bir fonksiyon üstleniyor. Politik fonksiyon derken 
hem norm üretiyor hem de başkanı dengeliyor ve bizim öngördüğü-
müz modelde atamalar önemli, yani bir başkanın başkanlık süre-
sinin sonuna sarkabilecek politik etki ve mahiyeti bulunan bütün 
atamaların meclisin onayına tabi tutulmasını esas aldık.

Bazı bakanlar, önemli bürokratlar kuvvet komutanları, mit 
başkanı vs gibi Meclisin onayına tabi tutulacak. Ama bunu mecli-
sin tamamı yapmayacak. Meclisin içinden aslında bir cumhuriyet 
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senatosu diye bir oluşum çıkacak (İtalya’da referandumda redde-
dilen şekline benzer); ayrı bir seçime dayanmıyor, 100 kişiden olu-
şuyor. Niteliği yüksek olacak. Bu cumhuriyet senatosu yasamayı 
denetleyip zorlaştırmayacak, daha çok başkanı dengeleyecek ve 
denetleyecekti. Atamalar onun tarafından onaylanacak, başkana 
karşı soruşturmayı da senato yürütecekti. Tamamen bu mantık 
üzerine bizim yaptığımız bir denge vardı ve buna göre bir metin 
hazırladık, iki metin hazırladık, bu metinleri sunduk. Metin de ga-
yet pozitif algılandı, değerlendirildi 2014’ün nisan ayında tamam-
ladık. 2014 başkanlık seçimlerine gidilince aslında kamuoyuna 
sunulacaktı, sunulmadı, sonrasında yine sunulmadı ve sonrasında 
anayasa meselesi rafa kalktı. Türkiye olağanüstü süreçlere doludiz-
gin ilerledi. Toplum daha da gerildi, siyaset rasyonelliğini kaybetti, 
ortak yaşama iradesi gittikçe daha fazla hasar gördü.

7 Haziran’da Reform Hükümeti Kurulabilirdi

Benim kişisel olarak son bir imkân olarak gördüğüm son husus 
7 Haziran seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ya-
pılacak bir koalisyon idi. Bu koalisyon ile çok geniş bir temsili-
yet tabanına dayalı bir reform hükümeti kurulabilirdi. Bu reform 
hükümetiyle toplumun farklı kanatları önemli ölçülerde temsil 
edildiği bir anayasal düzen, belki bir toplumsal sözleşme imkânı 
ve ihtimali ortaya çıkabilirdi. Bu düşüncelerle bu koalisyonun 
savunucusu oldum. MHP ile HDP’nin seküler kanadının ikinci 
tercihi CHP, her iki partinin muhafazakar kanadının ikinci terci-
hi de AK Parti idi. Dolayısıyla ciddi bir temsiliyet sağlanıyordu. 
Bu temsiliyet gücüyle demokratik ve katılımcı bir anayasa hazır-
layabilirdik, sistemi reforme edebilirdik. Yapabilseydik Türkiye 
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bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdi. Başarısız kaldık. Bu 
başarısızlık Türkiye’nin başarısızlığı ve bugün artık Nur’un da az 
önce değindiği “tuhaf ” ve bence problemli bir anayasa önerisiyle 
şu an karşı karşıyayız.

İçeriğinden önce şu nedenlerle problemli: başkanlık sistemi-
ni destekleyenler, içinde yaşadığımız parlamenter sisteme bakıp 
olumsuzlayarak bir başkanlık sistemi desteği üretmeye çalışıyor. 
İkinci olarak yine Türkiye’deki parlamenter sistem devam ede-
cekmişçesine bir başkanlık sistemi dizayn ediliyor. Eğer o man-
tıkla devam edecekseniz, parlamenter sistemde kalmanız tutarlı 
olurdu. Normlara bakıldığında sanki aslında meclisin içinden bir 
hükümet çıkıyor da meclisin içinden çıkan hükümetin etkinliğe 
ihtiyacı var da, o yüzden parlamentoyu sınırlandıralım/rasyo-
nelleştirelim mantığı ile hareket ediliyor. Oysa Başkanlık başka 
bir paradigmadır, başka bir mantıktan hareket etmektedir. Par-
lamenter sistemin arızaları başkanlıkta yok. Başkanlık sistemi-
nin kendi mantığı var ve o mantık içinde iyileştirme yapılabilir. 
Aynı şey tersi için de geçerli. Bu hataya hem başkanlık sistemini 
destekleyenler, hem de eleştirenler düşebiliyor. Örneğin başkan-
lık sistemi için öngörülen Meclis çalışma biçimi ile ilgili normda 
“Parlamentonun şu kadar kişi ile toplanacağı ve şu kadar kişiyle 
karar alacağı” sayılıyor, ifade ediliyor. Bunun niye anayasaya gir-
diğini hatırlayalım: 2007 yılında cumhurbaşkanının parlamento 
tarafından seçilmesi absürt bir anayasa yorumu nedeniyle engel-
lenince getirildi. İyi de başkanlık olunca artık böyle bir sorunuz 
olmayacak ki. Böyle bir sorun yoksa böyle bir sınırlayıcı kuralı 
niye muhafaza ediyorsunuz? Karşılıklı fesih mekanizmasında da 
aynı mantıksal problem vardı, aynı mantıksal çelişki vardır. Baş-
kan farklı, parlamento farklı düşünüyorsa, bu krize yol açabilir 
deniyor. Nur da az önce iki başlılığa “government” dedi, ben ona 
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çok fazla katılmıyorum; birisi government’tir diğeri congress’tir; 
iki başlılık burada söz konusu değil aslında. Devam edersek Baş-
kanın meclisi feshetmesi durumunda kendi seçiminin de yeni-
lenebiliyor olması, parlamenter sistemdeki kriz düşünülerek ge-
tiriliyor. Parlamenter sistemde hükümet meclisten çıkar, meclis 
çoğunluğu hükümet ile aynı düşünmeyince kriz çıkar ve hükü-
met düşer. Hükümet bir türlü kurulamazsa da meclis seçimleri 
yenilenir. İyi de başkanlıkta böyle bir sorun yok ki. Aralarında 
uyumsuzluk olduğunda, bir arada yaşamayı öğrenirler. Başkan 
yürütmedir, meclis de yasama organıdır. Görev alanları bir kere 
birbirinden farklı. Üstelik varlıkları diğerine borçlu değil.

Başkanlık Sistemi Bir Kültürdür

Amerika sisteminin bugüne kadar devam ediyor olması, aslında 
birbirlerini feshedemiyor olmalarının ürettiği siyasal kültürden 
kaynaklanıyor. Eğer birbirimizi feshedemiyorsak o halde bir ara-
da yaşamayı ve birbirimizle uzlaşmayı öğrenmeliyiz: bu işin gü-
zel tarafı. Başkanlık sistemini değerli kılan aslında bu. ABD’nin 
çokça sözü edilen yerleşik anayasal ve demokratik kültürü de-
nilen şeyi tam da bu mekanizmalar nedeniyle ortaya çıkmıştır. 
Yani sistemin sonucudur bir ölçüde. Ne olur? Bütçe onaylanmaz, 
e onaylanmazsa öteki taviz verir. 2013’te Amerika’daydım ve böy-
le bir kilitlenmeye şahit oldum. “Devlet kilitlendi” diyoruz ama 
federasyon kilitlenmedi, yerel yönetimler çalışıyor, yani eyaletler 
zaten çalışıyor, dolayısıyla Amerika’da duran bir şey yok, “kriz” 
diye üretilen şey, aslında üretilen ortak “iyi” içerisinde gülün di-
keni gibi sayılabilecek olan hususlar mahiyetindedir. 

Bu temel mantık devre dışı bırakılıverince, sağlıklı bir şekilde 
bakabilme imkânımız olmaz. Ben Anayasa diye konuşulan metne 
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sahip değilim, gazetelerden gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. 
Değerlendirme yapabilmek için iki temel anahtar kavramımız ve 
kurumumuz var. Bunlardan birincisi seçim kanunudur. Diğeri 
siyasi partiler kanunu ve siyasi partilerin düzenlenme biçimi... 
Bunları parlamenter sistemde olduğu gibi bırakırsak, demokratik 
bir başkanlık sistemini unutalım. 

Demokratik bir başkanlık sisteminden söz edebilmek için bir 
kere Başkan partili olabilir, olabilir ama başkan partiyi kontrol ede-
mez: Bu bir anayasal sorundur ve anayasada olmalı. Onun dışın-
daki parti meselesi kanunla düzenlenir ama başkanın kendi parti-
sini kontrol edemeyeceği, kendi partisinde herhangi bir görev ve rol 
üstlenmeyeceği çok net olmalıdır. Başkan, başkan seçildikten sonra 
devletin başıdır artık partinin başı değildir, bu çok önemli bir nok-
ta. Bu konuda ısrarcı olmazsak gerisini unutalım. Neden gerisini 
unutalım? Çünkü o zaman yasama, yürütme birbirinden aslında 
ayrılmış olmaz. Seçimler aynı zamanda yapılacaksa, parlamento-
daki çoğunluk ile başkan aşağı yukarı aynı partide olacaktır. Baş-
kan kimin milletvekili olacağını belirliyorsa zaten meclis diye bir 
şey kalmaz. Dolayısıyla meclise denetim fonksiyonu verseniz de 
bir anlam ifade etmez. Başkanın kontrolündeki Meclisin başkanı 
denetlemesi beklenemez. Hani hasbelkader meclis farklı, başkan 
farklı olsa belki işleyebilir. Ama bu durumda da ideolojik çatışma 
olacağı için o da ayrı bir sorun. Başkan ile partisi arasında parti-
yi yönetebilecek ilişki kurulmazsa, partilerin ideolojik farlılıkları 
azalır, programlar birbirine yaklaşabilir. ABD’de olan da bu. Ama 
Türkiye’de bunun tersini kabul ediliyor gibi.

Ben biraz daha süre uzatımı rica ediyorum, herkesin konuş-
ması çok önemli, ama benimkiler biraz deneyim de içeriyor, bu 
nedenle bu şımarıklığımı lütfen mazur görün.
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Başkanlığın Mantığı Yürütmenin Tek Kişi 
Olmasıdır

Yargıda seçim meselesine gelince, medyada yer alan bilgilere ba-
kıldığında, yarısını başkan seçiyor. Tabii nasıl ve kimler arasın-
dan seçtiği ayrı bir mesele, bu yasayla da belki düzenlenebilir. Her 
detayı anayasada yazma taraftarı değilim; bu sadece güvensizlik 
ifade eder. Oysa anayasalar güvensizlik üzerine inşa edilmez. O 
ruhu anayasaya yansıtmak yerine bir kavga ruhunu anayasaya 
yansıttığımız yerde çabalarımız boşa gidebilir. O yüzden çok faz-
la detay değil ama temel mantığı kurup bu temel mantık üzerine 
önemli, kilit mekanizmaları anayasaya koymamız gerekiyor. 

Yargı üyelerini başkan seçiyor tamam; yarısını başkan seçiyor 
kabul; yarısını da parlamento seçecek. Parlamentonun seçimini 
nitelikli çoğunluğa dayandırılması gerekiyor, bu tartışmasız bir 
şey. Nitelikli çoğunluktan taviz verildiği zaman gerisini unutabi-
liriz. Ama burada çok daha kötü bir durum ortaya çıkıyor: eğer 
başkan ile partisi arasındaki yönetimsel ilişki, -üyelik demiyo-
rum-, kopmazsa başkan bütün yargıyı belirliyor demektir. Çünkü 
başkan kendi partisini kontrol ediyor. Kimin milletvekili olacağı-
na o karar veriyor. Meclis çoğunluğu onun elindeyse, yargıçların 
geri kalan kısmını da o belirliyor demektir. Doğrusu böyle bir 
durumun yol açacağı demokrasi ve özgürlük sorunu, yol açacağı 
kaos başkanı destekleyen partinin sonu olur, destekleyen kişile-
rin özgürlüklerini de ortadan kaldırabilir. Mesele burada azınlık 
değil, şu an çoğunluk olan ama yarın azınlığa düşebilecek olan 
toplumsal kesimler açısından da öyle. Herkes için ciddi sıkıntı 
üretebilir, bundan kaçınmak gerekiyor. O yüzden parti ile baş-
kan arasındaki ilişki kilit bir kavramdır. Buraya bakarız, burayı 
garantilediğimiz zaman gerisini konuşabiliriz, burasını garantile-
mediysek eğer bence gerisini konuşmamıza çok fazla gerek yok.
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Meclis-cumhurbaşkanı ilişkisi mutlaka anayasada düzenlen-
meli, düzenlenmiş gibi gözüküyor ama meclisin cumhurbaşkanı-
nı ulaşılması zor bir nitelikli çoğunlukla yüce divana gönderiyor 
olması bir güvence değil. Başkanlık sisteminin temel mantığı yü-
rütmenin tek kişinin elinde toplanması, yürütmeyi tek başlı yap-
maktır. Dolayısıyla siyasal sorumluluk ve etkinlik vermek gerekir. 
Sorumluluk ve yetki varsa, bunun bir karşılığının da olması ge-
rekir. Yani hesap verebilirlik şarttır. Bu yüzden siz başkanın veto 
yetkisi ile aynı meşruiyet düzeyi paralel olmalı. 5’te 3 çoğunlukla 
eğer başkanın veto yetkisi aşılabiliyorsa, 5’te 3 çoğunlukla aynı 
zamanda başkan yüce divana gönderilebilmelidir.

Başkanın vetosunun aşılmasının belli bir nitelikli çoğunlu-
ğa sahip olması gerektiğini düşünüyorum, aksi durumda denge 
ve denetim olmaz. Başkanlık kararnamesiyle ilgili meselede şu 
an Milliyetçi Hareket Partisi’ne sunulduğu söylenen metne göre 
başkanlık kararnamesinin ‒Nur hoca ona değindi- ancak Meclisin 
salt çoğunluğunun kararıyla Anayasa Mahkemesi’ne götürülebi-
lecektir. Bu şu demektir: Başkanlık kararnamesi aslında Anaya-
sa Mahkemesi’ne gitmeyecek demektir. Başkanlık kararnameleri, 
Anayasa Mahkemesi’ne götürülemiyorsa, olağanüstü hal ilan etme 
yetkisi başkana ait ise, bu olağanüstü hal dönemlerinde de karar-
nameler çıkarılabiliyorsa, ki yürütmenin bu araçlara sahip olması 
yanlış değildir. Yetki olmalı ama bu yetkinin kontrolü, hukuki ve 
siyasal denetim ve kontrolü çok önemlidir. Yetki vermek zorun-
dasınız, bu yüzden başkan seçiyorsunuz, bu yüzden meclis seçi-
yorsunuz işin mantığı bu ama nasıl kurduğunuz çok önemli. Eğer 
denetim yoksa “başkan kararnameleriyle; başkan meclisi devre 
dışı bırakarak savaş ilan edebilir, başkan meclisi devre dışı bıra-
karak anayasayı devre dışı bırakabilir, meclis anlamını yitirebilir”. 
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Aslında “Kararnamelerle temel haklar kısmı ya da kanunla dü-
zenlenmesi gereken hususlar düzenlenemez” diyor ama Anayasa 
Mahkemesi’ne götüremiyorsanız bunların zaten çok fazla bir anla-
mı yok. Bugün KHK’larla ilgili yaşadığımız bu sorunu hatırlayın.

Anayasaya Aykırılığı Anayasalaştırmak

Yerel yönetimler meselesinde de başkanı dengeleyecek bir giri-
şim, bir yetki paylaşımı yoktur. Yani bugünkü neyse çöp topla-
ma, boya badana falan yapma vs. ondan sonra park ücretleri filan 
toplama, bir de imar vs. Onun dışında yerel yönetimlerin yetkisi 
yok. Eğer böyle ise başkan yürütmede neredeyse sonsuz yetkiye 
sahip oluyor.

Başkanın partisiyle yönetimsel ilişkisi kesilmediği zaman her 
alanda yetkiye sahip olabiliyor. Merkezin vesayetinin devam etti-
ğini düşünün. Yerel yönetimlerin merkezle uyuşmazlıklarını çöz-
mekle Anayasa Mahkemesi de yetkilendirilmiyor. Böyle bir du-
rumda yasa ile sağlanan güvencelerin geri alınması mümkündür. 
Kararnamelerle az önce ifade etiğim gibi, her türkü güvence dev-
re dışı bırakılabilir. Bu nedenle yerel yönetimler güçlendirilmedi-
ğinden dolayı, Başkanlık sistemi demokratik kılabilecek bu unsur 
da devre dışı ve bu kuvvetler ayrılığı ilkesi tümden kayboluyor.

Kısacası parlamenter sistem sıkıntılarına bakılarak bir dizayn 
yapıldığını görüyoruz. Türkiye’deki siyasal ve toplumsal sorunla-
rımızın ana kaynağı olan anayasal kurguya dokunulmuyor. Bu-
nun üzerine hükümet modeli olarak Başkanlık oturtuluyor; temel 
siyasal tercihlerle ilgili olarak toplumun çok önemli ve politik açı-
dan karşı pozisyonda olan büyük bir çoğunluğun dışlandığı bir 
model olarak bu anayasa değişiklikleri gelirse, bunun meşruiyet 
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açığı ciddi sıkıntılara yol açacak. Ne kadar iyi olursa olsun meşru-
iyeti yoksa sistem çöker. Eğer kötüyse bu daha derin yarılmalara 
doğru götürebilir. En son cümlem şu: Milliyetçi Hareket Partisi 
anayasaya aykırılığı anayasallaştıran bir hamle başlattı. Anaya-
sa antidemokratikse ve antidemokratik anayasaya rağmen daha 
demokratik bir fiili durum yaratılıyorsa, anayasaya aykırılığın 
anayasallaştırılması pozitif bir anlam kazanabilirdi. Ama anaya-
saya aykırılık diye nitelendirilen hususlar denge ve denetimdeki 
zafiyetlere işaret ediyor ve eğer demokrasi ile de bağdaşmayacak 
uygulamaları anlatıyorsa, bunların anayasallaştırılması bu toplu-
ma iyilik olmaz.

Av. Ergin Cinmen
Nur Hanım’ın da ekleyecekleri var. 

Hocam “Yerel yönetimler hiç yok” dedi, çünkü Kürtler yok 
masada hiç. Kürtler bir kere hapishanede şu anda, yani genel baş-
kanı ve eş başkanları hapishanede. Meşruiyet sorunu eğer bu çı-
karsa bol miktarda olacak diye düşünüyorum.

Yrd. Doç. Nur Uluşahin’in Sunum Devamı
Ben kısa konuşacağım. Çok sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. 
Hukukun tamamen rafa kaldırıldığı, demokrasinin tehlikeye 
düştüğü, otoriter yönetimin ayak seslerinin çok kuvvetli bir bi-
çimde işitildiği bir dönem yaşıyoruz. Ben bundan altı sene önce 
yeni anayasa düşüncesine şüpheyle ve korkuyla yaklaşırken ho-
calarım, bir çok kişi çok “zihin okuma” ya da 2007 anayasa de-
ğişikliğinde cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesine karşı 
koyduğumuzda sürekli sorun haline gelen asker-sivil bürokrasi-
nin, yargının engellemeye çalıştığı, karıştığı, müdahale ettiği bir 
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seçme yetkisini halka vermenin bu sorunu çözeceğini söyledim. 
“Zihin okuyor” gibiydik ama şimdi öyle olmadığını düşünüyo-
rum, keşke haklı çıkmasaydık ama ben siyaseti de çok yakından 
takip etmiyorum. 

Artık anayasa hukuku ile de pek uğraşmak istemiyorum, bı-
rakmayı da düşünüyorum, bu alanda çalıştığımı da son zaman-
da pek hissetmiyorum, yani çok canım sıkkın, onu söyleyeyim. 
Böyle bir dönemde sanki bizim bir sistem değişikliği ihtiyacımız 
varmış gibi bunların sunulup tartışılması benim canımı çok fazla 
sıkıyor. 

Başkanlık Sistemi Bölünmüş Bir İktidar Yaratır

Türkiye’nin parlamenter sistemle ilgili hiçbir problemi yok, 10 kü-
sur senedir tek parti iktidarı bu şekilde tam Westminister modeli 
bir parlamenter demokrasiyi tıkır tıkır işletirken kimse kalkıp da bu 
ülkede hükümet sistemi sorunu olduğunu söylemesin. Türkiye’nin 
sorunu hükümet sistemi sorunu da değil, siyasal sistem sorunu 
belli açıdan bakarsak söylenebilir ama önemli olan Türkiye’de hu-
kukun üstünlüğü ve özgürlükler meselesidir. Türkiye’de istediği-
miz anayasayı yapalım, biz o anayasayı uygulayamadıktan sonra 
yapacak hiçbir şey yok ve o nedenle de ben, yani bu tartışmaları 
çok gereksiz buluyorum ve iyi niyetli de görmüyorum. İyi niyet-
le bir anayasa çalışması yapıldığını da düşünmüyorum, tamamen 
tek kişinin otoriter birtakım hırslarına yönelik, nasıl 1982 Anaya-
sası, Kenan Evren’in şahsına biçilmiş bir gömlek olarak cumhur-
başkanlığını güçlendirdiyse, şimdi de mevcut cumhurbaşkanının 
arzularına yönelik bir sistem çalışması yapıldığını düşünüyorum. 
Bundan yıllar evvel “Neler olur bu anayasada” diye düşündüysem, 
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dün akşama kadar da inanın bakmadım, çünkü bakınca sinirlerim 
bozuluyor, tartışma programı da izleyemiyorum, hepsine sinirle-
rim bozuluyor. Ben hayatımı “mış” gibi yaparak geçirmek istemi-
yorum, nasılsa olacak oluyor. O nedenle bunlara ek olarak ciddi 
sinirleniyorum, bir şey daha söyleyeyim, “Cumhurbaşkanlığı” sö-
züne de bir açıklık getirelim. Zaten Cumhurbaşkanlığı Türkçede 
var olan bir laf; ister başkanlık sistemi olsun ister parlamenter sis-
tem olsun yabancı dilde president kullanılıyor, presidential system, 
bu tamamen başkanlık sistemidir. 

Osman Hocama da belli noktalarda katılamayacağım bir 
kere ben “iki başlı yürütme” demedim. İki başlı yürütme 1982 
Anayasası’nın kurduğu yapıdır. 1982 Anayasası cumhurbaşkanını 
güçlendirerek parlamenter sistemden sapmıştır, 1982 Anayasası bir 
parlamenter sistem değildir, iki başlı bir yürütmedir, çünkü bir dar-
be anayasası cumhurbaşkanına son derece önemli yetkiler vermiştir. 
Fakat başkanlık sisteminin sorunu iki başlılık değildir, başkanlık sis-
temi bölünmüş bir iktidar yaratır. Bu iktidar aygıtı güçlü bir aygıt 
değildir. Şimdi iki tane dişli düşünün: bu iki dişliden biri yasayı 
yapacak, öbürünün istediği yasalar olacak ki o da onları uygulasın. 
Ben başkansam, benim istediğim yasayı değil de ben merkez sağ-
da bir başkansam, yani ben AKP’li başkansam, orada CHP’li bir 
meclis yasa yaptıysa, burada bir kilitlenme pek tabii ki olur. 

Amerika’da Başkan’ın Gücünü Dengeleyen Pek 
Çok Şey Var

Amerika’daki bazı kilitlenmelerin aşılabilmesinin nedeni Ameri-
ka’daki iki partili sistem, federalizmin gücü dağıtması, başkanın 
otoritesini dengeleyecek pek çok şey var. Sunumun ilk bölümün-



155 Yeni Anayasa ve Yeni Sistem Arayışı

de anlattığım gibi, Amerika’da sürekli bir seçim atmosferi yaşa-
nan, temsilciler meclisinin, senato seçimlerinin yinelendiği ve 
halkın kanaatlerinin siyasete, yani temsil kanallarının son derece 
güçlü olduğu, bu yansımanın var olduğu bir sistem. Bizim için 
çok ciddi tehlike arz ediyor. 

Ben kategorik olarak başkanlık sisteminin âlâsı da olsa, en hari-
kası da olsa karşıyım: Neden karşıyım? Siz başkanın şahsında pek 
çok farklı çıkarı temsil edemezsiniz. Başkan, tek başkan istediği 
kadar “Ben halkın geneline aynı ölçüde mesafede olacağım” de-
sin, yani türbanı savunurken laiklerin değerlerini karşılayamaz, 
bunu yaparken Kürt milliyetçisine yanıt veremez, ona yanıt veri-
yorsa Türk milliyetçisine yanıt veremez, yani bölünmüş bir top-
lum yapısında ve kutuplaşmış bir yapıda çoğunlukçu bir sistem 
olduğu için her şekilde başkanlık sistemi bize de uymaz. Latin 
Amerika ülkelerine de uymaz. Bu bizim gibi az gelişmiş ülkeler-
de tamamen tek kişinin iktidara gelmesinin bir aracı olarak işle-
yebilir, bunun ötesinde demokratik bir yapının kurulması bence 
mümkün değil. Başkanın 3 bölü 4 çoğunlukla yüce divana gönde-
rilmesi meselesinde ben daha düşük bir çoğunlukla yüce divana 
gönderilmesini ya da bir siyasal sorumluluk mekanizmasının var 
olmasını hiç düşünemem, çünkü bu o zaman başkanlık sistemi 
olmaz, o zaman tamamen parlamentarizmle arada bir şey olur, 
yani başkanlık dediğimiz zaman başkan belli bir süre için göreve 
gelir, o süre içerisinde görevden alınamaz. Çok zor şartlarda cezai 
sorumluluk işletilerek, o da çok yüksek çoğunlukla ancak yargıla-
nabilir. Eğer seçim kanunlarında ya da siyasal partiler kanununda 
değişiklik yapsak Türkiye kolayca disiplinsiz partiye geçebilir mi? 
Çünkü başkanlık sisteminin diğer bir koşulu disiplinsiz parti, onu 
da zannetmiyorum ben, yani bu bir süreç meselesi. Kanunlarda 
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istediğimiz değişikliği yapalım, Türkiye’de böyle bölünmüş, ku-
tuplaşmış bir yapı varken, yani Cumhuriyet’ten gelen bir gelenek 
var, herkesin durduğu belli bir nokta var, belli çelişkiler var. Bu 
toplumsal gerçekliği bir tarafa atıp da hukukla oynayarak, kanun-
la oynayarak, anayasayla oynayarak biz Amerikan tipi disiplinsiz, 
tutarsız partiye de kolayca ulaşamayız diye düşünüyorum. O ne-
denle başkanlı sisteminin herhangi bir türüne, türevine karşıyım. 
İki başlı yürütme ya da yarı başkanlık sistemi de bu kapsamda salt 
başkanlık sistemi kadar sorunlu sistemler. Ben bunları söyleyece-
ğim, teşekkür ederim.

SORULAR - CEVAPLAR 

Av. Ergin Cinmen
Soru sormak isteyen arkadaşlarımız isimlerini yazdırsınlar. 

Ahmet Gezgin: Bir iki tane not çıkardım, bunların içinde soru 
da var. Ben “Milliyet Blog” sitesinde yazı yazan bir kişiyim. Tabii 
hukukla ilgili de yazı yazıyoruz. İki tane yazımın başlığını buraya 
aldım, konuyla alakalı olduğu için “Halka Göre Yönetim Olmaz” 
yazının başlığı. Simitçiye soruyorlar, esnafa soruyorlar, balıkçıya 
soruyorlar ve buna göre “Ne istiyorsunuz” anayasa yapacaklar, 
böyle bir soru şekli olur mu, yani böyle bir anayasa olur mu? Simit-
çi anayasadan ne anlayacak? Kendi isteklerini belirtecek diyelim, 
simitçinin istekleri ne kadar normdur ne kadar standartlara uy-
gundur, elittir yahut seçkin bir görüştür? İkinci yazı başlığım “Tür-
kiye Değişmeden Anayasası Değişemez” bunu çok iddialı olarak 
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birkaç yazıda başlık olarak yazdım. Aynı görüşümle soruyorum: 
İçinde yaşadığımız zorlukların nedenini de buna bağlıyorum. 

Türkiye değişmeden anayasası değişemez. Bir başka konu, 
bunu özellikle de sormak istiyorum “Türkiye gelişiyorsa anayasa-
lar neden yetersiz hazırlanıyor”? Biz 1924 Anayasası’nı alıyorum, 
bakıyorum, 1982 Anayasası’na bakıyorum; ikisi arasında fark 
yok. 60 sene geçmiş aradan, 60 senede bu toplum ilerleyememiş 
mi? Halk ilerleyemedi de bizi yönetenler, anayasayı hazırlayanlar 
da mı ilerleyemedi? Kenan Evren Anayasasını kabul ettirdi ama o 
anayasayı Kenan Evren yazmadı ki yazanlar niye öyle yazdı? 

Diğer bir konu anayasadan klişeleri çıkarılmalı. Ben bu konu-
da ısrarlıyım, anayasalarımızda çok klişe var. Buna bağlı olarak 
ben iki tane küçük örnek yazdım ve sorumu bitiriyorum. “Anaya-
sa yapalım, insanlar buna göre yaşasınlar” değil de insanlar önce 
yaşasınlar, biz bunlara bakalım, nasıl yaşıyorlar, ona göre, onların 
yaşantılarına göre isteklerini, arzularını, ihtiyaçlarını tespit ede-
lim, öyle anayasa yapalım ki, önce insanlar yaşasınlar ama şimdi 
deniliyor ki “Biz anayasa yapalım, Türkiye’de halk buna göre ya-
şasın.” Ne demek canım? Böyle şey olur mu? Sen benim yaşaya-
cağım kuralları nasıl belirlersin? Ben bir yaşayayım, sen bak, on 
göre bana anayasa yap, kurallar koy. Son olarak yeni anayasa araş-
tırmalarında ‒burada da dikkatimi çekti- genellikle tartışmalarda 
çok dikkat çekici bir olay; biz sistem araştırmaları yapıyoruz, yeni 
anayasa için sistem araştırmaları yapıyoruz, fakat dikkatinizi çe-
kiyorum hepimiz mevcut sistemi büyük ölçüde referans alıyoruz, 
niye yeni diyorsunuz ki o zaman? 

Ali Turna: Benim sorum Osman bey’e olacak; parlamenter sis-
tem ve başkanlık arasında iki modelden bahsetti ve burada 
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Türkiye’nin esas olarak ihtiyacı nedir? Kendisinin bu konudaki 
düşüncesini hepimiz çok merak ediyoruz, mevcut bir parlamen-
ter sistemin düzenlenmesi mi yoksa Türkiye’nin esas ihtiyacı bir 
başkanlık modeli mi? Eğer başkanlık sistemi olarak öngörüyorsa 
nasıl bir başkanlık modeli? Çünkü Türkiye’nin en hassas konula-
rından ve toplumda en çok merak edilen konularından bir tanesi 
anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi. Bu konuda neler 
öngörülüyor, AKP neler öngörüyor, Osman Bey’in düşüncelerini 
merak ediyoruz, teşekkür ederim.

Ufuk Uras: Soruya göre konuşmacılar yanıt verebilir. Birincisi 
referandumda “Hayır” çıkarsa, zayıf ihtimal olmakla beraber ne 
olacak? İkincisi başkanın farklı çıkarları temsil etmediği doğru, 
peki, başbakan eder mi? Üçüncüsü sivil darbe kavramı; darbe var 
olan iktidara karşı askeri güçle yapılan bir şey: Sivil darbe muha-
lefete mi yapılıyor, topluma mı yapılıyor, bu kavramı biraz açmak 
mümkün mü? En önemlisi başkanlık tartışmasını Erdoğan’ın 
kişisel mizacı ile açıklıyoruz gerek başkanlık tartışması gerek 
Suriye-Irak’ta Türkiye’nin müdahalesi gibi meselelerinin arka-
sında bir devlet aklı yok mu? Bunun bu kadar kişiselleştirilmesi 
aslında Erdoğan açısından bir avantaja dönüşmüyor mu? En so-
nunda yurttaş anayasası bir mutabakat gerekiyor. 

Bir önceki dönemde sıfatsız yurttaş konusunda AKP ve 
HDP’nin bir mutabakatı vardı, CHP ve MHP buna karşı çıkı-
yordu. Yurttaşa sıfat koymama gibi bir kritik konu da mutabakat 
yoksa nasıl yeni anayasa yapılacak ve bu başkanlık sistemi tar-
tışması da aslında esas itibariyle parlamenter sistemde HDP’nin 
yarattığı rahatsızlıkla da ilintilendirilemez mi? Sevgili hocam 
“Parlamento tıkır tıkır çalışıyordu” dedi, ben o tıkır tıkır çalışan 
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parlamentoda 2007 döneminde Sayın Erdoğan’la ilgili gensoru 
verdik, eller kalktı indi, geçti. Tıkır tıkır çalışan buysa, burada bir 
tuhaflık yok mu?

Mustafa Paçal: Bu anayasa tartışmalarının stratejik noktası ben-
ce devlet tekçi otoriter, yani Türk Devleti, Sünni devleti tartış-
masıyla çoklu, çoğulcu, demokratik, yani bu toprakların etnik, 
dini, mezhep özelliklerine göre yeniden yapılandırılması olarak 
görüyorum. En stratejik nokta burası. Bu tartışılmadığı zaman 
bu devletin yeniden yapılandırılması bu eksende konuşulmadığı 
zaman herhalde yapılan bütün çabalar mevcut sistemin sürdürül-
mesine katkı sağlıyor diye düşünüyorum. 

Başka bir değerlendirmem de şu: bu 12 Eylül Anayasası 
1961’den farklı olarak cumhurbaşkanı bir önceki anayasaya göre 
daha güçlendirildi. Bugün Ak Partililer de “Biz fazla bir şey yapmı-
yoruz, güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığını biraz daha güçlendiri-
yoruz” diyorlar. “1961 Anayasası’ndaki cumhurbaşkanının tanımı 
zaten değişmişti, yürütmenin bir parçası haline getirilmişti. Şimdi 
biz bunu biz daha bir başkanlık, Türk tipi başkanlık ile de güçlendi-
riyoruz” diyorlar. Şimdi burada bir sıkıntı var, parlamenter ağırlık-
taki bir yönetim sistemine bu başkanlık sistemi paketi nasıl monte 
edilecek? Burada da bir doku uyuşmazlığı anayasal açıdan görülü-
yor, yani parlamenter anlayışa göre yazılmış çizilmiş bir anayasanın 
içerisine Türk tipi bir başkanlık sistemini nasıl monte edeceksiniz? 
Bunun ilerleyen içerisinde, yönetim içerisindeki sorunları ne ola-
cak? Bunu ben Osman Can’a yöneltiyorum, teşekkür ederim.

Kadri Kalpak: Ben siyaset ve işletme eğitimlerini beraber almış 
biriyim. 30 yıl özel sektörde hep organizasyonla uğraştım, siya-
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sete de hobi olarak ilgi duyuyorum ve konuşulanlar hep detaylar, 
ana model konuşulmuyor ve bir modelin, bir devlet yönetimi or-
ganizasyonsa, işlerliği olacak, otokontrolü olacak ve dinamik ola-
cak, motivasyonu olacak. Ben bugüne kadar ne televizyon konuş-
malarında ne de hiçbir yerde bir model konuşulduğunu görmem, 
hep detaylar; o onu alacak, o onu verecek, o böyle olur mu. Bence 
mevcut sistem tamamen ölmüş durumda, yeni baştan işlerliği 
olan, otokontrolü olan ve motivasyonu olan bir model konuşul-
ması gerekiyor yoksa düzeltilecek hiçbir şey yok, devlet kavramı 
giderek çürümektedir, teşekkür ediyorum.

Av. Ergin Cinmen 
Nur Hanım’dan başlayalım.

Yrd. Doç. Nur Uluşahin’in Sorulara Yanıtı
İkinci soruyu kaçırdım, yalnız şu “Tıkır tıkır” çalışma meselesi-
ne açıklık getireyim. Tıkır tıkır çalışma derken başkanlık siste-
minin Türkiye’de alternatif olarak sunulmasının gerisinde hükü-
met istikrarsızlığı sorunu var. Ben demek istiyorum ki Türkiye’de 
hükümet istikrarsızlığını biz dün, ondan önceki gün, yani bunu 
yaşamıyoruz ki bu inandırıcı bir gerekçe olsun. Bizim Türkiye’de-
ki sorunumuz özgürlükler olabilir, hukukun üstünlüğü olabilir, 
siyasal sistemde de pek çok sorun olabilir; partiler kanunun de-
ğiştirirsiniz, seçim kanununu değiştirirsiniz, sorunlar orada yani 
harika bir anayasa yapacağız, her şey çözülecek diye bir şey yok. 
Parlamentoda elbette sıkıntılar var ama bu parlamenter sistem-
başkanlık sistemi meselesi değil ki ben bunu kastediyorum. 

Bu tartışmanın odağında, başkanlık sisteminin -bütün dünya-
da da öyle, literatürde de öyle- i en popüler tarafı, öne sürülme-
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sinin sebebi “Niye sistem değiştirelim?” Çünkü koalisyonlar olur, 
ülke yönetilemez, hükümet krize gelir şu olur bu olur, hükümet-
ler düşer, yeni hükümetler kurulamaz vs. ama biz bunu yaşamı-
yoruz Türkiye’de, ben bunu sadece söylemek istedim.

Ahmet bey’in sorusu öğrencilerin klasik sorusudur. Simitçi-
nin görüşü meselesi oradan hiç tavizimiz yok. Eğer simitçinin 
görüşü benimkinden farklı bir yerde olursa, o demokrasi olmaz, 
yani siyasal eşitlik üzerine kurmak zorundayız bu sistemi. Her 
birey eşit ilgi ve saygıya layık, yani simitçi kendi meselesini en 
iyi simitçi bilir, kalkıp da onun yerine hâkimler, askerler, akade-
misyenler karar veremez. Simitçi ile benim aramda hiçbir fark 
yok. Çobanla, hani onun klasik şeyi çoban meselesi, bir dönem 
söylenmişti.

Türkiye’de neden 2010’dan beri değişen bir şey olmadı, git gide 
kötüye gittik, anayasa yapılması için gerekli ortam yok, çünkü ne-
den? Gerçekten yeterince özgürlük yok, herkes rahatça konuşa-
mıyor; herkes konuşacak, derdini anlatacak, bu bir süreç içinde 
yapılacak. Oradan bu sivil darbe meselesine geleyim, eğer o süreç 
işletilmezse, sivil toplum katılmazsa, yani ben katılmadım ama 
hocam anlattı biraz önce, kendisi katıldı ama ben o samimiyete 
inanmıyorum, yani Türkiye’de gerçekten vatandaşın katılımıyla 
bir anayasa yapılacak ve sizin söylediğiniz gibi “Anayasa yapılsın 
insanlar ona göre yaşasın değil, insanlar yaşasın ona göre.” Ben 
ihtiyacımı ortaya koyacağım, ben ne istediğimi ortaya koyaca-
ğım, ona göre anayasa yapılacak ama bu böyle olmuyor, yani…

İşte sizin de simitçinin de çobanın da derdini anlatması ve o 
kanalların açık olması gerekir ki sivil darbe olmasın. Darbe ana-
yasası, Kenan Evren’in anayasası bilmem şu dendiği gibi kalmaya-
cak. Gerçekten samimi bir şekilde, herkesin eşit bir şekilde katıl-
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dığı bir süreç işleyecek ve somut sorunlara ağırlık verip onlar üze-
rinde yoğunlaşıp bir şeyler olması gerekiyor. Yeni anayasa araştır-
malarında niye mevcut sistem referans alınıyor? İnsanların kafası 
böyle çalışıyor. Ben kendi geçmişimden başkanlık sistemiyle ilgili 
bir sürü okudum ettim ama yaşadığım ortam bu, ben parlamen-
ter sistemin işleyişini bildiğim gibi başkanlık sistemini bilemem, 
mutlaka o geçmişin üzerine bir şeyleri bina etme ihtiyacında olu-
yorsunuz, kafanız ona göre çalışıyor. Onun için tabii ki ister iste-
mez öyle oluyor, bence iyi de oluyor. “Bunu sıfırlayalım atalım, biz 
yepyeni bir şey yapalım”ı hiç anlamlı bulmuyorum. Niye ben ken-
di geçmişimi, tarihimi, deneyimlerimi alıp çöpe atacağım? İşleyen 
tarafı var, işlemeyen tarafı var; işlemeyene çözüm bulurum. Niye 
külliyen bir sistem tartışması içerisine gireceğim? O kadar somut 
sorunlar var ki ben bu anayasa meselesini kavrayabilmiş değilim. 
Yeni anayasa yapılacak, harika olacak, her şey hallolacak; öyle de-
ğil. Küçük küçük pek çok sorun var, o küçük sorunların hiçbiri o 
anayasa sorunundan daha az değerli değil. Onların o özgürlükler 
meselesinin hallolması gerekiyor. Şimdilik aklıma gelenler bunlar.

Prof. Dr. Osman Can’ın Sorulara Yanıtı
Sorulardan önce ufak bir yanlış anlaşılma var, onu düzeltmem ge-
rekiyor, Nur Hanım’la aramızdaki diyalogda. Başkanlık sistemin-
de başkanın da sorumlu tutulması gerekir derken onun siyasal 
güç ve yetki kullandığını, bu yüzden sorumluluğunun olması ge-
rektiğini söyledim. Bu sanki başkanın cezai sorumluluğunun ya-
nında ayrıca bir de siyasal sorumluluğunun olması gerektiği gibi 
algılandı. Teknik olarak tabii onu kastetmedim, bunu düzelteyim. 

Başkanın siyasal sorumluluğu ve cezai sorumluluğu da baş-
kanlık sisteminde yüce divanla sınırlı bir şey değil. Yasaların ihlal 
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edilmesi genel anlamda, cezai anlamda bir suça yön veriyorsa, 
bir imkân sağlıyorsa burada sorumluluk ortaya çıkabilir ama bu-
günkü sistemde biliyorsunuz yüce divan sıfatıyla çalışan Anayasa 
Mahkemesi’ne cumhurbaşkanını gönderebilmek için vatana iha-
net gibi bir suçlama yöneltmeniz gerekiyor. O nedir, o ayrı bir 
tartışma konusu.Öyle bir suç, yani suçların yasallığı açısından ne-
reye oturuyor bu ayrı bir tartışma konusu ama çok daha önemlisi 
4’te 3’le zaten gönderemiyorsunuz, göndermeniz zaten mümkün 
değil. Benim kastettiğim cezai sorumluluktu.

Türkiye’nin Sistem Değil Anayasa Sorunu Var

Sorular devam edelim. Kadri Bey’in organizasyon ve devlet ara-
sındaki ilişkiye ilişkin sorusu vardı. Motivasyon ve etkinlik ol-
malı, bir otokontrol olmalı, eğer bir modelde bu yoksa anayasa 
tartışmaları yanlış bir zeminde yürütülüyor olabilir. Ben bu ko-
nuda size katılıyorum, “Anayasal düzen ve Türkiye’nin anayasa 
değişimi” derken benim kastettiğim şey bütün olarak bir organi-
zasyon yapısıdır. 

Devlet denilen şey bir toplumun siyasallaşmasıdır, kurumsal 
bir yapıya dönüşmesidir. Dolayısıyla egemenlik, yetki kullanma-
dır. Polisin yetki kullanımından tutun devlet başkanının yetki 
kullanımına kadar hepsi anayasadan türeyen yetkilerdir, hepsi 
bizim hayatımızı şu ya da bu şekilde etkiliyor. Anayasa değişikli-
ği diyorsak eğer bu yetki haritasındaki köklü değişikliklere işaret 
ediyoruz. Ben en azından böyle işaret ediyorum. O yüzden bir or-
ganizasyon üretiyorsak, bu organizasyonun bizim ihtiyaçlarımıza 
cevap veriyor olması lazım. Simitçinin ihtiyacına, ötekinin ihtiya-
cına, herkesin bir şekilde ihtiyacına karşı bir şeyler söyleyebiliyor 



164 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

olması lazım, bu yüzden cebimizden vergiler çıkar, bu yüzden 
insanlara yetki veririz, bu yüzden normlar üretilir ve normlara 
uyma iradesini gösteriyoruz. Bu organizasyonun tamamı demek. 
Türkiye’de anayasal düzen değişimini en azından ben tartışırken 
bir bütün olarak bunun masaya yatırılması gerektiği üzerinden 
hep değerlendirme yapıyorum yoksa bir anayasal belgenin yazılıp 
değerlendirilmesi değil ya da hükümet modelinin değiştirilmesi 
değil. Bu yüzden etkinlik olmalı, bir motivasyon sağlayabilmeli. 
Aynı zamanda otokontrolü olmalı ama aynı zamanda otokontro-
lü olmasa bile bunu diğer mekanizmalarla dengeleyip kontrolü 
sağlamamız gerekiyor olabilir. 

Benim anayasal modelle ilgili tartışmamda anayasa değişikli-
ği daha yoğun olarak organizasyonla ilgili yetki kullanımı, mer-
kezden yerele kadar yetki kullanımı ile ilgili daha köklü bir şey. 
Burada tabii Nur Hanım’la farklılaşıyorum, Türkiye’nin sadece 
bir başkanlık ya da parlamenter hükümet modeli tartışması falan 
yok, Türkiye’nin temel bir anayasal sorunu, problemi var; iyi ya 
da kötü işleyen bir şey değil, kötü işleyen bir anayasa modeli var. 
Kötü ve yanlış bir tercih. Simitçinin olmadığı gibi entelektüelin 
de entelektüelin olmadığı gibi farklılıkların da görüşü alınarak 
oluşturulmuş olan bir anayasal düzen içinde yaşamıyoruz. Bu 
yüzden temel sorunumuz çok daha köklü, bütün bir anayasal dü-
zenle ilgili. Bizim yerelden başlayarak insan ilişkilerimizi etkili-
yor, biçimlendiriyor, yani sadece hükümet modeli değildir bizim 
derdimiz, o yüzden daha geniş kapsamlı bir değerlendirmenin bu 
anayasa tartışmalarında öne çıkması gerektiği konusunda sanı-
rım siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz, paralel düşünüyoruz.
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Herkes Anayasada Kendini Bulabilmeli

Ali Bey’in sorusu vardı. “Türkiye’de daha çok neye ihtiyaç var, 
esas ihtiyacı nedir” sorusu. “Mevcut olanın yeniden düzenlenmesi, 
eksikliklerin giderilmesi mi yoksa bir başkanlık sistemi mi?” Eğer 
bir başkanlık sistemi ise mesele, mesela anayasanın ilk dört mad-
de vardır, AKP’nin bu konudaki görüşleri nedir sorusu sorulmalı. 
Ben Ak Parti’ye temsil etmiyorum. Ak Parti ile bağım yok artık. 
Ben üniversiteye döndüm ve siyasetle bağım, ilişkim koptu.

Aslında konuşmanın içerisinde, son Ak Partililerin değer-
lendirmesini yaptım. Belki sadece kısa bir özet geçebilirim ama 
şunun altını çizeyim: Ak Partiye girerken bir anayasa ve reform 
amacıyla girdim, partiye de bu amaç açısından yapabileceklerim 
imkânsızlaşınca artık üniversitedeyim, dolayısıyla sadece kendi 
adıma ve sahip olduğum bilimsel müktesebatım adına ancak ko-
nuşabilirim, bunu bir netleştirelim. 

İlk dört madde değiştirilmeden diye başlayan tartışmaların 
dışında duruyorum. Mevcut anayasanın falanca filanca madde-
lerinin değiştirilmesi değildir Türkiye’nin anayasa ihtiyacı. Yeni 
bir anayasa, yeni tercihler. Yeni tercihler toplumdan okunmalı, 
simitçiden ya da akademisyenden, mühendisten, fırıncıdan; yeni 
tercihler oradan okunur. Ben yine simitçi meselesini referans veri-
yorum, simitçinin orada simit satıyor olması ile ilgili beklentisinin 
anayasal bir tercümesi vardır, anayasal sorun değildir. Mutlaka 
orada karşılar. Rahat bir şekilde satışını yapmak istiyorsa, “Simi-
dimi satmak istiyorum” derse bu güvenlik ihtiyacı, anayasal prob-
lemdir. “Ben rahat bir şekilde satabilmek istiyorum ve sattığımın 
karşılığını almak istiyorum” derken burada bir sözleşme özgürlü-
ğü vardır, anayasal güvenceler vardır. Yani simitçinin orada talebi 
en az entelektüelin, akademisyenin talebi kadar anayasal karşılığı 
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olan taleplerdir. Sıradan vatandaşlar için anayasada “Herkes şu şu 
özgürlüklere sahiptir” derken onun içinde simitçi de vardır.

Simitçiden başlayarak ötekinden bunların okunabiliyor olması 
lazım ve okunduğunda bir ülkede neyin gerçek ve değiştirilebilir, 
neyin değiştirilemez olduğunun tercihlerini de görebilirsiniz. Bu 
tercihler içerisinde bakarsınız insanların büyük bir kısmı 50-60 
tane hususun asla ve asla değişmesini istemiyor, böyle ise o zaman 
50-60 tane husus değişmeyen husus haline gelir ama toplumdan 
okunmadığı zaman bu sefer mevcudun üzerinden bir okuma yap-
mak durumunda kalabiliriz. Mevcudun üzerinden okuma yap-
maya başladığımız zaman zaten mevcut bizi esir alır. Mevcudun 
içinden düşünmeye başlarız, o bize yön verir: “Dört maddeyi de-
ğiştirecek misiniz, değiştirecekseniz yeterli çoğunluk var mı, peki de-
ğiştirme anayasa açısından mümkün müdür, 4. madde şöyle diyor, 
175. madde böyle diyor” dediğiniz zaman zaten kaybedersiniz. 

Bunu konuşmaya başladığınız zaman anayasa meselesinde 
kayba başlarız ki 2012’nin ortalarına geldiğimiz zaman meclisin 
neden kaybettiğini ve neden yeni bir anayasa yapılmadığının da 
gerekçesi burada ortaya çıkıyor. Ben burada biraz daha radikal 
adımların atılabilmesi ve daha radikal bir şekilde düşünülme-
si gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Nur’dan da ayrılıyorum: 
Mevcudun içinden düşünüyor olmamız, mevcut eğer gerçekte 
demokratik bir geleneğe ve sürekliliğe dayanıyorsa yararlıdır, 
bu konularda muhafazakârlık kötü bir şey değildir, çünkü kül-
tür, muhafazakârlıkla da üretilebilen bir şey ama siz ne bileyim 
1921 Anayasası’ndan sonrası itibariyle bugüne kadar dayatılmış, 
empoze edilmiş kalıplar içinde yaşıyorsanız, mevcut alışkanlıklar 
üzerinden konuştuğunuz zaman siz aynı şeyi üretmeye devam 
edersiniz ve devam ettiğiniz zaman da kaybedersiniz, çünkü o 
zaman toplum sözleşmesini asla yapamazsınız. 
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İlk Dört Maddeye Dokunulmuyor

Politik ve ideolojik bir sözleşme veya dayatma vardır, onun için-
den konuşursunuz. İlk dört madde bağlamında bu böyle ama 
mevcut şu an Milliyetçi Hareket Partisi ile üzerinde uzlaşılan ya 
da konuşulan metin açısından bakıldığında zaten o kısımlara do-
kunulmuyor, ilk dört maddeye dokunulmuyor, işte Ufuk Uras’ın 
bahsettiği vatandaşlık tanımına falan vs. dokunulmuyor. Kısaca-
sı, Mustafa Paçal’ın da dediğini belki bu işin içine katarak konuşa-
biliriz, aslında anayasal düzene dokunulmuyor. Anayasal düzenle 
neyi kastettiğimi tekrar söyleyeyim: “Anayasal düzen”le kastetti-
ğim şey hükümet modeli değil, bizim yeni bir anayasaya ihtiyacı-
mız vardır. Hükümet modeli Türkiye’nin anayasa ihtiyacı sırasında 
sorulacak olan sorulardan beşincisi ya da altıncısıdır. Nur, “özgür-
lük ve hukuk devleti, hukukun üstünlüğü meselesinin çok önemli” 
olduğunu söyledi, evet, çok önemli. Bunları sağlayabilecek ve gü-
vence altına alabilecek bir model tasarımı bizim en acil,önemli 
ihtiyacımız ve bunun üzerinde modellemeyi yaptıktan sonra or-
ganizasyon meselesini tamamladıktan sonra, nasıl bir hükümet 
modeli olsa bu ihtiyaçlara daha iyi cevap verebiliri konuşabiliriz. 

Dolayısıyla şu an Türkiye’nin önüne acil bir ihtiyaç olarak çıkan 
ve şu an üzerinde tartıştığımız husus bana göre anayasa tartışmala-
rında beşinci ya da altıncı sırada. Nedir birinci sırada mesela? Sos-
yal sözleşmenin çerçevesinin belirlenmesi birinci sırada. Yerel yö-
netimler ikinci sırada olabilir, yerleri değişebilir. Yargı bağımsızlığı 
ikinci-üçüncü sırada olabilir, yerler değişebilir. Sistemin yerelden 
başlayarak merkeze kadar toplumsal farklılıkları temsil edebiliyor 
olması, işleyişin katılıma dağılması ki otokontrolün imkânı budur, 
yargı içinde bütün farklılıklar temsil ediliyorsa, kurumlar kendile-
rini zaten sınırlar, denetler. Bir Anayasa Mahkemesi düşünün, şu 
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anki Anayasa Mahkemesi’nde kadın yok, Türkiye’de “farklılıklar” 
diye etiketleyebileceğimiz neredeyse hiçbir unsur kalmadı. Sadece 
bir miktar Kemalistler, eski Kemalistlerden var birkaç kişi, onlar da 
2018-2019’da herhalde 2020’de görev süreleri bitiyor ve tamamen 
yeknesak bir Anayasa Mahkememiz oluyor.

Başkanlık Sistemi Derken Anayasal Sistemi 
Kastetmiyoruz, Sadece Hükümet Modelinden  
Söz Ediliyor

Soru üzerinden devam edeyim. Bu modelde, yani anayasa tartış-
masında bunlar öncelik, uluslararası ilişkiler, nasıl bir uluslarara-
sı kontekse ve ilişkiye yerleşeceğiz ve nasıl ulusal irademiz ortaya 
çıkacak, nasıl rasyonalleşecek? Bunlar bizim hayati meseleleri-
miz, başkanlık sistemi bunun üzerine kurulacak olan bir mesele. 
Başkanlık sistemi derken anayasal sistemi kastetmiyoruz, sadece 
hükümet modelinden söz ediliyor. Şu an getirilen şey sadece baş-
kanlık-hükümet modelinin mevcut bir anayasal düzene eklem-
lenmesidir, tepesine yerleştirilmesidir, başka bir şey değildir. 

Dolayısıyla yeni bir anayasa değil bu. Mevcut anayasal düze-
nin ürettiği bütün problemler çok daha üretilmeye devam edecek. 
Şunu da kabul edelim ki eski anayasal düzen antidemokratikti, yani 
şu an içinde yaşadığımız antidemokratik, denge-denetim meka-
nizmaları yok, dışlayıcıdır, farklılıkların temsil edilmesi neredeyse 
imkânsızdır ya da etkisizdir, yerel yönetimler güçlü değildir vs. Bu-
nun üzerine bir başkanlık hükümet modelini getirip yerleştiriyo-
ruz, şu an yapılan şey bu. Bu 15-20 maddelik artık neyse Milliyetçi 
Hareket Partisi ile Ak Parti arasındaki görüşmede gerçekleşen şey 
bu. Altıncı soru, birinci soru haline geldiğinde bütün hayati sorun-
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larımıza cevap verebilecek olan gelişmeler, değerlendirmeler ya da 
alınması gereken reformlar, bunların hepsi ötelenmiş oluyor.

Buradan işte Mustafa Paçal’ın sorusu ile yeniden bağlantı ku-
ruyorum, bu konularda da hani belki iyileştirme imkânı olabilir 
diye bakacağımız, benim kilit nokta dediğim iki parametre vardır. 
Birincisi seçim sistemi, ikincisi partiler sistemi, başkanın parti ile 
olan ilişkisi. Bunu eğer düzenlemezsek bu durumda başka bir şey 
konuşmamıza gerek yok. Ben böyle bir durumda Nur Hanım’ın 
da dediği gibi “Konuşmak da istemiyorum” diyebilirim ama yine 
de konuşmakta yarar var, bizim yapmamız gereken şey bu, ko-
nuşmak. Bunlar kilit noktalar ama bunlar ile ilgili bu kilit nokta-
larda seçim sistemi ile ilgili herhangi bir değerlendirme gözük-
müyor. Seçim sistemi anayasaya derç edilmiş değil, en azından 
o anayasa taslağına derç edilmiş değil. Dar bölge mi, daraltılmış 
bölge mi yoksa biz mevcut sistemle devam edilecek mi, onu çok 
fazla bilemiyoruz ama derç edilmiş değil, başkan ile parti arasın-
daki ilişki aynı şekilde devam edecekse ve başkan partisinin baş-
kanı olacaksa da zaten gerisini gerçekten konuşmaya gerek yok, 
bunu daha önce de ifade etmiştim. Ufuk Uras’ın soruları içerisin-
de, gerçi Ufuk Bey’in soruları bana yönelik değil gibi gözüküyor-
du, yönelik olan kısmı itibariyle de cevapladığımı düşünüyorum. 
Mustafa Paçal’ın sorusunu da cevaplandırdım galiba. Efendim 
1961 ile 1982 arasında şöyle bir fark vardı: 1982’de cumhurbaşka-
nın pozisyonu daha güçlendirilmişti, şimdi daha da güçlendirildi, 
bu biraz daha ileri sanırım çok başka bir evrenin sorusu, pardon 
başka bir evrenin değerlendirilmesi. Cumhurbaşkanının burada 
güçlendirilmesinden bahsetmiyoruz, hükümet modeli değişiyor. 
1982, cumhurbaşkanını güçlendirmişti ama bir bakanlar kurulu 
var, hükümet var, anayasa başbakan ve hükümetin meclise karşı 
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siyasal politikalarının, programların yürütülmesinden sorum-
lu olduğu söyleniyor, hesaba çekilme durumu vardır, bu sistem 
tamamıyla değişiyor. Tamamıyla değişiyorsa yapılan şey sadece 
cumhurbaşkanının yetkilerinin biraz daha artırılması değil, bu-
rada tamamen radikal bir hükümet modeli değişimi var. 

1982’de cumhurbaşkanının yetkilerinin güçlendirilmesi sade-
ce ve sadece Kenan Evren’e biçilmiş bir manto değildi, onun bir 
mantığı da vardı, bunu da ayrıca burada belirtmekte yarar var, 
çok da küçümsememek gerekiyor. 

1982 etkin, rasyonelleştirilmiş bir parlamento öngördü. Etkin 
ve rasyonelleştirilmiş bir parlamento seçim barajı ile birlikte de-
ğerlendirildiğinde şu demekti: Belli bir azınlık aslında parlamen-
toda çoğunluk olabilir, yönetebilir bir hükümet ortaya çıkması 
için, hükümet de oradan çıktığı için dolayısıyla güven sorunu da 
olmaz. Tıkır tıkır işlemeye itiraz ettiğiniz bir noktada aslında gen-
soru ile düşürme imkânı da çok fazla yok, sorular da çok fazla işe 
yaramıyor. Bu şu demektir: Aslında hükümet ile parlamentonun iç 
içeliği ve birlikteliği Nur Hanım’ın dediği gibi yürütmenin aslında 
üstünlüğü gibi bir durum ortaya çıkıyor. O halde şimdi işleyebilir 
bir sistem ortaya çıkıversin ama bunun dengelenmesi gerekir diye 
düşündüler. 1982’deki anayasa yapıcıları. Cumhurbaşkanına bu ka-
dar güçlü yetki verilmesinin nedeni buydu ve anlamsız değildi, bu 
bir dengeyi de bu denge de kayboldu tabii ki bu denge de şu an yok. 
Dolayısıyla gerçekten “biz 1982 Anayasası’nda cumhurbaşkanının 
yetkilerinin daha güçlendirilmesini, sadece biraz daha ileri taşıyo-
ruz, başka bir şey yapmıyoruz” dediği zaman “Pardon, biz nerede 
yaşıyoruz” diye bir soru sormak gerekiyor, teşekkür ederim.

Nur’un yine belirttiği bir şeye benim de katıldığım husus, 
sizler de bu konuda değerlendirme yaptınız: Olağanüstü kritik 
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dönemlerde ve çok fazla manipülasyonların olduğu özgürlük uy-
gulamalarının problemli olduğu ve insanların olağanüstülük at-
mosferi, psikolojisi içerisinde tutulduğu bir dönemdeyiz. Aslında 
bu şu demek, insanların korkularının ve kaygılarının kullanılarak 
insanların aslında razı olmadığı bir noktaya razı etme imkânının 
en maksimum olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde refe-
randuma böyle bir paket sunulduğunda bana göre bu paket nor-
mal bir dönem olsaydı referandumda kabul edilmez. Bana göre 
kabul edilmez, Ak Parti seçmeni dâhil önemli bir kısmı itibariyle 
bunu çok fazla kabul etmez.

Kabul etmez bana göre ama işte bu olağanüstülük biraz daha 
ilerletilebilir, biraz daha farklı krizler ortaya çıkabilir ve insanlar 
beka kaygısı içinde kaldıkları zaman aslında beka kaygılarını oyla-
maya ya da onların beka kaygıları aslında oylamaya sunulmuş olur, 
onunla paketlenmiş olur ve geçebilir de. Bunların hepsi mümkün-
dür ve dolayısıyla yapılması gereken şey bunun aslında beka kay-
gısı ile ilgili olmadığını, benim açımdan yapılabilecek olan şey şu: 
Türkiye bununla bölünmez ama Türkiye zaten bölünmeye doğru 
gidiyor, yani bu paket geçse de geçmese de çok fazla fark etmi-
yor, çünkü anayasal düzen krizi yaşıyoruz şu an iflası yaşıyoruz, 
kurumların iflasını yaşıyoruz, bunu görmemiz gerekiyor. İçinden 
çıkmamız gereken bir kriz ama bunun içinden çıkmanın yolu bana 
göre bu değil, başkanlık da olabilir yine tekrar söylüyorum, parla-
menter sistem de olabilir ama anayasal düzenin temelden yeniden 
düşünülmesi, tasavvur edilmesiyle ancak mümkün olabilir. 

Av. Ergin Cinmen
Son bir soru
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Ahmet Gezgin: Önem verdiğim bir konu anayasanın ilk dört 
maddesi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum, şimdi bu anayasanın 
ilk dört maddesini değiştirememek, anayasayı değiştirememek 
anlamına geliyor. Gerisi angarya gibi geliyor. İlk dört maddeyi 
değiştirmediğiniz zaman anayasayı değiştirmiyorsunuz. 

Yrd. Doç. Nur Uluşahin’in Sorulara Yanıtının Devam
Ben yanlış anlaşılmış olmak istemiyorum, yeni anayasa yapıl-
masın, yani bu anayasa harikadır diye düşündüğüm için bunları 
söylemedim. Osman Hocamızın en son söylediği her şeye ben de 
katılıyorum. Mevcut anayasaya sadece eklemlenen birtakım baş-
kanlık sistemiyle ilgili maddelerle bir anayasa yapılması gerçek-
ten bunun da yeni bir anayasa olarak dillendirilmesi, bu şekilde 
sunulması gereksiz bir şey. Yani bizim öncelikli sorunumuz bu 
değil diyorum yoksa devletin tabii ki temel kuruluşuyla ilgili çok 
ciddi sıkıntılar var, onu oradan alıp yeni bir anayasa yapılması 
gerekiyor. Bireylerin eşit ilgi ve saygıya layık olduğu bir toplum 
modelinin yerleşmesi gerekiyor. Siyasal eşitlikten hareket eden, 
temsil mekanizmasındaki sıkıntıları gideren çeşitli çatışmaları-
mız var bu boyutlara çözüm bulan bir anayasa yapılması gereki-
yor. Ben mevcut haliyle özellikle başkanlık sisteminin getirildiği 
bir anayasa değişikliği ya da yeni anayasa olduğu için bu kadar 
şiddetle karşı çıkıyorum, çünkü hükümet sistemi sorunu bu ka-
dar öncelikli bir sorun değil, teşekkür ediyorum..

Av. Ergin Cinmen
Konuşmacılara, siz katılımcılara çok teşekkür ederim.
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Konferansı düzenleyen dört kurum adına değerli konuşmacılara 
davetimizi kabul eden siz konuklarımıza hoş geldiniz diyor, te-
şekkür ediyoruz.

“Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz” ana başlığı altında dört kurum 
olarak ikinci toplantımızı yapıyoruz.

Bu gün “başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem ter-
cihini konuşacağız. 

Sayın cumhurbaşkanı “bekleme odasında bekleyen” bir kav-
ramdan bahsetti, masaya oturmak üzere hazırlanan bir gelin mi-
dir, damat mıdır veya hanımının doğurmasını bekleyen bir baba 
mıdır, bekleme odasındaki bilemiyoruz. 

Siyasi iktidarın bu konuyla ilgili beklentileri, talepleri çok 
farklıdır. Bu konuyla ilgili yoğun çalışmaları olan değerli iki isimi 
dinleyeceğiz. 

Konferansımızın moderatörü Adil Demirci’yi kürsüye davet 
ediyorum ve iyi bir toplantı için başarılar diliyorum.
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Açılış Konuşması

C e l a l  Y ı l d ı r ı m





Herkese hoş geldiniz diyorum. 
Celal arkadaşımızın söylediği gibi bugün konuşacağımız konu 

başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem tercihi. Başlıkta 
asıl üzerinde durulması gereken vurgu noktası “Tercih”. 

Bizim bugün geldiğimiz siyasi atmosferde bir tercih yapma-
ya zorlanıyoruz. Aşağı yukarı 2007 tarihinde cumhurbaşkanlığı 
seçimi krizi ortaya çıktıktan sonra bu konu giderek Türkiye si-
yasetinin gündemine sokulmaya ve merkez bir yer işgal etmeye 
başladı. Daha sonraki süreçte, yani 2010 Anayasa Referandumu 
ve onun arkasından yapılan seçimlerde AKP’nin siyaseten başarı-
lı çıkması sanıyorum bu isteği biraz daha güçlendirdi. 

Sayın cumhurbaşkanının söylemlerine bakıldığında bu konu-
da ısrarlı olacakları görülüyor. 

Bu konuyu bugün etraflıca konuşmaya çalışacağız. 
Konuşma sırasına önce Sayın Levent Köker’den başlıyoruz.
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Av. Adil Demirci

M o d e r a t ö r





Herkese merhaba, hoş geldiniz. 
Bu başkanlık sistemi tartışmasına bir süredir maruz kalıyoruz 

ve bunun sebeplerini de tam netleştirebilmiş değiliz. 
Ben isterseniz buradan başlayayım. Biliyorsunuz açış konuş-

masında da işaret edildiği üzere 2007 Nisan sonunda Türkiye’de 
bir kriz yaşandı, bu kriz cumhurbaşkanı seçimi ile ilgiliydi ve 
Anayasa Mahkemesi kararıyla cumhurbaşkanı seçim süreci dur-
duruldu ve seçimin birinci tur oylaması iptal edildi. Bunun üzeri-
ne siyasi iktidar, yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Kasım 2007’de 
yapılacak seçimleri temmuza çekti ve bu arada bir anayasa deği-
şikliği yaparak cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ku-
ralını anayasaya yerleştirdi, 2007’de de bu kural kabul edildi. Ben 
bundan bahsediyorum, çünkü o zaman şöyle bir karşı tez ileri 
sürülmüştü: Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirse, Türkiye’de 
cumhurbaşkanının anayasada tipik bir parlamenter sistemden 
çok daha fazla yetkileri var, bir de cumhurbaşkanı üstüne üst-
lük halk tarafından seçilirse bu onun elini iyice güçlendirir ve 
sistem parlamenter yönünden sapmaya girer. Cumhurbaşkanı-
nın halk tarafından seçilmesi ve anayasa değişikliğine yöneltilen 
bu zemindeki eleştiri üzerine de Adalet ve Kalkınma Partisi ve 
o tarihlerde böyle bir anayasa değişikliğini aslında gerekli gören 
kesimler cumhurbaşkanının seçim usulünün değişmesinin yetki-
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lerinde bir değişiklik olmadığı sürece çok da fazla bir anlam ifade 
etmeyeceğini söylemişti.

AKP’ye Hazırladığımız Anayasa Taslağında 1982 
Revizyonu Yaptık

Bunu hatırlatmamın sebebi şu: Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir 
zaman 2012 Kasım’ına kadar başkanlık sistemi diye bir düşünce-
si olduğunu bize söylemedi. O tarihte 2007 Haziran’ında Ergun 
Özbudun hocanın ricası üzerine benim de katıldığım altı kişi-
lik bir akademisyenler grubu olarak biliyorsunuz biz –çoğunuz 
hatırlıyordur- Adalet ve Kalkınma Partisi’ne bir anayasa taslağı 
hazırladık. 

Çok zavallı bir taslak olmasına rağmen –şimdi geriye dönük 
bugünkü tartışma düzeyine baktığımız zaman- zavallılığı şura-
dan: 1982 Anayasası’nın biraz daha cumhurbaşkanının yetkile-
rini tamamen ortadan kaldıran –konumuz bağlamında söylü-
yorum- biraz daha utangaç bir şekilde demokratik özerklik diye 
bir şey düşünüyorsak, yasama organının elini o konuda serbest 
bırakmaya dönük, 1961 Anayasası’nın,12 Mart askeri müdahale-
sinden önceki budanmamış özgürlükçü haline bazı bakımlardan 
biraz daha yaklaşan, aslında bir 1982 revizyonu yaptık. 

Buna rağmen tepki almıştı, fakat şimdi ona girmeyelim.
O çalışmayı yaparken Ergun Bey, Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin o zamanki genel başkanı ve başbakan Tayyip Erdoğan’a 
parlamenter sisteme bağlı kalmak kaydıyla böyle bir çalışma yapa-
bileceklerini söylemiş –bire bir görüşen sayın Özbudun’du- o da 
bir itirazda bulunmamış. Dolayısıyla hiç böyle bir başkanlık siste-
mi, yarı başkanlık filan böyle bir tartışma hiç yok gibi görünüyor. 
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2011’de var mı? 2011’e giderken gene bir anayasa çalışması, 
daha doğrusu vaadi vardı, “Türkiye’ye yeni, sivil, demokratik bir 
anayasa yapacağız” filan diye hatta bütün siyasi partiler bu konu-
da hemfikir oldular.

2007’de Cumhuriyet Halk Partisi biraz çekingen duruyordu, 
bu anayasa meselesine. O zaman da başkanlık-yarı başkanlık diye 
bir talep, tartışma, söz yoktu. 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu 20011 Kasım ya da 
Ekim’in sonunda çalışmaya başladı: hiç böyle bir şey yoktu. 2012 
Kasım’ında Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na verilmek üzere Ada-
let ve Kalkınma Partisi, Meclis Başkanlığı’na sundu, ve bunu su-
narken dediler ki “Biz bu öneriyi Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na 
iletmek üzere Meclis Başkanlığı’na veriyoruz ama olur da Anaya-
sa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları devam etmese bile bu öneri 
Meclis Başkanlığı’nda duracak”; o öneri bence hâlâ masada. 

Şimdi merak ediyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim 
beyannamesi açıklanacak ve “İlk defa bu seçim beyannamesin-
de başkanlık sistemi yer alacak.” 2012’den bu günlere gelinceye 
kadar biz arada şöyle aşamalardan geçtik: Sayın cumhurbaşkanı 
başbakanken ve Ak Parti genel başkanı iken cumhurbaşkanının 
2014 Ağustos’unda halk arasından seçileceğinden bahisle, siste-
min birkaç şekilde değiştirilebileceğinin düşünülebileceğini ve 
bunların hepsini tartışabileceklerini söyledi.

Başkanlık Sistemi Diye Bildiğimiz Sistem Otoriter 
Bir Siyasal Rejim

Birinci seçenek başkanlık, ikinci seçenek yarı başkanlık, yani 
Amerikan-Fransız modellerinden bildiğimiz bizim siyaset bölü-
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münde ve kamu hukukunda var olan ve bir de üçüncü bir se-
çenek olarak hiçbirisi olmuyorsa cumhurbaşkanı seçilen kişinin 
varsa partisi ile ilişkisi kesilir, varsa TBMM üyeliği sona erer hük-
mü anayasada var. TBMM üyeliği varsa sona ersin de, partisiyle 
ilişkisi kesilmesin; bu da partili cumhurbaşkanı seçeneği olarak 
üçüncü bir seçenek şeklinde gündeme getirilmişti ama zannedi-
yorum bunlar hiç gündemde değil, yani artık gündeme gelecek 
olan ve nasıl gündeme geleceğini de şimdi benim merak ettiğim 
başkanlık sistemi var kafalarda. 

Eğer 2012 Kasım’ında TBMM’ne Ak Parti’nin sunmuş olduğu 
kısaca başkanlık sistemi önerisi diye bilinen öneri eğer masaday-
sa, onun üzerinden konuşacaksak, artık elimizde bir başkanlık 
sistemi tartışması var. Artık yarı başkanlık ve partili cumhurbaş-
kanlığı meselesi gündemimizden çıktı. 

Hangi ihtiyaca binaen böyle bir sistem tartışması gündeme 
geldi? 

2007’de yoktu, 2011’de yoktu, birden 2014 Ağustos’una doğru 
geldi, hatta daha da çarpıcı olan 2012 Kasım ayında Ak Parti’nin 
böyle bir öneriyi TBMM’ye sunmasına rağmen mesela 2014 se-
çimlerinde sayın Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde aday olduğu sırada yayınlamış olduğu vizyon belgesinde de 
“başkanlık” lafı yok. 

Burada da şöyle bir şey düşünebiliriz, bunu açık konuşmakta 
fayda var, başkanlık sistemi konusunda seçimden sonraki, yani 
10 Ağustos’tan sonraki ısrarını baştan düşünmüş olsaydı belki 
51,78 oyu alamazdı diye de bir spekülasyon yapabiliriz ama ma-
dem aldı, alırken söylediği bir sözü var, onu tuttu, hakkını tes-
lim etmemiz lazım sayın cumhurbaşkanının “Ben, alışılagelmiş 
cumhurbaşkanı olmayacağım” dedi, gerçekten alışılmamış bir 
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cumhurbaşkanı oldu, yani bu konuda sözünü tuttu ama biz yurt-
taşlar olarak cumhurbaşkanlığına adayken kendisinin ağzından 
başkanlık sistemine ilişkin bir beyanda bulunduğunu ben bilmi-
yorum. En azından yazılı cumhurbaşkanlığı vizyon belgesinde 
böyle bir şey yok ama şimdi giderek vurgusu artan bir biçimde 
“Tek adam”, pardon tek adam demiyor, ‘ek başlılık’, hızlı hareket 
etme ve devletin güçlenerek 2023 ve 2071 diye konulmuş olan he-
deflere doğru hızla ilerlemesi için başkanlık sistemi” diyor. Böyle 
bir başkanlık sistemi gerekçesi var mı? Bizde olabilir de başkanlık 
sistemi dediğimiz sisteme baktığımız zaman” güçlü devlet, hızlı 
hareket eden bir yürütme organı” gibi söylemler kalkındırmaya 
yönelme: Bu söylemler çok otoriter söylemler. 

Hâlbuki başkanlık sistemi diye bildiğimiz sistem otoriter bir 
siyasal rejim tipi olmanın tam tersi bir gerekçeyle ve hiç bununla 
alakalı olmayan sebeplerden olmuş olan bir sistemdir. Tamam, 
başkanlık sistemi Amerika Birleşik Devletleri’nde tarihsel olarak 
ortaya çıkmış, bu sistem daha sonra ne bileyim Meksika, Brezil-
ya, Arjantin, Şili gibi orta ve Güney Amerika ülkelerinde, Latin 
Amerika dünyasında mesela güçlü bir başkan tipine izin veren, 
sonunda da o ülkelerde askeri veya sivil diktatörlüklerle sonuçla-
nan, yani şimdi işliyor görünen ama 1950’lerde, 60’larda, 70’lerde 
çok önemli rejim krizlerine ve çöküşlerine neden olan, o yüzden 
de Latin Amerika kökenli siyaset bilimcilerinin literatürde parla-
mentarizmi daha fazla yeğlemelerine yol açan, en başta Johann 
olmak üzere –o literatür çok klasik bir literatürdür- delegasyonu 
demokrasi, yani halk oyuyla bir kişiye her istediğini yapabilme 
yetkisinin verilmesi sonucunu doğuran bir başkanlık modeli or-
taya çıkmıştır. 
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Başkanlık Sistemi Deyince Biz Ne Anlıyoruz?

Tamam, başkanlığın böyle bir tarafı var ama başkanlık sistemi de-
yince biz bunu anlamıyoruz. 

Birincisi, başkanlık sistemi deyince kavram olarak biz kuvvet-
ler ayrılığını ve kuvvetler ayrılığının parlamenter sistemdekinden 
biraz daha kesin hatlarla belirlenmiş biçimini anlıyoruz. Bunun 
beraberinde gelen devletin egemenlik yetkisinin üç bölümünü 
meydana getiren: Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin farklı el-
lere verilmesinden dolayı da bunların birbirlerinin aşırılıklarını 
dengeleyecekleri, birbirlerini denetleyecekleri, zapt u rapt altına 
alacakları bir sistemi anlıyoruz. 

İkincisi, böyle bir sistemi Amerikan –kurucu atalarının diye-
lim- düşünmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi, demokrasi-
nin yaratacağı bir çoğunluk despotizmine engel olmak. Çünkü 
aslolan özgürlüklerin devlete karşı korunmasıdır ve İngiltere 
kralının despotluğundan şikâyet ederek kendi özgürlüğünü ko-
rumak isteyen bir Amerikan devletler topluluğunun “Artık ba-
şımıza bir kral daha seçmeyelim” mantığı ile oluşturdukları bir 
sistem, başkanlık sistemi.

Dolayısıyla böyle bir denge-denetleme dedikleri bir yapıya da-
yanıyor. Bu yapı tabii Amerika’nın biraz istisnai olarak da görü-
lebilen, -1787’den beri, 1776’da kabul edebilirsiniz- yani 200 küsur 
senedir çok ciddi bir biçimde devam ediyor. Dolayısıyla yaşayan 
dünyanın belki de en eski modern, yazılı anayasası Amerikan 
Anayasası. 

Dolayısıyla bunda Amerikalıların başarılı olmasının da çok 
başka sebepleri var, sadece kâğıt üzerindeki kurallar falan değil. 

Dolayısıyla biz siyasal sistem olarak iki sistem biliyoruz; bir 
Amerikan tipi başkanlık sistemi, bir de kaynağı Westminister 
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olan İngiltere tipi, daha ziyade monarşilerde ortaya çıkıp sonra 
cumhuriyetlerde de görülen ve İngiltere’den sonra bir başka kla-
sik olarak belki Almanya’yı da düşünebiliriz, bir parlamenter sis-
tem modeli biliyoruz.

Yarı başkanlık deyince ikisinin arasında bir şeymiş gibi olu-
yor ama bu orta yolda duran bir şey midir diye düşünürseniz 
tam öyle bir şey değil. Maurice Duveger’nin 1970’lerde başlayıp 
1986’larda filan galiba kavramsal olarak içeriğinin son şeklini 
verdiği bir adlandırmasıyla bildiğimiz, Fransa Beşinci Cumhu-
riyet Anayasası’nı tanımlarken başka siyasi rejimlerle de muka-
yesesinden kaynaklanan bir kavramlaştırma; yarı başkanlık. Biz 
her ne kadar yarı başkanlığı tartışmıyorsak da, bence yarı baş-
kanlıkla, başkanlık arasında şöyle bir fark var: Başkanlık sistemi-
ni tasarlamanın gerekçesi güçlü bir başkan yaratmak değil, yani 
Amerikan başkanlık sisteminden bahsediyorum. Öbürleri diğer 
başkanlık sistemlerinin güçlü başkanlık modeli, bana göre onlar 
başkanlık sisteminden sapmalar, onları tam manası ile başkanlık 
sistemi olarak adlandırmak yerinde midir-değil midir bunu tartı-
şırız, bence yerinde değil ama konuşuyoruz. 

Yarı Başkanlık Sistemi/Ya da Yarı Parlamenter 
Sistem

Yarı başkanlık sisteminde, yarı başkanlık derken oradaki baş-
kanlık vurgusu başkanın güçlü olmasıdır. Yani başkanlık sistemi 
ile yarı başkanlık sistemi arasında şöyle bir fark yok: Başkanlık 
sisteminde başkan çok güçlü, yarı başkanlık sisteminde başkan 
yarım güçlü ya da parlamenter sistemde parlamento çok güçlü, 
yarı başkanlık sisteminde parlamento yarım güçlü; gücünün ya-
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rısını başkan almış. Belki bu söylenebilir, o yüzden Duverger’in 
yarı başkanlık adlandırmasını, Duverger kendi yazısında da bir 
yerde “Yarı başkanlık yerine belki yarı parlamenter sistem de de-
nilebilir” diyor.

Nedir bu sistemin özelliği?
Aslında bu bizim şu anki durumumuza da biraz benziyor. Ne 

kadar benzeyip benzemediğini de ayrıca isterseniz tartışabiliriz, 
çünkü Sayın Erdoğan’ın halk tarafından 10 Ağustos 2014’de se-
çilmesinden sonra destekçileri veya karşıtları arasında ama daha 
çok destekçileri arasında alışılmadık cumhurbaşkanı olacağını 
veya alışılageldik cumhurbaşkanı olmayacağı değerlendirmesi-
nin uzantısı olarak Türkiye’de sistemin fiilen yarı başkanlık oldu-
ğu meselesi.

Duverger’in kavramı tanımlama biçimi nereye oturuyor? As-
lında üç tane özelliği var: Birincisi cumhurbaşkanının halk ta-
rafından seçilmesi, doğrudan halk eliyle seçilmesi. İkincisi cum-
hurbaşkanının siyasal sistemin işleyişini etkileyecek güçlü yetki-
lere sahip olması, üçüncüsü de parlamentonun içinden çıkan ve 
parlamentonun güvenoyuna bağlı olarak görev yapan başbakan 
ve bakanlardan oluşan bir bakanlar kurulunun bulunması. Bu üç 
unsur varsa sistem yarı başkanlık sistemidir, yani yürütmenin iki 
başlı olduğu bir yapıdan bahsediyoruz.

Buradaki kriterleri Duverger kendisi de sistemin bütününe 
bakarken dört noktaya ayırıyor: Birincisi anayasanın normatif 
özelliği, yani anayasada kurallar nasıl yazılmış, anayasanın met-
nine bakıyor. 

Biz de bakabiliriz. 
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Başkanın Yetkilerinin Sınırı ve Sınırsızlığı!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda cumhurbaşkanının ne dere-
ce yetkisi var? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda cumhurbaş-
kanının yetkileri parlamenter sistemle bağdaşmayan ölçüde geniş 
yetkilerden olduğunu söyleyebilirsek de bu yetkilerin sistemi yarı 
başkanlık şekline dönüştürmeye yetecek ölçüde güçlü bir başkan 
oluşturmaya elveren yetkiler olup olmadığı tartışılabilir. Bana so-
rarsanız, cumhurbaşkanının o kadar da geniş yetkileri yok, çün-
kü cumhurbaşkanının yetkilerinin büyük bir bölümü onun tek 
başına kullanabileceği yetkiler değil. Ayrıca Duverger’in kriter-
lerinden bir tanesi demin söylediğim gibi siyasal sistemin karar 
alma süreçlerinin işlemesinde cumhurbaşkanının etkili olmasını 
sağlayacak yetkiler olması lazım. 

Bunlar arasında mesela ne düşünebiliriz? 
Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi var mı?
Yok, ya da cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetme yetkisi 

var mı? 
Yok. 
Fransa’da bu yetkiler var, Fransa’da bu yetki olduğu için cum-

hurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi, bir de karar-
name yetkisi var, dilediği zaman parlamentoyu feshetme yetkisi 
var, dolayısıyla sistemin yarı başkanlık olarak nitelendirilmesin-
deki halkoyuyla seçilmesi tamam ama sistemin işleyişinde bu tür 
yetkileri var mı, yok, Türkiye’nin Anayasası’nda yok.

İkincisi, o zaman anayasaya baktığımız zaman Türkiye’nin sis-
temi cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği ama anayasaya 
göre bazı yetkilerinin olduğu, fakat bu yetkilerini tek başına kulla-
namadığı bir sistemden bahsediyoruz. Bir de tabii anayasaya bağ-
lı kaldığınız zaman anayasanın metninde şöyle birtakım ifadeler 
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var: Cumhurbaşkanının devletin başı olduğu ve bu sıfatla Türk 
milletinin birliğini temsil ettiği yazılı. Aynı o maddenin devamın-
da da cumhurbaşkanının anayasada sayılan yetkilerini anayasada 
belirtilen koşullara bağlı olarak ve bu sıfatın uzantısı çerçevesin-
de kullanacağı söyleniyor. Bu aslında biraz 12 Eylül anayasasını 
yapan askeri yönetimin, yani o otoriter rejimin cumhurbaşkan-
lığını biraz güçlendirmesi ve yanlış hatırlamıyorsam siyaset bi-
lim literatüründe de parlamenter sistemde cumhurbaşkanına bir 
hükümet krizi çıktığı zaman; parlamentoyla, yasamayla, yürütme 
arasında bizim 1970’lerde sık sık yaşadığımız, aslında 1990’larda 
da koalisyon filan olduğu zamanlar; hükümetle yasama organları 
arasında kriz çıktığı zaman anayasamızda da öyle bir hüküm var: 
Cumhurbaşkanının görevlerinden biri “devlet organları arasında 
uyumlu çalışmayı gözetir” diyor. Bunu siyaset bilimcileri rezerv 
güç gibi kabul ediyorlar. Her şey düzgün işlerken cumhurbaşka-
nının çok öne çıkmadığı bir sistem ama bir kriz olduğu zaman bu 
krizi çözmek üzere cumhurbaşkanı devreye girip tarafları uzlaş-
tırmaya çalışan arabulucu rolü oynuyor, bu parlamenter sistemin 
mantığında olan bir şey.

Türkiye Anayasası’nda bunu biraz daha vurgulu bir biçimde 
yazmak istemişler, mutlaka bu düşüncelerden haberdar olarak 
yazmamışlardır, hani Kenan Evren’in bütün o otoriter; siyaset 
bilimi kitabı okuyarak anayasa yazdıklarını herhalde düşünmü-
yorsunuz ama mutlaka bunu bilenler var veya hukukçular da bu 
meseleye el atmışlardır, başta merhum Sayın Orhan Aldıkaçtı ol-
mak üzere. 

Dolayısıyla 1982 Anayasası’nda cumhurbaşkanını güçlen-
dirmenin gerekçesi, aslında 1961 Anayasası’nda hep sembolik 
cumhurbaşkanı gibi gelen ama sembolik olduğu zamanlarda bile 
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sistemin işleyişinde zaman zaman devreye giren. Bunu ben terci-
hen, cumhurbaşkanı olarak askeri bürokrasiden gelen bir kişilik 
olmasına özen gösterilen ama olmuyorsa da yüksek bir kamu bü-
rokrasisinden gelen birisi olsun diye de düşünülen bir makamın 
tasavvur edildiğini de biliyoruz. 

Özal, Demirel, Abdullah Gül, şimdi de Tayyip Erdoğan bu ku-
ralda önemli istisnalar oldular. Hangi nitelikteki istisnalar, ayrıca 
tartışılır. 

Cumhurbaşkanları Siyasi Konularda Müdahil 
Oldular

Bitiriyorum. Şimdi bir de şöyle bir faktör var: Anayasa metni ne 
derse desin toplumların siyasi gelenekleri, kültürleri ve şartlar söz 
konusudur. Parlamento çoğunluğunun durumu söz konusudur 
ve “parlamento çoğunluğu ile halk arasından seçilmiş başkan ara-
sında nasıl bir ilişkinin olduğu gibi faktörlere de bakmak lazım, 
der Duverger. Şimdi bizde de buna baktığınız zaman anayasa bir 
başkanlığa, başkanın güçlü olmasına aslında izin vermiyorken, 
siyasi gelenekler buna pek uygun değilken, cumhurbaşkanının 
bu kadar siyasi taraf olma konumuyla meselelere müdahil olma-
sını ilk defa yaşıyoruz zannediyorum.

Cumhurbaşkanları siyasi konularda müdahil oldular, siyasi 
bir tarafı tuttular ama bir parti genel başkanı gibi hareket etme-
diler. Ahmet Necdet Sezer tarafsız mıydı? Değildi, ama Ahmet 
Necdet Sezer siyasi hayata müdahale ettiği zaman, müdahale ni-
teliğinde veto yetkisini aşırı biçimde kullandığını söyleyebileceği-
miz durumlarda bile bir siyasi partinin genel başkanı olarak ha-
reket ettiğini söyleyebileceğimiz bir kişilik değildi. Ama şimdiki 
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cumhurbaşkanımız hakikaten söz verdiği gibi eşine menendine 
rastlamadığımız bir cumhurbaşkanı oldu, “sözünü o bakımdan 
tuttuğunu” tekrar edeyim ama parlamento çoğunluğuyla ilişkisi 
buna izin veriyor. 

Dolayısıyla anayasa kurallarını bir tarafa bırakırsanız, diğer si-
yasi gelenekleri, Türkiye’nin siyasi birikimini, ta Milli Mücadele’den 
beri gelen, belki II. Meşrutiyet’ten beri gelen meclis üstünlüğü fikri-
ni parlamentarizm yönündeki bazı çizgileri bir tarafa bırakırsanız; 
parlamento çoğunluğu ve bir siyasi hareketin lideri, dava kardeşi, 
dava arkadaşı gibi söylemlerden gelen bir şey var. 

AKP Hiper Başkanlık Türü Bir Sistemi  
Tasavvur Ediyor

Son olarak şunu söyleyeyim: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2012 
Kasım’ında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu öneri eğer 
başkanlık sistemi önerisi ise bu başkanlık sistemi aslında bir 
hyper presidentialism önerisidir; iki nedenle. Birincisi başkana 
gerek duyduğu konularda ama kanunla düzenlenmemiş konular-
da gerek gördüğü zaman kararname ile düzenleme yapma yetkisi 
veriyor: Bu adı konmamış, adı öyle ifade edilmemiş ama bana 
sorarsanız bir asli düzenleme yetkisidir ve aslında bu bir yasama 
yetkisidir. Keza başkanlık sistemlerinde bu var –şimdi söyleye-
ceğim- yasama organından çıkan bir kanunu veto ettiği zaman 
yasama organının bunu aynen kabul etmesi halinde başkan bunu 
tekrar veto edemiyor, şimdi de öyle bir şey var biliyorsunuz.

AKP’nin önerisinde nitelikli çoğunlukla olması gerekiyor, yani 
basit çoğunlukla değil, 5’te 3 çoğunlukla, yani başkan bir yasayı 
veto ederse, meclisin bunu en az 330 milletvekiliyle, hiç harfi-
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ne bile dokunmadan göndermesi halinde başkan ikinci defa veto 
edemiyor. Bu şu demek: Başkan beğenmediği yasaları veto ettiği 
zaman yasama organı bunu tekrar başkana aynen gönderemeye-
cek büyük ihtimalle, dolayısıyla yasama organının beğenmediği 
alanda yasal düzenleme yapılmamış olacak. Kendisi de “Ben şöy-
le başka bir düzenleme öngörüyorum” deyip yasayla düzenlen-
memiş bir alanda kararnameyle hareket etme yolunu seçebilir. 

Dolayısıyla sırf bu açıdan baktığımız zaman bile. Bir de bu 
teklifte göze çarpan ikinci bir husus, başkanlık sistemlerinde pek 
olması istenmeyen bir şey, başkanın yasama organını feshetme 
yetkisi var. Bu tabii karşılıklı fesih olarak düşünülmüş ama bu 
karşılıklı fesih parlamento tarafından kullanılması çok zor olan 
bir fesih. Parlamento çok fazla sayıda insandan oluşan bir heyet 
ve parlamentonun da kendi kendisini başkanla birlikte feshede-
cek bir yetkinin kullanılması çok zor olabilir, böyle bir çoğunluğu 
oluşturmak zor ama başkanın böyle bir karar verip “Ben parla-
mentoyu feshedeceğim, ben de seçime giderim” türünden bir 
yaklaşımda olması daha da mümkün olan bir şey. 

Sonuçta aslında Ak Parti’nin aklındaki zaten söyleniyor da: 
Başkanlık sistemi dediğimiz sistemdeki gibi bir firen- denge me-
kanizmasına dayalı özgürlükçü bir devlet, sınırlı devlet modeline 
geçiş değil, hiper başkanlık türü bir sisteme geçiş. 

Ben burada bitireyim, daha konuşacak çok şey var ama…





Meslektaşım Levent Köker hükümet sistemleri arasındaki fark-
lılıkları ortaya koydu ve tartışabileceğimiz bazı noktalara işaret 
etti. Ben konuşmamı biraz daha daraltarak başkanlık sistemi üze-
rine odaklanmak istiyorum. Çünkü, hükümet sistemi tartışmala-
rı şu sıralar yarı başkanlık sistemini ve diğer alternatif modelleri 
dışarıda bırakmış gibi gözüküyor; iktidar partisi bir bütün olarak 
taraftar olmasa da, sayın cumhurbaşkanı başkanlık sisteminde ıs-
rar edecek gibi gözüküyor.

Akademik camiada da bu konuda bir dalgalanma yaratılmadı 
değil. Eskiden büyük çoğunluk parlamenter sistemden yana tavır 
almışken, şimdi başkanlık sistemi Türkiye’ye nasıl uyarlanabilir 
şeklinde bir arayış, bir çaba, bir inceleme başladı. Bu gelişmeleri 
dikkate alarak, konuşmamı “başkanlık sistemi Türkiye için uy-
gun, elverişli veya gerekli midir?” soruları üzerine yoğunlaştıra-
cağım. Acaba başkanlık sistemi ülkemizde başarılı olur mu? Bu 
sistemin demokrasinin güçlendirilmesi, hukuk devleti ilkesinin 
hayata geçirilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması, hükümet is-
tikrarının korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınmasına katkısı ne olur? 

Bu konuda ilk söylenmesi gereken, başkanlık, yarı başkanlık 
veya parlamenter gibi adlarla dile getirdiğimiz modellerin hepsi-
nin demokratik rejimlerde geçerli hükümet sistemleri oluşudur. 
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Demokrasi, insan hakları, laiklik, veya hukuk devleti gibi çağı-
mızda uygar ulusların temel ilkeler olarak görüp anayasalarına 
yazdıkları ilkelerle bütün bu hükümet sistemleri uyumludur. Bu 
ilkeler referans alınarak bir hükümet sistemini diğerine tercih 
etmemizi gerektiren güçlü teorik nedenler veya gerekçeler bulu-
namaz. Bizim tartışmamız gereken nokta, hükümet sistemlerinin 
ülkelerin siyasal kültürü ile olan bağlantısı nedeniyle, başarısının 
özel bazı koşulların varlığına bağlı olmasıdır. Şunu demek istiyo-
rum; her sistem her ülkede başarılı olmaz. Ülkenin siyasal kültü-
rü ile uyumsuz bir sistem ciddi siyasal krizler çıkartabileceği gibi, 
demokrasi, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi ilkelerin de 
aşınmasına vesile olabilir. O halde sorulması gereken soru şudur? 
Türkiye için hangi hükümet sistemi daha elverişlidir? Burada, za-
man darlığını da dikkate alarak soruyu biraz daha daraltıyorum 
ve başkanlık sisteminin Türkiye bakımından avantajları ve deza-
vantajları ne olabilir şeklinde alıyorum.

Başkanlık Sistemi Hangi Ülkelerde Başarılı 
Uygulanıyor?

Başkanlık sistemini başarıyla uygulayan en iyi incelenmiş ülke 
ABD’dir. Kuşkusuz Amerika’da da hükümet sisteminden kaynak-
lanan bazı krizler, gerilimler yaşandı ve halen de yaşanıyor. Fa-
kat bu sorunlar ABD’nin hükümet sistemini taklit etmeye çalışan 
başka ülkelerle (özellikle Latin Amerika ülkeleriyle) karşılaştırıl-
dığında, ABD’nin uygulamasını, tereddütsüz, “başarılı” olarak 
nitelendirebiliriz.

Başkanlık modelini benimseyen Latin Amerika ülkelerinde, 
bu modelden beklenen faydaların hiçbirinin sağlanamamış ol-
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ması ilginçtir. Hükümet istikrarı, koalisyonsuz hükümetler, yü-
rütmenin etkili icraatı gibi beklentiler karşılanamamıştır. Kâğıt 
üstünde baktığınızda, başkanlık modelinin hükümet istikrarını 
mutlak surette sağlaması gerekir. Çünkü başkan, tıpkı parlamen-
to gibi belirli bir süre için seçilmektedir ve görev süresi boyunca 
parlamento tarafından güvensizlik oyuyla düşürülemez. O hal-
de, bir hükümet sorununun yaşanmaması gerekir. Başkan, ayrıca 
koalisyona gitmeden çalışma arkadaşlarını belirleyebilir. Başkan-
lıkla yönetilen Latin Amerika ülkelerine baktığımızda, hiçbirinin 
bu olumlu sonuçları ortaya çıkardığını görmüyoruz. İlk bakışta 
bize garip gibi görünse de, bu ülkelerde de yasama ve yürütme 
içinde koalisyonlar var, hükümet istikrarsızlığı var. Bu konular-
da istikrarı sağlamak için rejimlerin otoriterleşmesi olgusu var. 
Geçmişte sıklıkla, sorunların çözümü için askeri darbelere baş-
vurulduğunu da unutmamalıyız. Başkanlık sistemi neden Latin 
Amerika ülkelerinde beklenen başarıyı sağlayamadı? Bunun üze-
rinde duracağım. Ama öncelikle şu nokta üzerinde bir kaç şey 
söylemek isterim. 

Hükümet geçen yıl, bir ara, Meksika modelini örnek alalım 
diye öneride bulundu. Siyasetçiler ve akademisyenler Meksika’nın 
başkanlık sistemini tartıştılar. Bu, herhalde cumhuriyet tarihinde 
ilktir. Bugüne dek hep uygar ulusların modellerini takip etmeye 
çalıştık; yüzümüzü Fransa, Almanya, İngiltere veya ABD’ye çe-
virdik. Demokrasi ve hukuk devleti konusunda sicili iyi olan ül-
keleri referans aldık. Şimdi ilk kez, eski tabirle yüzümüzü üçüncü 
dünya ülkelerine çeviriyoruz ve demokrasi, insan hakları, hukuk 
devleti, yargı bağımsızlığı gibi alanlarda bizden daha kötü sicili 
olan bir ülkeyi örnek gösteriyoruz? Siyasal tarihi askeri darbeler, 
diktatörlükler, otoriter yöntemler, krizler ve istikrasızlıklarla dolu 
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bir Latin Amerika ülkesini referans olarak alıyoruz. Bunu nasıl 
yorumlayacağız? Hükümetin ve hükümet politikalarına destek 
olan uzmanların bilgisizliği mi, demokrasi, hukuk devleti gibi 
uygar ulusların benimsediği temel ilkelerin reddi mi, tek adam 
rejimini kurmak için iktidar mensuplarının at gözlüğü takması 
mı? Belki de bu gerekçelerin hepsi doğrudur. 

Meksika modelini izleyelim önerisi, bana Osmanlı-Türk mo-
dernleşmesinin düsturu olan çağdaş uygarlık düzeyine çıkma 
hedefinden kopma gibi görünüyor. İktidarda kalmak, yetkiyi tek 
adamda toplamak için her şeyden vazgeçilebilir yaklaşımıyla ha-
reket edildiği izlenimi veriyor. Zayıf ve kırılgan olan demokrasi 
tecrübemizin bile 50 yıl gerisinde olan bir ülkenin nesini örnek 
alacağız acaba? Şimdi size Human Rights Watch’un raporlarına 
göre 2000’li yılların Meksika’sı hakkında bazı bilgiler vereyim. Bu 
tarihten öncesine gitmiyorum bile, çünkü öncesinde 70 yıl sürey-
le kesintisiz aynı partinin yönettiği bir ülke söz konusu. Bu ülke-
de 2007-2013 yılları arasında 26.000 kişi çeteler ve güvenlik güç-
leri tarafından kaçırıldı ve öldürüldü. 2005-2013 yılları arasında 
muhalif gazetecilerden 85’i öldürüldü, 20’si kaybedildi. Kadına 
yönelik şiddet çok yaygın ve kadının sadakatsizliği cezasızlık veya 
cezada indirim nedeni. 2000’li yıllarda bile işkence, keyfi gözaltı 
ve yargısız infaz çok yaygın, bu suçlara karşı etkili soruşturma 
yapılmıyor. Yolsuzluk yaygın ve ayıplanmayan bir durum. 

Meksika 70 yıl boyunca tek parti tarafından yönetilmiştir: 
Kurumsal Devrimci Parti. Başkan, parti üzerindeki hâkimiyeti 
sayesinde 1990’lara kadar kimin milletvekili olacağında tek söz 
sahibi olmuştur. Başkan, yakın geçmişe kadar eyalet seçimlerine 
müdahale edip, kazanan aday yerine kendi partisinden kaybeden 
adayı vali olarak atayabilmiştir. Yine 1930’lardan 2000’li yıllara 
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kadar, başkan halefini isim olarak belirleme imkânına sahipti, ya-
sama ve yargıya tam olarak hâkimdi. Meksika’nın başkanlık sis-
temi, bu ülkede pejoratif anlamda “altı yıllık monarşi” olarak ad-
landırılmaktadır. 1994’e kadar Yüksek Mahkeme anayasaya aykırı 
kanunları iptal edemiyordu. Ne dersiniz? Cumhuriyetin yüzüncü 
yılına yani 2023’e yaraşır bir örnek mi Meksika? 

Başkanlık Sisteminin Faydaları

Bu noktaya işaret ettikten sonra, başkanlık sisteminden beklenen 
faydalar üzerinde durmak istiyorum. Türkiye’nin belli dönemler-
de koalisyonlardan çok çektiğini biliyoruz. Yaşımız itibarıyla ço-
ğumuz 12 Eylül 1980 öncesinin koalisyon hükümetlerinin yarat-
tığı krizleri, kısa ömürlü hükümetleri, mebus pazarlığını ve siyasi 
etikle bağdaşmayan pek çok uygulamayı hatırlıyoruz. Koalisyon 
hükümetlerinde kötü yönetimin ve başarısızlıkların sorumlu-
luğunu hiç bir partinin üstlenmediğini, suçu hep birbirlerine 
attıklarını da biliyoruz. Pek çoğumuz için koalisyon hükümeti 
olumsuz çağrışımlar yapar. O nedenle, hükümetin de yasama or-
ganı gibi dört yıl boyunca iktidarda kalması, icraatını sürdürebil-
mesi önemlidir. Fakat şu noktaya da dikkat çekmek isterim: ko-
alisyonlar her zaman kötüdür denemez. Bunu 1990’lı yıllardaki 
SHP-Doğru Yol koalisyonunda gördük. Eski Adalet Partisi-CHP 
arasındaki o katı, uzlaşmaz tutumun nasıl yumuşadığını, birlikte 
toplumun önünü açabilecek işleri nasıl yapmaya çalıştıklarını ve 
o eski kutuplaşmayı nasıl yumuşattıklarını gördük. AKP iktidarı-
nın ilk yıllarında elde ettiği ekonomik başarıların arkasında, bir 
önceki üçlü koalisyon hükümetinin aldığı radikal ekonomik ön-
lemlerin olduğunu da unutmayalım. Bu denli radikal reformları 
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yapmak, çoğu kez, halk desteği ve meclisteki sayısal çoğunluğu 
ne olursa olsun, tek parti hükümetleri için bile çok zordur. Ayrı-
ca bazı sorunların çözümü, doğası gereği ancak uzlaşmayla olur. 
Kürt sorunu, Alevi sorunu, laiklik tartışması, yargı bağımsızlığı 
vb. gibi konularda çözüm, şu ya da parti projesinin uygulanması 
değil, toplumun belli başlı bütün kesimlerinin uzlaşmasıdır. Ko-
alisyonlar bu tür uzlaşmaların önünü açan, kritik kararların alı-
nabilmesini sağlayan bir imkân da sağlayabilir. Yine de, tek parti 
iktidarını koalisyonlara tercih ederim diyenlere şaşırtıcı gelecek 
bir şey söyleyeyim; başkanlık sistemi, sanıldığının aksine koalis-
yonları kesin olarak önleyen, hükümet istikrarını tam olarak sağ-
layan bir model değildir. Şimdi bunu biraz açalım. 

Başkanlık sisteminin koalisyonlara yol açmadığı, doğası gereği 
hükümet istikrarsızlığına neden olmadığı söylenir. Bu sistemi be-
nimseyen ABD’de hükümet istikrarının bulunduğu, yürütme or-
ganının sabit bir süreyle kesintisiz görev yaptığı doğrudur. Ancak 
bunun nedeni hükümet sistemi değil, parti sistemidir. İki partili 
sistemde bir parti iktidar olur, diğeri ana muhalefet görevini üst-
lenir. Seçimin galibi tek başına hükümeti kurar ve belirli bir süre 
iktidarını güvence altına alır. ABD ve İngiltere (Birleşik Krallık) 
iki partili sisteme sahiptir. Biri başkanlık diğeri parlamenter sis-
temdir. İkisi de hükümet istikrarını sağlar, koalisyonsuz hükü-
metlerle yönetilir. Peki, iki partili sistem hangi ülkelerde görülür? 
İki partili sistemin varlığı, toplumdaki farklı kimliklerin, çıkarla-
rın ve kesimlerin iki büyük parti ile temsil edilebilmesine bağlı-
dır. Toplumsal farklılıklar iki parti etrafında kümelenmiyor, tersi-
ne dört, beş veya daha fazla partinin parlamentoya girecek kadar 
güçlenmesine neden oluyorsa, benimsenen hükümet sistemi ne 
olursa olsun, koalisyonlar kaçınılmazdır. Siyasal bölünmüşlüğü 
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bu denli yüksek olan ülkelerin yapması gereken, koalisyonları 
başarıyla yürütecek yol ve yöntemleri bulmaktır. Bunun yerine, 
yüksek seçim barajları veya başkanlık sistemi gibi modellerle halk 
desteği % 30’larda seyreden bir partiye tek başına hükümet kur-
ma imkânı tanındığında, belki görünüşte hükümet istikrarsızlığı 
olmayacak ama daha büyük bir istikrarsızlık; siyasal istikrarsızlık 
ve rejim krizleri baş gösterecektir. 

Başkanlık sistemini benimseyen Latin Amerika ülkelerinde 
siyaset, iki büyük parti arasında yürüyen bir rekabet görünümün-
de değildir. Tersine, dört, beş, bazılarında altı-yedi parti meclise 
girebiliyor, yani en çok oy alan parti % 20’ler civarında kalıyor. 
Dolayısıyla, orada bir kişinin başkan seçilebilmesi ve oyların salt 
çoğunluğunu alabilmesi için gidip diğer partilere birtakım vaat-
lerde bulunması gerekiyor. Gayri resmi ittifaklar yapılıyor. Baş-
kan adayı, farklı partilerin desteğini almak için, seçimi kazanıp 
ekibini oluşturduğunda, bu partilere bakanlık sözü veriyor. Ni-
tekim bu ülkelerdeki bakanların çok farklı partilerden olduğunu 
görüyoruz. Böyle bir yapıda, yürütme organını başkanın tek başı-
na temsil ettiğini söyleyemeyiz. ABD’de başkanın sekreterlerinin 
alınacak kararlarda hiçbir hukuki etkisi olmaz. Başkan, tüm ekibi 
aykırı düşünse de istediği kararı tek başına alabilir, ekibinin her 
üyesini kendisi seçer ve istediğinde görevine son verir. Oysa La-
tin Amerika ülkelerindeki başkanların ekibi bir uzlaşmayı gerekli 
kılar. Böylece yürütme içinde fiilen koalisyonlar oluşur. Örneğin, 
bugünkü Brezilya hükümetinin bakanları dokuz ayrı partidendir. 
Şili kabinesinin bakanları dört ayrı partiden gelir. Parlamentoda 
da hiç bir parti çoğunluk sağlayamadığından, yasa çıkartabilmek 
bir kaç partinin uzlaşmasını gerektirir ki, bu da yasama organın-
da fiili koalisyonların oluşması demektir. 
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Hükümetin örnek aldığı Meksika, 70 yıl boyunca aynı parti ta-
rafından yönetilmesi nedeniyle Latin Amerika ülkeleri içinde bir 
istisnadır. 1990’ların sonunda bu partinin fiili tekeli sona ermiş, 
muhalefet partisi iktidara gelmiştir. Artık hiç bir parti seçmenle-
rin salt çoğunluğunu sağlayacak kadar büyük değildir. Bu durumu 
dikkate alarak yürütme içinde koalisyon oluşumunu önleyecek 
bazı anayasal düzenlemeler yapmışlardır. Orada başkan seçilmek 
için salt çoğunluk aranmıyor, seçime katılanların basit çoğunluğu 
yeterli görülüyor. Seçimde en çok oyu alan aday başkan olabiliyor. 
Dolayısıyla, adayların farklı partilerle vaatlere dayalı bir ilişkiye 
girmesine bazen gerek kalmayabiliyor. Ancak bu sistemin şöyle 
bir sakıncası var: Kurumsal Devrimci Parti’nin zayıflamasından 
sonra, başkanlar artık demokrasi kavramıyla bağdaşmayacak öl-
çüde düşük oyla seçiliyor. Örneğin, şimdiki Meksika başkanı % 
38 oyla seçildi. Halkın % 62’sinin tercih etmediği bir kişi altı yıl 
boyunca Meksika’yı yönetecek. Buna nasıl demokrasi diyeceğiz? 
Demokrasi elbette sadece sandık değil, sadece çoğunluk yönetimi 
değil: Bir seçimde azınlıkta kalan kesimlere bir sonraki seçimde 
iktidara gelme imkânı tanıyan bütün kurumsal güvencelerin ol-
duğu bir rejime demokrasi diyoruz. Ama yönetme yetkisinin de 
halkın çoğunluğunun desteğine sahip kişi veya partiye verilmesi 
gerekiyor. Başkanın seçiminde salt çoğunluk değil, basit çoğun-
luk arandığında, bu oran daha da düşebilir. % 20’li oylarla başkan 
seçilebilir. Böyle bir başkanın meşruiyeti nasıl sağlanacak? 

Meksika’da başkanlık seçimlerinde uygulanan sistem, bizim 
yerel yönetim seçimlerine benziyor. 1990’lı yıllarda, Türkiye’de 
pek çok belediye başkanlığı % 20’li oylarla kazanılmıştı. Çünkü 
hiçbir partinin oy oranı % 30’a ulaşmıyordu. Bu kadar düşük bir 
oranla başkanın seçilmesi yürütmede istikrar sağlasa da, ciddi 
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rejim krizlerine yol açabiliyor. Nitekim Latin Amerika ülkeleri 
hep bu tür krizler ve gerilimlerle yaşıyor. Başkan istediği yasa-
ları meclisten geçiremediği için ülkeyi kararnamelerle yönetiyor, 
meşruiyet krizini aşmak için olağanüstü hal ilan ediyor. Hükümet 
istikrarını sağlamak için getirilen çözümlerin, siyasal bölünmüş-
lüğün yüksek olduğu ülkelerde doğurduğu sonuçlar bunlar. To-
parlarsak, hükümet istikrarı, hükümet sistemlerinden bağımsız 
bir olgudur; daha çok ülkelerin toplumsal yapısındaki farklılık-
ların siyasete ne denli yansıdığıyla ilgilidir. Bu bölünmüşlük eğer 
parlamentoda 4-5 veya daha çok partiye temsil imkânı sağlıyorsa, 
koalisyonlar kaçınılmazdır. Bu durumda düşünülmesi gereken 
şey, koalisyonları nasıl önleriz değil, onları nasıl başarılı kılarız 
olmalı, uzun vadede de, siyasal bölünmüşlüğü azaltacak önlemle-
rin hayata geçirilmesine çalışılmalıdır. 

Amerikan Partilerinin Farklılığı

Amerika’da siyasi görüşler, İngiltere’de olduğu gibi, iki büyük 
parti etrafında toplanabiliyor. Bu durum hükümet sisteminden 
bağımsız bir olgudur. Buna karşılık, iki partililiğin seçim siste-
mi ile yakın ilgisi vardır. Genel olarak, nispi temsil çok partililiği, 
çoğunluk sistemi ise iki partililiği teşvik eder. ABD’de iki partili 
sistemin sürekli olmasını sağlayan başka benzersiz unsurlar söz 
konusudur. Bu bakımdan İngiltere’den de daha avantajlıdır. Za-
ten İngiltere bugüne dek iki kez koalisyonlara başvurmak duru-
munda kalmış. Şu anda da bir koalisyon hükümeti iş başında. 
ABD’nin iki partili sistemini sürekli kılan önemli bir etken, parti-
lerin adeta ideolojisiz olmalarıdır. ABD’de başkanlık için yarışan 
iki parti, aslında Avrupai anlamda parti değillerdir: ideolojileri 



202 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

birbirinden çok farklı değildir. Biri siyasal yelpazenin sağında, 
diğeri solunda konumlanmamıştır. Her etnik, dinsel, mesleki ve 
ideolojik gruptan insanlar her iki partiye de oy verir. Bu partiler 
disiplinli de değildir. Bugün bir partide aktif olan kişi, yarın öbür 
partiye geçebilir. Senatör veya milletvekilleri partilerinin destek-
lediği kanun tasarılarına aleyhte oy verebilir. Hatta başkan, başka 
partiden birini alıp üst düzey bir kamu görevlisi de yapabilir. 

ABD gibi, siyasetin birbirinden pek farkı olmayan iki parti 
arasında kümelendiği ülkelerde başkanlık sistemi gayet iyi işle-
yebilir. Peki, Türkiye’nin durumu nedir? Ülkemizde de siyasete 
bazı dönemlerde iki büyük parti hâkim olmuştur. Ancak çoğu 
kez, Türkiye’deki etkili parti sayısı dört ve üzerindedir. Bunun 
temel nedeni, partilerimizin sadece sosyo-ekonomik görüşleri 
nedeniyle (merkez sağ-merkez sol) şeklinde farklılaşmayıp başka 
bakımlardan da önemli ölçüde farklılaşmasıdır. Ülkemizde par-
tiler etnik, dinsel, kültürel ve dış politika tercihleri bakımından 
da büyük ölçüde farklılaşır. Partilerimizin bazıları ulusal, bazıları 
bölgesel seçmen tabanına sahiptir. Toplumsal yapıdaki bu farklı-
lıklar ikiden çok etkili partinin yaşamasına imkân tanır. 

Böyle bir toplumsal bölünmüşlüğün siyasete yansıması kaçı-
nılmazdır. Bu siyasal bölünmüşlüğü, seçim sistemi ile bir ölçüde 
yönlendirmek mümkündür ama tümüyle yok etmek söz konusu 
olamaz. Anayasayı, kanunları değiştirmekle, bir anda toplumsal 
bölünmüşlük ve onun siyasetteki yansıması değişmez. Hükümet 
istikrarını sağlama adına şu yapılabilir: İngiltere veya Ameri-
ka’daki seçim sistemini yani çoğunluk sistemini getirirsiniz, o 
seçim sistemi toplumu iki partili sisteme doğru yönlendirebilir. 
Üç-dört seçim sonra toplumsal farklılıklar iki büyük parti etra-
fında kümelenir hale gelebilir. Bu, benimsenecek hükümet sis-
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teminden tümüyle bağımsız bir durumdur ve sürekliliğinin bir 
garantisi de yoktur. 

Sonuç olarak özetlersek: koalisyonlar, hükümet istikrarsızlığı 
gibi olgular hükümet sistemleriyle otomatik olarak çözülemez. 
Başkanlık sistemi de getirseniz, eğer bir başkan yüzde 50’nin üze-
rinde oy alamaz durumdaysa, mecburen bazı gayri resmi ittifak-
lar, koalisyonlar yapacaktır. Hem yasama, hem de yürütme için-
de gayrı resmi koalisyonlar oluşacaktır. Bir partinin sağlam bir 
çoğunluğa sahip olduğu konjonktürde ise, ister parlamenter ister 
başkanlık sistemi benimsensin, koalisyonlara gerek kalmayacak-
tır. Hükümeti tek partinin kurduğu bir parlamenter sistemde, et-
kili icraat bakımından başbakanın elini kolunu bağlayan bir şey 
yok. Bu konuda bazı sıkıntıların olduğu düşünülüyorsa, parla-
menter sistem revize edilebilir, yürütmenin daha da güçlendiril-
mesi sağlanabilir. Bunun yerine hükümet sistemini değiştirmekte 
ısrar etmenin rasyonel bir gerekçesi yok. Etkili icraatın önündeki 
engel yargı denetimi, meclis denetimi, kamuoyu denetimi gibi ol-
gularsa, bunu aşmanın yolu hükümet sistemini değiştirmek değil, 
demokrasiden vazgeçmektir. Nitekim iktidar partisinin örnek al-
dığı Meksika modeli, bu niyetin gerçekleşmesi için iyi bir sıçrama 
tahtası olabilir. Öyle anlaşılıyor ki, iktidar partisi içindeki mutlak 
iktidar arayışı eğiliminin varlığı, teknik bir anayasa hukuku me-
selesi olan hükümet sistemi tartışmasını ülkemiz için bir demok-
rasi sınavına dönüştürmüştür. 

Başkanlık Sisteminin Tehlikeleri

Gelelim başkanlık sisteminin dezavantajlarına ve yaratabileceği 
tehlikelere. Başkanlık sisteminin avantajları sayılan istikrarlı hü-
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kümet, etkili icraat gibi olguların hükümet sisteminden çok parti 
yapısıyla, daha doğrusu parti yapısını belirleyen toplumsal fark-
lılaşmanın derecesiyle ilgili olduğunu söyledim. Başkanlık siste-
minin avantajları dediğimiz, aslında toplumsal farklılıkların iki 
büyük partide kümelenebilmiş olmasının yarattığı avantajlardır. 
O nedenle, söz konusu avantajlar ABD’de görülür ama siyasete 
çok sayıda partinin hâkim olduğu diğer başkanlık modelini be-
nimseyen ülkelerde görülmez.

Başkanlık sistemi iyi işletilemediği takdirde iki büyük tehlike 
ortaya çıkartır. Bu tehlikeler, ABD dışındaki başkanlık sistemini 
benimsemiş bütün ülkelerde görülmüştür. 

Nedir bu tehlikeler?
Birinci tehlike siyasal karar alma süreçlerinin kilitlenmesidir. 

Bunun nedeni, yasama ve yürütme arasındaki sert kuvvetler ay-
rılığıdır. Parlamenter sistemden farklı olarak, iki kuvvet arasında 
görüş ayrılığı olduğunda, gerilim veya kriz çıktığında, başkan-
lık sisteminde yasama yürütmeyi güvensizlik oyuyla düşüremez 
veya başkan meclisi feshedemez. İki taraf da birbirinin varlığına 
bir sonraki seçime kadar katlanmak zorundadır. Şöyle düşüne-
lim: Meclisin başkana hiç güveni kalmamış, meclisin çoğunluğu 
başkanın icraatlarını onaylamıyor. Böyle bir durumda, ABD’de 
başkan atama yapamaz, dış politikayı yürütemez hale gelebilir. 
Çünkü her iki yetki de Senatonun onayına bağlı yetkilerdir. Buna 
karşılık, başkan da istemediği yasal düzenlemeleri veto eder. So-
nuçta ne yürütme ne de yasama icraat yapamaz hale gelir. Parla-
menter sistem olsaydı, yürütme yasamaya karşı izlediği siyaset-
ten sorumlu olduğundan, güvensizlik oyu ile düşürülüp seçime 
gitmeye gerek kalmadan meclisin güvenine sahip yeni bir hükü-
met kurulabilirdi. Ama bunu başkanlık sisteminde yapamazsınız. 
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Başkan görev süresi bitene kadar orada kalmak durumundadır; 
meclisin ezici çoğunluğu aleyhinde olsa bile yapabileceğiniz hiç-
bir şey yok. Ülke yönetilemez hale gelir. Bu durum, gelişmemiş 
demokrasilerde askeri darbeleri, siyasete antidemokratik müda-
haleleri meşrulaştırmıştır. Hatırlayalım, bizde bile 1980’de mecli-
sin uzun süre cumhurbaşkanını seçememesi darbe gerekçelerin-
den biri yapılmıştı. 

ABD dışında başkanlık sistemini uygulayan diğer ülkelerde, 
siyasal karar alma mekanizmalarının kilitlenmesi sorunu sıklıkla 
yaşanıyor. Çoğu ülkede bu sorun askeri darbeler, siyasal liderle-
re suikast, muhaliflerin ortadan kaldırılması, istifaya zorlanması 
gibi yöntemlerle aşılmaya çalışılıyor. Venezüella, Brezilya, Arjan-
tin, Şili, Meksika gibi Latin Amerika ülkeleri deyince turistik bir 
ilgi duyuyor, doğal ve tarihsel güzelliklerine odaklanıyoruz; ne 
tür siyasi krizlerle boğuştuklarını ise pek görmüyoruz.

Parlamenter sistemde bu tür kilitlenmeler önlenebilir, çünkü 
parlamento hükümete güvenini yitirmişse onu değiştirir, yeni bir 
hükümeti işbaşına getirir. Gerçi, Ak Parti iktidarıyla birlikte, artık 
bizde böyle bir değişiklik de “hükümet darbesi” olarak nitelendi-
rilmeye başlandı. Oysa hükümetlerin meclisin güvenine dayalı 
olarak değişmesi parlamenter sistemin doğal ve olağan bir özel-
liğidir; meclis kendi içerisinden başka bir hükümet çıkartabilir. 
Parlamenter sistem, bazı sıkı koşullar altında, Cumhurbaşkanına 
da meclisi fesih yetkisi verir. Bu yetkinin kullanımı da, kilitlenme 
sorununun aşılmasına yardımcı olabilir. 

Şimdi şu soruyu sormanın zamanıdır: Başkanlık sisteminin 
bu tehlikesi neden ABD’de ortaya çıkmıyor? Kuşkusuz, soru ter-
sinden de sorulabilir: Bu tehlike neden ABD dışındaki başkanlık 
sistemlerinde sıklıkla yaşanıyor? Bu sorunun cevabına bağlı ola-
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rak şöyle bir beklenti içine girebiliriz. Eğer Amerikan sistemini 
aynen alabilirsek, sistemin bu büyük tehlikesinden yani karar 
alma süreçlerinin kilitlenmesinden bağışık olabiliriz. 

ABD’de karar alma süreçlerinin başkanlık sistemiyle yönetilen 
diğer ülkelere göre daha az kilitlendiği doğrudur. Ama ABD’de 
yasama ile yürütmenin her zaman sorunları uzlaşmayla aştıkla-
rını söylemek de doğru değil. Senatonun bazen başkanın dış po-
litikasına onay vermediğini ve başkanın elini kolunu bağladığını, 
bütçeyi onaylamadığı için federal bürokrasinin büyük kısmının 
dairelerini kapatmak zorunda kaldığını görüyoruz. Böyle bir du-
rum Türkiye’de olsa, herhalde “hükümet darbesi” olarak adlan-
dırılırdı. Tabii başkan da senatoya karşı veto silahını kullanarak, 
Kongre’den yasa çıkmasını güçleştirebilmektedir. Ne yasama, ne 
de yürütmenin karar alamaz hale geldiği dönemler olmaktadır. 
Böyle bir durum ABD için bir felaket, hatta bir kriz bile sayıl-
mıyor. Bunun nedeni, ABD anayasasını hazırlayan kurucu ba-
baların, federal yönetim düzeyinin güçlü yetkiler kullanmasını 
istememeleridir. Adeta, federal yasama ve yürütme organının hiç 
karar almaması ideal durum olarak düşünülmüştür. Çünkü fede-
ral devlet sisteminde devlet yetkilerinin büyük çoğunluğu eyalet-
lerde kullanılacaktır. Federal yasalar çıkmasa, başkan icraat yapa-
masa bile ABD vatandaşlarının günlük yaşamı olumsuz etkilen-
meyecektir. Her yasanın bir şekilde özgürlükleri kısıtlayabileceği 
endişesi de, az yasa – çok özgürlük denklemini öne çıkartmıştır. 
Oysa üniter devlet sisteminde ulusal parlamentonun yasa çıkar-
tamaması ve hükümetin icraat yapamaması devletin felç olması 
anlamına gelir ve telafi edilemeyecek zararlara yol açar. 
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Sistemler ve Toplumsal Kültür

ABD’de sert kuvvetler ayrılığı ilkesine rağmen yasama ve yü-
rütmede karar alma süreçlerinin sık sık kilitlenmemesinin çok 
önemli özel bir nedeni de vardır. Şimdi bu konu üzerinde du-
ralım. ABD’nin bu özelliği muhtemelen başka ülkelerce taklit 
edilemeyecek, anayasa değişikliği ile başka ülkelerde kolayca ha-
yata geçirilemeyecek kendine has bir özelliktir. ABD’de yasama 
ve yürütmeye farklı partiler hâkim olduğunda aşılamayacak ger-
ginliklerin, ciddi krizlerin görülme olasılığı pek düşüktür. Barak 
Obama’nın seçilmesinden sonra toplumda artan kutuplaşmaya 
rağmen, bu ülkede uzlaşma kültürü halen Avrupa ülkeleriyle kar-
şılaştırıldığında çok yüksektir. Uzlaşma kültürünün zayıf olduğu 
ülkemizle ABD’yi bu noktada karşılaştırmak bile doğru olmaz. 
Peki, bu uzlaşma kültürü neye dayanıyor? İktidar için yarışan 
iki parti nasıl uzlaşabiliyor? ABD siyasal kültürüne hâkim olan 
uzlaşma geleneğinin tarihsel kökenlerine, sözleşme geleneğine, 
özgürlük arayışına değinmeyeceğim ama bunların siyasete yan-
sımasını partiler üzerinden gözlemleyebiliriz. 

Amerikan siyasal partileri, her kesimden insana açık, mer-
keziyetçi olmayan, disiplinsiz ve ideolojisiz partilerdir. ABD’deki 
iki büyük parti, her dört yılda bir başkan ve başkan yardımcısını 
seçmek için bir araya gelen eyalet partilerinin gevşek bir koalis-
yonudur. İki seçim dönemi arasında partilerin ulusal merkezleri 
kapanmamakla birlikte, önemli hiç bir faaliyette bulunmazlar. 
Partilerin bütün kontrolü, federe ve yerel birimler düzeyindeki 
parti örgütlerinin elindedir. Başkanlık ve başkan yardımcılığı için 
adayların belirlenmesini de bu örgütler gerçekleştirir. Demokrat 
Parti ve Cumhuriyetçi Parti her görüşten, her meslekten ve her 
kesimden insanlar tarafından desteklenirler: Avrupa partilerin-
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den tamamen farklı bir özellik olarak, her toplumsal kesim her iki 
partiyi de destekler. Bunun nedeni bu partilerin Avrupai anlamda 
ideolojisiz olmasıdır. Amerika’daki bu iki parti İngiltere’deki İşçi 
Partisi ve Muhafazakâr Parti gibi biri sağ biri sol parti değildir. 
Partiler arasında ciddi ideolojik farklılıklar olmadığından, ulusal 
bir sorun gündeme geldiği zaman kolayca başkanı desteklemek 
üzere uzlaşabiliyorlar. 

Bu durumu Türkiye için düşünün. Siyasal partilerimiz en has-
sas konularda bile anlaşamıyor, herkes birbirini vatana ihanetle, 
hainlikle suçluyor. İrili ufaklı her konu toplumumuzu ikiye bö-
lüyor, kutuplaştırıyor. Katı ideolojileriyle partilerimiz bu kutup-
laşmayı daha da derinleştiriyor. ABD’de uzlaşma ile devlet çarkı-
nın iyi işlemesi sağlanırken, bizde kutuplaşmayı arttırarak seçim 
kazanılabiliyor, iktidar pekiştirilebiliyor. Sert kuvvetler ayrılığına 
dayanan başkanlık sisteminin, uzlaşma kültürü olmadan iyi işle-
mesi mümkün değildir. Parlamenter sistemde tarafsız ve yetkisiz 
cumhurbaşkanı, olağanüstü durumlarda ve krizlerde siyasal lider-
leri toplayarak konuşmalarını, sorunu müzakere etmelerini teşvik 
eden bir aracı rol oynayabilir. Başkanlık sisteminde başkan da siya-
sal liderlerden biri olduğu için bu rolü oynayacak kimse kalmıyor. 

Toplumsal kutuplaşmanın bu denli arttığı ülkemizde, başkan-
lık sistemine geçildiğinde, bir savaş durumunda bile iktidar ve 
muhalefet liderlerini bir masa etrafında buluşturacak bir aktörün 
olmamasından endişe ederim. Oysa parlamenter sistemin taraf-
sız cumhurbaşkanı bu rolü pekâlâ oynayabilir. Tarafsızlığından 
aldığı saygınlıkla ciddi krizlerde yol gösterici olabilir. Kutuplaş-
manın karşısında milletin birliğinin sembolü olabilir. Başkan 
gibi davranmaya çalışan şu andaki cumhurbaşkanının bu konu-
daki zaafiyeti ortadadır. Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 13 yıllık 
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kesintisiz iktidar tecrübesine, cumhurbaşkanlığı seçiminde % 
50’nin üzerinde oy almasına rağmen, tüm toplumu kucaklayacak 
ve milletin birliğini sembolize edecek kadar “güçlü” değildir. Her 
gün duyduğumuz gözaltı, tutuklama ve mahkûmiyet haberleri, 
makamının saygınlığını devletin zecri gücünü kullanarak sağla-
maya çalıştığını gösteriyor. Bu yöntemle hareket edildiği sürece 
cumhurbaşkanının/başkanın birleştirici olması, uzlaşmayı teşvik 
etmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla, daha başkanlık sistemine 
geçmeden, fiilen başkan gibi davranmaya çalışan bir cumhurbaş-
kanının, anayasadaki ifadelerle “devletin başı”, “devletin ve mil-
letin birliğinin temsilcisi” olma gücünden yoksun kaldığı açıktır. 

ABD’de partilerin uzlaşmasını dolaylı olarak etkileyen bir 
unsur da, kolayca anayasayı değiştirememeleridir. Başkanlık sis-
teminden şikâyetler dile getirilse de, bir değişiklik veya reform 
ihtimali zayıftır. Bunun iki nedeni var. Birincisi, ABD anayasa-
sının değiştirilmesinin yüksek çoğunlukları gerekli kılmasıdır: 
Federal yasama organı olan Kongre’nin her iki kanadında üçte iki 
çoğunluk gerekir. Bu çoğunluk sağlanarak kabul edilen metnin, 
eyalet parlamentolarının da dörtte üçü tarafından onaylanması 
gerekir. O nedenle ABD’de anayasa değişikliği uzun, zahmetli ve 
belirsizliklerle dolu bir süreçtir. İkinci neden, kamuoyunun ABD 
anayasasının mükemmel olduğunu düşünmesidir. Ortalama bir 
Amerikalı için, kurucu babaların hazırlayıp Amerikan halkına 
armağan ettikleri “kutsal” metin iyi yönetim için gerekli ve ye-
terlidir. Buna rağmen ülke iyi yönetilemiyorsa, bunun sorumlusu 
anayasa değil, kötü yöneticilerdir. İşte bu yaygın kanaat, siyasal 
liderlerin anayasa değişikliği için bir kampanya başlatmalarını 
güçleştirmektedir. Anayasa değiştirilemediği için, geriye sorunu 
çözmek için uzlaşmak dışında bir yol kalmıyor. Oysa ülkemizde 
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her siyasi partinin hedefi anayasayı değiştirmek, yeni bir insan ve 
yeni bir toplum yaratmaktır. Sorunları uzlaşmayla çözmek yeri-
ne, oyunun kurallarını değiştirip, sorunu yalnızca iktidar partisi-
nin tercihlerine göre aşmak daha cazip geliyor. 

İktidarın Otoriterleşmesi

Başkanlık sisteminin ikinci büyük tehlikesi, başkanın otoriterleş-
mesi, tüm yetkileri elinde toplaması, tek adam haline dönüşmesi 
olasılığıdır. Bu tehlike ABD dışındaki tüm başkanlık sistemlerin-
de şu ya da bu ölçüde yaşanmaktadır. O halde, şu soruyu sorma-
lıyız. Başkanlık sistemini benimseyen ülkelerin hemen hepsinde 
ortaya çıkan mutlak iktidar eğilimi neden ABD’de görülmemek-
tedir? ABD başkanını bir despota dönüşmekten alıkoyan nedir? 

Amerika’da başkanların bir diktatöre dönüşememesinin ne-
denlerinden biri, anayasanın devlet yetkilerinin büyük çoğunlu-
ğunu başkana veya federal yönetime değil, eyalet yönetimlerine 
bırakmış olmasıdır. Amerika’nın kurucu babaları başkana veya 
kongreye yani federal yönetimin yasama ve yürütme organına sı-
nırlı yetkiler tanımışlardır. Gerçi, anayasanın oldukça sınırlı dü-
zenlediği yetkiler zamanla fiilen artmış olsa da, üniter devlet sis-
temiyle karşılaştırıldığında, iç politika bakımından hala bu ülkede 
eyaletler sistemin esas unsurlarıdır. Başkan anayasanın eyaletlere 
bıraktığı bu yetkilere karışamaz. Örneğin, başkan veya Kongre ül-
kenin eğitim politikasını belirleyemez, sağlık politikasına yön ve-
remez, imar yetkilerini düzenleyemez. Çünkü bu ve benzeri pek 
çok konuda asıl yetki eyaletlerindir. Bizler ABD’ye dışarıdan baktı-
ğımızda bu noktayı gözden kaçırır, onun iç politikada da çok yetki-
li olduğunu zannederiz. ABD başkanı silahlı kuvvetlere dünyanın 
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herhangi bir ülkesini bombalama emri verebilir ama herhangi bir 
eyaletteki okulun müfredatını veya yöneticisini belirleyemez. 

Başkanlık Sistemini Benimsemiş Başka Ülkelerde 
Durum Nedir? 

ABD’nin başkanlık sistemini taklit eden çoğu Latin Amerika ül-
kesi, bu ülkenin federal sistemini de almıştır. Fakat federalizm, 
bu ülkelerde ABD’deki gibi işlemiyor. Başta parti disiplini olmak 
üzere çeşitli tekniklerle, bu ülkelerde başkanlar eyaletleri mer-
kezden yönetiyor. Hükümetin örnek aldığı Meksika aslında bu 
anlamda çok kötü bir model. Çünkü Meksika’da başkan sadece 
kendi partisinin iktidarda olduğu eyaletleri değil, muhalefetin 
iktidarda olduğu eyaletleri de kontrol ediyor. İstifaya zorlayarak, 
seçimleri usulsüz ilan ederek, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle gö-
revden alarak ve benzeri bazı yöntemlerle muhalif eyalet valileri-
ni saf dışı bırakıp kendi adamlarını göreve getiriyor. Latin Ame-
rika ülkelerinde başkanın yetkisini aşıp eyaletleri merkezden 
yönetmesini denetleyecek, gerektiğinde durduracak yargısal veya 
siyasal mekanizmalar etkili biçimde oluşturulamamıştır. ABD’de 
ise hem federal yönetim ile eyalet yönetimleri arasında, hem de 
yasama, yürütme ve yargı organları arasında fren ve denge sis-
temleri çok iyi oturtulmuş. Yüksek Mahkeme, yetki paylaşımını 
iyi denetliyor, yargı bağımsız, saygın ve etkili. Bu ülkede başkan, 
anayasanın verdiği tüm yetkileri çok etkili biçimde kullansa bile 
diktatör olamaz; olsa olsa etkili ve iyi icraat yapan bir başkan olur. 
Çünkü Senato ve Yüksek Mahkeme onu güçlü biçimde denetler. 

ABD’de başkanın diktatöre dönüşmesini engelleyen birinci 
özellik bu ülkenin federal yapılı olmasıysa, ikinci önemli özellik 
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parti yapısıdır. Amerikan partileri disiplinli partiler değil, yani 
başkan kendi partisinden milletvekili ya da senatör olan kişilere 
emir ve talimat veremez, nasıl oy kullanacaklarını söyleyemez. 
Partiler meclisteki üyeleri için bağlayıcı grup kararı alamaz. Mec-
listeki oylamalarda başkanla aynı partiden olan milletvekili veya 
senatörlerin başkanın isteğinin aksine oy kullanması olağan bir 
durumdur. Tabii ki, diğer partili üyeler de zaman zaman baş-
kanın istediği yönde oy kullanabilir. Bu durum ülkemizde veya 
Avrupa’da görülmez. Bizim sistemimizde, parti disiplini sayesin-
de her partili milletvekilinin aynı yönde oy kullanması garanti 
altına alınır. Partisine hâkim olan başbakan, yürütmenin yanında 
yasamaya da hâkim olur. 

ABD sisteminin şu özelliğine de dikkatinizi çekerim: Bu ülke-
de kimin senatör veya milletvekili adayı olacağına parti liderleri 
karar vermez. Kongre üyelerinin hiçbiri, yeniden seçilmesini baş-
kanın veya muhalefet partisi liderinin icazetine borçlu değildir. 
Orada yeniden seçilmenin en garanti yolu parti başkanının gözü-
ne girmek değildir. ABD’de kimin senatör, kimin temsilciler mec-
lisi üyesi olacağına tamamen yerel örgütler ve seçmen tabanı ka-
rar verir. Zaten başkan adayları da yerel örgütler tarafından öne-
rilir. Bir despot veya diktatör olabilmek için, liderin önce kendi 
örgütüne yani partisine mutlak biçimde hâkim olması, ardından, 
parti üzerindeki hâkimiyeti sayesinde devlet örgütünü tümüyle 
kendisine bağlaması gerekir. ABD’deki disiplinsiz ve merkeziyetçi 
olmayan parti sistemi bu iş için çok elverişsizdir. 

Türkiye’den baktığımızda, ABD’de başkan seçilen kişinin ken-
di partisinin de başkanı olduğunu sanırız. Bu tam olarak doğru 
değildir. Çünkü ABD’de partilerin ulusal örgütleri yoktur. Bizde-
ki gibi merkez karar ve yönetim kurulları yoktur. Eyalet, il veya 
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ilçe örgütlerini atayacak veya görevden alacak veya onlara basit 
de olsa bir talimat gönderecek merkezi organları yoktur. Orada 
partiler eyalet ve yerel düzeyde örgütlenmişlerdir. Yerel düzeyden 
başlayarak başkan adayları önerirler, bunlardan biri belirlenir ve 
seçime girer. Eyalet partileri sadece dört yılda bir başkanlık seçi-
mi kampanyasını yürütmek için başkentte merkezi bir ofis açar-
lar. Seçim bittikten sonra merkezi ofis kapanır veya sadece bir 
irtibat bürosu olarak varlığını sürdürür. Eyalet ve yerel parti ör-
gütlerini bağlayacak herhangi bir karar alamaz. Diktatörlük mer-
keziyetçilikle başarılabilir. ABD sistemi ise merkeziyetçi olmayan 
partilere, devlet örgütüne ve ideolojilere sahiptir. Şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz: Amerikan kurucu babaları belki en mükemmel 
anayasayı yapamadılar, ama hazırladıkları metinle, siyasal lider-
lerin bir despota dönüşmesinin önüne aşılmaz bariyerler koyma-
yı başardılar.

Buraya kadar söylediklerimi toparlarsam, şöyle bir özet yapa-
bilirim. Demokratik ülkeler parlamenter, başkanlık, yarı başkan-
lık gibi çeşitli hükümet sistemleri kurarak hükümet istikrarıyla 
birlikte iktidarın denetlenmesini sağlamışlardır. Bu sistemler her 
ülkede başarılı olamayabilir. Her ülke kendi siyasal kültürünü ve 
toplumsal gerçeklerini dikkate alarak demokratik rejimi güçlü 
kılacak bir modeli benimsemelidir. ABD türü bir başkanlık mo-
deli bizde karar alma süreçlerini kilitler, devleti yönetilemez hale 
getirir. Zaten bu modelin olmazsa olmazı olan bağımsız, tarafsız 
ve prestijli bir yargı, ülkemizde hiç var olmamıştır. Göründüğü 
kadarıyla, hiç bir iktidar da kurmaya niyetlenmemiştir. Meksika 
tipi bir başkanlık modeli ise, ülkemizdeki mutlak iktidar arayış-
larına güçlü bir destek çıkarak rejimimizi tek adam veya tek parti 
diktatörlüğüne dönüştürebilir. 
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Türkiye 1876’dan bu yana parlamenter demokrasi modelini 
yaşatmaya çalışan bir ülke. 1961’den beri anayasamızın temel il-
keleri arasında “hukuk devleti”, “sosyal devlet” ve “insan hakla-
rına dayanan devlet” ilkeleri var. 140 yıllık bu tecrübemizi çöpe 
atıp Meksika’dan, Şili’den, Venezüella’dan veya Arjantin’den esin-
lenerek yeni bir anayasa yapmaya kalkışmak doğru bir yaklaşım 
olmasa gerek. 

Katkıda Bulunanlar

Ertuğrul Çepni: Değerli Başkan, AKP’nin siyasi yapıyı değiştir-
mek için verdiği tasarı üzerinde görüşlerimi paylaşmak üzere söz 
almış bulunuyorum.

Ben olaya siyasetten yaklaşacağım, hocalarımız teoriden geli-
yorlar. Bir söz vardır, hocalar yüzde 100 doğru seçimlidir, biz si-
yasetçiler için yüzde 7 doğru yeterli oluyor. Bir anekdot: Üniversi-
tedeyiz, üniversite yerleşkesindeyiz ve üniversitemize ünlü bir si-
yasetçi konuşmacı olarak geliyor. Dönem Vietnam Savaşı dönemi 
ve herkes itiraz ediyor. O gelen siyasetçi kalabalığın arasında yü-
rürken kulağına bir ses geliyor, “Bir de konuya bizim gözümüzle 
bakın, bir de konuya bizim açımızdan bakın”; bu bir kadı sesi, ve 
bu siyasetçi anılarında aynen şunu yazar “O andan itibaren konu-
ya eğildim ve Vietnam Savaşı konusunda başkanı desteklemekten 
vazgeçtim”. Bu siyasetçinin ismi Tim O’neill, otuz sene Amerika 
meclisinde milletvekilliği yapmıştır, meclis başkanlığı yapmıştır. 
Şimdi ben de şunu diyorum. “Bir de olaylara bizim gözümüzden 
bakın, benim gözümden bakın, benim gibi düşünenlerin gözün-
den bakın”. Şu toplantının AKP’nin tasarısından dolayı yapılıyor 
olması şahsen beni üzüyor. AKP bir öneri yapıyor, onun üzerine 
biz konuşuyoruz.
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20-25 senedir biz, bizim gibi düşünenler bu ülkenin siyasal ya-
pısının sağlıklı, bu ülkenin siyasi yapısının bir benzerinin tarih-
te görülmediği, hangi ülkeden örnek aldık diye haykıra haykıra 
söyledik, ama bizi duyan olmadı, duyan olmuyor. Çift Meclis diye 
bir kitapçığım vardır benim, 2000’de basılmıştır. Çift meclissiz 
asla bir siyasal yapı sağlıklı olamaz diye ama yine duyan olmuyor. 
Bizler aslında alanı boş bıraktık. Bizlerin 20-25 senedir kafa yor-
mamız gerekiyordu bu siyasi yapıyı daha iyi, daha verimli, daha 
iyi çalışır hale nasıl getiririz diye ama biz meydanı boş bıraktık. 

AKP tasarısı meclise verildiği anda, bakın tasarısı diyorum, 
başkanlık sistemi demiyorum, asla da demek istemiyorum; tasa-
rı verildiğinde ben AKP’nin verdiği tasarıyı inceledim. Bu tasarı 
bizi 300 sene geri götürüyor. Türkiye’ye yakışmıyor. 200-300, bel-
ki daha fazlalık süreçte demokrasinin kazandıklarını hiçe sayıyor, 
geri götürüyor; benim vardığım sonuç bu. 

Benim şu anda bu konuşmamın özeti de bu. 
Hocalarımızın söylediğine ilave olarak söylüyorum; bu sistem-

de ne kontrol var, ne denge var; artı hiçbir maddesi ABD’nin ana-
yasasına benzemiyor. Bir algı hatasıyla, yarattığı bir algıyla tasarıyı 
satmaya çalışıyor, yani Amerika başarılı, Amerika başkanlık siste-
midir, dolayısıyla ey seçmenim bana destek verin demeye getiriyor.

Bana göre başkanlık sistemi ölmüştür, parlamenter sistem de 
ölmüştür. Demokrasi tehlikededir, tehlike ile karşı karşıyadır, 
ömrü zaten 60 senedir şu anda, bir 50 sene daha yaşayacağının 
garantisi yoktur. 

Türkiye 1961 Anayasası. Kaynağı ne? Turan Güneş, onun kita-
bından alıntı, yani Amerika demokrasiyi de amaçlamamıştır. Bir 
de Amerika Anayasası’nı kopya edenler acaba doğru mu kopya edi-
yor, çünkü Amerika anayasasının ruhunu anlamadan uygulamak 
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da çok zor. Amerika Anayasası’nın ruhu şu: “Hiç kimse kimseye 
güvenmeyecek”; hiç kimse ne halk siyasetçiye güvenecek ne siya-
setçi yargıya güvenecek, ne olacak? Birbirimizi kontrol edeceğiz.

Sonuç olarak şunu söylüyorum: ne başkanlık sistemi ne parla-
menter; yeni bir sistem arayışına girmeliyiz, bütün bu tecrübeler-
den, dünyanın tecrübelerinden yararlanmalıyız ve yeni bir sistem 
arayışına girmeliyiz diye düşünüyorum, teşekkür ederim.

Prof. Dr. Burhan Şenatalar: Ben şöyle bir örnekle başlamak isti-
yorum. Amerika’yla ilgili arkadaşlarımız da söylediler, çok uzun 
bir tarihsel gelişimin sonucunda ortaya çıkmış bir tabloyla karşı 
karşıyayız. Dolayısıyla orada iyi çalışıyor, demek ki bizde de iyi ça-
lışır veya bizde nasıl iyi çalışır soruları aslında geçerli sorular değil. 

Türkiye’de başkanlık sistemi neden isteniyor ve en çok kim is-
tiyor; bu soruları tartışmamız lazım. Bu konuda da en güzel yazı-
yı bence Nuray Mert yazdı; Diken adlı yayın organında, internette 
bulabilirsiniz.

Aslında Türkiye, sistemler arasında nesnel bir tartışma süreci 
yaşıyoruz diye düşünürse, bence kendini aldatmış olur. Türkiye’de 
doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar projesi ile 
toplum projesiyle ilgili olarak biz bu tartışmaya girdik. Recep 
Tayyip Erdoğan zorlamasaydı, ne barolarımız böyle bir şeyi is-
tedi, ne üniversitelerimiz böyle bir şeyi istedi, ne de Türkiye’deki 
anayasa profesörlerinin büyük bir çoğunluğu böyle bir tartışmayı 
yararlı görüyorlar. Ben de bu tartışmayı mecburen yapılması ge-
reken bir tartışma olarak görüyorum. 

Bakın çok basit bir örnek vereceğim, Türkiye’de Anayasa 
Mahkemesi’ne Sayın Abdullah Gül’ün atadığı yargıçlardan birinin 
ismini söyleyin lütfen: Abdullah Gül’ün Anayasa Mahkemesi’ne 
atadığı çok sayıda yargıçtan birinin ismini söyleyin? Bilen yok.
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Atandığı tarihte kimsenin bilgisi dâhilinde değildi bu kişiler. 
Şimdi ben size Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek mahke-
meye atama nasıl yapılıyor, onu kısaca aktarmak istiyorum. 

1987 yılında Ronald Reagan, Robert Bork isminde bir yargıcı 
atamak istedi; senato onayı gerekir, sadece senato onayı gerek-
mez, bu adaylar aylarca didik didik didilir. New York Times, Was-
hington Post, NBC, ABC; hepsi aylarca bu adayın hangi tarihte 
hangi davada nasıl karar verdiğini didik didik ederler, hesap so-
rarlar ki o hesap sormaya direnmek her babayiğidin harcı değil-
dir. Sonunda Robert Bork senato tarafından reddedildi.

Benzer şekilde 2009’da Obama Sonia Maria Sotomayor ismin-
de bir kadın yargıç getirdi, aylarca tartışıldı. Her iki olay olduğu 
zaman da ben Amerika’da bunu gözlemledim. Aylarca didik didik 
didiliyor. 

Arkadaşlarımızın çok güzel anlattığı gibi, başarılı başkanlık 
sistemi: Güçlü bir kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğünün, yar-
gı bağımsızlığının, siyasetin katılıma açık olduğu bir toplumda 
geçerli. Bu sistemin 200 seneyi aşan bir geçmişi var. 

Oktay Bey’in saydığı gibi ben de üç-beş ay evvel Wikipedia’ya 
bir girip baktım, hakikaten başkanlık sistemi diye adı geçen ülke-
lerin çoğu aslında diktatörlüğü kurabilmek için başkanlık siste-
mini kurmuşlar.

Şu sorunun cevabını soruyorum: Tayyip Erdoğan, cumhur-
başkanı seçildiği 10 Ağustos gününden itibaren AKP kongresine 
müdahale ederek, Abdullah Gül’ün gelmesini engelleyerek ana-
yasayı çiğnemiş midir, çiğnememiş midir?

Bütün anayasa profesörü arkadaşlarıma o tarihte sordum, 
durum nedir diye. “Seçildiği anda görevi bitmiştir” dediler. “400 
milletvekili lazım” diyen Cumhurbaşkanı hangi tarafsızlıkla bunu 
yapıyor ve Tayyip Erdoğan’ın istediği bir rejimi tartışıyoruz. 
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Şu nokta da çok önemlidir. Burada yapılan sunumlara da ik-
tisat terminolojisinde “mukayeseli statik” denir, yani durağan bir 
sistemle bu tarafta bir durağan sistemi karşılaştırmaktır.

Geçiş süreci nasıl olacak? Başkanlık sistemine geçtiğiniz za-
man bütün bakanlıkların teşkilatı nasıl etkilenecek? Bütün mer-
kez, yerel yönetim ilişkisi nasıl etkilenecek? Bütün partiler mese-
lesi, sevgili Oktay Bey’in üzerinde durduğu mesele nasıl değişe-
cek? Yani kulağımızı tamamen tersinden gösteren bir tartışmanın 
içine kilitlenmiş durumdayız ve ben şunu net söylüyorum: Tayyip 
Erdoğan bunu bu kadar çok istiyorsa, onun dışında kimse de bu 
kadar çok istemiyorsa, bu tartışmada bir gariplik yok mu? Kusura 
bakmayın çok akademik bir katkı yapmadığımın bilincindeyim 
ama 2007’den itibaren yaşanan süreçte, geldiğimiz yerde 2015 ya-
zında Türkiye ciddi bir tehlike ile karşı karşıya, bunu samimiyetle 
söylüyorum, teşekkür ederim.

Doc. Dr. Ayşen Candaş:Evet, bir grup anayasa profesörü, bu ko-
nularda çalışan bir ekip, şu an tartışılmakta olan teklifin başkan-
lık sistemi falan olmadığını belirtiyorlar. 

Levent hoca hiper başkanlık sistemi dedi. Şu anki tartışma 
Türk tipi başkanlık adı altında yapılan kuvvetler birliğine dayalı 
bir sistem. 

Oktay Bey’in tespitini kimsenin yaptığını duymadım, bence 
çok orijinal bir şeydi: Bugüne kadarki 150-200 yıllık bir Osmanlı 
modernleşmesinden başlayan bir süreçten söz etti. İlk kez ikinci 
ve üçüncü ligdekilerin örnek alınarak yeni kurumlar kurulması-
nın düşünüldüğünü söyledi.

Yeni bir dönemeçte olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla 
siyasi konuşmamak, akademik-kuru bir şeyler söylemek çok zor; 
kuvvetler birliği sistemi zaten diktatörlük demektir, teknik adı bu 
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göstergenin. Kuvvetler birliği teknik bir ad ama zaten bu dikta-
törlük demek. 

Türkiye’de biliyoruz ki hiçbir kurum, var olan hiçbir siyasi 
kültür elemanı birbirini denetlemek üzerine çalışmıyor, bir biat 
kültürü var, hiyerarşik bir kültür var. Bunlar zaman içerisinde 
dönüştürecek, eşit özgürlükleri mümkün kılacak, herkesin se-
sinin çıkmasını, birbirini dinlemesini, birbirini denetlemesini 
mümkün kılacak kurumsallaşmalara gitmek yerine daha da halkı 
pasifleştirecek, keyfi bir iradeyi hiç sorgulamayacak hale getire-
cek, o manada toplumu geri götürecek bir siyasi kurumsallaşma 
öngörülüyor, bu da çok endişe verici, üzüntü verici.

Av. Adil Demirci
Değerli konuklar, şimdi çay kahve molası vereceğiz.10 dakika 
sonra tekrar bu salonda olalım, soru cevap bölümüne geçeceğiz, 
teşekkürler.

Sorular - Cevaplar

Av. Adil Demirci
Değerli konuklar şimdi panelin ikinci bölümüne geçiyoruz, söz 
salonda, öyle diyeceğiz. Soruları alacağız. Sizden ricamız, müm-
kün olduğu kadar soruya odaklanalım, kısa olsun, öz olsun, za-
manımızı çok efektif kullanmak durumundayız. Yöntem olarak 
soruları topluca almak istiyoruz, hocalarımız gelen sorulara göre 
cevaplarını verecekler. 

Ayhan Gündüz: Evvela hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Be-
nim Levent hocamdan bir tek beklentim var. Bir anayasa tasla-
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ğından bahsettiniz, o anayasa taslağının detayları ve süreci, sonu-
cu, beklentilerinizi açıklar mısınız? Tekrar teşekkür ederim. 

Mustafa Özerden: Dünya üstünde başkanlık sisteminin en iyi 
uygulandığı yer Amerika denildi, doğrudur. Fakat bir başka söy-
leme göre de Amerika’yı aslında başkanlar yönetmez, orada iki 
partili başkanlı bir sistem var, bir hukuk sistemi muhakkak var 
ama bana göre tam başkanlık ve yarı demokrasili bir sistem var. 

Dolayısıyla benim görüşüme göre biz Amerika’yı örnek ala-
mayız. Yüzümüzü parlamenter sistemi ve hukuk sistemini de al-
dığımız kıta Avrupası’na dönmek zorundayız. Burada karşımıza 
Fransa yarı başkanlık örneği çıkıyor. Burada da esas olan bunun 
denenmesindeki sebep, güçler ayrılığı. Yargının bağımsız oldu-
ğunu düşünür ve bir tarafa koyarsak esas olarak yürütme ve ya-
samanın ayrılması söz konusu. Bunu idealize ederken söylenen, 
kastedilen bir şey teknokratlar hükümeti. Bu hocalarımızdan öğ-
renmek istediğim şey şu: bu nasıl oluşabilir ve nasıl çalışabilir, 
teşekkür ederim.

Katılımcı: Bir çalışma ekibi kurulabilir mi? Türkiye’deki yerel yö-
netimler, siyasi partiler, seçimler ve cumhurbaşkanlığı üzerine 
Türkiye’nin demokratikleşmesini hedef alan bir çalışma ekibi ku-
rulup doğru dürüst bir çalışmayla kamuoyunun karşısına çıkacak, 
yani bu işlerin çok tartışılacağı bir zamana kadar daha köklü bir 
çalışmayı kamuoyuna sunabileceği bir çalışma yapabilir miyiz?

Rahmi Ozan: Benim sorum, panelistlerin ortak görüşü Ameri-
ka’daki başkanlık sisteminin iktidardan düşmemesi ile ilgili bir-
kaç neden sayılıyor; tarihsel ve toplumsal nedenler, fakat ortak bir 
görüş açıklandı: ABD’de eyalet sistemi olması ve işlerin çoğunun 
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eyaletlerden yürütülmesi. Bizde yeni anayasayla eyalet sistemine 
geçmeyi amaçlamadıkları söylendi, eyalet sistemi de gündemde 
midir; benim sorum bu.

Necmi Nazım: Başkanlık sisteminin bir şekilde Türkiye’yi dikta-
törlüğe sürükleyeceğini söylüyor herkes, herkes bundan endişele-
niyor. Şu anki iktidar bir şekilde mecliste bulunduğu oy üstünlü-
ğü ile de istediği yasayı geçirebiliyor, istediği tasarrufları gerçek-
leştiriyor. Sizce Ak Parti hükümetinin başkanlık sistemine geçme 
isteğinin arkasındaki gerçek sebep nedir? bu birinci sorum. İkinci 
sorum da zaten “duygu ve düşünce olarak parçalanmış bir Türki-
ye var” dediniz, federalizm, bu parçalanmışlığı eyalet sistemi ile 
birlikte getirecek mi? yoksa Türkiye federalizmsiz bir başkanlık 
sistemini mi düşünecek. 

Sadi Yumuşak: Şimdi burada başkanlık tartışmaları konusun-
da gündeme getirilmeyen bir nokta öncelikle şuydu zanneder-
sem: Başkanlık sistemini sanki AKP gündeme getirmiş gibi bir 
şey oldu, ama yanlış hatırlamıyorsam ANAP ve Özal zamanında 
Türkiye’nin siyaset gündemine gelmiş bir konu bu. O yüzden sa-
dece AKP ekseninde ele almak doğru olmaz herhalde diye düşü-
nüyorum ve buradan hareketle Türkiye’nin parlamenter sistemi 
ve rejimin gelişimi içerisine oturtmaya çalışır mısınız? 

19. yüzyılın ortalarından itibaren Türkiye’de gelen bir gelenek 
var. Şimdi ondan tamamen bambaşka bir şeye mi gidiyor? Mesela 
en azından 1920’den itibaren bu Cumhuriyet’i düşünecek olur-
sak, Atatürk’ün ve sonra İnönü’nün başında bulunduğu sisteme 
nasıl bir sistem diyebiliriz? Sonra parlamenter sisteme daha ben-
zer bir sistem var, 1980’e gelene kadar. 
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Şimdi yarı başkanlık defacto gibi bir durum var; bu perspektif 
içerisinde acaba nereye oturtabiliriz, onu merak ediyorum.

Buna bağlı olarak Amerika’da başkanlık sistemi, Avrupa’da 
parlamenter sistem var diyorsunuz; peki, Türkiye bunun nere-
sinde? Ne Avrupa’ya benzeyen bir yapımız ve geleneğimiz var, 
ne de Amerika’ya benzer; sosyal demokrat partimiz yok bizim, 
yani partilerimiz Amerika’daki gibi değil ama Avrupa’daki gibi 
de değil. O zaman bu işin içinden nasıl çıkacağız? Amerika’da-
ki sistemle benzer yönleri aynı şekilde var gibi geliyor bana; iki 
partili, biraz ikili sistem falan; bu karşılaştırmayı da yaparsanız 
sevinirim.

Cihan Şenoğuz: Hitler rejiminin, başkanlık sistemi ve anayasa ile 
ilişkisini sormak istiyorum; teşekkürler.

Prof. Dr. Oktay Uygun’un Yanıtı
Bana yöneltilen soruların benzer olanlarını birleştirdim ve bir kaç 
başlık altında topladım. Bir katılımcı “Amerika Birleşik Devletleri’ni 
örnek alamayız” dedi, bir başkası Fransa’nın yarı başkanlık sistemi 
hakkında ne düşündüğümü sordu, bir diğeri AKP’nin başkanlık 
sistemindeki ısrarının gerçek nedenini sordu. Bu ve benzer sorula-
rı dikkate alarak toparlayıcı bir açıklama yapayım. 

Ben siyasetçi değilim; hangi hükümet sisteminin hangi parti-
ye ne yarar sağlayacağını düşünerek hareket etmiyorum. Benim 
açımdan önem taşıyan husus, hangi hükümet sisteminin hangi 
ülkede iyi işlediği veya işlemediğinin tespit edilerek bu bilgi bi-
rikimden kendi ülkemiz için bazı sonuçlar çıkartılabilmesidir. 
Konuya bu açıdan baktığımda, benim için bütün hükümet sis-
temleri, iyi işletebildiğimiz takdirde benimsenebilecek modeller-
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dir. Birini diğerine tercih etmemi gerektiren özel bir neden yok. 
Türkiye’nin parlamenter hükümet sisteminde ısrar etmesi gerekir 
diye bir iddiam yok. Eğer başkanlık veya yarı başkanlık sistemi 
ülkemizde demokrasiyi güçlendirecek, özgürlükçü bir düze-
nin inşasına katkıda bulunacak ve hükümet istikrarını daha iyi 
sağlayacaksa, neden bu modelleri benimsemeyelim. Anlatmaya 
çalıştığım şey, başkanlık modelinden beklenen yararların ABD 
dışında bu sistemi uygulayan hiç bir ülkede ortaya çıkmaması-
dır. O ülkelerde bu yararların ortaya çıkmayışının nedenlerine 
baktığımda, benzer bir durumun Türkiye için de geçerli olacağını 
görüyorum. Başkanlık sisteminin ABD’de iyi işlemesine katkıda 
bulunan etkenlere konuşmamda değinirken disiplinsiz ve ideo-
lojisiz partilerden, merkeziyetçi olmayan devlet yapısından söz 
ettim. Şimdi, başkanlık sistemini ülkemizde de iyi işletmek ve 
başarılı kılmak için parti sistemimizi ve devlet biçimimizi mi de-
ğiştireceğiz? Değiştirmek istediğimizi varsayalım. Kanunları de-
ğiştirerek, anayasa kurallarını değiştirerek bir ülkede disiplinsiz 
ve ideolojisiz partiler kurabilir misiniz? Partilerin bu yapısı, top-
lumsal gerçekliğin bir yansıması, siyasal kültürün bir ifadesidir ve 
hukuk kurallarıyla oynayarak değiştirilemez. 

Bizde Partiler Disiplinlidir,  
Partiler Tepeden Kurulur

Siyasi partiler kanununa bir hüküm koyarak parti disiplinini kal-
dırabilir, partileri ideolojilerinden arındırabilir misiniz? 

Bunları yapamazsınız; bunlar siyasal kültürümüzün önümüze 
koyduğu olgulardır. Yapılması gereken, bu olguları dikkate alarak 
seçim, parti ve hükümet sistemlerinin demokrasiyi, yurttaş katılı-
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mını, insan haklarını güçlendirecek biçimde tasarlanmasıdır. Biz-
de partiler disiplinlidir ve tepeden kurulurlar. Tepeden kurulma-
yan bir parti hatırlıyor muyuz? Belki TİP’in kuruluşu kısmen bir 
istisna olabilir diye düşünebilirsiniz. Bu partinin ilk yıllarında sen-
dikalarla ve demokratik kitle örgütleriyle yakın bağları vardı. Ama 
nihayetinde partiyi kuran çekirdek bir kadroydu ve süreç içinde 
diğer partiler gibi son derece merkeziyetçi bir yönetime sahip oldu. 

Türkiye’nin bütün partileri küçük bir kadro tarafından yuka-
rıdan aşağıya kurulan ve yönetilen partilerdir. Partinin kurucu 
kadrosu merkezi yönetimi oluşturur ve il ve ilçe düzeyindeki bü-
tün örgüt yönetimlerini belirler. Parti politikası yine merkezde 
belirlenir ve tüm örgüte bildirilir. Kimin partiden milletvekili 
adayı olacağına yine merkez, çoğu kez parti başkanı tek başına 
karar verir. Alternatifini görmediğimiz için bize son derece do-
ğal gelen bu hiyerarşik ve katı merkeziyetçi örgütlenmenin bir 
benzeri askeri bürokrasidir. Askeri örgütlenmede demokrasi ol-
maması doğaldır; bu örgüt demokratik biçimde yönetilemez ama 
biz partilerden söz ediyoruz. Amerikan partilerine baktığımızda 
ne görüyoruz? Bu partilerin bir tepe örgütü yani merkezi yok. 
Eyalet ve yerel birimlerde kurulan partilerin başkanı seçmek için 
oluşturduğu gevşek bir koalisyon var. Kimin başkan, senatör veya 
milletvekili olacağına karar veren bir genel başkanları veya mer-
kez yönetim organları yok. Parti politikası da, adaylar da aşağı-
dan yukarıya belirleniyor. 

Partilerimizin disiplinli, ideolojik, merkeziyetçi ve hiyerarşik 
yapısını anayasaya bir hüküm koyarak kolayca değiştiremeyiz. 
Parti disiplini ve ideolojisi bakımından zaten hukuki araçların bir 
etkisi olmaz. Ama parti içi demokrasiyi güçlendirmek için huku-
ki düzenlemelerden yararlanabiliriz. Milletvekili adaylarının be-
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lirlenmesinde önseçim zorunluluğu getirilebilir, parti tabanının 
gücünü arttırmak için tek adaylı seçim çevreleri oluşturulabilir. 
Bu ve benzeri tekniklerle siyasal kültürümüzde şikâyetçi olduğu-
muz bazı unsurlar yumuşatılabilir, daha katılımcı, daha şeffaf bir 
örgütlenme sağlanabilir. Ancak bu, bir partinin iki hukukçusuna 
havale edilebilecek bir iş değildir. Hukukçusu, sosyoloğu, siyaset 
bilimcisi, tarihçisi ve diğer uzmanlarıyla donanımlı bir ekibin 
Türkiye’nin daha demokratik ve istikrarlı bir siyasal yapıya ka-
vuşmak için neler yapılması gerektiğini tespit etmesi, ardından 
bunların kısa, orta ve uzun vadede hangi araçlarla gerçekleştirile-
bileceğini belirlemesi gerekir. 

Neden Başkanlık Sisteminde Israr Ediliyor? 

Başkanlık sisteminde ısrar edilmesinin gerçek nedeni nedir diye 
bir soru vardı. Sayın cumhurbaşkanının tek derdi bütün yetkileri 
elinde toplamaktır demiyorum. Ama söylemi hep bunu ön plana 
çıkartıyor. Bütün önyargılardan uzaklaşarak, başkanlık önerisi-
nin ardında ilerde çıkabilecek hükümet krizlerini önleme, geç-
mişte koalisyon hükümetlerinin başarısızlıklarını tekrarlamama 
gibi düşüncelerin olduğunu varsayıyorum. Fakat şu soruya tat-
min edici bir cevap bulamıyorum: Bütün bu ve benzeri amaçlara 
parti ve seçim sisteminde yapılacak değişikliklerle ulaşma imkânı 
varken, neden Türkiye’yi bir tek adam rejimine, milli şeflik siste-
mine dönüştürecek bir başkanlıkta ısrar ediliyor. Amaç etkili ve 
istikrarlı yönetim ise, bu amaca parlamenter sistem içinde reviz-
yona gidilerek de ulaşılabilir.

Bazı siyasetçilerin parlamenter sisteme karşı rasyonel bir izahı 
olmayan antipatileri olabilir. Bunu da anlayışla karşılarım. O za-
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man, savundukları başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesi-
nin, hukuk devleti ilkesinin ve insan haklarının güçlü bir şekilde 
güvence altına alındığını göstermeleri gerekir. Neden parlamen-
tonun gücünü, saygınlığını arttıracak, milletvekillerinin iradesini 
peşinen parti başkanına teslim etmesini önleyecek tek adaylı se-
çim sistemini ve önseçimi savunmazlar. Neden (ABD’de olduğu 
gibi) başkanın tüm atamalarına onay verecek ikinci bir meclisin 
kurulmasını savunmazlar? Nedeni gayet açık görünüyor. Başkan-
lık modelini savunan iktidar cephesinde amaç tüm devlet yetki-
lerini tek adamın elinde toplamak, ABD’de olduğu gibi başkanın 
yetkisini sınırlamak değil. O nedenle ABD’nin başkanlık siste-
mi yerden yere vuruluyor, Obama için “zavallı” deniyor, gözler 
Meksika’ya, Rusya’ya çevriliyor. 

Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim: İster başkanlık sistemi 
ister parlamenter sistem olsun, Türkiye için ikinci meclisin yani 
senatonun kurulmasının yararlı olacağını düşünüyorum. 1961 
Anayasası’nın getirdiği senato, yasama faaliyetini yavaşlattığı ve 
seçimle gelmeyen üyeleri bulunduğu için çok eleştirilmişti. Bu 
eleştirileri karşılayacak düzenlemelerle yeni anayasada senatonun 
kurulması yararlı olur. Başkanlık sisteminde başkanın politika 
belirleme ve üst düzey kamu görevlilerini atama yetkisini denet-
lemek için gerekli olan bu kurum, 1982 Anayasası’nın cumhur-
başkanına tanıdığı önemli yetkileri denetlemek için de gereklidir. 
Son yıllarda yüksek yargı organlarına veya kurullara yapılan ata-
maları düşünün: Kimsenin adını duymadığı, hiçbir liyakat şartını 
karşılamayan isimler kimsenin haberi olmadan atandı. ABD’de 
başkan bir yargıç atayacağı zaman Senatonun ilgili komisyonu 
adayın geçmişini didik didik eder, araştırır, sorgular. Daha önceki 
görevlerinde verdiği tüm kararlar incelenir, atanacağı kuruma ne 
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katkı sağlayabileceği sorgulanır. Adaylar için çok zor ve yıpratıcı 
bir süreçtir. Çünkü her şey kamuoyu önünde tartışılır. Bu yöntem 
nedeniyle, başkanlar aday gösterirken kılı kırk yarar ve senato-
nun gazabına uğramayacak saygın bir isim önerirler. Senato adayı 
yetersiz veya olumsuz değerlendirirse atama yapılamaz. 

Bizim sistemimizde hiçbir kurum cumhurbaşkanının atama-
larını denetleyemez. Cumhurbaşkanları da nadiren liyakatli in-
sanlar atar. Üyeleri altı yıl görev yapmak üzere, yükseköğrenim 
görmüş, en az 20 yıl mesleki tecrübesi olan 50 yaş üzeri vatandaş-
lar arasından genel oyla seçilen 100 kişilik bir senatomuz olsa ve 
cumhurbaşkanının atama yetkilerini kuracağı komisyonların titiz 
incelemesi ile denetlese yararlı olmaz mıydı? Şu anda TBMM’nin 
kullandığı üst kurullara veya yargı yerlerine üye belirleme göre-
vini de senatoya bırakmak gerekir. Buna karşılık, senatonun ya-
sama prosedüründeki yetkisi azaltılabilir. Kanunların yapılma-
sında sadece istişari görüş bildirebilir veya geciktirici veto yetkisi 
kullanabilir. Anayasa değişikliğinde ise onayı mutlaka aranmalı-
dır. Eski cumhurbaşkanları senatonun doğal üyesi olabilir. Mil-
let meclisinden daha uzun süre görev yapacak ve seçim dönemi 
farklı olacak böyle bir senato, karar alma süreçlerinde önemli bir 
yavaşlamaya yol açmadan iktidarın sınırlanmasına ve nitelikli ka-
rarların çıkmasına büyük katkı sağlardı. Siyasetin kalitesini yük-
seltir, “milli iradeyi temsil ediyorum” diyerek despotluğa soyunan 
siyasi aktörleri dizginlerdi. 

İyi İşleyen Bir Başkanlık Modeli Uzak İhtimal

Sorulardan biri, bu hükümet tartışmalarının sonunun nereye 
varacağı, muhtemel gelişmelerin ne yönde olacağı ile ilgiliydi. 
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Türkiye’nin başkanlık sistemini benimseme ihtimalini yüksek 
görmüyorum. Seçimler sonrasında, bu yöndeki bir anayasa de-
ğişikliğini AKP gündeme getirebilir. Şu anda karşı gibi duran 
HDP’yi de yanına çekmeyi kolaylıkla başarabilir. Bu partinin baş-
kanı, her ne kadar “Erdoğan’ı asla başkan yaptırmayız” şeklinde 
propaganda yapsa da, siyaset bir pazarlık işidir. HDP’nin yeni 
anayasa bakımından önceliği hükümet sistemi değil, Kürtlere ta-
nınacak statü (özerklik) dür. Yeni anayasada Kürtlere güçlü bir 
özerklik verilmesi karşılığında HDP’nin başkanlık modeline kar-
şı çıkması için bir gerekçe kalmayacaktır. Çünkü Kürtlerin statü-
sü bu parti için varlık nedeni iken, hükümet modelleri sadece bir 
müzakere ve pazarlık konusudur. HDP barajı geçer ve AKP ile 
birlikte meclisteki oyları bir anayasa değişikliğine yeterse, bunu 
gerçekleştirmek için çalışacaklardır. Yüksek ihtimal gibi görün-
mese de, bu koşullar seçimlerden sonra oluşabilir. 

Benim bu konuda asıl vurgulamak istediğim nokta şudur: Bir 
anayasa değişikliği ile başkanlık sistemi getirilse bile, bu model 
ABD’nin başkanlık sistemi gibi olmayacaktır. Anayasa hukuk-
çularının “başkancı” sistem diye adlandırdıkları, bir tür milli 
şeflik sistemi olacaktır. Çünkü ABD’de bu sistemin iyi işlemesini 
ve mutlak iktidara dönüşmesini engelleyen koşullar bizde yok. 
Kimsenin de bu koşulları gerçekleştirme gayreti yok. Üstelik bu 
koşulların bazıları anayasa maddeleri değiştirerek elde edilemez; 
ancak çok uzun süre içinde, siyasal kültürün değişmesiyle ger-
çekleştirilebilir. Keşke, siyasetçilerimiz bu durumun farkına varsa 
ve olası hükümet krizlerini önleyecek başka sağlıklı reformları 
gerçekleştirse. Nedir bunlar? Konuşmamda da değindiğim gibi, 
seçim sistemini değiştirerek ABD ve İngiltere’deki gibi iki partili 
yapıyı teşvik edebiliriz. Seçim çevresini tek adaylı yaparak güçlü 
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yürütüme karşısına güçlü bir parlamento çıkartabiliriz. Yargıyı 
gerçekten bağımsız, tarafsız ve prestijli kılacak reformları yapa-
biliriz. Mutlak ve keyfi iktidarı engelleyecek kuvvetler ayrılığını 
sağlayabilir, anayasal denge ve fren sistemlerini etkin kılabiliriz. 
Bunları yaptığımızda, hükümet istikrarı da sağlanacağından mo-
del değiştirmeye gerek kalmaz. Yine de değiştirilmek istenirse, 
diktatörlüğe dönüşmeyen, tek adam rejimi gibi çalışmayan bir 
yarı başkanlık veya başkanlık sistemini kurma imkânımız olur.

Benim önerim, Türkiye’de siyasetin iki ana parti etrafında 
kümelenmesini sağlayacak köklü reformlar yapılamıyor veya 
yapılmak istenmiyorsa, mevcut sistemin yaratabileceği olası hü-
kümet krizlerini ve hükümet istikrarsızlığını önlemek için yarı 
başkanlık benzeri bir modeli küçük anayasa değişiklikleri ile ku-
rumsallaştırmaktır. Fransız benzeri bir yarı başkanlık modeliyle, 
bir partinin tek başına güçlü bir hükümet kurduğu durumlarda, 
cumhurbaşkanı geri plana çekilir ve sistem tipik bir parlamenter 
model olarak çalışır. Buna karşılık, seçimlerden hiç bir parti tek 
başına hükümet kuracak çoğunlukla çıkmamışsa ve kurulan ko-
alisyonlar başarılı olamıyorsa, başkan yürütme yetkisinin önemli 
bir kısmını üstlenerek devlet çarkının etkin biçimde dönmesini 
sağlayabilir. Hükümet istikrasızlığını önlemek için, Cumhurbaş-
kanı hem seçimlerin yenilenmesine karar vermek, hem de belirli 
bir süre yürütme iktidarını kullanmak bakımından daha güçlü 
yetkilerle donatılabilir. Bu durumda hükümet modeli parlamen-
terden çok yarı başkanlık benzeri olacaktır. Kuşkusuz, cumhur-
başkanının hangi yetkileri ne zaman ve nasıl kullanacağı iyi belir-
lenmeli ve başbakanla bir yetki çatışması yaşanmamalıdır. Böyle 
bir modelin de ön şartı, yargı bağımsızlığının ve kuvvetler ayrı-
lığının güvence altına alınmasıdır. Bunlar sağlanmadan atılacak 
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adımlar rejimin daha da otoriterleşmesiyle sonuçlanacaktır. Keş-
ke, siyasal aktörlerimiz hükümet istikrarı ve etkili icraat sorunla-
rına seçim barajları veya cumhurbaşkanının yetkilerini arttırmak 
gibi teknik çözümler yerine daha köklü çözümler önerebilse: He-
men her seçimde sağlam bir çoğunluğun desteğine sahip hükü-
metleri ortaya çıkartabilecek bir seçim ve parti sistemini hayata 
geçirecek reformları yapabilse. Bunlar yapıldığında, parlamenter 
sistem, sembolik yetkileri olan bir cumhurbaşkanıyla pekâlâ iyi 
bir biçimde işleyebilir. 

Başkanlık Sisteminden Sonra  
Eyalet Sistemine mi Geçilecek?

Sorulardan biri, başkanlık sisteminin ardından eyalet sistemi 
mi gelecek? Şeklindeydi. Hükümet sistemleriyle devlet biçimleri 
arasında bir zorunluluk ilişkisi yok. Üniter bir devlet başkanlık 
veya parlamenter sistemi benimseyebileceği gibi, federal bir dev-
let de her iki hükümet sisteminden birini kabul edebilir. Örneğin 
federal devlet biçimini benimseyen ABD, Brezilya ve Arjantin 
başkanlık modelini, Belçika, Kanada ve Hindistan parlamenter 
modeli kurumsallaştırmıştır. Bunun gibi, üniter devlet biçimine 
sahip Türkiye, İsrail ve İtalya parlamenter modeli, Şili, Endonez-
ya ve Filipinler başkanlık modelini benimsemiştir. Dolayısıyla, 
ikisi arasında mantıksal bir bağ yok. Türkiye bakımından bu 
soruyu düşündürten husus, hükümet sistemi arayışı ile merkezi-
yetçilikten uzaklaşma arayışlarının aynı tarihsel kesite denk gel-
mesidir. Bir de tabii, bu modelleri talep eden kesimlerin tek ba-
şına anayasa değişikliğini gerçekleştirecek güce sahip olmaması 
ve ancak el ele vererek bu değişikliği yapabilecek olmalarıdır. Bu 
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durumda, seçimlerin ardından AKP’nin başkanlık isteğine kar-
şılık, HDP’nin, federal olmasa bile özerk bölgeli bir üniter devlet 
modelini aynı reform paketi içine yerleştirip meclisin gündemine 
taşımasını bekleyebiliriz. 

Bir an için, yeni anayasada bölgeli devlet veya federal devlet 
modelinin benimsendiğini varsayalım. Bu modelin işleyişi nasıl 
olurdu? Siyasal kültürümüze hâkim olan merkeziyetçi eğilimler 
nedeniyle, kağıt üstünde “federal” bile olsa, sistem bir tür üni-
ter devlet gibi işlerdi. Bu durumu, anayasasında federalizmi ku-
rumsallaştırmış Latin Amerika ülkelerinde, Hindistan’da veya 
Rusya’da görüyoruz. Bu ülkelerde federal (merkezi) yönetim, res-
mi ve gayrı resmi yolları kullanarak eyaletlerin özerkliğine müda-
hale ediyor ve pek çok alanda eyaletlere ait yetkileri fiilen kendisi 
kullanıyor. Federal sistemi işletmek de bir siyasal kültür sorunu-
dur ve kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığını, hukuk devletini 
gerçekleştirememiş devletlerin yapabileceği bir iş değildir. 

Türkiye’de Siyaset, Bir Toplum Mühendisliği 
Olarak Görülüyor

Türkiye’de bu işi güçleştiren özel bir durumdan da söz etmeliyim. 
Bizim partilerimiz, siyasal yelpazenin neresinde konumlanmış 
olursa olsunlar, bir toplum projesine sahiptirler. Meşrutiyetten 
bu yana, partilerimizin tümü, toplumu bir noktadan alıp başka 
bir noktaya götürmek; yeni bir toplum ve bu toplumun temeli 
olacak yeni bir insan yaratmak amacını benimsemiştir. Bu bazen 
laik bir toplum, bazen dindar (ve kindar) bir toplum, bazen sos-
yalist veya milliyetçi bir toplum olabilir. Bu amaca paralel olarak, 
her parti, toplumu yeni bir kimlik üzerine inşa etmeyi hedefler. 
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Bu kimlikler de dini, mezhepsel, milli, sınıfsal vb. olabilir. Kimliği 
ifade edecek terimler de farklılaşır: Türk, Türkiyeli, Türk ve Kürt 
Federasyonu, İslam Devleti vb. Bu denli farklı ve köklü dönü-
şümler, tabandan yükselen güçlü bir talep olmadığı sürece ancak 
devlet yetkilerinin merkezde toplanması suretiyle, otoriter usul-
lerle ve tepeden yapılabilir. Tepeden yapılan değişikliklerin başa-
rılı olma şansı ayrıca tartışılabilir. Burada vurgulamak istediğim 
nokta, ademi merkeziyetçiliği, özerkliği veya federalizmi savu-
nan partilerin bile, toplumu toplum mühendisliği yoluyla köklü 
biçimde değiştirmek istemeleridir. Bu istek kaçınılmaz biçimde 
merkezileşmeyi getirecektir. Anayasada federal yazsa bile, devlet 
çarkı üniter ve merkeziyetçi olarak işleyecektir. Başka türlü yeni 
bir toplum inşa edilemez. Yetkiyi özerk bölgelere veya eyaletlere 
aktardığınızda, her biri farklı biçimde kullanacak ve arzu ettiğiniz 
yeni toplum şekillenmeyecektir. 

İyi işleyen federal sistemlerde, ulusal partiler yeni bir toplum 
yaratmak değil, var olan toplumu iyi yönetmek amacındadır. 
Toplum zaten mahalleden, şehirden, bölgeden ve eyaletten baş-
layarak kendi kendisini yönetir. Federal yönetim, kendi kendi-
ni yöneten toplum için ulusal güvenliği sağlayacak, ekonomide 
ulusal düzenlemeyi yapacak bir çatı işlevi görür. Topluma yeni 
bir biçim, yeni bir kimlik veya yeni bir ideoloji vermeye gayret 
etmez. Esasen, federal veya üniter yapılı olsun, çoğulcu-özgür-
lükçü demokrasilerde devletin böyle bir görevinin olmadığı ka-
bul edilir. Türkiye’de siyasal partiler toplum mühendisliğinden 
vazgeçmedikçe, genel olarak da siyaset, yeni bir toplum yaratma 
sanatı değil, var olanı idare etmek uğraşı olarak anlaşılmadıkça, 
katı merkeziyetçi bir yönetim tarzından başkasına sahip olmamız 
zor gözüküyor. Tabii, bu merkeziyetçilik ve toplumu yeniden di-
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zayn etme çabası, çoğu kez hukukun üstünlüğü ilkesiyle, insan 
haklarıyla, yargı bağımsızlığıyla ve demokrasinin evrensel ilkele-
riyle çelişecektir. 

Günümüzün istikrarlı çoğulcu-özgürlükçü demokrasileri, 
uzak geçmişte devrimler veya köklü reformlarla arzu ettikleri 
toplumun temel taşlarını döşemişler, anayasalarını buna göre bi-
çimlendirmişlerdir. Oralarda siyaset artık yeni bir toplum yarat-
mak için değil, mevcut toplumsal yapıyı veri kabul edip onu daha 
iyi idare etmek için, mevcut yapı içinde toplumsal kesimlerin hak 
ve çıkarlarını savunmak için yapılıyor. Türkiye henüz modernleş-
me sürecini tamamlayamadığı, demokrasinin temelini oluşturan 
rasyonel bireyi ortaya çıkaramadığı ve kimlik sorunlarını çöze-
mediği için, siyaset bu konular üzerinden bir toplum mühendis-
liği olarak yapılıyor. Bu da, merkeziyetçi ve otoriter eğilimlerin 
güçlü olduğu bir siyasal iklime yol açıyor. 

Almanya Parlamentosu Dört Yıllığına Yetkisini 
Hitler’e Devretti

Hitler’le ilgili bir soru vardı. Almanya’da Adolf Hitler 1933’te 
iktidara geldiğinde, 1919 Weimar Anayasası yürürlükteydi. Bu 
anayasa federal devlet biçimini benimsemişti. Hitler’in ırkçı 
ideolojiye dayanan otoriter ve totaliter rejimini kurmak için ilk 
yaptığı işlerden biri, anayasaya dokunmadan eyaletlerin özerk-
liğini kaldırmak olmuştur. Eyaletlerin yasama, yürütme ve yargı 
organlarını işlevsiz kılmış ve onları merkezden atadığı valilerle 
yönetmiştir. Yetkileri merkezde toplamadan diktatörlük kurula-
maz. Almanya’daki merkezileşme bununla kalmamış, devlet ik-
tidarı merkezde de kuvvetler ayrılığını anlamsız kılacak biçimde 
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iktidar partisinde ve giderek onun liderinde toplanmıştır. Din-
leyicimizin de belirttiği gibi, federalizm, tıpkı kuvvetler ayrılığı 
ilkesi veya hukukun üstünlüğü ilkesi gibi iktidarı sınırlayan bir 
ilkedir. Alman ırkının üstünlüğü esasına dayanan totaliter bir 
rejimi, iktidarı sınırlayan bu ilkeleri gözeterek kurmak mümkün 
olamazdı; o nedenle hem federalizm, hem de iktidarı sınırlayan 
diğer tüm ilkeler reddedildi. Katı, hiyerarşik, militarist bir devlet 
düzeni oluşturuldu. 

Almanya örneğini ilginç kılan durum, Hitler’in demokratik 
rejimi yıkıp bir diktatörlük inşa etmesinin bir darbe veya dev-
rim yoluyla değil, en azından başlangıçta demokratik usullere 
uyularak gerçekleştirilmesidir. Diktatörlüğe doğru atılan bütün 
adımlar, biçimsel olarak hukuka ve demokratik usullere uygundu 
ancak önemli provokasyonlar vardı. Hitler’i diktatörlüğe götü-
ren süreç, meclis binasının yakılması ile başladı. Yangın emrini 
Hitler’in verip vermediği meçhul; ama sorumluluk komünistlerin 
üzerine yıkıldı, büyük çaplı tutuklamalar başladı. Hitler, düzeni 
sağlamak için Meclisin onayı gerekmeksizin anayasaya aykırı yasa 
çıkartabilme yetkisi istiyordu. Kısa süre içinde, bu yetkiyi içeren 
Olağanüstü Yetki Yasası meclise sunuldu. Yasanın kabulü 2/3 ço-
ğunlukla mümkün olduğundan, Nazilerin yanı sıra muhafazakâr 
milletvekillerinin de olumlu oyu gerekiyordu. Oylama günü, top-
lantının yapılacağı opera binasına ulaşmaya çalışan 81 komünist 
ve 12 sosyal demokrat milletvekili gözaltına alındı. Yetki yasası 
sosyalistlerin 94 oyuna karşı 444 oyla kabul edildi. Bu yasayla, 
dört yıl süreyle yasa yapma, bütçeyi denetleme, yabancı devlet-
lerle yapılan antlaşmaları onaylama ve anayasada değişiklik yap-
ma yetkisi Parlamentonun elinden alınır ve Hitler’in kabinesine 
verilir. Başbakanın çıkartacağı yasaların da anayasaya aykırı ola-
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bileceği kabul edilir. Böylece, Almanya’da parlamenter demokra-
si son bulur, muhalefet partileri ve sendikalar kapatılır, tek parti 
rejimine geçilir. 

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bizde Kurtuluş Savaşı 
yıllarında bile meclis yetkisini böylesine cömert biçimde devret-
memiştir. Mustafa Kemal’in bağımsızlık savaşını örgütlemek için 
zorunlu gördüğü ve meclisten talep ettiği Başkomutanlık Yetki 
Yasası üç aylıktır. Bu yasayla meclis yasama yetkisini tamamen 
devretmez; yalnızca savaşın yürütülmesi için zorunlu olan karar-
ların alınmasına izin verir. Diğer tüm konularda yasama yetkisini 
meclis kullanmaya devam edecektir. Meclis ayrıca, her üç ayın 
sonunda yetki yasasının uzatılıp uzatılmayacağına karar verir. Bir 
keresinde de bu süreyi uzatmamıştır. 

Federalizm Parçalanmışlığı Arttırır mı?

Son soru şöyleydi: “Federalizm parçalanmışlığı artırır mı?” 
Bütün ülkelerin toplumsal yapılarında şu ya da bu ölçüde et-

nik, dilsel, dinsel, kültürel veya ideolojik farklılıklar bulunur. İster 
üniter, ister federal yapılı olsun, bütün devletlerin amacı bu fark-
lılıkları kapsayan bir üst kimlik inşa etmektir. Bazı ülkelerdeki bu 
tür farklılıklar tarihsel derinliğe sahip olup kökleşmiştir, coğrafi 
alanlarda kümelenmiştir, güçlü bir toplumsal kimliğe dönüşmüş-
tür. Bu tür toplulukları barındıran ülkeler genellikle federal dev-
let sistemini veya özerk bölgelere sahip üniter devlet biçimini be-
nimser. İsviçre, Kanada, Belçika, Bosna-Hersek örneklerinde ol-
duğu gibi: Bu dört ülkeyi merkeziyetçi bir üniter devlet modeliyle 
yönetmek mümkün değildir. Bunu yapmaya çalışırsanız, ülkeyi 
oluşturan topluluklar ayrılmak; kendi bağımsız devletlerini kur-
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mak veya komşu bir devlete katılmak isteyecektir. Bu örneklerde 
federalizm farklı toplulukları bir arada tutan, onları tek bir devlet 
çatısı altında birleştiren bütünleştirici bir işleve sahiptir. 

Bu konuda yakından tanıdığımız Kıbrıs da iyi bir örnektir. 
Bu adadaki Türk ve Rum toplumları bir gün tek bir devlet çatısı 
altında birleşecekse, bu ancak federal bir devlet biçimiyle olabi-
lecektir. Üniter yapılı bir Kıbrıs devleti, adadaki Türk varlığının 
kültürel kimliğinin korunması bakımından büyük sıkıntılar ya-
ratır. Çünkü ada nüfusunun yaklaşık % 80’i Rum, % 20’si Türk 
kökenlidir. Rumların sayısal üstünlüğü, bütün karar alma meka-
nizmalarında Türklerin dışlanmasına ve Rumların her kararı tek 
başına (demokratik biçimde) alabilmesine imkân tanır. 

Soruyu soran dinleyicimiz, muhtemelen, federalizmin sosyal 
yapıdaki parçalanmışlığı arttıran, üniter yapının ise azaltan bir 
işlevi olacağını düşünüyor olabilir. Ancak toplumsal yapıdaki 
farklılıkların derinleşmesi ile üniter ve federal devlet biçimle-
ri arasında bu kadar doğrudan bir etkileşim yoktur. Toplumsal 
parçalanmışlığın derinleşmesi pek çok etkene bağlıdır. İsterseniz 
kendi ülkemizi örnek alalım: 1980’lerden itibaren ayrılıkçı bir si-
lahlı örgüt, bu ülkede on binlerce genci dağa çıkarmayı başardı. 
Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda 40 bin civarında kayıp 
vermesine rağmen, bu örgüt hala güçlüdür ve binlerce elemana 
sahiptir. Bugün geldiğimiz noktada, bu örgütün askeri yöntem-
lerle tasfiye edilemeyeceği kabul edilmiştir. Peki, bu ayrılıkçı ör-
güt hangi ortamda doğdu? Türkiye federal olduğu için, Kürtlere 
bölgesel özerklik tanıdığı için veya ademi merkeziyetçi bir devlet 
yapısına sahip olduğu için mi? Tam tersine, çok katı bir merkezi-
yetçi yapısı olduğu halde bu olabildi. Bazen katı merkeziyetçilik 
ve baskıcı politikalar etnik, dinsel veya kültürel açıdan farklılaşan 
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toplulukların üst (milli) kimliği reddetmesine, ayrılıkçı bir ideo-
lojiye yönelmesine vesile olabilir. 

Belçika örneği de bu konuda çok çarpıcıdır. Bu ülke 1830 yı-
lında kurulduğunda, iki farklı toplumdan (Flamanlar ve Wallon-
lar) oluşmakla birlikte, siyasal yapısı iki toplumlu bölünmüşlüğü 
yansıtmaktan uzaktı. Wallon toplumunun üstünlüğüne dayanan, 
üniter, merkezi, jakoben ve tek resmi dili olan bir devlet söz ko-
nusuydu. Flamanca konuşan nüfus Fransızca konuşan nüfustan 
fazla olmasına rağmen, resmi dil Fransızcaydı. Zamanla, genel oy 
hakkının tanınması ve demokratikleşme süreciyle paralel biçimde, 
Flamanların siyasal yaşamda etkinliğini arttıran, iktidarın paylaşı-
mını amaçlayan ve toplumların özerkliğini sağlayan çeşitli düzen-
lemeler yapıldı. 1898’de yasaların iki dilde yayınlanacağı, 1932’de 
yönetim kademelerinde, orduda, adli kurumlarda ve eğitim ku-
rumlarında iki dilin kullanılacağı esası benimsendi. 1962 yılında 
iki dillilik bölgeselleştirildi: Wallonia illerinde Fransızca, Flander 
illerinde Flamanca kullanılmaya başlandı. Daha sonraki yıllarda, 
1980, 1988 ve 1993 anayasa değişiklikleri ile Belçika üniter devlet 
yapısını terk edip federalizmi benimsedi. Günümüzde, Brüksel’de 
kümelenen küçük bir elit topluluk dışında Belçikalılığı savunan 
kalmadı. Ülkenin dil esasına göre iki ayrı devlete bölünmesi veya 
gevşek bir federasyona dönüşmesini isteyenler çoğunluktadır. 

Bu örneğe bakarak nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Federalizm 
bu ülkede parçalanmışlığı arttıran bir işlev mi gördü dersiniz? 
Yoksa eski katı merkeziyetçi yapı sürdürülseydi ülke daha önce mi 
parçalanırdı? Ayrıca, Flaman toplumunu yok sayan eski merkezi-
yetçi yapıyı Avrupa’nın göbeğinde 20. yüzyılda sürdürmek müm-
kün müydü diye de sormak gerekir. Belçika’da federalizmin parça-
lanmışlığı arttırdığını kabul ederseniz, Almanya’da, Avusturya’da 
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veya İsviçre’de federalizmin aynı etkiyi neden yapmadığını nasıl 
açıklayacağız? Öyle anlaşılıyor ki, ulusal bir kimlik etrafında top-
lumsal dayanışmanın sağlanması pek çok etkene bağlıdır. Bu et-
kenler uyumlu biçimde bir araya getirilemediğinde, benimsenen 
devlet biçimi ne olursa olsun ayrışma, bölünme ve parçalanma ih-
timali vardır. Üniter devlet biçiminin en katı merkeziyetçi modeli 
bile bölünmeye, parçalanmaya karşı bir bağışıklık sağlamaz. Aynı 
şekilde, toplumsal bölünmüşlük çok derinleşmişse, en gevşek fe-
derasyon bile birliğin devamını garanti etmez. 

Prof. Dr. Levent Köker’in Yanıtı
Ayhan Bey 2007 Anayasa meselesini sordu. Bu konumuzla doğ-
rudan bağlantılı değil ama kısaca söyleyeyim, bu 2007 Nisan’ın-
daki cumhurbaşkanı seçiminin Anayasa Mahkemesi’nin o acayip 
kararıyla çıkmaza girmesinden sonra hem seçimleri erkene alan 
bir kararı vardı hükümetin, hem de anlaşılan yeni bir anayasa ya-
parak önümüzü açalım diye bir düşünce oluşmuş.

“Mış” diye konuşuyorum, çünkü Tayyip Erdoğan, Ergun Öz-
budun hocayı arayıp bir ekip kurarak yeni anayasa için bir taslak 
hazırlaması ricasında bulunmuş. 

Anladığım kadarıyla, ekip için de belki kendi siyasi görüşleri-
ne yakın zannettikleri veya öyle düşündükleri birkaç isim de söy-
lemişler ama Ergun Bey bana, Haziran 2007’de telefon edip böyle 
bir ekipte yer alıp alamayacağımı sordu. Benim birinci sınıftan 
beri hocam olan birisi Ergun Bey, başka bir şey söylememe de 
gerek yok kendisi hakkında, dolayısıyla ben pek de fazla düşün-
meden kabul ettim. 

Biz Haziran 2007’de çalışmaya başladık, 2007 Eylül’üne kadar 
çalıştık.
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2007 Eylül başında tesadüfen ben bir konferans için Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gittiğim sırada, geri kalan beş kişilik ekip, 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ileri gelenlerine bu taslak çalışma-
yı Sapanca’da bir ortak toplantı yaparak, sundular. 

AKP “işte Yeni Anayasa Taslağımız Bu”  
Diye Halkın Önüne Çıkacaktı

Sonradan, Adalet ve Kalkınma Partisi, yetkili kurullarında bu 
anayasa taslağını görüşecekti ve “İşte yeni anayasa taslağımız bu” 
diye halkın önüne çıkılacaktı. 

Bu hiçbir zaman olmadı biliyorsunuz, dolayısıyla o çalışma 
orada öyle kaldı.

O çalışmada, bizim üzerinde altı kişi olarak anlaşamadığımız 
temel konular, sonradan, Uzlaşma Komisyonu’nun da üzerinde 
anlaşamadığı temel konular arasında yer alıyor. Bunlardan sonra 
şu meşhur 66. maddedeki “Türk vatandaşlığı”nın nasıl yazılacağı 
konusunda: Mesela üç alternatif sunduk, bu alternatiflerden han-
gisini AKP benimsedi bilmiyoruz ama Uzlaşma Komisyonu’nda-
ki performanslarından anlıyoruz ki önce “Türk” kelimesi, Türk 
olarak vatandaşlığı tanımlamaktan mesela vazgeçecekken, sonra 
işte yeniden bir “Türk”e dönme oldu. 

Mesela anadilde eğitim yasağını biz anayasadan çıkartmıştık, 
o konuda aramızda bir anlaşmazlık olmamıştı ama “Genelkur-
may Başkanı’nın Statüsü” savunma bakanına mı bağlansın, baş-
bakana mı yoksa cumhurbaşkanına mı bağlansın? Cumhurbaş-
kanına karşı bir sorumluluk filan gibi bir düzenleme; orada da üç 
alternatif sunduk filan. 

İşte en fazla yapabildiğimiz başlangıcını biraz nötralize etmek, 
Atatürk milliyetçiliği, “Kutsal Türk Devleti’nin bütünlüğünü be-
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lirleyen bu anayasa” gibi ifadeleri ortadan kaldırmak, bir de yerel 
yönetimlerin kendi gelir kaynaklarını temin etmek üzere kendile-
rinin karar alabileceklerinin önünü açan bir düzenleme yapmak, 
ki sonradan değerli profesör Birgül Ayman Güler “Bu anayasayla 
federalizm getirilmek isteniyor” diye bize epey bir çıkışmıştı.

Bazıları da “Laiklik elden gidiyor” dediler, çünkü biz Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nı da anayasadan çıkarma konusunda anlaşmış-
tık, bu da “Laiklik elden gidiyor” oldu. 

Bir de 24. maddedeki bu zorunlu din dersleri konusunda anla-
şamamıştık, mesela orada ben, bu hükmün kaldırılmasından ya-
naydım ama bazı arkadaşlar kalmasından yanaydı. Bu tartışmalı 
konularda çok alternatifli bir metin çıkardık. Sonraki cevval tar-
tışmalara bakınca, bizim hazırladığımız 2007 taslak metni, bayağı 
zavallı bir 1982 revizyonu gibi kaldı ama, o zamana göre bakarsa-
nız, son derece radikal değişiklikler öneren bir anayasaymış gibi 
epeyce de şimşek çekmiştik, hâlbuki aslında öyle değildi. 

Kıta Avrupa’sında bir başkanlık sistemi olmadığı, başkanlık 
sistemi daha ziyade Amerika kıtasına has bir şey veya bazı Af-
rika ülkelerinde var. Galiba Uzakdoğu’da da örnekleri var. Ben 
çok ayrıntısını bilmiyorum ama Kıta Avrupası daha ziyade parla-
menter veya Vilajlı’nın katkısıyla kullandığımız tabir olarak yarı 
başkanlık.

Prof. Dr. Oktay Uygun’dan Ek Katkı
Nerelerde başkanlık sistemi var, bir liste var, isterseniz okuya-
yım mı?

Afganistan, Angola, Arjantin,Bolivya, Brezilya, Brundi, Şili, 
Kolombiya, Komorro Adaları, Kongo, Kosta Rika, Kıbrıs, Ekva-
tor, El Salvador, Gana, Guatemala, Honduras, Endonezya, Kenya, 
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Liberya, Maldivler, Meksika, Nikaragua, Nijerya, Panama, Para-
guay, Filipinler diye gidiyor…

Prof. Dr. Levent Köker’in Yanıt Devamı
Şimdi buradaki sıralamaya çok şaşırmayın. Benim aklımda yan-
lış kalmadıysa Amerika kökenli ciddi bir kuruluş olan Freedom 
House’un bu özgürlüklerle ilgili ülkeleri sınıflandırması var, bu-
radaki ülkelerden bazıları Türkiye’den daha özgür ülkeler, adını 
duyunca bura nere dediğimiz pek çok ülke aslında Türkiye’den 
özgür görünüyor. Türkiye yarı özgür statüde, hatta en son 2013 
raporunda galiba basın özgürlüğünde, özgür olmayan ülkeler 
kalsifikasyonuna düştü. Tabii başkanlık sistemiyle demokrasi 
arasında ve tabii ki özgürlükçü bir demokrasi arasında ve geliş-
mişlik arasında ilişki var. 

Sayın cumhurbaşkanı son derece çelişkili bir biçimde ve ken-
di işine geldiği şekilde birtakım korelasyonlar kuruyor. Mesela 
“Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın en büyük ekonomisi” 
olduğunu söylüyor, sonra diyor ki “Amerika Birleşik Devletleri en 
iyi demokrasi, en gelişmiş demokrasi” diyor;Ne sistemi var? 

Başkanlık sistemi, yani alalım: Sonra ama “Obama sağlık re-
formu bile yapamıyor, zavallı” diyor. 

Amerika Dışında Galiba Başkanlık Sistemi Yok

Amerika’da başkanlık sistemi var ve sanki demokrasinin işlemesi 
ve büyük bir ekonomik performans göstermesi buna bağlıymış 
gibi söyledikten sonra, Amerikan başkanının yetkilerinin azlığın-
dan şikâyetle daha yetkili bir başkanlık makamının talep edildi-
ğini anlıyoruz. 
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Daha yetkili bir başkanlık makamının talep edildiğini anlı-
yoruz ama daha yetkili bir başkanlık kurumuna sahip olan ül-
keler, Oktay’ın bahsettiği Meksika vesaireye baktığımız zaman 
da, onlar dünyanın en gelişmiş ülkeleri filan değiller. O yüzden 
ben de merak ettim, hani zaten böyle bir şey çıkacağını bekliyor-
dum da, arada bir-iki arkadaşıma da söyledim, dünya gelişmişlik, 
“İnsani Gelişmişlik Endeksi” var, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın, yani G20’ye baktığınız zaman orada sadece gayri 
safi milli hâsıla büyüklüğüne göre dünyanın ilk 20 büyük ekono-
misini sıralıyorsunuz, ama “Human Development Index”e girdi-
ğiniz zaman beşeri gelişmişlik endeksindeki yeri önemli ülkele-
rin, asıl o önemli, çünkü sadece ekonomik büyüklük değil yok-
sulluk, eğitim, yeni doğanların ölüm oranları vs. yaşam kalitesiyle 
ilgili, gelir dağılımıyla ilgili de göstergeler var. 

Şöyle ilk 20’ye ben baktım, Amerika dışında galiba başkanlık 
sistemi yok gibi, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama Amerika 
Birleşik Devletleri başkanlık sistemi bakımından bir istisnai ola-
rak duruyor, aynı zamanda, başkanlık sisteminin özgürlükçü bir 
siyasi rejimle birlikte çalıştırabilmek bakımından da bir istisna. 

Ünlü, çok değerli bir Amerikalı anayasacı olan Bruce Acker-
man var, ondan bir cümle ile bahsetmek isterim. “Amerikan siste-
minin ihraç edilemezliği” üzerine epey ciddi ve temellendirilmiş 
yazıları var. Ona rağmen biz, yok ille de Amerikan sistemini ala-
cağız diyorsak o başka ama, öyle bir niyetimizin de olmadığı açık.

Başkanlık sistemi ile ilgili ikinci bir şey var: Bizim ölçeğimiz-
deki ülkelerde, yani yüzölçümü ve nüfus büyüklüğü olarak bu ka-
dar büyük bir toplumda, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni başkanlık sistemi 
olarak görüyoruz ama tabii orada bir Ada’dan bahsediyoruz ve 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk tarafı, zaten şimdi o cumhuriyetin 
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içinde değil; 1 milyonluk nüfustan bahsediyoruz. Meksika’ya, 
Şili’ye, Arjantin’e, Brezilya’ya falan baktığımızda oralarda başkan-
lık sistemi var ama bunların büyük çoğunluğu federasyon; bir 
defa bunu tespit etmemiz lazım.

Başkanlık Sisteminin Olduğu Ülkelerde  
İki Meclis Meselesi Var

Sayın cumhurbaşkanına da buradan bir not göndereyim, zanne-
derim danışmanları onu yanlış bilgilendiriyorlar: “G20 ülkele-
rinin 10’u başkanlık” diyor, G20 ülkelerinin 6’sı başkanlık, 10’u 
değil. Yarı başkanlığı da başkanlık sayarsanız, Güney Kore ile 
Fransa’yı ekleyip 8’e çıkabiliyor; bilmiyorum Oktay buna bir şey 
der mi ama benim gözlediğim, bir defa 10 değil 6 ve bu 6’nın 5’i 
federasyon. Bir tek Endonezya federasyon değil, dolayısıyla biz 
başkanlık sistemini tartışacaksak, hakikaten çok ciddi olarak söy-
lüyorum bunu –federasyonla ilgili sorular da soruldu- ben fede-
rasyona, böyle peşin peşin, zaten karşı değilim. Zaten Türkiye’de 
bir federasyon talebi olan bir siyasi parti de var biliyorsunuz. Hak 
Par; Anayasa Mahkemesi’nin kapatılma şerhinden de ancak kur-
tuldu 2008’de.Kürt meselesine çözüm bağlamında Hak-Par’ın 
önerdiği, bir federasyon çözüm. Her hâlükârda bir defa şunu da 
burada söylemiş olalım: Bizim, bir hükümet sistemini tartışma-
mız lazım. Mutlaka ve mutlaka yeni bir anayasa bağlamında ola-
bilecek bir tartışma ve bu yeni anayasanın, sadece yasama yürüt-
me ilişkilerine indirgenemeyecek kadar geniş ve derin başka bir 
bağlamı var. O da, Kürt meselesi başta olmak üzere, Türkiye’nin 
toplumsal çoğulculuktan kaynaklanan siyasi talepleri, yeni bir 
sistemde nasıl örgütleyebileceği ve bunun için de merkeziyetçi-
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likten kurtulmuş bir siyasal yapının, anayasada yer alması, bence 
gayet net bir biçimde bir ihtiyaç. 

Dolayısıyla bunun adı federasyon olmayabilir ama federas-
yonla uniter devlet arasında bölgesel devlet diye tabir ettiğimiz, 
bölgelere yasama yetkisini veren –tabii bunun da modaliteleri çok 
değişken olabiliyor- ama hiçbir şekilde, tek bir yasama organının, 
merkezden bütün kanunları yapan bir güç olarak tasavvur edil-
mediği başka sistemi düşünmemiz lazım. 

Bu bağlamı göz önüne almayan bir sistem tartışması, başkan-
lık da olsa, yarı başkanlık da olsa, parlamenter de olsa, zaten biraz 
boşuna bir tartışma oluyor.

Bir de şunu bilmemiz lazım: Başkanlık sisteminin olduğu ül-
kelerin büyük bir bölümünde de federasyonun yanı sıra, bir de 
iki meclis meselesi var. -Sayın Çepni bu konuda çok eski tabirle 
muasrırdır- yalnız bizde şöyle bir kötü hatırası var iki meclisli li-
gin, kötü hatıra biraz 1961 Anayasası’ndan kaynaklanıyor. İkinci 
meclis, yani senato, demokratik ülkelerde özgürlüklerin, federatif 
yapının korunmasının filan bir güvencesi, merkezin gücünü bir 
şekilde kontrol etmenin bir aracı. Buna karşılık Türkiye’de 1961 
Anayasası ile getirilen Cumhuriyet Senatosu özgürlüklerin gü-
vencesi olmaktan ziyade, halkın seçtiği siyasi kadrolara duyulan 
güvensizliğin bir kurumu olarak getirildi. Dolayısıyla Mümtaz 
Soysal’ın da 1968 ve 69’da iki defa yayınlanan ve dört defa askeri 
mahkemede, 12 Mart zamanında, komünizm propagandasından 
mahkûm olmasına da neden olan, her defasında Askeri Yargıtay 
bozuyor, askeri mahkeme, sıkıyönetim mahkemesi hocayı yine 
mahkûm ediyor filan. Orada da bu konuyla ilgili bir alt başlık 
vardır “çoğunluk konusu” diye. 1961 Anayasası’nı belirleyen şey, 
demokratik seçimle işbaşına gelen çoğunluğun, özgürlükleri or-
tadan kaldıracağı korkusu değil. 
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Biz bugün o korkuyu duyuyoruz, bugün o bakımdan 
Türkiye’de yeni bir noktadayız ama 1961 Anayasası’nı yapanların 
korkusu, seçimle işbaşına gelen çoğunluğun, Cumhuriyet’e zarar 
vereceği korkusuydu, yani devleti yıkacakları, devleti başka bir 
şeye dönüştürebilecekleri korkusu. 

O yüzden, vesayet dediğimiz şey, devletin asıl sahiplerinin, bir 
şekilde, belli yerlerde, o yerlerden biri Anayasa Mahkemesi, biri 
Cumhurbaşkanlığı, birisi Milli Güvenlik Kurulu, diğeri Cumhu-
riyet Senatosu. Özellikle Cumhuriyet Senatosu içindeki, tabii se-
natörler ve kontenjanlar filan. 

Bu nedenle biz bugün ikinci meclisi düşünmeliyiz. İki mec-
lisli olmadan hakikaten demokrasiyi işletmek zor, belki de hat-
ta mümkün değil. İki meclisliliği biz, Kürt sorunu başta olmak 
üzere bu bağlamda yerelleşmenin bir uzantısı olarak ve demok-
rasinin güvencesi olarak, Türkiye’nin toplumsal çoğulculuğunun 
siyasal alandaki güvencesinin bir teminatı olarak düşünmeliyiz 
diye düşünüyorum. Bu konuyu burada bırakayım mı? 

Toplumun Sınıfsal Yapısı Hitler’i Yükseltti

Hitler rejimi ile ilgili bir şey söyleyeyim. 1919 Weimer 
Anayasası’nın bir 48. maddesi var. Duverger’in zaten yarı baş-
kanlık tipolojisinde Weimer’ı da yarı başkanlık sistemleri ara-
sında görüyor. Çünkü Almanya’da cumhurbaşkanı, Wimer 
Anayasası’na göre doğrudan halk tarafından seçiliyor ve acayip 
yetkileri var: Başbakanı atamak, başbakanı görevden almak, 
meclisi feshetmek, kararname çıkartmak vs. Bir de bu 48. Mad-
dede, kamu düzeninin bozulduğu ve bunun restore edilmesi için 
ihtiyaç duyduğu durumlarda, silahlı kuvvet kullanmaya kadar 
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da varan bir yetkisi var. Bütün temel hak ve hürriyetleri kısmen 
veya tümüyle askıya alma yetkisi var. Zaten üst üste yapılan se-
çimlerde, Sosyal Demokrat Partisi’nin, Komünist Partisi’nin ve 
Nasyonal Sosyalist Partisi’nin, hiçbirinin hükümet kuramaması 
sonucunda, işte biraz da bu madde üzerinden bir diktatörlük re-
jiminin kurulmasının yolu açılıyor. Tabii toplumun sınıfsal yapısı 
da biraz Hitler’i,yükselen Alman işçi hareketine ve komünist ha-
rekete, sosyalist harekete karşı desteklemeyi emrettiği için, öyle 
bir mecburiyet karşısında Hitler’in yükselişinin yolu da açılıyor. 

Yalnız enteresan bir şey, Duverger’in fikrine göre, Alman Ana-
yasası’ndaki bu sistem olmasaydı, yani yarı başkanlık niteliği ta-
şıyan bu sistem olmasaydı Weimer Almanyası’nın çok daha önce 
çökmüş olacağı, yani bu sistem sayesinde biraz daha dayandığı 
diye bir görüşü var.

Av. Adil Demirci
Sorulara devam edelim. Vaktimiz daralıyor. Oktay hocamızın 
vakti sınırlı, toplantıdan erken ayrılacak, bunu da gözeterek üç 
tane soru alalım. 

Ercan...: Parlamenter rejimin restore edilmesi için, parlamenter 
sistemin restore edilme şansının olup olmadığını merak ediyo-
rum, acaba güçlenmiş parlamenter araçlarla ihlal edilebilir mi ya 
da korunabilir mi? 

Sadi Yumuşak: Ben soruma cevap alamadım, sanki gürültüye 
gitti. Tekrarlarsam: Atatürk İnönü dönemini nereye oturtuyoruz, 
onun cevabını alamadım.
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Celal Yıldırım: Levent hocama bir soru sormak istiyorum: Şöy-
le bir tablo ortaya çıksa: AKP 276 milletvekili çıkardı; Tayyip 
Erdoğan’ın beklentilerini hükümetle Tayyip Erdoğan’ı çatıştıran 
ne olabilir? Bu çerçevede AKP 275’in altına düştüğünde, bir koa-
lisyon hükümeti söz konusudur, Cumhuriyet Halk Partisi hükü-
meti kuruyor, diğer iki parti –diyelim ki hayal- Cumhuriyet Halk 
Partisi’ni destekleme gibi bir durumdalar. Cumhurbaşkanının ne 
tür yetkileri var, erken seçime götürme yetkisi var mı yok mu?

Gökhan Yerlikan: Seküler, otoriter özellikler gösteren bir kurucu 
sistemin, tırnak içinde “sağ yönleri” olan bir zihniyetin, -Tayyip 
Erdoğan’dan bahsediyorum- sizce gerçekten milliyetçilikle, dev-
letçilikle, mezhepçilikle, demokrat, açık, insan merkezli başkan-
lık sistemi kurması konusu sizce mümkün olur mu? 

Ertuğrul Çepni: Çift meclis konusunu tekrar ettikleri için, O ko-
nuda da bir şey söylemek istiyorum: 1961 Anayasası’nın getirdiği 
Cumhuriyet Senatosu kötü bir sonuç vermiştir ama bunun nede-
ninin yapılanma sonucu olduğu görüşünde, yalnız ben o görüşte 
değilim. Zafer Tunaya hocamız da sekiz sene sonra “Biz sulan-
dırdık, istemiyorduk senatoyu, halk baskısı olduğu için zoraki 
alıştırdık” dedi.

Bu arada kendi siyasetçimiz Ali Fuat Başgil’in çok veciz bir 
söylemi var, onu paylaşmak isterim, çift meclisle ilgili der ki 
“Meclisin biri toplumun yüreğiyse eğer ikinci meclis beynidir” 
der. Çok veciz bir sözdür. 

Bir kere demokrasi olsun, bu sistemler olsun, Hıristiyan kül-
türünden gelmiş sistemlerdir. Bence bu kadar şeye katılmamamız 
lazım, gerekirse bizim yaratıcı olmamız lazım; daha iyisini, daha 
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güzelini yaratabiliriz diye düşünüyorum, ben bu kadar rahat ba-
kıyorum. 

Hitler’le ilgili beni ilgilendiren tarafı şu: ben Weimer 
Anayasası’nı destekleyen bir kişi değilim. Weimer Anayasası’nın 
sonucu 1930 yılına gelindiğinde parlamentoda 28 tane parti var-
dır; Hitler o parti arasından çıkmıştır. 

Tatyos Bebek: Ben konuşmayacaktım aslında, Ertuğrul Bey dedi 
ki “Bütün bu sistemler Hıristiyan kültüründen alınmıştır”. Bir 
Hıristiyan olarak bu söylemi anlamlı ve doğru bulmuyorum. Bu 
zihniyet bizleri başka yerlere götürür.

Prof. Dr. Oktay Uygun’un Yanıtı
Şimdi son sorudan başlayabiliriz, bu hep sorulur. Türkiye için 
parlamenter sistem diyoruz ama aslında İnönü dönemini nere-
ye koyacağız? Atatürk ve İnönü dönemini, demokratik hükümet 
sistemleri içinde değerlendiremeyiz, değerlendirmememiz gere-
kir. Nitekim Burhan hocanın da baktığı Wikipedia’daki hükümet 
sistemlerine göre ülkelerin sıralamasında mesela Çin gibi, Kuzey 
Kore gibi, Küba gibi ülkeler yer almaz, çünkü onlar çok partili sis-
temler değil, demokratik hükümet sistemleri kastedilerek yapılır. 
Bu ülkeler tek parti rejimleri olarak ayrı bir kategoridedir: hükü-
met sistemi dışında, devlet biçimi olarak ayrı bir yere konulur.

Türkiye’de tek parti rejimi, 1945 yılına kadar, İkinci Dünya 
Savaşı sonrasına kadar ki rejim, bir diktatörlüktür, otoriter bir re-
jimdir. Zaten demokratik olma iddiası, sadece, rejimin halka da-
yanması kaynağı bakımından, bir ilahi iradeye değil, halktan kay-
naklanan bir rejim olduğu noktasındadır: Serbest seçimler yok-
tur, yargı bağımsızlığı yoktur, normaldir, çünkü Türk Devrimi’nin 
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rejimidir. Nasıl Fransız devrimi demokratik bir devrim değilse, 
o reformları yapan hükümetler hiçbir şekilde demokratik değil-
se, tepeden inme yöntemlerle yapılmışsa, Türk Devrimi de, Rus 
Devrimi de, İran Devrimi de, tepeden inme rejimlerle, otoriter 
yöntemlerle temel ilkeleri yerleştirmişlerdir. 

Parlamenter Sistemi Nasıl Restore Ederiz

Dolayısıyla parlamenter midir-başkanlık mıdır tartışması burada 
bir şey ifade etmiyor. 1945’ten sonra biz ne olduk, bunu tartışma-
mız lazım. 

1945’ten sonra biz de başkanlık, yarı başkanlık diye adlandı-
rabileceğimiz bir dönem yok; parlamenter sistemin iyi işlediği, 
kötü işlediği, aynı zamanda askeri vesayetin de uzun süre devam 
ettiği modellerdir.

İkinci olarak parlamenter sistemi nasıl restore ederiz, onunla 
nasıl devam edilir? Sanırım hiç kimse şunu söylemiyor: “bizim 
mükemmel bir parlamenter rejimimiz var, hiçbir arayış içine 
girmeyelim” diyen zaten yok. 1961 Anayasası’nda bu sıkıntıları 
gördük: Teknik kusurları yüzünden başımıza neler geldi; cum-
hurbaşkanı seçilemedi, koalisyonlar yürütülemedi, pek çok tek-
nik kusuru vardı.

1982’nin de vardı; epeyce iyileştirmeler yapılmasına rağmen 
en önemli sorunumuz, anayasal düzeyde demokrasiyi yerleşti-
recek, çoğulculuğu-katılımcılığı yerleştirecek bir modelimizin 
olmayışıdır. Bunlar olmadan hükümet sistemini tartışmak biraz 
lüks gibi duruyor. 
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Partilerin İşleyişini Demokratik Kılabiliriz

O yüzden seçim sistemini-parti sistemini değiştirelim derken, 
önce bunu yapmamız lazım. Gerçekten Ankara’ya giden millet-
vekillerinin, milletin vekili olması lazım, parti başkanının iki du-
dağına bakan insanlar olmaması lazım. Seçim sistemi ile bunu 
büyük ölçüde yapabiliriz. Partilerin işleyişini demokratik kılabi-
liriz, gerçekten yerel örgütler merkezi belirler-etkiler.

Bun reformları yapmaya hangi parti yanaşıyor? 
Bakın, hiçbir parti yanaşmıyor.
Bu ülkede 20 yıla yakın ön seçim zorunluluğu vardı, kimsenin 

aklına gelmiyor; Bu seçimde CHP yaptı, güzel ama yetmez, eğer 
gerçekten demokrasi istiyorsak, sadece ülke yönetimini demok-
ratikleştirerek demokrasi kuran hiçbir ülke olmamıştır. Alman-
ya, İtalya, Portekiz gibi, iki Dünya Savaşı arasında diktatörlüğe 
yönelen ülkeleri inceleyen siyaset bilimciler şunu gördüler: Sivil 
toplum kuruluşları demokratik olmadığı için bu ülkeler dikta-
törlüğe kaydı, yani dernekleriniz, sendikalarınız, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarınız, partileriniz demokratik de-
ğilse, hatta aileniz demokratik değilse, siz ülke düzeyinde de de-
mokrasiyi kuramazsınız. 

Bizim apartman yönetimlerimiz bile demokratik değil, niye? 
Hiç ilgi göstermeyiz, emekli bir asker gelir yönetir işte!
Bu mantıkla demokrasiyi kuramayız. Yerelden başlayacağız, 

mahalleden başlayacağız, aileden başlayacağız, bunun yollarını 
arayacağız.

Burhan hocaya son bir örnek vereyim, başkanlık sisteminde 
hep ne düşünürüz?

“Başkan Amerika’da süper güç, bütün yargıçları atar” doğru 
atıyor ama ben de senato alt komitesinin siyah bir yargıcın atan-
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ması ile ilgili kayıtlarını internetten okudum, hukuk “felsefesi 
dersinde” onu örnek olarak kullandığım için, çok şaşırdım. 

Tabii ki o yargıcın verdiği bütün kararlar inceleniyor ama konu 
sadece liberal midir, muhafazakâr mıdır tartışması değil; büyük 
bir akademik ciddiyetle incelemişler, yani federal bir sistem oldu-
ğu için, bu yargıç, eyaletlerin yetkisinin artırılmasından mı yana, 
federal yönetimin yetkisinin artırılmasından mı yana? Ekonomiye 
devlet müdahalesini nasıl karşılıyor, bu tür teknik şeye girmişler ve 
daha sonra başkan yardımcısı olan All Gore çıkıp “Bu adamı yargıç 
yapmamalıyız” diyor, en önemli argümanı da şu: “Bu yargıç ana-
yasanın üstünde birtakım doğal hukuk ilkelerine inanıyor. Anaya-
sayı değil, o ilkeleri uygulayacak, yargıç olduğunda” deyip reddini 
istiyor. Bir oy farkla yargıç atanabiliyor, tabii All Gore, Amerikan 
Anayasası’nı açıp baksa kurucu babalar orada demiş “Birtakım il-
keler var ki bunlar tartışılmaz, Tanrı tarafından konmuş her insan 
eşit doğar, özgür doğar vs.” ama aradan çok zaman geçtiği için ana-
yasanın üstündeki o ilkeler unutulmuş. 

Şunu demek istiyorum, biz çok yüzeysel bakıyoruz: Başkan 
aslında hiçbir şey yapamaz, senatonun onayı olmadan hiçbir şey 
yapamaz. Senatonun onayı basit bir onay değildir. Biz de RTÜK 
üyelerini meclis seçiyor, nesini tartıştı? Hiçbir şeyini tartışmadı. 
Partiler kendi kontenjanlarını buldular, kimse tartışmadan onlar 
atandı. Bizim yüksek yargıçlarımız da öyle, kamuoyu bunların 
geçmişte ne kararlar verdiğini bilmiyor. Öyle bir komisyon kur-
sak parlamentoda, aylarca didik didik etseler bu insanların ya-
şamını; nerede ne karar vermiş, neyi savunuyor. Çıkıp kendini o 
komite önünde savunmak durumunda kalsa, o zaman gerçekten 
liyakatli insanlar, nitelikli hukukçular atanabilir, ama bizim böyle 
bir geleneğimiz yok, bunu arayan bir toplum da yok, talep de et-
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miyoruz, yani Şark usulüyle, Garp usulü bir modeli uygulamaya 
çalışacağız, pek doğru gelmiyor bana. 

Prof. Dr. Levent Köker’in Yanıtı
Celal Bey’in sorusu da o yüzden hoş bir soru. Şimdi 7 Haziran’dan 
sonra 276 ve altında kalırsa –ben o rakamları değiştireyim isterse-
niz, 330 olsun- 400 bence herhalde mümkün değil de çok olağa-
nüstü, yani hile olması lazım anca, yani 400 çıkarsa...-

Bu durumda ne olur sorusuna, işte en baştaki sunuşumda işa-
ret etmeye çalıştım; o dört parametreye bakarak cevap verebiliriz. 

Birincisi, anayasanın gerçek durumu nedir, yani anayasa cum-
hurbaşkanına hangi yetkileri veriyor? Aslında anayasa cumhur-
başkanına, siyasi karar alma süreçlerinde etkili olabilecek hemen 
hemen hiçbir yetki vermiyor, yani yargıçların atanması için yetki 
veriyor, doğru ama mesela Anayasa Mahkemesi’nin 17 yargıcın-
dan 14’ünü atıyor ama bu 14’ün sadece 3’ünü kendi bildiği gibi 
atayabiliyor. Tabii onun da belli şartları var, belli özelliklere haiz 
olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından atayabiliyor 
ama geriye kalan üyeler Yargıtay tarafından aday gösteriliyor, ba-
rolar tarafından aday gösteriliyor veya Danıştay tarafından aday 
gösteriliyor ve onların arasından seçerek atayabileceği üyeler. 

Cumhurbaşkanının Yetkileri Anayasada Belirli

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na üye atayabiliyor, tabii 
bunları değiştirebilirdik, yani bu konuda başka sistemleri benim-
seyebilirdik. Benim hep aklıma gelen mesela 1961 Anayasası’nın 
askeri müdahaleden sonra değiştirilmiş biçimiyle değil de önceki 
hali. Mesela bir Yüksek Hâkimler Kurulu ayrı, Savcılar Yüksek 
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Kurulu ayrı; Yüksek Hâkimler Kurulu 18 üyeden oluşuyor, 6’sını 
parlamento seçiyor, 3’ünü Millet Meclisi, 3’ünü Cumhuriyet Se-
natosu seçiyor, öbür 6’sını Yargıtay üyeleri seçiyor, öbür 6’sını da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, pardon öbür 6’sını da yargıçlar 
kendileri seçiyorlar. Böyle bir sistemi vardı 1961 Anayasası’nın 
ama 12 Mart müdahalesi ile bunu değiştirdiler ve bürokratik, 
daha bürokratik bir mekanizmaya dönüştürdüler. 

Neyse, ben konuyu dağıtma eğilimindeyim.
Cumhurbaşkanının yetkileri anayasada belirli, dolayısıyla o 

yetkiler çerçevesinde baktığınız zaman Burhan hocanın da söy-
lediği üzere, daha baştan beri gelen bir anayasaya aykırılık duru-
mu var. Bugün ortaya çıkan anayasa tanımazlık meselesini zaten 
Sayın cumhurbaşkanının kendisi de kabul ediyor ki en başta siz 
söylediniz, “Parlamenter sistem bekleme odasında” demek, zaten 
7 Haziran’a kadar bekleme odasında demektir.

Anlaşılan 8 Haziran’daki sonuca göre sayın cumhurbaşkanı 
parlamenter sistemi, bekleme odasından çıkarıp yürürlüğe koy-
mak zorunda kalabilir. Başkanlık sistemi doğrultusunda bir ana-
yasa değişikliği yapılamıyorsa, hele Ak Parti tek başına hükümet 
kurmakta da zorlanıyorsa, bence 280-290 milletvekili bile kritik 
bir sayıdır ama 340-350 filan olursa, o zaman parlamenter sistem 
bekleme odasında yok, artık o başka bir yere yollanmak üzere 
başkanlık önerisi gelir. 

Tabii şunu da bilmeden konuşuyoruz, şimdi Ak Parti seçim 
beyannamesini açıklayacak ve başkanlık sistemi bu beyannamede 
yer alacak” dedi hem sayın başbakan hem sayın cumhurbaşkanı:

“Tamamını okumadım” haksızlık etmeyeyim, “tamamını 
okumamış, o bölümü okumuş!” ve diyor ki –oldukça ayrıntılı 
yazmış- “Ben de kendi fikirlerimi beyan ettim” diyor. Kelimeler 
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benim hafızamda hemen hemen doğru kalmış zannediyorum, 
ayrıntılı bir başkanlık önerisi yazılmış beyannameye, öyle söyle-
di. Dolayısıyla bekleyelim bakalım bu ayrıntılı başkanlık önerisi 
içinde ne var. Burada benim garibime giden, eğer bu başkanlık 
önerisiyse, başkanlık sisteminde başbakan olmaz, böylece Türki-
ye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihinde ilk defa bir başbakan seçime 
girerken “Seçin ki ben ortadan kaybolayım” diye propaganda ya-
pacak ki, bu da enteresan bir şey! Yani kendi kendisini yok etmek 
üzere ama beklemek lazım; başkanlık sistemi ayrıntılı yazılmış ve 
muhtemelen cumhurbaşkanının da değerli katkılarının olduğu 
bu öneriyi görmemiz lazım, bunu görelim, çünkü bakarsınız yarı 
başkan da çıkar. Anayasanın gerçek durumu bu işi mümkün kıl-
mıyor, siyasi geleneklerimiz de bunu mümkün kılmıyor.

Yanlış hatırlamıyorsam 1995 seçimlerinden sonra Doğru Yol 
Partisi ile Anavatan Partisi bir Anayol hükümeti kurdular, fakat 
o Anayol hükümetinin güven oylamasında rahmetli Ecevit’in ta-
biriyle “çekinser oylar” hesaba katılmadan hükümete güvenoyu 
verildiği anlaşılıyor. “Evet” diyenler fazla, “hayır” diyenler az ama 
toplantıya katılanların yarıdan 1 fazlası “evet” dememiş, çünkü 
bazıları “çekinser” oy kullanmış. O yüzden Mustafa Kamalak, -o 
tarihte Refah Partisi milletvekili- Anayasa Mahkemesi’ne bu gü-
ven oylamasının iptali istemiyle gitti ve Anayasa Mahkemesi de 
bence biraz yetkilerini zorluyor. Çünkü meclis kararları Anayasa 
Mahkemesi’nin denetimi dışındadır, ancak fiili iç tüzük değişikli-
ği niteliğinde gördüğü meclis kararlarının denetliyor ve sonunda 
bu güven oylamasını da iptal etti. Fakat bu da başbakanın, hükü-
metin istifası sonucunu gerektirir miydi, hukuken tartışabilirsi-
niz ama tabii normal olarak aslında hükümetin çekilmesi gerekir-
di, çünkü güvenoyu alamamış oluyor. 
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Onun arkasından Refah Yol hükümeti kuruldu ve Refah Yol 
hükümeti de bayağı bildiğimiz müdahale gibi bir şeyle, işte ga-
zeteci diliyle, post modern darbeyle istifa etti. İstifa edince hü-
kümeti kurma yetkisini kime verecek? Cumhurbaşkanı, hükümet 
kurma yetkisini parlamentoda güvenoyu alma çoğunluğu kimde 
olabilir, bir şekilde kendisi bu konuda ikna olacak ki o çoğunluğu 
sağlayabilecek olan kişiye verecek. Bir tek parti üstünlüğü yoksa 
ki o dönemde yoktu 1995’te, sonra 1999 seçimlerinde falan. Do-
layısıyla orada o bir Demirel operasyonu muydu, yoksa zaten 28 
Şubat dolaysıyla, zaten hükümet gitmişti.

Yok yok, ona gelecektim ben ama cumhurbaşkanının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçimlerini yenileme yetkisi var tabii, ama 
şöyle var: Bir hükümet istifa eder, 45 gün içinde yeni bir hükümet 
kurulamazsa o zaman meclis başkanına da danışarak Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi seçimlerini; demek istediğim de buydu.

Cumhurbaşkanının Duverger’in kriteri yarı başkanlık olabil-
mesi için, siyasi süreçte etkili olabilecek yetkilerinin olabilmesi 
için bazı yetkiler; meclisin feshi, kararname çıkarma gibi yetkile-
rin herhangi bir kayıt kuyut altında olmadan tek başına cumhur-
başkanı tarafından kullanılabilir yetkiler olması lazım. 

Bunlar bizim anayasamızda yok, atama yetkileri doğrudan 
doğruya siyasi süreçte çok büyük etkiler yapabilecek yetkiler de-
ğil, benim anlayabildiğim kadarıyla. Türkiye’nin siyasi gelenekleri 
de, bu Ak Parti iktidarlarına kadar, başkanlık veya yarı başkanlık 
gibi bir sistemin fiili olarak Türkiye’de yerleşmesine aslında engel. 
Burada tabii Atatürk ve İnönü dönemleri bir istisna gibi duruyor. 
Aslında bunu çok daha geniş bir Türkiye tarihi bağlamında, mo-
dernleşme dönemi gibi ele almak da gerekir ama o bizim işimizi 
iyice uzatır.
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Türkiye’yi Memurin Sınıfı, Yani Bürokratik  
Oligarşi Yönetti

Kabaca söyleyeyim, Atatürk ve İnönü dönemleri, özellikle tek 
parti dönemi 1920’de başlayan bir süreçte aslında bir kırılma 
noktasıdır. Aslında 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yapılırken Bü-
yük Millet Meclisi’nde hâkim olan fikir ve anayasaya damgasını 
vuran fikir, Türkiye’yi bugüne kadar hep bizim memurin sınıfı, 
yani bürokratik oligarşi yönetti, şimdi hazır olağanüstü yetkilere 
de haiz olduğumuzu kabul eden, kurucu nitelik taşıyan bir mec-
lis olduğumuzu da kabul ettiğimize göre, halkın kendi kendisini 
bizzat ve bilfiil yönetebileceği bir sistem kuralım diyorlar ve illere 
ve nahiyelere kamu tüzel kişiliği veren, yani özerklik veren bir 
anayasal yapı yerleştiriyorlar; biraz Sovyet sisteminden mülhem, 
Sovyet sistemini İslam’a tercüme edip Şura sistemi: “Meşveret za-
ten Kuran’ın da emridir” filan diye öyle bir İslami kültürel bağlam 
içinde de- belki Sayın Çepni buradan bir ilham alabilir-, mese-
la Namık Kemal de parlamentarizmi savunur, Yeni Osmanlılar, 
meşveret İslami bir esastır; bunu tırnak içinde “gâvur”dan almak 
değil de; laf oraya gelmişken onu da parantez içinde söyleyeyim: 
demokrasinin bir Hıristiyan işi olduğunu çok ünlü bir Amerikalı 
siyaset bilimcisi zaten yazmıştır, Seymour Martin Lipset’tir, ama 
Hıristiyan, her Hıristiyan değil Sevgili Tatyos; beyaz Anglosakson 
ve Protestan Hıristiyanların işidir! Ve Katolik dünya demokrasiyi 
işletemez, yani İspanyol sömürgelerinde ve İspanyol kültürün-
de, Latin kültüründe demokrasi değil otoriter gelenek hâkimdir. 
Sonra mesela bazı siyaset bilimcileri, bu başkanlık sistemiyle ilgili 
yazarken, İngilizcede bir tabir var accountability, Türkçeye de ter-
cüme edemiyoruz, İspanyolcaya da tercümesi yokmuş, çünkü yö-
neticiden hesap sorma, onun hesap verebilirliği gibi, yani adamı 
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sığaya çekmeye ne diyeceksiniz? Hesap verebilirlik, verilebilirlik; 
böyle birtakım şeyler açıklamak zorunda kalıyorsunuz, bunun 
İspanyolcası da yok; bunda da en ileri giden Medeniyetler Çatış-
ması ile Samuel Phillips Huntington oldu, Ona göre “bazı mede-
niyetler demokratikleşemezler: İslam medeniyetleri de onlardan 
birisidir.”

Mesela Huntington’a göre Ortodoks medeniyeti de demok-
ratikleşemez. Konfüçyanizm de demokratikleşemez filan, böy-
le bir şeyi var. Galiba Türkiye’nin tarihsel serüveninde 1876 
Anayasası’nı yapanlar aslında bürokratlar, dolayısıyla aslında bi-
zim parlamentarizmimizin kökeni İngiltere’deki gibi sınıfsal bir 
yapıya ve sınıfsal bir çatışma ve mücadelenin siyasi alana yansı-
masına dayanmıyor, Tanzimat paşaları, bürokrasi “Padişah bize 
niye sormadan yapıyor bu işleri”, yani “bize sorsun” diyorlar. Do-
layısıyla bunun toplumsal zemini de yok.

Buradan sistem tartışmamızın ilgili yerlerine geçecek olursak: 
Mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde o kadar çok çoğunluk is-
tibdadından, yani majority tiranlığından ürkerek, bir kuvvetler 
ayrılığı ve fren-denge meselesi üzerinde kurucu ataların vurgu 
yapmasının önemli sebeplerinden birisidir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin toplumsal yapısında, Avrupa’daki bazı fren ve den-
ge mekanizmalarının olmayışı, yani Avrupa’da aristokrasinin ve 
kilisenin krala karşı –dolayısıyla merkezi otoriteye karşı- denge-
leyici şeyler, Amerikan toplumunda yok. Amerikan toplumunda 
“Bir adam bir oy” dediğiniz zaman, çoğunluğun her dediğini ya-
pabileceği bir yapıya doğru gider.

Şimdi bizim meselemiz: Bizde sınıf yok, yani halkçılık prensi-
biyle Mustafa Kemal ve arkadaşlarının söylediği şeyin aslında, sos-
yal realitede bir karşılığı da var. Anadolu toplumuna baktığınız za-
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man böyle bir proleterya-burjuvazi çatışması veya bir aristokrasi-
halk çatışması görmüyorsunuz. Onun yerine mesela, Almanya’da 
Weimer dönemi anayasasının içinde Frankfurt Okulu’nu kuranla-
rın, onların içindeki anayasacıların Franz Leopold Neumann, Otto 
Kirscheimer filan gibi isimlerin, 1930’larda yazdığı gibi: “Kuvvet-
ler ayrılığı yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrı ama yasamada 
burjuvazi ile aristokrasi var, yargı aristokrasinin, yürütme de aris-
tokrasinin elinde, proletarya bu sistemin neresinde?”

Dolayısıyla, kuvvetler ayrılığının sınıfsal bir analizi var. Şimdi 
bizde de buna benzer bir analizi bir tek 1920’de yapıyor adam, 
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu ortaya koyan Encümen-i 
Mahsus’un sözcüsü, diyor ki “Bizde de sınıflar var ama bizdeki 
sınıflar burjuvazi-proletarya gibi değil, memurin sınıfı ile halk. 
Dolayısıyla bizim derdimiz kuvvetler ayrılığı değil, halkı egemen 
kılmaksa, o zaman memurin sınıfını nasıl tasfiye eden bir idare 
tarzı kuracağız?” Atatürk ve İnönü dönemi aslında, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin tek parti dönemini, bürokrasi, eşraf ve büyük 
toprak sahiplerinden oluşan bir koalisyon gibi görürseniz; bizde 
siyasi partiler bu koalisyonun dağılmasıyla çıkıyor ve tabii bu çok 
basitleştirilmiş ve şematik bir şey. 

Bugün o toplum yapısından çok daha farklı ve karmaşık bir ya-
pıdayız ama hangi sınıfsal temelde siyasi partilerimiz farklılaşıyor 
diye sorarsak, o zaman gene de çok net bir şey söyleyemiyoruz. 

Biat ve Bunun Bir İslami Kişilikle Birleşmesi

Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi’nin önerilerini tartışmak 
zorundayız, çünkü Cumhuriyet’in tek parti döneminde kurmak 
istediği bir hegemonya var, yani yeni bir ulus devlet yaratırken, 
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onun ideolojisine uygun bir siyasal bilinç ve siyasal kimlik oluş-
turma fikri var, bunun da temeli Türklük, yani Türk milliyetçiliği. 
12 Eylül bunu, işin içinden başka türlü çıkamadığı için ideoloji-
nin sahiplerini hapse atmakla birlikte, Türk-İslam sentezciliğini, 
anayasal siyasal bir rejim haline getirmekle çözmek istedi. Var-
dığımız yer, bayağı ciddi anlamda, siyasal İslamcı bir hegemonik 
siyasal kültürün oluştuğu noktadır ve başkanlık sistemi bu bağ-
lamda önümüze geliyor. 

Ayşe Candaş’ın söylediği o biat kültürü, Mehmet Metiner’in 
öfke dolu, sözleriyle dalga geçebilirsiniz ama o hegemonyayı ku-
ran unsurların içinde çok ciddi bir karşılık buluyor: Bir dahaki 
sefer aday olmaz ama o şekilde konuşmamakla birlikte aynı dü-
şünceyi paylaşan milyonlarca insan var.

Dolayısıyla bir biat ve bunun bir İslami kişilikle birleşmesi: 
Etyen Mahçupyan da öyle söylüyor zaten “Yolsuzluk da var ama 
öbür taraftan bir de Müslümanlık da var” daha doğrusu İslamcı-
lık var, “Bunu yiyorsa Müslüman adam yiyor!” gibi de söyleyebi-
lirsiniz veya başka bir şey. 

Böyle bir hegemonyanın nasıl kırılabileceğinin yollarını da 
düşünmemiz lazım. Bu sistem tartışması biraz şey, çok uzun ko-
nuştum kusura bakmayın.
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DÖRDÜNCÜ KISIM

Yeni Anayasa Yolunda
Güney Afrika, İspanya, 

Almanya ve Polonya’dan
Anayasa Yapma Deneyimleri*

* Bu Konferans15 Ekim 2011 tarihinde İstanbul da yapıldı. Friedrich 
Ebert Vakfı Türkiye Temsilciliği 2012 yılında Özlem Kaya tarafından 
Türkçe- İngilizce kitap olarak yayınladı. 

Bu yayın için editöryal çalışma yapıldı: Ara başlıklar konuldu, 
soru-cevap bölümlerinde düzenleme yapıldı.





BİRİNCİ BÖLÜM

Almanya ve İspanya’da 
Anayasa Yapım Süreci 

Deneyimleri

Prof. Dr. Hans-Peter-Schneider
Fedaralizm Araştırma Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Carles Viver Pi-Suñer
İspanya, Barselona Üniversitesi

Prof. Dr. Mithat Sancar
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi

Moderatör: Şirin Payzın





Hanımefendiler, beyefendiler; hepinize bu konferansın  organi-
zatörleri adına yani Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye 
Sosyal  Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), Küresel 
ve Yerel Düşünce Derneği  (KÜYEREL), İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi ve Friedrich Ebert Vakfı adına teşekkür ederim.

Ben Michael Meier, Friedrich Ebert Vakfı Türkiye Temsilciliği 
direktörüyüm. İzniniz olursa, genel olarak Friedrich Ebert Vakfı 
ile ilgili bir iki söz söylemek isterim. Demokrasinin teşvik edil-
mesi vakfımızın temel misyonu ve en önemli görevidir. Yüzden 
fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz ve Almanya’da on altı büromuz 
var. Fonlarımız Alman Parlamentosu’ndan temin ediliyor ve bu 
fonlarla seminerler, konferanslar düzenliyoruz, aynen bugün 
burada düzenlenen konferans gibi. Aynı zamanda araştırmalar, 
öğrenci değişim programları, siyasi eğitim ve benzeri programlar 
uyguluyoruz ve yetenekli öğrencilere burslar veriyoruz. Gelenek-
sel çalışma ortaklarımız arasında parlamentolar, bakanlıklar, sos-
yal demokrat örgütler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, insan 
hakları örgütleri, kadın grupları, üniversiteler, medya ve benzeri 
kurumlar var.

Sayın katılımcılar, bugünkü konferansımız sivil toplum ör-
gütleri tarafından organize edilmiştir. Bu kurumların hepsi 
Türkiye’nin yeni anayasasına katkıda bulunmak isteyen kurum-
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lar. Amacımız, yeni anayasanın içeriğine odaklanmaktan ziyade, 
yeni  anayasaya bizi götürecek yolu, yani yeni anayasanın hazır-
lanması ve tartışılması sürecini konuşmak. Bu anayasa, Türkiye’de 
ilk kez özgürce, şeffaf ve demokratik bir  şekilde, halk tarafın-
dan, kurumlar tarafından, kişi ve gruplar tarafından hazırlanan, 
ama özellikle de Anayasa Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler tarafından kaleme alına-
cak bir anayasa. Aramızda dört farklı ülkenin anayasa uzmanı bu-
lunuyor. İspanya’dan Prof. Dr. Carles Viver Pi-Suñer, Polonya’dan 
Prof. Miroslaw Wyrzykowski, Güney Afrika’dan Dr. Albie Sachs 
ve  Almanya’dan Hans Peter Schneider bugün bizimle birlik-
te. Konuklarımız kendi ülke  deneyimlerini anlattıktan sonra, 
Türkiye’den değerli uzmanlarımız Prof. Dr. Turgut  Tarhanlı ve 
Prof. Dr. Mithat Sancar da bunları bizim için yorumlayacaklar.

Benim açımdan aslında dört ülke deneyiminin de çok il-
ginç unsurları var ve bunların   bizim Türkiye’de yürüttüğümüz 
tartışmayı teşvik edici nitelikleri olabilir. Almanya  anayasası-
nın birinci maddesi şöyle der: İnsan onuru dokunulmazdır. 
Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda yaşadığı dehşet verici de-
neyim, insan haklarının korkunç bir şekilde ihlâl edilmesi neti-
cesinde, insan onurunun yeni Almanya anayasasında en değerli 
ilke olarak muhafaza edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu neden-
le Almanya anayasasının ilk 19 maddesi bireylerin temel hakla-
rına vakfedilmiştir. Aldığımız bir başka ders de şu: erkin bölge-
sel düzeyde yayılması. Yani siyasi erkin hiçbir   zaman merkezi 
hükümetin veya birkaç kişinin elinde toplanmaması. Böylesi zor 
bir  dönemde, Almanya’da anayasa kısa bir sürede, sivil toplumun 
katkısı alınmadan  bir grup uzman tarafından hazırlandı. Prof. 
Hans Peter Schneider bize bu konuyu anlatacak. 
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Polonya, aslında Avrupa’da 1791’de anayasasını kabul etmiş ilk 
ülke ve Polonya Anayasası, Türkiye’de 1924 yılında anayasa ha-
zırlanırken örnek teşkil etmiş  anayasalardan biri. Komünist reji-
min çökmesinden sonra tabii ki yeni bir anayasanın hazırlanması 
Polonya’da zaman aldı. Halkın buna nasıl dâhil edildiğini öğren-
mek çok ilginç olacak. Güney Afrika Anayasası’nın hazırlanma-
sında ise ilgi çekici pek Almanya İspanya çok unsur var. Bunlar-
dan özellikle iki tanesi Türkiye deneyimi açısından önemli:  nü-
fusun tüm katmanlarının yoğun katkısının sağlanması ve Güney 
Afrika’daki iki meclisli sistem sayesinde farklı din, dil, kültür ve 
azınlıkların haklarının korunması. 

İspanya’daki anayasa yapma süreci çok katılımcı olmamış, 
yani sivil toplumun fazla bir katılımı olmamış. Bask bölgesinde 
yaşayan azınlıklar anayasanın hazırlanmasında  rol oynamamış, 
kurulan Anayasa Komisyonu’nda yer almamışlar. Bu da elbet-
te Türkiye için ders alınması gereken bir durum. Peki, güçlü aske-
ri yönetimlerin İspanya anayasasının hazırlanmasındaki rolü ne 
oldu ve askeriyenin büyük gücü yeni anayasada nasıl sınırlanabil-
di? Bunlar ilginç konular. 

Anayasa Türkiye’de mümkün mertebe en büyük uzlaşı çerçe-
vesinde, tüm siyasi  aktörlerin ve toplumun tüm katmanlarının 
dâhil olduğu bir süreç sonucunda  yapılmalı; demokratik, şef-
faf ve kapsayıcı bir süreçle hazırlanmalı. Bu yapıldığı  takdirde, 
Türkiye’de yeni bir birlikte yaşama kültürü de kurulacaktır. Tabii 
ki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin 
anayasa müzakeresine açık fikirlilikle, ön koşulsuz başlamaları 
cesaret vericidir. Bizler bu sürece katkıda  bulunmayı umuyoruz. 
Biliyoruz ki, bizim katkılarımız yine de oldukça mütevazı düzey-
de olacaktır. 
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Elbette ki çok köklü sorunlar var, bu nedenle bu çalışmaların 
en önemli unsuru sabır olacaktır. Sabır, uzun vadeli bir bakış açı-
sı ve atılan her küçük adımla ilgilenmek konusunda sorumluluk 
duymak gerekli. Mahatma Gandhi’nin bir sözü var, der ki: “yaptı-
ğınız işlerin çoğu önemsiz olmaya mahkumdur ama yine de bütün 
bunları yapmaya devam etmeniz çok önemlidir.” 

Evet, hanımefendiler beyefendiler, izninizle bu konferansın 
organizatörlerine teşekkür etmek istiyorum. Beş kurum organi-
zasyonda yer aldı ama özellikle de bize ev sahipliği yapan İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’ne teşekkür etmek istiyorum.

Uzmanlarımıza da teşekkür ediyorum. Hatta bazıları birkaç 
saat önce İstanbul’a ulaştılar ve deneyimlerini bizimle paylaşma-
ya hazırlar. Beni dikkatle dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sözü 
birinci panelin moderatörü olan Şirin Payzın’a  vermek istiyorum.



Sayın Meier çok teşekkür ederim. Anayasa gibi, aslında  hepimize 
şu anda biraz uzak gibi görünen, hayli karışık ve hayatımıza çok 
da  dokunmayacağını düşündüğümüz bir konunun konuşulması 
çok önemli. Çünkü tam tersine anayasa konusu hayatımıza son 
derece dokunuyor ve bu meselenin  artık sadece siyasi partiler 
arasındaki bir tartışma olmaktan çıkarılması ve sokağa  indiril-
mesi gerekiyor. Bu süreçte diğer ülke tecrübelerinden yararlan-
mak çok önemli.

Her ne kadar her ülkenin koşulları, anayasa yapma süreçleri 
kendilerine aitse de, mutlaka başka deneyimlerden öğreneceği-
miz çok şey var. Sayın Meier kısaca  konuşmacılarımızın özgeç-
mişlerine değindi. Birazdan dinleyeceğimiz Schneider bize  Al-
manya örneğini anlatacak. Kendisi sadece Almanya içinde önem-
li bir anayasa  hukukçusu değil, aynı zamanda Almanya dışında 
farklı ülkelere de danışmanlık yapmış bir uzman. İspanya Ana-
yasa Parlamentosu Anayasa Komisyonu’na danışmanlık yapmış, 
Gürcistan’da anayasal sürecin oluşturulmasında önemli katkıla-
rı olmuş, Filipin Hükümeti’ne danışmanlık yapmış. Dolayısıyla 
uluslararası Almanya,  İspanya alanda da görüşlerine başvurulan 
bir uzman, bu anlamda ondan dinleyeceklerimiz çok kıymetli. 
Sonrasında, Sayın Viver Pi-Suñer’in bize anlatacağı İspanya örne-
ği bugünlerde Türkiye’de çok fazla konuşuluyor; bizim İspanya’dan 
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öğreneceklerimiz neler olabilir? Özerklik meselesi tabii ki çok 
önemli ama bunun dışında anayasanın ortak bir metin olması 
konusunda İspanya’da çok önemli bir sınav verildi ve bütün siyasi 
partiler de bu meselede uzlaştılar, buradan bir siyasi kavga yerine 
bir siyasi uzlaşma çıkardılar. Bu anlamda da İspanya’nın dene-
yimlerinin bütün diğer unsurlar dışında çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye’de bugünlerde anayasa meselesi üç mad-
deye tıkanmış durumda. İlk üç maddenin değişip değişmemesi 
üzerine konuşuyoruz. Bizim anayasa tartışmalarını bu konuya sı-
kıştırmamamız gerekiyor. Yeni bir metin hazırlanacak, bu metin 
kimin metni olacak, hepimizin metni olabilecek mi? 

Sonuçta 1982 anayasasını değiştirerek yeni bir metne mi ka-
vuşacağız yoksa bütün doğru bildiklerimizi bir köşeye atarak 
yepyeni bir metin mi oluşturacağız? Bu metnin başında bireyle-
rin hak ve özgürlüğü mü ele alınacak yoksa bir kez daha devle-
ti tanımlayarak mı başlayacağız. Bu konuda da Almanya örneği 
çok önemli. Bütün bunların tartışılması, konuşulması gerekiyor. 
Kırmızı çizgilerimizi bırakıp devam etmemiz gerekiyor, umarım 
bugün bunu sağlayabileceğiz. Mithat Sancar’ın katkılarıyla her 
iki konuğumuzun konuşmalarını birlikte değerlendirebilme fır-
satımız olacak. Sözü fazla uzatmıyorum, konuşmacılarımızdan 
sonra sizlere de söz hakkı vereceğiz. Sivil toplumun katkıları çok 
önemli demiştik, sizden gelen soruları da konuşmacılarımıza ak-
tarabileceğiz ve dolayısıyla daha interaktif bir toplantı yapma fır-
satımız olacak. Sözü Sayın  Hans Peter Schneider’e bırakıyorum.



Günaydın, hanımefendiler, beyefendiler. Her şeyden önce Fried-
rich Ebert Vakfı’na beni bu önemli konferansa davet ettiği için te-
şekkür etmek i sterim. Bu konferans son derece önemli bir siyasi 
sürecin başında düzenleniyor.

Türkiye’de bir anayasa yapma süreci başlatılmış durumda. Be-
lirtildiği gibi, bu anayasa   Türkiye’nin demokratik koşullar altın-
da hazırlanan ve tartışılan ilk anayasası olacak. Bu sadece Türki-
ye açısından değil, tüm Avrupa için de önemli bir süreç. Çünkü 
ben  Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişinin lehinde olan bir insa-
nım ve en kısa zamanda   Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye 
olarak katılmasını diliyorum. Bu açıdan da,  bağımsız bir yargı sis-
temini garantileyen yeni ve demokratik bir anayasanın olması,  te-
mel hak ve özgürlüklerin Anayasa Mahkemesi’nin güvencesi altına 
alınması – sonuncu fakat – son derece önemlidir. Bütün dünyada 
tüm bu gereksinimler, demokratik bir anayasanın ön koşulu olarak 
görülmekte. Ancak bugün anayasanın  içeriğini ele almayacağız, 
biz Türkiye’de hali hazırda başlamış olan anayasa yapma sürecini 
ele alacağız. Anayasa Komisyonu kuruldu, çalışmalarına başladı. 
19 Ekim tarihinde toplanacaktı ama galiba ilk toplantısı ertelendi. 
Gazetelerde okuduğum  kadarıyla Kürt Partisi mensuplarının da 
bu komisyona katılmaları kabul edilmiş  bulunuyor ki bu fevkala-
de olumlu bir işaret, bu sürecin başarılı olacağının en büyük işareti. 
Neticede tüm siyasi partilerin ve tüm siyasi fikirlerin bu anayasa içi-
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ne dahil edilmesi gerekir. Öncelikle, anayasanın yapısı ve işlevleri 
ile ilgili bazı genel görüşlerimi paylaşacağım sizinle; ondan sonra 
anayasa yapmanın  Almanya’daki tarihçesinden biraz bahsedece-
ğim. Ve en sonunda anayasa yapma sürecine dair düşüncelerimle 
konuşmamı tamamlayacağım, ki bu süreç normalde  tüm dünya 
ülkelerinde aşamalı olarak gerçekleşmesi gereken bir süreçtir.

Anayasalar bazı kanunlardan, kuruluş kanunlarından çok 
farklıdır. Ünlü MarburyMedison davasında Amerikan Yüksek 
Mahkemesi anayasanın ülkenin en yüksek, en yüce yasası oldu-
ğunu söylemiştir; bütün hükümet kurumlarını bağlayan, bütün 
insanları özgürlüklerine müdahale edilmesine ya da özgürlük-
lerinin ve kişisel dokunulmazlıklarının sınırlandırılmasına karşı 
koruyan bir metindir demiştir.

Anayasanın Görevi: Koruma, Örgütleme, 
Meşrulaştırma ve Entegrasyon

Temelde, anayasanın -bana göre- dört tane işlevi vardır:  koruma, 
örgütleme, meşrulaştırma ve entegrasyon. Anayasaların koruyu-
cu işlevi insanları devlete karşı korur. Vatandaşları, devletin mah-
remiyetlerine, özel hayatlarına ve özel mülkiyetlerine müdahale 
etmesine karşı korur ve dolayısıyla bu koruma işlevi, anayasaya 
temel hak ve özgürlükler şeklinde dâhil edilir. Bu bireyin bu gibi 
haklarının devlet karşısında etkin bir şekilde korunması için bir 
Anayasa Mahkemesinin olması  fevkalade önemlidir. Anayasa 
Mahkemesinin aynı zamanda bazı devlet girişimlerini  geçersiz 
ilan etme yetkisi de olmalıdır. Eğer devletin yaptığı bazı eylemler 
bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edici nitelikteyse, bu 
durumdan etkilenenlerin anayasal şikâyet mercii olarak Anayasa 
Mahkemesi olmalıdır.
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Anayasaların organizasyon işlevi açık; devletin organize edil-
mesi; parlamento, hükümet, mahkemeler ve diğer devlet organla-
rının kurulması ve düzenlenmesi. Bu aşikâr bir işlev. 

Anayasaların üçüncü işlevi ise devlet eylemlerinin meşru-
laştırılmasıdır  ve bunun da demokratik bir şekilde yapılması 
gerekir. Buna göre, devletler tarafından atılan tüm adımlar halk 
tarafından denetlenebilmeli ya da denetlenmelidir. Çünkü  halk 
egemenliğinde vatandaşlar sadece parlamentoyu seçme hakkına 
değil, aynı zamanda özel konularda referandumla görüş bildirme 
hakkına da sahipler. Bu sizin  anayasanızda da var, cumhurbaşka-
nı bir yasayı onaylamayarak parlamentoya geri gönderirse ve par-
lamento bu yasanın aynı şeklinde çıkmasında ısrar ederse,  cum-
hurbaşkanı bu konuyu referanduma götürme hakkına sahip. Bu 
sizin anayasanızda da bulunan oldukça faydalı bir mekanizma.

Bana göre, anayasaların  en önemli işlevinin entegrasyon işle-
vidir. Anayasa birleştirici olmalıdır, ulusu birleştirmelidir. 

Anayasa siyasi mücadele aracı değildir,  farklı etnik gruplardan 
oluşan bir ülke için birleştirici olmalı ve bir millet kurmaya yardımcı 
olmalıdır.  Ve anayasa bu işlevi ne kadar etkin bir şekilde uygulaya-
bilir ise, bu hem anayasanın geleceği hem de o ülkedeki demokra-
sinin geleceği açısından çok büyük önem taşıyacaktır. Bu nedenle 
anayasa üzerindeki uzlaşının olabildiğince geniş olması gerekir.   
Tek bir partinin yapacağı bir şey değildir anayasa; ulusun oluştu-
rulması, ulusun zekâsını sağlanması için hazırlanmış bir araçtır.

Herkes Anayasaya Baktığında Kendini 
Görebilmeli: Almanya Deneyimi

Herkes anayasayı bir ayna olarak karşısında tuttuğunda, o ana-
yasa metninde kendi resmini görebilmelidir. Mesela Almanya’da 
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halka temel yasalardan memnun olup olmadıklarını sorabilirsi-
niz ve bence halkın yüzde doksanından fazlası evet memnunuz 
diye cevap verecektir. Anayasa yapım sürecinde Türkiye’de de 
aynı  şekilde bir konsensüs oluşturulmalıdır. Bu sürecin kendisi 
belli bir entegrasyon anlarını, entegrasyon dinamizmini berabe-
rinde getirir. Dolayısıyla bu anayasa yapma  sürecini tüm siyasi 
fikirlerin ve siyasi kanatların ortaklaştırılması ve birleştirilmesi 
şeklinde düzenlemek gerekir.

Almanya’da geçmişte bizim yaşadığımız anayasa yapma de-
neyimine geleyim. Bu oldukça önemli bir deneyim. 1871 yılında 
Bismarck anayasası, Kuzey Alman Federasyonu’nun 1867 tarihli 
anayasasının sadece bir kopyasıydı. Almanya’nın  ilk demokra-
tik anayasası Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra hazırlanan Wei-
mar anayasasıydı ancak o da oldukça güçlü bir cumhurbaşkanlığı 
pozisyonu yarattı.

“Ersatzkaiser” denen bu sistemde, cumhurbaşkanı parlamen-
ter sistem içinde halk tarafından doğrudan seçiliyor ve parlamen-
tonun onayını almadan kararnamelerle ülkeyi yönetme hakkını 
elinde tutuyordu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, müttefik işgal-
ci devletler tarafından ortaya çıkarılan yeni eyaletlerde (“Länder”) 
anayasal  sistem yeniden düzenlenmeye başlandı. 1948 yılında 
müttefikler “Länder”lerin  başbakanlarına talimat vererek tüm 
ülkede geçerli olacak yeni bir anayasa hazırlamak için (Anayasal 
Meclis değil) Parlamenter Meclis kurmalarını istediler.  Bu Parla-
menter Meclis eyalet meclislerinden gelen parti kotalarına göre 
belirlenmiş 65  delegeden oluşuyordu. Bu meclis dokuz aydan 
kısa bir zaman içinde yeni bir anayasa hazırladı, ancak hazırla-
nan anayasanın müttefik güçler tarafından onaylanması ve eyalet 
meclislerinde kabul edilmesi gerekiyordu. Anayasa taslağı Bavye-
ra eyaleti haricinde tüm eyaletlerde kabul edildi ancak bu anaya-



275 Almanya ve İspanya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri

sanın diğer eyaletlerin üçte ikisi tarafından onaylandıktan sonra 
da Bavyera tarafından da kabul edileceği açıklandı. Bu önce red-
dedip, ondan sonra özel koşullar oluştuğu takdirde kabul etmek 
şeklinde gerçekleşen iki aşamalı bir kabuldü. 

1949 yılı 23 Mayıs tarihinde Alman Anayasası, “Grundgesetz” 
dediğimiz temel yasa parlamento meclisi tarafından imzalandı ve 
parlamenter meclis başkanı Konrad Adenauer tarafından resmi 
olarak duyuruldu, bir gün sonra da yürürlüğe girdi. Yani mütte-
fiklerin yeni anayasayı referanduma sokma talebi göz ardı edildi 
ve müttefik kuvvetler de bu konuda herhangi bir itirazda bulun-
madılar.

Yeni bir anayasa yapmak için bir sonraki fırsat 1990’da 
Almanya’nın birleşmesi aşamasında ortaya çıktı. Çünkü mevcut 
kanunun 46. maddesine göre bu kanun, bütün Alman halkı, Doğu 
Almanya’da yaşayanlar da dâhil olmak üzere, barış ve  özgürlük 
içinde yeni bir anayasa yapmaya karar verebildikleri zaman ken-
disini geçersiz, hükümsüz ilan ediyordu. Ancak Batı Almanya’da o 
tarihte bir koalisyon içinde olan muhafazakârlar ve liberaller 146. 
maddeden kaçınmaya ve 23. maddeyi kullanmaya  çalıştılar. 23. 
maddeye göre Almanya’nın birleşmesi, doğunun temel hukukun 
ya da anayasanın uygulama alanı denilen alana dâhil edilmesini 
öngörüyordu. Birleşme anlaşmasının 5. maddesine göre, bu şekil-
de sadece ortak bir Anayasa Komisyonu kurulabilecekti ve eyalet-
lerden gelen 16 üye ve federal yönetimden 16 üye bir araya gelecek 
ve yeni katılan beş eyalet nedeniyle ortaya çıkan anayasa değişik-
lik ve düzeltmeleriyle ilgileneceklerdi. Bu ortak anayasa komisyo-
nunun çalışmanın sonuçları çok başarısızdı. Daha ilginç olan nok-
ta, Almanya’nın birleşmesinden sonra bu 5 yeni eyaletinde anayasa 
yapım süreçlerinin nasıl yaşandığıydı. Burada, yeni anayasa oluş-
turma görevini üstlenenler eyalet meclisleri (“Landtage”) oldu.
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Eyalet meclisleri yeni anayasa oluşturma görevini üstlenebil-
mek için anayasal

Komisyonlar kurdular, bunlar meclis üyelerinden oluşan ko-
misyonlardı ve her bir partinin o eyalet meclisindeki temsil ora-
nına göre hazırlanmış bir komisyon yapısı vardı. Uzmanlar da 
bu komisyonlara destek veriyorlardı. Ben bu eyaletlerin üçünde, 
Saksonya, Sachsen Anhalt  ve Thuringen’de Anayasa Komisyon-
larında uzman sıfatıyla görev yaptım. Taslaklar üçte iki çoğun-
lukla her bir eyalet meclisinde kabul edildi.

Sadece Brandenburg bölgesinde ayrıca bir referanduma ihti-
yaç duyuldu ve bu referandumda da yüksek oranda çoğunluğun 
desteği sağlandı.

Bütün Taslakları Eşit Şekilde Ele Almak Önemlidir

Bu giriş niteliğindeki bilgilerden sonra size anayasa yapım süre-
cinde hangi mekanizmaların olması ve hangi adımların atılması 
gerektiği konusundaki düşüncelerimi biraz anlatmak istiyorum.  
Tüm dünyada gözlemlediğimiz, anayasa yapma süreçlerinin nor-
malde dört aşamadan oluştuğu. İlk önce bir hazırlık dönemi ge-
çirilir, arkasından sürecin resmen kurumsallaşması söz konusu 
olur, ardından halkın katılımı sağlanır ve son olarak da yeni ana-
yasa kabul edilir. 

Hazırlık aşaması genellikle siyasi partilerin önderliğinde iler-
ler, partiler farklı öneriler ya da taslaklar sunarlar ve bu görüşler 
ışığında halkın desteğini almaya çalışırlar, sivil toplum örgütleriy-
le temas halinde olurlar ve bu önerilere destek bulmaya çalışırlar.

Bu siyasi bir mücadeledir ve gayet normaldir. Ve sanıyorum 
siz de zaten son iki üç yıldır bu hazırlık süreci ile ilgili tecrübeleri 
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yaşıyorsunuz. Ancak bu ilk aşamada anayasa yapma sürecinin sa-
dece partilerin çıkarlarına veya sadece iktidardaki partinin çıkar-
larına dayanarak şekillenmemesi gerekir. Çünkü konu sadece tek 
bir partinin meselesi değildir. Anayasalar her zaman tüm ülkeyi 
ilgilendiren konulardır, tüm vatandaşları ve siyasi yelpazenin tü-
münü ilgilendirirler.

İkinci aşama anayasa yapma sürecinin kurumsallaşma aşama-
sıdır. Bu aşamada Anayasal meclisin ya da mevcut meclisin bu 
konuda öncü rol oynaması önemlidir.

Fakat genel kurul bu müzakereler ya da metin tartışmalarının 
yapılması için uygun bir zemin değildir.  Dolayısıyla bu meclisin 
daha küçük bir grup kurması gerekir ve genellikle bu bir anayasal 
komite veya komisyon veya konsey olabiliyor ve bu yapı içinde 
daha az sayıda insan görev alıyor. Bizim tecrübemize göre, bu ya-
pının üye sayısı 40 ile 70 arasında olmalı ve bu sayıyı aşmamalı. 
Bu komiteler tabii ki belli görevler ve konular için oluşturuluyor 
ve bu süreçte meclisteki tüm siyasi partilerin bu komitede temsil 
edilmesi çok önemli. Ayrıca parti üyelerinin partilerinin meclis-
teki temsil gücünden bağımsız olarak komite içinde eşit muamele 
görmeleri de çok faydalı. Üyelerin hepsi aynı fırsata sahip olmalı, 
öneri vermek konusunda eşit şartlara tabi olmalı, konuşma  süre-
leri ve sorulara cevap verme süreleri eşit olmalı.Bu çok önemli bir 
yöntemsel özellik. Bu aşamadaki en temel meselelerden bir tanesi 
yeni hazırlanmış ya da mevcut bir anayasa taslağının müzakere-
lerin temel metni olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusu. Bu 
taslak hükümet tarafından sunulmuş olabilir. Örneğin, Weimar 
döneminde o zamanın İçişleri Bakanlığı kongreye bir bütün tas-
lak sunmuştu. Ya da taslak, meclisteki iktidar partisi tarafından 
sunulabilir, bir ya da birden çok parti tarafından hazırlanmış 
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olabilir veya komisyonun kendisinin hazırladığı taslak olabilir. 
Eğer birden fazla taslak söz konusu ise, o taslakların herhangi 
biri üzerinde basit çoğunlukla bir tercih yapmaktan ziyade bütün 
önerilerin bir özeti oluşturularak farklı siyasi pozisyonları daha 
iyi anlamak için bütün resme bakmak tercih edilmelidir. Bütün 
taslakları eşit şekilde ele almak önemlidir. Böyle bir durumda, 
çalışma taslağı komisyon tarafından adım adım hazırlanmalıdır, 
tıpkı Güney Afrika’da olduğu gibi. Orada bu sürecin çok  önemli 
bir birleştirici etkisi oldu ve sonuçta genel mutabakata ulaşmak 
açısından da faydalı bir yaklaşım oldu.

Müzakere süreciyle ilgili olarak bir başka öneri de ele alınacak 
konuların sırasıyla ilgili. Tartışmalara en kritik konularla başla-
mamak daha faydalı, örneğin yeni anayasada mevcut anayasanın 
ilk üç maddesi korunmalı mıdır gibi bir soruyla başlanmamalı. 
Komite devletin organizasyonu gibi en basit, kutuplaştırıcı etkisi 
olmayan konulardan başlayabilir. Almanya’da yeni oluşan beş eya-
letin anayasalarını tartışırken meclislerin ne şekilde düzenlenece-
ği konusuyla başladık. Bu nispeten daha basit bir konuydu. Daha 
sonra hükümetin ve yargının nasıl düzenleneceği konularıyla de-
vam ettik. Düzenlemeye dair konular başta ele alınmalıdır, çünkü 
eğer bir takım tartışmalı konulardan başlarsanız, daha baştan bir 
takım güç mücadelelerinin etkili olduğu bir durum söz konusu 
olur. Bu, müzakere sürecinin kendisine ve dolayısıyla anayasaya 
faydalı olmaz. Eğer komisyon içerisinde bir karşılıklı anlayış or-
tamı oluşturacak konularla başlarsanız yavaş yavaş o konulardan 
daha önemli olan tartışmalı konulara ilerlemek mümkün olur. Bu 
nedenle anayasanın ilk üç maddesinin korunup korunmayacağı-
na dair tartışma en başta değil, en sonda yapılmalı. Anayasa ko-
misyonu anayasa ile ilgili kapsamlı bir taslak üzerinde anlaşmaya 
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vardığında belki bir takım konular daha sonra karar verilmek 
üzere bırakılabilir. 

Bu noktada parlamento içindeki süreç durdurulmalı ve anaya-
sa yapma sürecinin üçüncü aşamasına yani kamuoyunun katılımı 
aşamasına geçilmeli. Bu aşamada normalde 6 ile 9 aylık bir za-
man öngörülür. Taslağın yayınlanması ve yayınlandığı zaman da 
herkesin anlayabileceği, üzerinde yorum yapabileceği, fikirlerini 
gönderebileceği yöntemlerin sunulması çok önemli. Yani medya, 
kamuoyu araştırmaları, basın, radyo ve televizyon da bu süreci 
desteklemeli. Örneğin siyasetçilerle ve uzmanlarla belli başlı ko-
nuların ya da temel haklar, seçim sistemi, hatta anayasa mahke-
mesinin avantajları ve dezavantajları gibi taslak metinde yer alan 
konuların tartışıldığı söyleşiler ya da tartışmalar düzenlenebilir. 

Son aşamada, yani karar verme aşamasında, parlamento ya da 
komisyon, taslak metnin daha çok kişi tarafından kabul edilme-
si için metni değiştirmek ya da düzeltmek konusunda özgürdür. 
Sağlanması gereken destek minimum üçte iki. Bazı parlamento-
larda dörtte üç, yani  yüzde 75 de öngörülebiliyor. Parlamentoda 
anayasayı kabul için gereken yeter sayı en az referandum kadar 
önemli. Anayasa yapım sürecinin sonunda bir referandum dü-
zenlenebilir ve bu bir seçenektir ancak bana göre bir zorunluluk 
değildir. Normalde, ana partiler arasında anayasanın içeriğine 
dair bir anlaşmaya varılmışsa, halkın büyük çoğunluğu anayasa 
lehine oy kullanacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar, size 
anayasa yapma sürecinde başarılar diliyorum. Eminim Türkiye 
Büyük Millet Meclisi benim tüm bu saydığım gereksinimlere ce-
vap verecektir, böylece iki ya da üç yıl içinde yeni anayasayı kut-
layabilecek duruma geliriz. 
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Şirin Payzın
Çok teşekkürler Prof. Schneider. Sayın Schneider’in konuşma-
sında atılabilecek iki manşet var. Birincisi, bu bir parti mesele-
si değildir, devletin oluşturulmasında bir aracıdır. Dolayısıyla 
anayasa, bu ya da şu partinin metni şeklinde ortaya çıkmayacak, 
herkesin ortak uzlaşısında bir metin olacak. Anayasa iktidar par-
tisinin metni olarak da algılanmamalı. Türkiye’de de şu an kafa 
karışıklığı yaratan mesele bu. İkincisi, en zordan değil en ko-
lay konulardan başlayalım. Bu Türkiye için önemli bir tecrübe. 
Türkiye’de en kolay konular dahi zor olabiliyor ancak yine de en 
kolay uzlaşılabilecek konuları bulabiliriz. Çok teşekkürler tekrar 
Sayın Schneider. Şimdi sözü Carles Viver Pi-Suñer’e bırakıyorum. 
Buyrun.



Öncelikle ben de organizasyon komitesine teşekkür etmek istiyo-
rum beni davet ettikleri için, hepinize de bugün burada olduğu-
nuz için teşekkür ederim.

Sunumuma oldukça önemli bir ifade ile başlamak istiyorum: 
Hukukun üstünlüğüne dayalı ülkelerde anayasalar, hem doğası 
hem de işlevleri gereği, her zaman mümkün en geniş halk kitlele-
rin meşrutiyetine dayanarak oluşturulmalıdır. Anayasanın etkin 
bir şekilde uygulanması güvenlik güçlerine ya da mahkeme ka-
rarlarına bağlı olmamalı. Sonuçta bir anayasanın etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi için anayasanın o ülke vatandaşlarının çoğun-
luğu tarafından destekleniyor olması gerekir ki bu destek de en 
başta anayasal metnin yapımı aşamasında sivil toplumun katı-
lımıyla sağlanmalıdır.   o anayasa uygulanabilsin işte bu yüzden 
halka dayalı bir meşrutiyet çok önemli bunu yapabilmek içinde 
anayasa yapım sürecinde halkın katılımını sağlamak çok önem-
li. Bu anayasanın toplum nezdindeki meşruiyetini garantilemek 
için çok önemli bir noktadır.

İspanya’da Anayasa Yapım Sürecinde Sivil 
Toplum Katılımı

Ben size 1978 İspanya Anayasa taslağı hazırlanırken ve değiştiri-
lirken sivil toplumun katılımının bazı temel özelliklerini kısaca 
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anlatmaya çalışacağım. İspanya’da (şu anda yürürlükte olan) 1978 
anayasasının kabul edilme süreci, aşağı yukarı 40 yıl süren bir 
siyasi baskı döneminin sonunda ortaya çıkan, Franco diktatör-
lüğünden demokrasiye geçiş dönemi içerisinde gerçekleşen bir 
süreçtir. Bu süreç tabii ki sivil toplumun kendi kendini organize 
etme yeteneği de olumsuz yönde etkilemişti.

Ancak Franco askeri diktatörlük rejiminin 1975’te düşmesin-
den iki yıl sonra anayasal sürecin ilk adımları atılmaya başlayana 
kadar, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin oluşturulabilmesi için 
bir takım ön aşamalardan geçildi, siyasi partiler ve sendikalar ye-
niden işlemeye başladı ve sosyal gruplar da kendilerini örgütlemeye 
başladılar.

Aslında bu dönem içerisinde, siyasi sistemin örgütlenmesi de 
ciddi oranda değişti ama bu değişim yine de diktatörlüğün koy-
muş olduğu normların yarattığı hukuki çerçeve içerisinde ortaya 
çıkmış bir dönüşümdü. Vatandaşlık hakları ve siyasi haklar ulus-
lararası anlaşmaların ve insan hakları beyannamesi gibi beyan-
namelerin onaylanması vasıtasıyla tanındı; dernekler ve siyasi 
partiler yasal hale geldi; bölgelere geçici olarak kendi kendini yö-
netme statüsü verildi; o dönemdeki askeri yargının taktiri kısıt-
landı ve bütün bu aşamalardan sonra 1977 yılında ilk demokratik 
seçimler gerçekleşti.

Bu seçimlerin sonunda iki meclisli bir parlamento oluştu. Bu 
meclisin amacı aslında baştan yeni anayasa yapmak olarak belir-
tilmemişti ama genel olarak toplumun beklentisi bu yeni seçilen 
meclisin ana görevinin anayasa yapmak olacağı yönündeydi. Bu 
nedenle yeni parlamentonun seçilmesinden kısa bir süre sonra 
meclis genel kurulunda bir meclis komisyonu kuruldu ve bu ko-
misyona yeni bir anayasa hazırlama görevi verildi.
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Dolayısıyla İspanya’da anayasayı hazırlama görevi aslında ne 
bir hükümete ne de bir

kurucu meclise, yani sadece anayasa yapmak üzere seçilmiş 
bir meclise verildi, ne de bir teknik komite ya da kuruma verildi. 
İspanya’da anayasa yapım görevi seçimle gelmiş yasama organının 
içerisinde parlamentoda bulunan dokuz partiyi temsil eden 36 ki-
şilik bir komisyon kuruması vasıtasıyla gerçekleşti. Ve bu komite 
kendi içerisinde bir iç çalışma grubu kurdu bu çalışma grubunda 
da 7 milletvekili vardı.

Bu komisyonun üyelerine bir takım hukuki destek sağlandı 
ama en önemlisi bu desteğin sadece meclis içerisinden değil si-
yasi partilerdeki hukuk uzmanlarından ve parti liderlerinin ‘yön-
lendirmesinden’ de gelmesiydi.

Anayasa taslağı hazırlama süreci on dört ay sürdü ve aslında 
oldukça uzundu, en azından karşılaştırmalı olarak değerlendiril-
diğinde oldukça uzundu. Bunun sebebi bir açıdan parlamentoda-
ki iki meclis, senato ile kongre arasındaki görüş farklılıklarıydı.

Bu farklılıkların çözülmesi için karma bir parlamento komis-
yonu kurulması gerekti.  

Sonuçta hazırlanan taslak hem senato hem kongrede, parla-
mentonun her iki meclisinde, çoğunluk oyunu alarak kabul edil-
di. -%94 oy aldı- Taslağı kabul etmeyenler sağ partilerin aşırı sağ 
kanattaki üyeleriydi ve bağımsızlık isteyen Katalan ve Bask böl-
gesi partilerinin temsilcileri taslağa onay vermediler.  Taslak daha 
sonra referandumda da onaylandı ve seçmenlerin yüzde 59’unu 
temsil edecek şekilde yüzde 85 oy aldı.  Anayasa taslağı Bask böl-
gesi hariç İspanya’nın her yerinde onay gördü. Bask bölgesinde 
seçmenlerin sadece yüzde 31’ini temsil edecek bir oy oranıyla 
anayasaya destek verildi.  
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Şu ana kadar söylediklerimden belki şu noktaya varabiliriz, 
nihai bir referandum ile doğrudan katılımın yanı sıra, anayasa-
nın hazırlanması sürecinde sivil toplumun katılımı da önemli. 
İspanya’da bu katılım özellikle meclisteki siyasi partiler vasıtasıyla 
oldu. Hatta iki parlamenter kurum -anayasa komisyonu ve çalış-
ma grubu- içinde temsilcileri olan partiler anayasayı hazırladılar.

Dolayısıyla aslında sivil toplumun doğrudan katılımı bu re-
ferandum süreci dışında olmadı. Bir kurucu mecliste seçilmedi, 
yeni anayasanın temel unsurları açısından daha önceden yapıl-
mış bir takım tartışmalar veyahut bir takım geçici doğrudan katı-
lım mekanizmaları yoktu.

Bu tarz katılım mekanizmaları o tarihte yoktu çünkü. Daha 
sonra yaşanan süreçlerde, örneğin 1998 yılında Kuzey İrlanda’da, 
daha sonra sanıyorum Güney Afrika’da küçük ama yararlı şekil-
lerde bu tarz doğrudan katılım mekanizmaları kullanıldı.

Aslında Avrupa’da ve dünyada bu tarz müzakereye dayalı tar-
tışmaların temel oluşturduğu yaklaşımlar geçen yüzyılların en 
sonralarına doğru ortaya çıktı. Örneğin o zamanlar internet gibi 
bir takım yeni teknolojileri kullanma şansı da söz konusu değildi. 
Sonradan, anayasal süreçlerde bu teknolojiler İrlanda, İzlanda’da 
kullanıldı ve sanıyorum şu anda Türkiye’de de kullanılıyor.

Bu nedenle İspanya’da anayasa yapma sürecine toplumsal ka-
tılım, Avrupa’da yirminci yüzyılda yaşanan anayasal süreçlerin 
pek çoğundan çok da farklılık göstermiyordu. 

Sivil toplumun katılımının parlamentoda yer alan siyasi parti-
ler üzerinden olduğu durumlarda, toplumsal katılımın derecesini 
belirlemek için değerlendirilmesi gereken iki faktör vardır. Bir 
yandan, parlamentonun olabildiğince çok siyasi görüşü kapsama 
kapasitesi, ki bu oldukça fazla siyasi görüşün alınması, tartışılma-
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sı ve kapsanması demektir. Diğer yandan, sivil toplumun belli bir 
öneriyi doğrudan milletvekillerine sunabilmesi için direkt yolla-
rın olması, parlamentoda doğrudan sesinin duyulabilmesi. Ben 
bu iki durumu birlikte değerlendireceğim:

İlk durumla ilgili olarak şu söylenebilir; 1977 yılında İspanya’da 
seçilen meclis çok parçalı bir meclisti ve bu mecliste on üç siyasi 
partinin temsilcisi vardı. Bu siyasi partiler çok geniş bir siyasi ve 
ideolojik yelpazeyi temsil ediyordu. Böyle olduğu için de, İspan-
yol toplumunda var olan farklı siyasi görüşler parlamentoda tem-
sil edilebiliyordu. O tarihte seçilen meclisin içerisinde diktatör-
lükle bağlantısı olan aşırı sağ partilerin temsilcilerinden aşırı sol 
partilere kadar bir çok temsilci vardı. Ayrıca daha periferide yer 
alan ulusalcı partilerin temsilcileri de vardı ve milletvekillerinin 
yüzde 13’ü bu ulusalcı partilere mensuptu.

Anayasa komisyonu ve çalışma grubu kurulduğunda, parlamen-
toda geniş bir ideolojik spektrumu temsil edebilecek kişilerin bu ko-
misyonlarda yer almasına uğraşıldı. Ancak çalışma grubunun içe-
risinde Bask ulusal partisi yoktu ve bu dışarıda bırakılma durumu 
1978 yılında yapılan referandum sürecinde anayasaya olan desteğin 
Bask bölgesinde daha az olmasının sebeplerinden bir tanesiydi. Bu-
gün hâlâ bu desteğin eksikliği İspanya’da hissedilebiliyor.

Yine de o tarihteki mecliste çok değişik ideolojik pozisyon-
ların büyük oranda temsil edildiğini söylemek mümkün çünkü 
değişik siyasi görüşler, ekonomik sistem, hükümet şekli, bölgesel 
yapı ve devletin yönetim şekli (monarşi mi cumhuriyet mi olma-
lı) gibi önemli konular hakkında farklı öneriler getiriyordu.

Ancak, parlamentonun müzakereye dayalı ve birleştirici kapa-
sitesini ve çok çeşitli görüşlerin bir arada varolmasını inceleme-
den önce sivil toplumun da parlamenter süreçte partilere öneriler 
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getirme kapasitesinden de bahsetmek lazım. Diğer bir deyişle, si-
vil toplumlum katılımını meclis üyelerinin seçimi ve onlara açık 
çek vermeleriyle mi sınırlı kalıyordu yoksa sivil toplumun katılı-
mı milletvekillerine belli konularda öneriler getirebilecekleri şe-
kilde yapılandırılmış mıydı.

Tabii bunlar ölçülmesi ve analiz edilmesi zor sorular. Biçim-
sel açıdan, önceden de belirttiğim gibi, bu anayasanın yapıldığı 
tarihte sivil toplumun öneriler getirilmesi için oluşturulmuş bir 
takım geçici veya kurumsallaşmış mekanizmalar yoktu.

Bu nedenle, sosyal örgütler siyasi görüşlerini parlamentodaki 
partilere aktarıyorlardı, bu da genellikle kişisel ilişkiler gibi gayri 
resmi ve şeffaf olmayan yollarla oluyordu.

Belki de bu süreçte en ‘resmileşmiş’ mekanizmalar ordu gibi 
kurumlar tarafından kullanılıyordu, zira hükümetin içinde ordu 
mensupları da yer alıyordu. Sonuçta hükümet anayasa yapma 
sürecine önderlik etmiyordu ancak meclisteki çalışma grubunun 
çalışması üzerinde önemli bir etki kapasitesi vardı.

Ancak her durumda, meclis toplantılarının şeffaf olmaması ve 
gizli tutulması bu tip gayri resmi bağlantıların söz konusu olma-
sına sebebiyet veriyordu. Bu şeffaf olmama durumuna rağmen, 
bu anayasa yapma sürecinin halk arasında çok ciddi bir beklenti 
yarattığını da söylemek lazım. Basın bu süreci çok yakından takip 
ediyordu ve bazı sosyal gruplar mesela ticaret odaları gibi odalar, 
üniversiteler, hukukçular, halka açık olarak anayasal konuları tar-
tışıyorlar, bunlarla ilgili görüşlerini bildiriyorlardı.

Bu öneriler partilere parlamentodaki temsilcileri yolluyla şef-
faf ve bir kamusal süreç içinde erişiyordu.

Bu şekilde, hem “özel” hem de “kamusal” alanda hem “muğ-
lak” hem de “şeffaf ” bir tartışma gerçekleşiyordu ve farklı baskı 
gruplarının çıkarları siyasi partilere ulaşıyordu. En önemli baskı 
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grupları arasında diktatörlük döneminde çok büyük yetkileri olan 
Katolik Kilisesi ve askeri çevrelerin yanında sendikalar ve işveren 
kurumları da vardı.  Örneğin, Katolik Kilisesi kendisine belirgin bir 
referansta bulunuyordu ve din özgürlüğü ve devletin laik niteliği 
konusunda öneriler getiriyordu.

Farklı İdeolojik Grupların Katılımı Çoğulcu 
Parlamenter Sistem Sayesinde Oldu

Askeriyeye gelince onlar aslında yeknesak bir pozisyon içine gir-
memişlerdi hatta askeri çevrelerin önemli bir bölümü anayasa sü-
recinin temel hedeflerini paylaşmamakla birlikte yine de anayasa 
metninin giriş kısmına onlara ilgili işlevleri yerine getirecekleri 
hükümler ilave etme imkânı buldular. Ancak bu işlevler ancak 
hükümetin yönetimi altında gerçekleştirebileceklerdi.

Aslında anayasa kabul edildikten sonra pek çok önlem alındı 
ve bu önlemler askeri çevrelerin demokrasiye adapte edilmeleri 
amacını taşıyordu. Özellikle, 1981 yılında başarısızlığa uğramış 
olan askeri darbe teşebbüsünden sonra yüksek rütbeli askerlerin 
erken emekliye ayrılmaları, Savunma Bakanlığı’nda üst düzey gö-
revlerde çalışan sivillerin sayılarının artırılması,  askeri bütçenin 
artırılması, askeri okullarda okutulan konuların içeriğinin değiş-
tirilmesi gibi  önlemler tartışıldı.

Daha önce de belirtiğim gibi, sivil toplumun ve sosyal grup-
ların parlamentodaki elit gruplar ve onları siyasi, hukuki danış-
manları üzerindeki doğrudan etkisi oldu mu, olduysa ne ölçüde 
oldu bunu tespit etmek pek kolay değil. Ancak neticede, temsili 
demokrasilerde genellikle yaşandığı gibi, bu etki parti içi elitlerin 
çıkarlarıyla dengelendi.
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Bu gibi sorulara cevap verirken, belli konuları dikkate almak 
gerekli: öncelikle, parlamentodaki partilerin geniş bir ideolojik 
çerçevede yer alsalar da, neredeyse hepsi bazı temel tercihlerde 
birleşiyorlardı. Örneğin, refaha dayalı bir demokratik sistemin 
kurulması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, hak ve özgürlük-
ler konusunda çok kapsamlı bir uygulamanın getirilmesi, devlet 
yönetiminde belli bir âdemi merkeziyetçiliğe gidilmesi   ve yeni 
bir mali modelin kabul edilmesi gibi konularda partiler birleşi-
yorlardı.

İkinci olarak, bütün bu seçenekler, aynı zamanda konsensüse 
dayalı bir görüş etrafında birleşmek ve bu sayede siyasi tercihlere 
azami ölçüde saygı göstermek gibi bir saplantıyı da paylaşıyordu. 
Diğer bir deyişle, tüm siyasi partiler bir siyasi çatışmadan kaçın-
ma konusunda birleşiyorlardı. Bugün, özellikle genç kuşakların 
İspanya’da 1936-1939 yıllarında cereyan eden iç savaşın, 30 yıl 
sonra yeni bir anayasa hazırlanırken hissedilen acı anılarının et-
kisini anlamaları mümkün değil.

Bu saplantı, demokrasiye geçiş döneminin hemen başındaki 
kapsamlı genel affı, iç savaş (1936-1939) ve diktatörlük (1939-
1975) döneminde işlenen suçların yargılanmaması kararını ya 
da sivil ve askeri hizmetlerin iyileştirilmesi hamlesini açıklıyor. 
İspanya’da 2007 yılına kadar, bahsettiğimiz dönemlerde işlenen 
suçların telafi edilmesine yönelik herhangi bir karar çıkmamıştır.

Tabii ki tüm güçler arasında mutlak bir anlaşmanın sağlanma-
sı mümkün değil ve sonuçta en büyük iki parti tarafından alınan 
kararlar üstünlük kazandı. Bu partilerin görüşlerinin çok farklı 
olduğu bazı durumlarda,   varılan çözüm bu konulardaki tartış-
mayı ötelemek oldu. Örneğin bazı konuların tartışmasını yeni bir 
mevzuatın kabulünden sonraya bırakmak gibi bir yol izlendi ki 
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biz bunlara organik yasalar diyoruz. Bazı anayasal konular için 
güçlü bir çoğunluk tarafından kabul edilmesi gereken organik 
yasalarla çözülmek üzere ertelendi. Bazı durumlarda da, farklı 
alternatifleri ele alacak kapsamlı ve her şeye somut ve spesifik ta-
nımlar getirmeyen, özel olarak saptanmamış fıkralar kullanılma-
sı yoluna gidildi. Örneğin devletin ne derece  âdemi merkeziyetçi  
bir şekilde yönetilmesi bu tür bir karardı.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, katılım için önemli ve fakat 
yeterli bir yöntem olmayan referandum dışında, İspanya’da ana-
yasal sürece sivil toplumunun katılımı farklı ideolojik fikirleri bir 
araya getirmeye çalışan çoğulcu bir parlamenter sistem sayesinde 
oldu. Ve böylesi bir katılım özellikle toplumun enformel yollarla 
önerilerini ilettiği siyasi partiler kanalıyla desteklendi. Yani her 
durumda bu süreç temel olarak siyasi partiler kanalıyla yürütüldü.

Ancak yine de İspanya’da sivil toplumun katılım düzeyinin di-
ğer demokratik batı ülkelerinin o dönemdeki durumuyla benzer 
olduğunu söyleyebilmekle birlikte, bu daha sonra yapılan anayasa 
değişiklikleri için ileri süreceğimiz bir görüş olamaz.

İspanya anayasası 35 yıllık tarihinde sadece iki kez reforma 
tabi tutuldu; bunlardan biri 1992 yılında diğeri de geçtiğimiz 
yaz yapıldı. Her iki durumda da yapılan reformlar sadece tek bir 
madde ile ilgiliydi. 1992 yılında yapılan anayasa reformu Avrupa 
vatandaşlarının yerel seçimlerde oy verme hakkının tanınması 
gibi önemsiz bir konu üzerineydi; buna karşılık 2011 yılında ya-
pılan anayasa reformunda fevkalade hayati bir konuya üzerinde 
görüş bildirildi; kamu idaresinin merkezi, bölgesel ve yerel tüm 
seviyelerindeki bütçe açıklarının sınırlandırılması konusu üzeri-
neydi. Her iki durumda da sivil toplumun katılımı, anayasal sü-
rece olan katılımdan çok daha sınırlı kaldı.
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Burada toplumun takdir yetkisine kalan konu bu reformların 
tartışılması ve analiz edilmesi konusunda neredeyse sıfır düze-
yinde kaldı. 2011 tarihinde yapılan anayasa değişikliği yaz tati-
li sırasında yapıldı ve 15 günlük hızlandırılmış bir parlamenter 
oturum sırasında gerçekleşti. Bunun da nedeni ekonomik krizin 
getirdiği aciliyet olarak gösterildi. Ayrıca, reformda yapılan de-
ğişiklikler halk oylamasına sunulmadı, zaten bu konuda hukuki 
bir yükümlülük de yok. Ancak eğer parlamento üyelerinin yüzde 
10’u tarafından böyle bir halk oylaması yapılması talep edilmiş 
olsaydı yapılabilirdi.

Sonuç olarak her iki süreç de münhasıran parlamenter bir 
süreç olarak kaldı ancak 1992 yılındaki reformda parlamentoda 
temsil edilen tüm partiler bu değişim sürecine katıldılar ve hepsi 
bu değişikliğin lehinde oy verdiler. Buna karşılık 2011 tarihli re-
form münhasıran en büyük iki parti arasındaki, yani iktidar ve 
muhalefet partisi arasındaki mutabakatla yapıldı.   Ancak taslak 
son haline kavuştuktan sonra bu iki parti diğer partileri de görüş 
bildirmek üzere davet ettiler. Ancak azınlık partilerinin çoğu bu 
oylamaya dahi katılmadı ve genel kurul salonunu terk etti.

Bu son reform İspanya’da bazı partiler tarafından içerik açı-
sından değil ancak yöntem açısından çok eleştirildi. Katalonya 
eyaletinde iktidarda olan ulusal parti dâhil bazı partiler özellikle 
kendilerinin bu reform sürecinin dışında tutulmalarının anayasal 
mutabakattaki görüş birliğine  halel  getirdiğini ileri sürdü. Sonuç 
olarak, bu reformun yapılış şekli 1978 anayasasının meşruiyetini 
de tartışmaya açtı.

Bu görüşe katılıp katılmamanız ayrı bir konu, ancak bu tar-
tışma bir anayasal süreçlerde ve anayasal reformlarda toplumda 
mümkün mertebe en geniş katılımın sağlanmasının önemini 
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gösteriyor ki bunu sözlerime başlarken de söylemiştim. Beni dik-
katle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. 

Şirin Payzın
Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim, çok önemli konu-
lara değindiniz. Bunlar Türkiye’ye ışık tutacak konular. Şeffaflık 
meselesi ve sivil toplumun katılımı gibi konular. En önemlisi, Sa-
yın Pi Suner’in altını çizdiği gibi sivil toplumun parlamentoya gö-
rüşlerini bildirebilmesi için aracıların değil doğrudan erişiminin 
olması gerekiyor. İki konuşmacımızın ardından Prof. Dr. Mithat 
Sancar’a sözü bırakmak istiyorum. Kendisinden, hem iki konuş-
macımızın altını çizdiği önemli noktaları hem de kendi açısından 
bu yeni dönemde anayasa çalışmalarını değerlendirmesini rica 
edeceğiz.





Efendim böyle iki değerli konuşmadan sonra yorum yapmak 
biraz ağır bir sorumluluk. Haddimi aşmamaya çalışarak konuş-
macıların değindiği ve değinme imkânı bulamadığı bazı önemli 
noktalarda Türkiye’deki süreçle bir karşılaştırma yapmaya çalışa-
cağım. Öncelikle, karşılaştırma yöntemi ile ilgili akılda tuttuğum 
bir uyarı vardır. Özellikle Britanya İrlanda sorunu tartışılırken, 
Tony Blair adına süreci baştan sona yöneten danışmanı Jonat-
han Powell şöyle der: “Bizim yaptığımız iyi şeyler ve kötü şeyler 
var, iyi şeyler mutlaka yol göstermez ama kötü şeyler uyarıcıdır. 
Eğer tecrübe edinmek istiyorsanız yaptığımız kötü şeylere bakın 
ve onlardan ders çıkarmaya çalışın, ama yaptığımız iyi şeylerden 
ders çıkarma şansınız pek olmayabilir.”

Almanya ve İspanya anayasal süreçlerine baktığımızda, doğru 
ve yanlış yapılanlar diye bir nitelendirme yapmak zor. Yine de, 
Türkiye açısından bu ayrıma dikkat ederek bazı sonuçlar çıkar-
maya çalışacağım. Öncelikle Almanya’nın ‘normal olmayan’ bir 
ülke olduğunu söylemek gerekiyor, bu ‘normal olmayan’ ülkenin 
tarihini 1848 ya da 1830’lardan başlatarak değerlendirebiliriz. 
Avrupa’nın iki büyük gücü ve bu güçler dışındaki ülkeleri alttan 
devrimlerle anayasal sürece dâhil olmuş olmalarına rağmen, ana-
yasacılık hareketlerini 18. yüzyılda başlayıp 19. Yüzyılın ortala-
rında tamamlamış olmalarına rağmen, Almanya bu sürece ancak 
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19. Yüzyılın ortalarında başlayabildi. 1848’de ilk burjuva devrim 
girişimi yaşandı, anayasacılık hareketi başladı ve başarısız oldu, 
yarım kalmış bir devrim adıyla anıldı. Çok önemli bir anayasay-
dı, geniş katılımla yapılmıştı ama hiçbir zaman uygulanamadı, 
başarısız oldu. Neden başarısız olduğunu tartışmak için yeterli 
zamanımız yok. 1918’e hemen atlayabiliriz. Ondan önce tama-
men tepeden dayatmayla yapılmış 1856 anayasası var. Dolayısıyla 
Almanya’nın ilk ciddi anayasası 1856 yılında yapılandır ve ana-
yasacılık tarihinde demokratik anayasalar içinde bir yeri yoktur.

1918’de savaş sonrası dönem için yeni anayasa çalışmaları 
başladığında yine çok anormal şartlar altında bulunuyordu ülke. 
Buna rağmen demokratik bir anayasa olan Weimar Anayasası ya-
pıldı. Olağan olmayan toplumun olağan olmayan şartlarda yap-
tığı bu anayasanın çok da olağan bir hayatı olmadı. Bu anayasa 
ancak on beş yıl uygulamada kaldı, 1933’te bildiğimiz akıbeti ya-
şadı. 1949 dünya anayasacılık tarihinin en ilginç deneyimlerin-
den birinin adıdır. Çünkü bu anayasa bu kez otoriter iç rejimin 
dayatması ile değil açık bir şekilde işgal güçlerinin yani müttefik-
lerin dayatmasıyla geldi.

Almanya Kendi İç Dinamiklerini Yarattı

Bu ülke bir alttan anayasacılık hareketi yaşamadı. Modernleşme-
yi tepeden yaşadı. Tepeden modernleşme bürokratik siyasi yapı ve 
otoriter siyasi kültür üretti. Ve bu içerdeki demokratik dönüşüm 
dinamiklerini çok zayıflattı. Bu zayıflık 1918-1933 arası bir Röne-
sans yaşamak için çok ciddi bir atılım yapılmasına rağmen yine 
de büyük bir bela ile çok ağır bir müdahale ile kesildi. Tarihin 
en korkunç yönetimi, Nazi yönetimi o dönemin sonunu getirdi. 



295 Almanya ve İspanya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri

1949’da evet, müttefikler aracılığıyla yapıldı bu değişiklik, daha 
doğrusu demokratik anayasa. Demokratik hukuk devleti müt-
tefiklerin himayesinde ve kontrolünde ve onların onayıyla ger-
çekleşti. Sonuçta, onların onaylamadığı bir anayasa metni ola-
mayacaktı. Ancak burada kalmadı, Almanya kendi iç dinamik-
lerini yarattı. Bunu başarmasında etkili olan en önemli gelişme 
68 devrimleridir. Almanya bunu çok sarsıcı yaşadı. Dolayısıyla 
68’ten sonra hem geçmişle daha cesur ve derin bir hesaplaşma 
içine girebildi hem de ülkenin kendi demokratik iç dinamikleri 
daha belirleyici hale geldi ve bu durum günümüze kadar sürüyor.

Bana göre 1949’daki anayasa süreci, Almanya için bir trav-
mayı bir şok ile tedavi etmek gibi bir yöntemdi. 1990’da Doğu 
Almanya’yı oluşturan toplum için bir şoktur bu durum. Bütün 
iyi çalışmalara rağmen, bütün iyi niyetli, Sayın Schneider’in de 
katıldığı o yuvarlak masa anayasa konseyleri toplantılarına, Doğu 
Almanya’daki yurttaşlık girişimlerinin katılımcı demokratik ya-
pısına rağmen süreç bir ilhakla sonuçlandı, yeni bir anayasa ya-
pılmadı, mevcut anayasa hedef topluma uygulandı.

Dolayısıyla Almanya’dan şu dersi çıkarmak mümkün: Birinci-
si evet dışarıdan bir etkiyle başladı bu süreç ancak iç dinamikler 
bunu geliştirdi. Türkiye, bana göre, yeni anayasa sürecine 1999’da 
girdi. Bu tartışmaların başlangıç tarihi, kırılma noktası 10 Aralık 
1999 Helsinki Zirvesi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
adaylığının resmen tanınmasıydı. Süreç başladı ve uzun süre Av-
rupa Birliği endeksli yürüdü. AB raporlarına, uyarılarına bakarak 
bir şeyler tartışmaya başladık. Ancak, bana göre, 2004’ten bu yana 
Türkiye esas olarak iç dinamikleriyle yürütmektedir bu tartışmayı.

Son ilerleme raporu daha bir kaç gün önce yayınlandı ancak 
kimse artık ilerleme raporlarını tartışmıyor. Bundan beş sene 
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önce ilerleme raporları büyük bir sancı ve heyecanla beklenir, 
Türkiye bütün imkânlarını bu raporları azıcık düzeltmek için se-
ferber ederdi, ama şimdi öyle değil.

Bana göre bunda üzülecek bir şey yok, bu durum Avrupa 
Birliği hedefinden vazgeçme anlamına gelmiyor. Bunu tavsiye 
eden bir şey demiyorum, telkin eden bir şey söylemiyorum, ama 
Türkiye’de artık demokratik anayasa sürecinde, demokratikleşme 
sürecinde, iç dinamikler çok güçlü bir şekilde belirleyicidir. Kısa 
bir süredir bu durum böyle, ancak bu önemlidir.

Alman Kimliği Yeniden Tanımlandı

İkincisi, Almanya bu süreci travmatik ve hüzünlü bir şekilde ya-
şamasına rağmen, Nazi döneminden ve Bismarck kültüründen 
kopuş için 1949 anayasasını iyi kullandı. Çünkü 1949 anayasa-
sı, Alman kimliğini yeniden tanımlama meselesinde ulusallık, 
millilik dışarıda nasıl bırakılır tartışmasına çok ciddi bir temel 
sundu. 1949 anayasasında esas alınan anayasal yurtseverlik kav-
ramı, yani Alman toplumunu etnisiteyle, milliyetle, ırkla değil, 
üzerinde uzlaşılmış demokratik bir metinle kurma girişimle-
ri Almanya’da ciddi bir taban buldu. Bu noktadan, Türkiyelilik 
kavramına gelmek isterim. Anayasal yurtseverlik bizde anayasal 
vatandaşlık olarak çevriliyor çoğunlukla, bu Almanya’da ortaya 
çıkmış bir tartışmadır. Ve bu 49 anayasasını, ırkın, etnik köke-
nin, Almanlığın üstüne çıkaran bir başka öneridir: anayasayla 
bir kimlik oluşturma, anayasayı demokratik bir toplumun ortak 
kimliğinin referansı haline getirme.

Türkiye’de de anayasa sürecinde bunu başka türlü yaşayacağız, 
Almanya bu açıdan bize zaten ilham veriyor. Stenberg’in 1979’da 
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başlattığı anayasal yurtseverlik tartışması, Habermas’ın ciddi kat-
kılarıyla şimdi Türkiye’de de çok iyi bilinen bir konu haline geldi. 
Burada mesele Türkiye’nin yurttaşlık tanımı yapılırken bu tecrü-
beyi nasıl değerlendirileceği sorusuyla bütünleşiyor. Türkiye’de 
Türkiyelilik kavramını Almanya’daki anayasal yurtseverlik kavra-
mı gibi kullanmayı bu süreçte mutlaka tartışmamız, hatta bunu iyi 
değerlendirmemiz gerekiyor.

Franko Diktatörlüğü Hukuku Vardı:  
Ama Özgürlükler Alanı Genişletildi,  
Yol Temizliği Yapıldı

İspanya deneyimi de son derece önemli. Onunla ilgili söyleyebi-
leceğim en önemli şey kademeli geçiş sürecidir ki sayın Pi-Suñer 
söyledi bunu. Kademeli geçiş konusunda bana göre en kritik ve 
yine Pi-Suñer’in hakkında bilgi verdiği konu, bir süredir benim 
de, başka meslektaşlarımın da dile getirdiği, en son BDP’nin Uz-
laşma Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu için AKP’yle birlikte 
de gündeme getirdiği yol temizliği meselesidir. Anayasayı otori-
ter sistemden demokratik sisteme geçiş için belirleyici bir araç 
olarak görüyorsanız, onun yapılacağı şartları da demokratikleş-
tirmeniz gerekir. Anayasayı demokratik şartlarda yapmanız gere-
kir. Franco döneminin meclisi vardı, Franco döneminin hukuku 
vardı, ama Juan Carlos’un önderliğinde demokratik bir liderlik 
bu süreci iyi idare etti. Burada da liderlik meselesine vurgu yap-
mak gerekiyor gerçekten. Bütün o olumsuz şartlara rağmen, yeni 
anayasayı demokratik bir zeminde nasıl yapabiliriz sorusunu çok 
güzel idare ederek, güzel de cevaplamıştır. Ve ne yapılmıştır? Ör-
neğin, ilk önemli adım Franco muhaliflerine siyasi af getirip, ser-
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best bırakmak oldu. İkincisi, toplantı, dernek, gösteri hakkı ve öz-
gürlükleriyle ilgili ciddi reform yapıldı ve bunların hepsi Franco 
hukukuna göre seçilmiş parlamentoda yapıldı ve daha da önem-
lisi siyasi reform yasasıydı ki bu reformla yasaklı partiler serbest 
bırakıldı. İki ETA hariç, ona biraz sonra değineceğim.

Ancak, komünist partisi dâhil bütün diğer partiler serbest bı-
rakıldı bu siyasi reform yasasıyla, seçim sistemi demokratikleş-
tirildi, siyasi partilerin faaliyet özgürlüğü alabildiğine genişletil-
di. Ve bu siyasi reform yasası halkoyuna sunuldu, çünkü sadece 
Franco parlamentosundan çıkması yeterli görülmedi, yüzde 94 
oyla kabul edildi.

Bu yol temizliğinin üzerine anayasayı yapacak meclis seçildi. 
1977 seçimleri bu yol demokratik bir hale getirildikten sonra sağ-
landı. Şimdi Türkiye’ye baktığımızda maalesef yol temizliği gere-
kirken, yola sürekli engeller konuyor. Şunu çok açık söylemek la-
zım: Demokratik bir anayasa, demokratik şartlarda yapılır ancak. 
Eğer antidemokratik şartlarda bir anayasa yaparsanız, Almanya 
gibi bazı istisnalar, özel durumlar hariç, bunun sıkıntılarını ilerde 
çok yaşarsınız. İspanya o süreçte yol temizliğini bu kadar başarı-
lı yapmasına rağmen, BASK ve ETA’lar meselesini halledemedi. 
ETA’lar silahlı eylemlerine devam ettiler. Beş altı tane şartları var-
dı, siyasi af, daha doğrusu kendi silahlı eylemlerine de af, ikincisi, 
sürgünlerin geri dönmesi, üçüncüsü Bask bölgesi için özel dü-
zenlemeler yapılması gibi. Bunlar çok büyük talepler değildi ama 
anlaşma sağlanamadı, onlar da sürece katılmadılar.
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İspanya Anayasası BASK Bölgesi Özerkliğini 
Kabul Etti

Seçimleri boykot ettiler, referandumu da boykot ettiler. Aslında 
sadece kendileri değil, Bask milliyetçileri, diğer sağ milliyetçiler 
de boykota katıldılar ve İspanya genelinde yüzde 85’in üzerinde 
katılım oranı varken, Bask bölgesinde katılım yüzde 44’te kal-
dı. Yüzde 44’ün de yüzde 30’u hayır dedi. Daha fazla hayır oyu 
da çıkabilirdi ancak orada bir taktik hesap vardı. Milliyetçi par-
ti özerklik sistemini yine de önemli bir ilerleme olarak gördüğü 
için, bu anayasanın reddedilmesini istemiyordu. Dolayısıyla, 
boykot önemli ama hayır oyu çok yüksek çıkmasın gibi bir tak-
tik vardı. Bask sorunu oradan miras kaldı, çünkü hiç bir zaman 
Bask’ta, İspanya genelindeki kadar büyük bir çoğunluk bu anaya-
sayı sahiplenmedi, bu anayasayı kendi anayasası olarak görmedi. 
Kendi aralarındaki farklı görüşlere rağmen, ortak bir nokta bulup 
sahiplenme konusunda hiç bir zaman diğer bölgelerdeki isteğe, 
açıklığa sahip olmadılar. Ve bu sorun bugün de İspanya’da çözüm 
bekleyen bir sorun olarak duruyor.

Bunu Türkiye ile şimdi yaşadığımız süreçle bağlantılandıra-
biliriz. Birincisi, yol temizliği son derece önemli ancak özellikle 
Kürt siyasilerine yönelik operasyonların, KCK adı altında yapılan 
operasyonların, BDP’yi doğrudan hedef aldığı çok açık olan, daha 
da geniş çevrelere yayılma istidadı gösteren, en azından bu yönde 
hükümet üyelerinin bazı beyanlarının bulunduğu bir uygulama 
var. Bu durum Türkiye’de anayasa sürecini, İspanya’dakinden çok 
daha fazla zehirler, çok daha fazla zedeler.

Çünkü Bask sorunu, İspanya’da anayasa yapılırken, tek ve en 
önemli sorunu değildi.
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Yeni bir sistem kurma sorunu vardı. Bölgeler ve diğer bölgele-
rin talepleri, mesela Katalonya bölgesinin talepleri vardı. Monar-
şi-cumhuriyet tartışması vardı. Buna benzer pek çok sorun vardı. 
Ama biz biliyoruz ki Türkiye’de yeni anayasanın can damarı Kürt 
sorunudur. Yeni anayasa yapmaya bizi zorlayan en önemli olay, 
çözüm arayacağımız en önemli sorun budur. Diğer tartışmaların 
bununla, bir şekilde, bağlantısı da vardır. Ancak burada yol ala-
mamak halinde diğer sorunları çözme konusunda fazlaca bir şan-
sımız olmayacağı açıktır. O nedenle, bütün toplumun katılımını 
desteklemenin yanında eğer pozitif ayrımcılık yapmak gerekir-
se, bana sorarsanız, Kürt siyasi temsilcilerinin anayasa sürecine 
her türlü yöntemle yoğun bir şekilde katılmasını sağlamak gere-
kir. Bu İspanya için de önemli bir şeydi, o mutabakat çok güzel  
gerçekleşti. Bask sorunun çözümü için de zemin sunan bir ana-
yasa var, özerklikler sistemi getirmiş bir anayasa vardı. Belki de 
İspanya’da Bask sorununun, Türkiye’deki Kürt sorunu gibi çok 
daha yakıcı, çok daha sarsıcı bir hale gelmesini yine de o demok-
ratik uzlaşma sağladı.

İki Büyük Parti Anayasa Yapım Sürecinde Kürt 
Sorununun Çözümünü Engelleyecek

Türkiye’de BDP dışında hükümet ve ana muhalefet partilerine 
İspanya’nın siluetinden önemli bir mesaj çıkabilir. Orada muta-
bakat özellikle iki büyük parti arasında oldu. Türkiye’de önümüz-
deki dönemde Kürt sorununun bütün ayrıntılarıyla bu anayasa-
da çözülmesini beklemek bana çok gerçekçi gelmiyor ancak, iki 
büyük parti Kürt sorununun çözümünü engelleyecek herhangi bir 
şeyin anayasaya girmemesi için bir uzlaşmaya varabilirler. Çözü-
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mü teşvik eden, mümkün kılan temel konularda uzlaşmayı bu iki 
büyük parti yapabilir. Bu uzlaşma sağlanırken, BDP’nin ve Kürt 
çevrelerinin dışlanmaması gerekiyor.

Katılımla ilgili değinmek istediğim bir nokta daha var. Sayın 
Schneider dört aşamadan söz etti, katılımın kurumsallaşması 
aşaması da bunlardan biri. Bizde katılım herkes konuşsun, bir 
şeyler söylesin, raporlar yayınlansın, taslaklar ortalıkta dolaş-
sın, sonra biz oturalım, kararımızı verelim şeklinde işliyor. Üs-
telik 2011’in şartlarıyla 1978’in şartları da farklı, şimdi çok daha 
fazla katılım imkânı, aracı, isteği var ve de ihtiyacı var. Bunun 
için benim önerdiğim bir anayasa meclisi değil, yüzde 10 barajı 
olmadan bir parlamento seçilmiş olsaydı çok iyi olurdu. Yüzde 
10 barajı olmayan bir seçimle bir anayasa meclisi de düşünüle-
bilirdi, gerçi ben tereddütlüyüm o konuda, yani çekincelerim 
var. Şu anda, parlamento çoğunluğuna baktığımızda hükümet, 
ana muhalefet ve MHP’ye baktığımızda, bu iki seçenek mümkün 
değil. Anayasayı mevcut parlamento yapacak, bu da iyi bir şey. 
Tıpkı İspanya’da olduğu gibi, 28 anayasasında olduğu gibi. Ancak, 
bu parlamentonun katılımı kurumsallaştıran yöntemler araması 
gerekiyor, öncelikle yol temizliği dediğimiz şeyin, yani ifade öz-
gürlüğü, siyasi faaliyet özgürlüğü konusunda özellikle TMK ve 
TCK’deki yasaklayıcı ve keyfi kullanıma müsait tüm düzenleme-
lerin temizlenmesi gerekiyor.

Bu konuyu konuşmayı kurumsallaştırabilmek için bir tür ana-
yasa senatosu kurulabilir. Bunun da seçimle gelmesi gerekmiyor. 
Parlamentonun meclis uzlaşma komisyonunun yöntemi üzerinde 
tartışmasını elbette öneririz, o ayrı. Bir de şu yapılabilir; siyasi 
partiler belli bir kontenjan dâhilinde sivil toplum temsilcisi ve 
akademisyen önerirler.
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Her parti ya sandalye sayısına göre belirlenen oranlarda ya da 
eşit sayıda öneri getirirler, sonra hangi kuruluşlardan ayrıca tem-
silci geleceği konusunda uzlaşırlar. Bu komisyonun parlamentoy-
la organik bağı olur, ama oy hakkı ve tabiiyet ilişkisi şarttır. Bu 
bir anayasa danışma meclisi olarak parlamentodaki komisyon-
larla birlikte çalışır. Bu konuda kimsenin önyargısı olmamasını 
temenni ederim; bu daha önce, çeşitli vesilelerle, önerdiğim bir 
yöntemdir. En son uzlaşma komisyonuna, BDP tarafından para-
lel meclis adı altında böyle bir önerinin getirildiğini öğrendim 
ancak paralel meclis konusunu henüz netleştirmiş değiller.

Son olarak; neleri yapmamamız ve neleri yapmamız gerek-
tiği konusu elbette uzun uzun tartışılacak, bu tartışmalar başka 
tür toplantılarla devam edecek. Anayasa yapma süresinin çok 
uzun olması gerekmiyor. Eğer bu süreç kurumsallaştırılırsa, 
Başbakan’ın “3 ayda anayasa yapılır” demesi biraz abartılı olsa 
da, bu süreç bir yılda toparlanır. İspanya bu süreci on sekiz ayda 
bitirdi. Güney Afrika örneği üzerine de söylenecek çok şey var, 
öğleden sonra konuşulacak. Türkiye, eğer süreci kurumsallaştıra-
rak yürürse, uzlaşma komisyonu fikri iyi bir fikir, eşit temsiliyet 
üzerinde yürüyor. Eğer Uzlaşma Komisyonu sürecin yöntemini 
ve idaresini gerçekten demokratik çerçevede yaparsa, kurumsal-
laşması konusunda da demokratik samimiyet ortaya konursa, 
Türkiye önümüzdeki bir, bir buçuk yılda bu işte ciddi mesafe alıp 
olgunlaşır ve yeni anayasa sorularımızın çözümünün önünü açar, 
bir kısmını doğrudan çözer. En önemlisi çözümün önünü açar, 
çözüm için dinamiklerin gelişmesine zemin sağlayan bir anayasa 
yapabilir. 
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Sorular - Cevaplar

Şirin Payzın
Şimdi sizlerin sorularınıza geçebiliriz. 

Gül Erdost: Burada Toplumsal Bellek Platformu’nu temsil ediyo-
rum. Bu platform yakınlarını siyasi cinayetlerde kaybetmiş olan 
yirmi yedi aileden oluşuyor. Platform olarak bizim düşüncemizi 
kısaca söylemek istiyorum. Mithat’ın söylediklerine katılıyorum, 
anayasa için bütün partilerin bir araya gelerek bir konsensüs sağ-
laması çok önemli.  Fakat bu yola çıkmadan önce geçmişle yüz-
leşilmediği, özür dilenmediği sürece, anayasa bir pansuman gibi 
olacaktır. Anayasa değişikliği sürecine başlamadan Türkiye’nin 
yargılamalar ve insanlığa karşı suçlar konusunda mutlaka bir 
adım atması gerekiyor. 12 Eylül 2010’da yapılan referandumda, 
Anayasa’nın 15. maddesinin kaldırılarak darbecilerle hesaplaşı-
lacağı tartışmalarında bu çok fazla malzeme konusu oldu ancak 
bundan bir sonuç çıkmadı. Ben de kendi eşimle ilgili soruşturma 
için başvuruda bulundum ama bir yıl geçmesine rağmen herhangi 
bir sonuç yok. Diyeceğim şu ki; biz yakınlarını siyasi cinayetlerde 
kaybetmiş aileler olarak bu konu halledilmediği sürece yapılacak 
anayasanın sadece pansuman anayasası olacağını düşünüyoruz. 
Mithat’ın belirttiği Kürt meselesi de zaten bu konunun içerisin-
dedir. Yüz binlerce kişi cezaevlerinde yakınlarını kaybetmiştir ve 
faili meçhuller vardır, hâlâ kemikler çıkıyor. Türkiye’nin bunlarla 
hesaplaşması gerekir diye düşünüyorum.

Katılımcı: Birinci soru Schneider’e. Geçen akşam bir televizyon 
konuşmasında Alman anayasasından söz edildi. Sizin de belirtti-
ğiniz gibi, anayasa hukukçuları tarafından 1. ve 19. maddelerin 
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değişmez maddeler olduğu ileri sürülür, diğer taraftan da öyle ol-
madığı söylendi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle 1. mad-
de kapsamlı olarak ele alınıyor, yani Alman anayasasının temel 
haklarını güvence altına alan bu ilk maddelerin değiştirilemez 
kısımları var mı?

İkinci sorum, Pi-Suñer’e. 1978 seçimlerinde on üç parti par-
lamentoya girmiş. Bu parlamentonun aslında anayasa değişikliği 
yapacağı biliniyordu, o seçimlerde bu durum bilindiği için mi se-
çim barajı kaldırıldı, ya da siyasi partiler için bir baraj var mıydı, 
onu sormak istiyorum.   İkincisi de, Bask temsilcileri komisyona 
da referanduma da katılmamışlar. Acaba neydi talepleri? Prosedü-
re mi karşıydılar, yoksa somut olarak anayasaya girmesini istedik-
leri bir hüküm mü vardı Bask’la ilgili ya da diğer azınlıklarla ilgili?

Son sorum da Mithat Sancar’a. Kendisinin görüşlerini biliyo-
ruz; gerçekten yüzde 5 barajlı ya da barajsız bir parlamentonun 
temsiliyeti de büyük olurdu diye savunmuştu, biz de öyle dü-
şünüyorduk. Buna rağmen şu anki parlamento yüzde 85 temsil 
yetkinliğine sahip, 2002’de yüzde 55’ti bu oran biliyorsunuz.  Yol 
temizliği çok önemli, ana muhalefet partisi olarak CHP’nin de 
bu konu da talepleri var. Basın özgürlüğü konusunda bir talebi 
var, ifade özgürlüğü konusunda talebi var. Türkiye cezaevlerinde 
yatan insanların yarısından çoğu tutuklu durumda, sekiz millet-
vekili de tutuklu durumda, beğenelim, beğenmeyelim bunlar se-
çilmiş insanlar. Şimdi bu koşullarda bir anayasa yapacağız ve yine 
Mithat Sancar’a tamamen katılıyorum, bizde maalesef katılım 
olayı çok benimsenmiş değil. Ben, sivil toplum görüşlerinin mec-
liste kurulan bir komisyona düzenli bir şekilde akacağı kanısında 
değilim, dolayısıyla bir anayasa danışma kurulu dediğimiz, yahut 
meclisi, bir kurumsallık getirir. Peki şu anda kurulan Anayasa 
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Komisyonu’nda her parti eşit olarak temsil ediliyor, ancak bunun 
hukuki bir dayanağı yok, yani iktidar partisi yarın, şu ya da bu 
sebepten olmuyor, benim istediklerim çok dikkate alınmıyor de-
yip bu komisyona son verebilir meclis başkanı eliyle. O yüzden, 
acaba bu komisyonun da bir yasa yoluyla hukuki bir temele ka-
vuşturulması gerekmez mi? 

Kürşat Kahramanoğlu:  İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde öğretim görevlisiyim. Benim sorularım Carles Vi-
ver Pi-Suñer’e. İspanya’yla ilgili insanların hatırladığı ve son 15 yıl 
içinde tartıştıkları konu, İspanya’nın yeni anayasası ile ilgili değil. 
Daha ziyade İspanya parlamentosunun eşcinsellerin evliliğine 
daha yakın yaklaşmasıyla ilgili. Şimdi bu ülkede veya Avrupa’da 
yaşayan herhangi birine sorsanız İspanya anayasası hakkında ne 
diyorsunuz diye, hiç duymamış olabilirler.

Ama dünyada hangi ülke en liberal tutumu olan ülke diye 
sorsanız İspanya diyebilirler. İspanya aslında Katolik ve maço bir 
ülke olmasına rağmen cinsel özgürlük konusunda en ilerici yasa-
lara sahip. Benim iki sorum olacak. Birinci sorum; bu özgür ön-
lemlerin önemi ne oldu? Bu gibi yasa değişikliklerini sağlayacak 
nasıl bir atmosfer yaratabildiniz? Birinci soru bu. İkinci olarak, 
siz konuşmanızda dediniz ki anayasayı desteklemek konusunda 
sivil toplum kurumları olsun diğer kurumlar olsun hiç bir zaman 
doğrudan bağlantı sorunu yaşamadı. Peki bu guruplar sesini nasıl 
duyurabildiler ki bu kadar radikal değişimler yapabildi İspanya? 
Diğer Avrupa ülkelerinin hiç başaramadığı bir şey bu.

Engin Özkan: Bu konferansa sıradan bir vatandaş olarak katılı-
yorum. Maalesef Türkiye’de herhangi bir sivil toplum kuruluşu 
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adına katılmak gerçekten zor. Burada hep şu söylendi, katılım-
cı bir anayasa olsun, sivil toplum kuruluşları buna destek olsun, 
fikirlerini söylesin. Ben Türkiye’de birçok sivil toplum kurulu-
şunda, demokratik kitle örgütünde yönetici olarak da görev yap-
tım. Şuna inanıyorum, alttaki kitle ile bir bağlantı yok, maalesef 
Türkiye’de bu işler sendikacılar, sivil toplum kuruluşları, partiler 
bir nevi profesyonel bir alan haline gelmiş. Buradan ümitli olmak 
çok iyimser bir hava. Diğer konu şu, bu ülkede bu anayasa tartış-
ması nereden çıktı, gerçekten bir ihtiyaç mı var? Aslında Mithat 
Sancar söyledi. Esas burada bir amaç var, olması gereken, Kürt 
sorununun çözümüne dair. Onun dışında 81 anayasasının sanı-
yorum üçte ikisi değişti, en son 12 Eylül referandumunda önem-
li maddeler değişti, ama hala sorunları çözemedik biz. Ben 90’lı 
yıllarda üniversitede öğrenciydim, birçok etkinliğin içerisinde 
görev aldık ve bir çok siyasal eylemin içerisinde yer aldık; yargı-
landık, ama tutuklanmadık. 

Daha zor günlerdi, ama şimdi ben etrafımda bakıyorum, 
öğrenci arkadaşlarımı takip ediyorum, insanlar o kadar sebep-
siz yere tutuklanıyor ki! Daha demokratik bir ülkede yaşıyoruz, 
daha demokratik bir anayasamız var, hukukumuz değişti, ama 
insanlar patır, patır, nedensiz bir şekilde tutuklanıyor ve medya, 
Şirin hanım üstüne alınmasın tabi, o kadar kayıtsız ki bu duruma! 
Yurtdışından gelen misafirlerimizden biri de bahsetti, medya çok 
önemli diye, ama medya öyle bir algı yaratıyor ki üzerimizde, işte 
anayasa değişmeli, ama niye değişmeli bilmiyoruz. Çok basit bir 
örnek vermek istiyorum, bir anda Beşir Esad’ın ismi bile değişti. 
Esed oldu, merak ediyorum niye Esed oldu? Herkes sorsun bunu 
kendine, niye artık bizden biri değil de saldırılması gereken biri? 
Belli yayın organları, devletin TRT’si filan, bir anda adamın ismi-
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ni bile değiştirdi. Bunu kendimize soralım, anayasa, anayasa, ama 
ne için bir anayasaya ihtiyacımız var, ülkemizi nereye götürecek, 
hangi tartışmaların içerisine sokacak, esas bunları koymamız 
gerekiyor. İyi bir anayasa kanunlarımızı değiştirmiyor, hukuku-
muzu değiştirmiyor, işleyişimizi değiştirmiyor, sanki daha kötüye 
giden bir durum var. Teşekkür ediyorum.

Ertuğrul Çepni:  İlk sorum Sayın Schneider’e. Anayasaların ku-
rucu meclislerle ya da mevcut meclislerde yapıldığını söylediniz 
ama bir tercih belirtmediniz. Demokrasi şu esasa dayanıyor: Biz 
kral istemiyoruz, aristokrasi istemiyoruz, tepede kimse istemi-
yoruz. Biz halkız, biz yöneteceğiz. Dolayısıyla biz yapacağız ana-
yasamızı. Bu noktadan düşünürsek anayasayı halkın yapması la-
zım. O zaman da mutlaka kurucu meclis olması lazım, bunu ideal 
olarak vurgulanması gerekir diye düşünüyorum. İkinci alternatif 
olarak da meclisler olur, meclislerde eş güçte komisyonlar olur; 
ama o ikinci tercih, onun belirtilmesi gerekir diye düşünüyorum. 
Özellikle gençlerimizin bunu bilmesi gerekir. Bu nedenle, benim 
ideal tercihim sürekli anayasa meclisleri. Her beş yılda, on yılda 
bir anayasayı gözden geçiren sürekli meclisler olmalı diye düşü-
nüyorum. Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Sayın Pi-
Suñer’e sorum da şu, çift meclisli modellere çok ilgi duyuyorum.

İspanya tecrübesini merak ediyorum. Anayasa çift meclisli ya-
pılırken tartışmalar oldu mu? Bir de günümüzdeki uygulamalar-
da, parlamentonun çalışmasıyla ilgili çift meclis konusu tartışma 
haline geliyor mu?

Tuğçe Alacacı: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğren-
ciyim. Anayasa Hukuku hocamızın ısrarlı tavsiyesiyle bu konfe-
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rans için Ankara’dan geldik. Ben sorumu Pi-Suñer’e yöneltmek 
istiyorum. Kendisinin de belirttiği gibi bazı temel konularda an-
laşıldığı taktirde, genel anlaşmazlık konuları sonraya ötelenme-
lidir, bu şekilde bir konsensüse varılabilir. Lakin ben şöyle dü-
şünmüştüm, zaten ortada temel sorun ve fikir ayrılıklarının varsa 
yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulur. Mithat Sancar’ın söylediği 
gibi, Türkiye’nin en büyük sorunu şu anda Kürt sorunu evet.

Eğer biz temel sorulardan yola çıkarak anayasayı oluşturmaya 
çalışmazsak, yani bu sorunları ötelersek bu sorunları nasıl aşaca-
ğız ve İspanya bu sorunu nasıl aştı? Temel sorunlarını öteledikten 
sonra nasıl bir anayasaya ulaştı? Bunu merak ediyorum.

Hans Peter Schneider (Almanya) Sorulara Yanıtı
Sorularınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle geçmişle hesap-
laşma konusunda Türkiye’deki durumla ilgili yorumda bulunacak 
kadar bir şey söyleyemem. Ancak, anayasa yapma süreci içerisin-
de belki bir çeşit uzlaşma süreci de yaşanabilir. Güney Afrika’daki 
örnek aklıma geliyor, bu konuyla ilgili öğleden sonra Albie Sachs 
size konuşma yapacak. Biliyorsunuz onlar gerçek bir uzlaşma 
komisyonu kurdular. Arjantin’de de bu yapıldı. Almanya’da ve 
İspanya’da böyle bir süreçten kaçınıldı. İspanya’da kaçınıldı ki iç 
savaşla ilgili tartışma tekrar başlamasın; kazanan, kaybeden gibi 
bir şeyler olmasın. Biz de Almanya’da geçmişi ele almak, değer-
lendirmek konusunda çok mütereddit davrandık. Çünkü Nazi 
idarecilerinden bazıları İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da görev 
yapıyorlardı. 
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Geçmişle Yüzleşme Süreç Açısından Bazen  
Çok Tehlikeli de Olabilir

Almanya’da yaşanan soykırımdan sonra ilk mahkeme, Federal 
Almanya kurulduktan yirmi yıl sonra yapıldı, yani ancak yirmi 
yıl sonra o konuyu mahkemede ele alabildik. 

Geçmişle yüzleşme süreç açısından bazen çok tehlikeli de ola-
bilir, hem artı hem eksi yönleri olabilir. Belki öyle konular açılır, 
öyle derin yerlere gidilir ki. Başarılıysanız, onarma süreçlerinden 
geçebilirsiniz, ama ya öyle olmazsa! Oradaki durum her zaman 
çok net olmayabilir. Güney Afrika bunu yapmakta başarılıydı ör-
neğin, ancak şartlara da çok bağlı.

Almanya Anayasası’nın 1. ve 20. maddeleri değiştirilemez, 79. 
maddenin 3. paragrafına göre bunlar değiştirilebilir mi değiştiri-
lemez mi konusunda tartışma devam ediyor. Eğer halkın anayasa 
yapma gücünü kullanarak yeni bir anayasa yapacaksanız, devlet 
bu yeni anayasa yapma süreci içerisinde bu maddeleri değiştirip, 
yeni anayasa içerisinde başka türlü formüle edebilir. Aslında bu 
çok faydalı bir şey değil, çünkü sonuçta halkın anayasa yapma 
yetkisine dayanarak yepyeni bir anayasa da yapsanız, bunu yine 
de belli şartlar altında yapacaksınız; bunların demokratik şartlar, 
hukukun üstünlüğü, insan haklarının geçerli olduğu şartlar al-
tında olması lazım. Bunlar kanunen bağlayıcılığı olan bir takım 
temellere de dayanacak büyük ihtimalle.

Dolayısıyla, demokratik bir anayasayı yaparken öne süreceği-
niz şartlar, yeniden formüle edilse de bütün bu unsurları içere-
cek. Dolayısıyla, öyle veya böyle bunlara zaten bağımlısınız, ya 
da bunları, tekrar anayasanın içine koymak zorundasınız. Onun 
için benim tavsiyem, elbette, bu konuları tartışmaktan imtina et-
mek değil, 1, 2 ve 3. maddelerin modernleştirilmesi veyahut da 
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yeniden formüle edilmesini tabii ki tartışabilirsiniz, ancak her 
durumda bunların yeni anayasa içerisinde de olacak olması ge-
rektiğini düşünüyorum.

Kürt Sorununun Çözümlenmesinde En Önemli 
Sorunlardan Bir Tanesi Vatandaşlıktır

Kürt sorununun çözümlenmesinde en önemli sorunlardan bir 
tanesi vatandaşlıktır. Rusya örneğine de bakabilirsiniz, mesela 
Tataristan’daki insanlara özel vatandaşlık verildi, normal vatan-
daşlık verilmedi. Vatandaşlık Türk vatandaşlığı olmalı ve tüm 
Türklere bu vatandaşlık verilmeli. Ancak siz vatandaşlıkla uyruk 
arasında bir fark yaratamazsanız olmaz. Bunu Ruslar Tatarların 
pasaportlarında yaptılar. Vatandaşlık Rus, uyruk Tatar. Diğer Rus 
Cumhuriyetlerinde de, eski Sovyet Cumhuriyetlerinde de bu ya-
pıldı. Bu şekilde sizin Türkiye’ye vatandaş olarak ait olduğunuzu 
ama başka bir uyruğunuz, başka bir diliniz, kültürünüz olduğunu 
da teyit eden bir sistem niye olmasın ki. Tabii Kürt sorunu tek 
sorun değil. Sizin anayasanızda çok otokratik olan unsurlar var. 
Mesela iki farklı tür olağanüstü hal örneğiniz var. Pek çok kısıtla-
malar var. Devletin güvenliği gibi çok muğlak ve çok belirsiz kav-
ramlar kullanıyorsunuz, nedir devletin güvenliği? Bunun gibi pek 
çok şey, yürütmenin haklara müdahale etmesine ve onları ihlal 
etmesine yol açıyor, buna imkan veriyor. Belki anayasada bunlar 
yenilenebilir. Türkiye için Avrupa Birliği’ne tam üyelik çok önem-
li ve büyük bir adım. Bu tartışılan bir adım, neredeyse bir devrim 
olacak Avrupa Birliği’ne tam üye olmak. Bu yeni anayasa yapmak 
için son derece doğru bir dönem bu nedenle. 
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Carles Viver Pi-Suñer (İspanya) Sorulara Yanıtı

İspanya’da da elbette hem geçmişle yüzleşmek gerekiyordu, ama 
bunu bir dengeye de oturtmak gerekiyordu. Çünkü geçmişin bir 
kısmını da unutmak da gerekiyordu, öbür türlü süreç çok zorla-
şırdı. İspanya örneğinde, Profesör Schneider’in de söylediği gibi, 
biz ağırlığı daha çok geçmişi unutma yönüne koyduk. En önemli 
örneği de siyasi aftı. Yargı yetkisinde, askerin yetkisinde bir de-
ğişiklik olmadı, yani aynı kişiler devam ettiler görevlerine. Bazı 
konuları tekrar deşmedik, ancak elbette her zaman bu süreçler-
de, bu tip konular çok önemli tartışma konularını oluşturuyor. 
İkinci mesele baraj meselesi. Türkiye’de baraj sanırım yüzde 10, 
İspanya’da yüzde 3.  Bunun aslında hiçbir zaman bir önemi olmu-
yor. Çünkü temsili orantılı bir sistem var ve sonuçta bu çoğunlu-
ğa dayalı bir sistem, yani çoğunluk daha baskın çıkıyor. Genelde 
orantıya dayalı bir temsil hesabı yapılsa da, sonuçta meclise giren 
partiler yüzde 3’ün üzerinde oy alıyorlar zaten, yani o % 3 pek 
önemli olmuyor, hep belli başlı partiler temsil ediliyor.

İspanya’daki Anayasa Açık Bir Anayasa
Başlangıçta on üç, on dört parti vardı mecliste, şimdi daha 

az. Çünkü iki büyük parti oldukça büyüdü, dolayısıyla meclisteki 
parti sayısı azaldı. O yüzden böyle bir eşiğin çok fazla bir etkisi 
olmuyor.

Bask bölgesiyle ilgili olaraksa, onların anayasaya karşı tavır al-
mış olmalarının çeşitli sebepleri vardı. Bir tanesi usulle ilgiliydi. 
Diyorlardı ki, temsilcimiz yok bu çalışma gurubu içerisinde. Ama 
tek sebep de bu değildi, başka sebepler de vardı. Mesela tarihsel 
olarak kullandıkları bir mali sistem var onu kullanmak istiyorlar-
dı. Bu sistem, Avrupa’da başka bir egemen ülkenin kendine has 
sistemi gibi bir sistem, bunu anayasanın içerisine de koymak is-
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tiyorlardı. İki yıl sonra aslında kanunla bu istedikleri oldu, ama 
anayasanın içerisine konmadı. Bir de içerisinde bağımsızlık yanlı-
sı partiler ya da sosyal hareketler vardı, anayasa sonuç olarak böy-
le bir ayrılmayı öngörmüyordu, bundan yana değildi. O yüzden 
de itiraz edenler vardı. Fakat siyasi anlamda âdemi merkeziyetçi 
yaklaşımlar da gelişti, anayasa da bu bölgesel yaklaşımları olum-
lu olarak görmüştü. Dolayısıyla bu durum sonuçta, bağımsızlık 
isteğinde olanların görüşünü zayıflatıyor ya da o talebi azaltıyor.

Evet, anayasa bu tür konulara odaklanmıyor. İspanya’daki ana-
yasa açık bir anayasa ve bu anayasa çok farklı gelişmelere imkân 
veren bir anayasa. Bu liberal zihniyetin genişlemesi, gelişmesi 
İspanya’da evet olmuştur.

Anayasa hazırlama süreci başladığında, İspanya’daki siyasi 
kültür oldukça gelişmişti, tahmin edilebileceğinden daha ileriye 
gitmişti. Tabii ki son 30 yıl içinde kamunun katılımı arttı ve buna 
anayasa yol açmadı, anayasa dışındaki güçler tarafından böyle bir 
ortam yaratıldı ama yine de anayasa da buna imkân verdi. Şimdi 
sorunuzun, ikinci kısmına gelince, evet doğrudur, toplum par-
lamentoya önerilerini sunmakta zorluk çekiyordu, ama anayasa 
yeterince açık olduğu için, yıllar içinde bu kültürü geliştirmek 
çok zor olmadı.

Anayasa yapmanın ideal şekli tabii ki doğrudan bu amaç için 
halk tarafından seçilmiş bir kurumun oluşturulması, ama tabi 
bunu sağlamak kolay değil, Özel seçimler yapmanız gerekir, eşiği 
daha düşüğe çekmeniz gerekir ki tüm siyasi kanatları, hareketleri, 
partileri içerebilesiniz, kapsayabilesiniz. Ama bu bir anayasa fikri 
ile çelişir, çünkü anayasa ezelden ebede kadar yapılır, sonsuza ka-
dar varlığını sürdürecektir, tabi bunun istisnaları var. Amerikalılar 
tarihleri boyunca anayasalarında sadece 20 veya yanılmıyorsam 21 
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tane değişiklik yapmışlar 200 yıl içinde, düşünün! Almanya’da 60 
yıl içinde 58 anayasa değişikliği yapılmıştır. İşsiz kalan bir anayasal 
kurum olur ise bu benim pek beğendiğim bir fikir değil. Ancak sı-
fırdan başlamak, yani özel olarak, doğrudan halk tarafından seçil-
miş bir kurucu meclis eliyle anayasanın yapılması fikir olarak çok 
doğru. Yalnız Türkiye açısından sanırım bu iş AKP’nin yönetimi al-
tında ve bu fikir onlara çok idealistmiş gibi gelebilir. Çift meclislilik 
konusu, benim görüşüme göre, bir federal sistem olduğu taktirde 
anlamlı ve siyaseten ademi merkeziyetçileştirilmiş bir ülke duru-
munda bu olabilir. İspanya’da herkes tarafından, hatta anayasanın 
kurucuları tarafından da kabul edildiği gibi ikinci meclis İspanya 
açısından iyi bir fikir değildi. Çünkü bu tamamen bölgesel bir mec-
lis olarak öngörülmüştü, anayasada da bu bölgesel bir meclis diye 
geçiyor zaten. Siyasi erki âdemi merkeziyetçiliği elinde tutan ama 
yerel kurumları temsil eden meclisler bunlar. Evet, böylesi bir par-
lamentomuz İspanya’da var ve insanlar diyor ki aslında anayasayı 
değiştirmemiz gerekir, ama önce senatoyu değiştirmemiz gerekir, 
çünkü ancak bu şekilde gerçekten bölgesel bir kurum olabilir. Ben-
ce aynı hatayı iki kez tekrarlamakta bir mana yok.

Anayasa İlkeler Koymalı Ama Temel  
Sorunları da Çözmeli

En iyi çözüm değil bizimkisi, en iyi fikir bu değil. Ama çok büyük 
bir probleminiz var ise ve çözümleyemediğiniz bir problem ise bu 
böyle. Bugünlerde bu yüzden sorun yaşıyoruz, bu çözümün yarat-
tığı sorunlar var önümüzde. Çünkü siz bir sorunu ötelerseniz, bu 
sorunun çözümünü başka yasalara bırakmak üzere ertelerseniz, 
bunun çözümü için de yollar bulmak gerekiyor. Mesela bizim du-
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rumumuzda organik yasalarımız var, bunlar spesifik yasalar, bu 
yasanın konusu tek bir konu, spesifik bir konu oluyor ve bunla-
rın kabul edilmesi için çok büyük bir çoğunluk gerekiyor. Teknik 
sorunlarda bu tür yasalarla düzenlenecek şeyler nelerdir, bunları 
saptamanız gerekiyor. Çünkü bu gibi kanunların kapsamını çok 
geniş de tutabilirsiniz, ama yine de bunlar organik yasa olmaya 
devam ederler. İspanya’daki Anayasa Mahkemesi her zaman için 
şu güçlüğü çekiyor, bir organik yasanın kapsamına giren spesifik 
konu nedir? Ben on yıl boyunca anayasa mahkemesinde hâkim 
olarak çalıştım ve bizim sorunlarımızın yaklaşık yüzde 10’u işte 
bu tür organik yasalara ilişkin sorunlardı. Evet, kabul ediyorum 
en iyi çözüm bu değil, ama yine de bu tür sorunlar çok komplike 
olabiliyor. Bence anayasa ilkeleri koymalı. Tabii ki sorunları da 
çözümlemeli, ama doğru dengeyi bulmak zorundasınız, ilkele-
ri yerleştirip, çok spesifik sorunları çözümlemeye çalışırken bu 
dengeleri bulmak zorundasınız. Bütün bunlar iktidarın bölgesel 
yapısına da bağlı; siz üniter bir devlet mi olacaksınız, yoksa âdemi 
merkeziyetçi bir ülke mi olacaksınız, ona göre ilkelerin anayasa-
da belirtilmiş olması gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde hiç bir 
çözüme gidemezsiniz, evet size katılıyorum ama yine de olay öyle 
göründüğü kadar basit değil.

Prof. Dr. Mithat Sancar’ın Sorulara Yanıtı
İspanya’da sol cephenin, cumhuriyetçi cephenin kendi içinde çok 
ağır travmalar yaratan önemli sorunları vardı ve bunlarla yüzleş-
meyi kimse istemedi diyemesek de, kimse cesaret edemedi ve bu 
konuyu geçiştirdiler. Bu anayasa Franco yönetiminin şartları al-
tında yapıldı. Ordu aynı ordu, hukuk aynı hukuk ve darbe tehdidi 
vardı. 1981’de Albay Tejero’nun girişimi de oldu, meclis basıldı. 
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Bu susma durumu bir tür taviz olarak verildi, yani Franco’cu güç-
lerin süreci engellememesi karşılığında biz de geçmişi deşmeye-
lim şeklinde bir uzlaşmaya gidildi. 2000 yılında bozuldu bu uzlaş-
ma nihayet. Tarihsel hafıza yasası çıktı 2000’lerde, 2004’te galiba.

Orada 70 yıl önceki toplu mezarlar açılıyor, toplu mezarları 
açma hareketi var, dedemin kemiklerini istiyorum hareketi var. 
Bu tür şeylerin olması şunu gösteriyor, toplumsal olaylarda, bu 
tür ağır ihlallerde geçmişi öldüremezsiniz. İsteseniz de yok ede-
mezsiniz. Unutma diye bir şey yok, gün gelir o siyasi, bireysel ve 
toplumsal hesap önünüze çıkar. Anayasa Komisyonu’nun hukuki 
temele kavuşturulması konusuna gelince; bu tür işler öncelikle 
teamülle, olmadı iç tüzükle halledilir.

Anayasayı Değiştirmenin Temel Nedeni  
Yeni Bir Başlangıç Yapmak

Yasayla halledilmesi çok olağandışı bir yöntemdir ve doğrusu o 
noktaya gelmesini ben tercih ve tavsiye etmem. Çünkü bu açık 
bir güvensizlik beyanıdır. Oysa bu tür komisyonların, bir temeli 
olsa, iç tüzükte bir dayanağı olsa bile yeterlidir, olmasa bile sorun 
değildir. Eğer gerçekten bu sürece bir güven ve inanç varsa. Onun 
da olmaması halinde bu sürecin işlemesi zaten çok zordur.

Aslında anayasayı değiştirmenin temel nedeni yeni bir baş-
langıç yapma duygusunu, daha doğrusu fikrini ilan etmektir. 
Türkiye’nin bir başka sıkıntısı daha var, o da anayasalara bir tür 
mistik nitelik atfetmesi, hatta onları sihirli bir güç gibi görmesi-
dir. Bu 1839’dan beri böyledir. 1876 anayasası yapılacağı sıralar, 
o tarihi bilenler gayet iyi bilir, düşünülen anayasa yapıldığı anda 
Osmanlı’nın kurtulacağıydı.
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Hep böyle bir anayasa, ya kurtarıyor ya batırıyor. Ya sorunla-
rın temel kaynağı anayasa ya da çözümünün tek ya da en büyük 
aracı anayasa gibi görülüyor. Şimdi bu abartılı bir algı, ama bir 
algı. Sonuçta anayasalar hayatı değiştirme gücüne sahip değiller. 
Ama bir algı bu kadar güçlü ise, daha önce de bir kaç kere söy-
ledim, olgu haline geliyor. Yani algı, algı olmaktan çıkıp olguya 
dönüşüyor. Uzun süredir belli çevrelerde 80 rejiminden kopuş 
isteği var. Bunun derecesi çevreye göre değişiyor. Bu kopuştan ne 
kastedildiği ancak bu anayasa sürecinde bütün boyutlarıyla gö-
rünür hale gelecektir. Yeni başlangıç yapma isteği ya da zorun-
luluğu aslında 1999’da başladı. O günden bu güne, yeni anayasa 
yapılmazsa bazı sorunlar çözülemeyecek algısı bir tür hakikate 
dönüştü, yani yaratılmış hakikate dönüştü ve şimdi bu hakikatle 
baş edebilmek için yeni bir anayasa yapmaya çalışıyoruz. 

Bunun tehlikeli bir tarafı var. Anayasayı yapamazsak hiçbir 
sorunumuzu çözemeyeceğiz gibi bir fiyasko duygusu da yarata-
bilir. O nedenle, bütün sorunların çözümü anayasadadır, bütün 
kötülüklerin kaynağı anayasadadır algısı tehlikeli aynı zamanda. 
Anayasayı değiştirmeden pek çok şeyi değiştirebilirsiniz.

Şu an zaten yeni anayasayı çok demokratik bir hale getirirse-
niz de, pratik hiç de demokratik olmayan bir toplum ve sistem 
görüntüsü veriyor. Çok fazla bir şey değiştirmiş olmayacaksınız. 
O nedenle yol temizliği aynı zamanda yapısal değişimlerdir. Ana-
yasa bunu taçlandıracaktır ve biz sivil bir anayasa yaptık, toplum 
olarak yaptık bu anayasayı, Kürt sorununun önünü açtık diye-
bilmektir sorun. Bakın, Almanya’daki anayasanın bu kadar öne 
çıkarılmasındaki en önemli sebep, 1970’lerin solun anayasa için 
mücadele kampanyaları yürüttüğü yıllar olmasıdır Almanya’da. 
Almanya solu uzun yıllar anayasa savunucusu olmuştur.
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Sağa karşı Neo-Nazi’lere karşı hep şunu söylemişlerdir. Bu 
anayasa ile bir şekilde özdeşleşebilirsek, Habermas’ın bir deyimi-
dir bu, cumhuriyetçi bir topluluk haline geliriz; bir cumhuriyet 
haline geliriz; bir sürüden, bir toplum haline geliriz. Kendi ira-
demizle bunu yapmış oluruz. Türkiye bunlar için yeni anayasayı 
tartışıyor ve bu çok önemli. Abartıldığı kadar olmazsa, anayasa 
sihirli bir güç içermese de, psikolojik, siyasal ve sosyal açıdan 
yeni anayasayı yapabilmek önemlidir Türkiye’de.

Şirin Payzın
Ben Mithat Sancar’a da bunu sormak istiyorum, çünkü siz kuru-
cu meclisin çok gerekli olmadığını söylediniz, bir kere uzmanla-
rın dışındaki insanların kurucu meclisten kafası karışıyor. Kuru-
cu meclis ne demektir, kimine göre Cumhuriyet’i ilk kuran mec-
listir, kimine göre yeniden seçilecektir. Çok kısa bunun gereksiz 
olduğunu neden düşündüğünüzü öğrenebilir miyiz?

Prof. Dr. Mithat Sancar
Şart değildir diyorum, kurucu meclis olağanüstü yöntemlerle se-
çilmiş, olağanüstü iş yapacak bir kurum havası veriyor ve Türki-
ye olağanüstülükten çok çekmiş bir toplumdur, normal şartlarda 
normal bir mecliste olağanüstü işler yapabileceğini gösterebilmek 
durumundadır. İspanya’da meclis anayasayı yaparken 111 yasa 
kabul etmişti. Bunu yapmak aynı zamanda mümkündür, gerek-
lidir, faydalıdır! Olağan bir mecliste, olağan şartlarda, normal 
bir toplum gibi davranarak normalleşmenin şartlarını yaratmak 
daha tercih edilebilir geliyor bana. Kurucu meclis bir iş için çok 
olağanüstü işler yapmak üzere büyük bir misyonla donatılmış bir 
kurum gibi algılanıyor. Sırf anayasa yapmak üzere özel bir se-



318 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

çim kanunuyla seçilecek, anayasa yapacak ve geçirecek. Yani çok 
özel insanlar tayin edilmiş gibi gelecek bize. Hayır anayasa bizim 
olağan işimizdir. Hepimizin ilgilenebileceği bir iştir. Normal bir 
meclisimiz başka işlerin yanında bununla da ilgilenebilir.

Şirin Payzın
Daha uzun zamanımız olsa devam edebilirdik, ancak öğleden 
sonraki oturum da çok önemli, konuşmacılar çok önemli kişiler 
var. Ben Sayın Pi-Suñer’e, Sayın Schneider’e ve Mithat Sancar’a 
çok teşekkür ederim. Tabii ki Friedrich Ebert Stiftung Vakfı’na 
ve diğer katılımcılara, diğer sivil toplum örgütlerine de bu me-
selenin tartışılmasını sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Bu 
tartışmaların özellikle üniversitelere, okullara inmesi çok önemli, 
dolayısıyla çok teşekkür ederiz, geldiğiniz, katıldığınız ve sordu-
ğunuz için.
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Son derece önemsediğimiz çok güzel bir kalabalığız burada. Bu 
işin içinde olmaktan büyük keyif duyuyorum öncelikle onu söy-
lemek isterim. Çok önemli konuklarımız var. Konuklarımızın öz 
geçmişleri ellerinizde, ama ben hemen sağdan çok kısaca ken-
dilerini tanıtarak başlamak istiyorum. Miroslaw Wyrzykowski, 
Polonya Anayasa Mahkemesi eski üyesi, çok önemli tecrübeleri 
var, gerçekten de yönetsel anayasa hukuku konusunda çok önem-
li eserlere imza atmış bir isim. Yaklaşık dokuz yıldır Anayasa 
Mahkemesi’nde yargıçlık yapan, bilfiil pratikte de işin içinde olan 
bir isim. Hemen yanımda kişisel olarak da ilgimi çeken ve ça-
lışmalarını büyük hayranlıkla izlediğim müthiş bir aktivist var, 
Albie Sachs. Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski üyesi. Gü-
ney Afrika Anayasası en ilerici anayasalardan biri kabul ediliyor 
biliyorsunuz. Onları düşündüğümüz zaman Türkiye adına da bir 
mucize olabilir mi acaba diyoruz, inşallah olur diyoruz, kendisi 
bize o deneyimleri aktaracak diye düşünüyorum. Hemen solum-
da da Prof. Turgut Tarhanlı var. Türkiye’de hukuk deyince akla ge-
len ilk isimlerden, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden, aynı zamanda

İnsan Hakları Araştırma Merkezi başkanı. Çok önemli çok 
değerli konuklarım var.

Sözü çok uzatmıyorum. Önce Polonya’dan konuğumuza söz 
vermek istiyorum, Sayın Wyrzykowski, söz sizde, buyurun.
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Balçiçek İlter

M o d e r a t ö r





Tünaydın hanımefendiler, beyefendiler. Buraya davet edilmiş ol-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu toplantıda, toplum-
ların, bireylerin ve devletlerin geleceğinde çok önemli olan bir 
konudan bahsediyoruz.

Ben Polonya’da anayasa yapma süreci içerisinde yer aldığımda 
anayasaya siestayı temel bir hak olarak koymak istemiştim ama 
Anayasa Komisyonu nedense benim bu önerimi pek beğenmedi. 
Ben de çok üzülüyorum bugüne kadar böyle bir hak olmadığına. 
Bunu şimdi söylüyorum, çünkü öğle yemeğinden sonra toplantı 
yapıyoruz. Size bu saatte bu toplantıda bu konuyla ilgili bir şeyler 
anlatmaya çalışacağım.

Azınlıklar, Tarihin Başka Önemli Bir Boyutu

Şimdi anayasa yapma süreci içerisinde önemli olan şeylerden bir 
tanesi şu: Toplum. Devletlerin tarihine baktığımız zaman, geç-
mişten gelen bir anayasa yapma tecrübesi var, bazı örneklerden 
bu sabah da bahsedildi. Polonya’nın tarihine baktığımız zaman, 
15. ve 16. yüzyılda, Polonya Avrupa’da bir süper güçken parla-
menterliğin ve tartışmaya dayalı demokrasi kavramının gelişmiş 
olduğunu görüyoruz. Hâkim olan görüş şuydu: Kimse itiraz et-
mediği sürece bir takım kararlar alınabilir, ancak bunların önce 
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tartışılması gerekir. Bu gerçekten de iki yüzyıl kadar gayet güzel 
işleyen bir sitem olarak kendini gösterdi. Bir gün parlamentonun 
akıllı bir üyesi bu sisteme hayır dedi ve ondan sonra tehlike çan-
ları çalmaya başladı. Tarihte böyle şeyler oluyor.

Azınlıklar, tarihin yine başka önemli bir boyutu Polonya açı-
sından. Polonya’da biz Musevi toplumuna azınlık hakları verdik, 
ama 19. yüzyılın ortasında çiftçilere haklarını vermedik. Bir baş-
ka örnek, 1791 tarihli anayasa. Bu anayasa dünyada yazılı ikinci 
anayasa ve Polonya’nın dört yıl sonra bölünmesine sebep oldu. 
Rusya, Prusya ve Avusturya arasında bölünmüş oldu ülke. Ne-
den? Çünkü o anayasa o zaman o üç başkentte tehdit olarak gö-
rülmüştü. Bunun sonucunda da Polonya yıl boyunca Avrupa’daki 
siyasi haritadan silinmiş oldu. Polonya’nın parçalanmasını tek ta-
nımayan ülke Avrupa’da Türkiye idi. Biz bunu çok iyi hatırlarız. 
Türkiye’nin o tarihteki siyasi ve dostane jestini hiç unutmayız.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında iki tane anayasamız 
vardı ve bizim için kahraman bir insan olan Mareşal Pilsudski, 
anayasanın hazırlanmasında önemli bir referans noktasıydı. O 
zamanlar milletvekilleri çok zayıf bir başkanı olan bir siyasi sis-
tem yaratmak istiyorlardı. Mareşal Pilsudski bir doğal adaydı baş-
kanlığa, 1921’de anayasa yapılırken tam bir parlamenter sistem 
vardı ve böyle bir istekte bulundular, ancak Mareşal bunu reddet-
ti. 1935’te daha iyi şartlar altında, anayasa Mareşal Pilsudski’nin 
Polonya’nın cumhurbaşkanı olacağı düşünülerek yazıldı ama ana-
yasa kabul edilmeden iki hafta önce kendisini kaybettik. Bizim bu 
olaydan çıkardığımız ders şu oldu: hiçbir zaman bir anayasayı bir 
kişiye odaklanarak yapmamak lazım, o kişi bu siyasi oyunun bir 
parçası olsun veya olmasın diye düşünerek bir anayasa yapılma-
malı, yani şekilci bir yaklaşımdan kaçınılması gerekir.
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yani 1945’ten 1989’a kadar 
olan dönemde Polonya kamu uluslararası hukuku açısından ba-
ğımsızdı, ama egemenliği yoktu. Bu durumda 1978’de Krakow 
Piskoposu Papa olarak seçildi. Ve ne oldu Polonya’da? Polonya 
toplumu gerçekten çok büyük bir destek aldı, yani cesaret diye-
meyeceğim bunun adına ama, korkuları azaldı ve bir kaç yıl sonra 
“solidarity” hareketi, dayanışma hareketi ortaya çıktı. 13 Aralık 
1981’de darbe oldu, olağanüstü hâl oldu ve sekiz yıl sonra yani 
1989’a geldiğimizde yuvarlak masa toplantıları tekrar başladı. 
Peki, bu yuvarlak masa toplantılarının amacı neydi? Parlamenter 
sitemin eksikliğini gidermek.

Komünist Parti Yasal Sistem İçinde Kabul 
Edilmiyordu Ama Sistem İçinde Kabul Edildi

Çünkü parlamento olması gerektiği şekilde hareket etmiyordu, 
parlamentoda “solidarity” hareketi de temsil edilmiyordu. Dola-
yısıyla dendi ki, yasal olmayan ama siyasi desteği olan “solidarity” 
hareketinden insanları hükümetteki Komünist Parti tarafındaki-
lerle bir araya getirelim. Yani bir taraf yasal sistem içerisinde ka-
bul edilmiyordu, öbürü yasal sitem içerisinde kabul ediliyordu. O 
nedenle ikisini bir araya getirelim ve bir sistem içerisinde bunu 
ele alalım dedik. Bütün bu yuvarlak masa toplantılarındaki  amaç 
aslında tamamen siyasi olarak anlaşmaktı.

Komünist Parti dedi ki, biz demokratikleşme yönünde ilk 
adımları atacağız, “solidarity” yasallaşacak, yasal bir birim olacak 
ve parlamenter seçimler demokratik, özgür olacak. 1989 seçim-
lerinin sonucunda bu gerçekleşti. Buna mucize diyebilirsiniz. Po-
lonya Katolik bir ülke. Katolik mezhebinde mucizeler önemlidir 
ve bizim için bu bir mucizeydi gerçekten. 1989 Haziran ayında 
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siyasi yapı değişti Polonya’da. Birkaç ay sonra, 1989’un Aralık 
ayında anayasal ortam ve görünüm de değişti. Peki, nasıl oldu 
bu? Bir anayasal devrim ile oldu. Ben de bu sürecin içerisinde yer 
aldım. Sürece uzman olarak davet edilmiştim ve parlamentoda 
bir alt komisyon kurulmuştu. Bu komisyonun yetkisi, görevi yeni 
bir anayasa yazmaktı.

Tahmin edersiniz ki hiçbirimiz bu süreçte anayasa yazma ko-
nusunda tecrübeli değildik, hiçbirimiz bilmiyorduk nasıl bir şey 
yazacağız, ne yapacağız. Ne yaptık? Dedik ki yeni anayasada artık 
mevcut anayasadaki gibi siyasi temelleri belirten birinci bölüm 
yok, ekonomik temelleri belirten ikinci bölüm yok, boş bir kâğıdı 
alacağız bu kâğıdın üzerine bir şey yazacağız. Yedi tane temel 
nokta yazdık, bunlar hâlâ geçerli.

O zamanki en önemli tartışma birinci maddeydi. Polonya bir 
hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlettir. Ve 
işte bu bir cümlelik temel nokta çok önemli bir etki yarattı. Daha 
sonraki yedi yıl içerisinde temel olarak anayasayı yazmak için 
gerekli zaman başlamış oldu, çünkü bütün partilerde o noktaya 
gelindiği, siyasi sistemin değişmesi gerektiği yönünde bir kanı za-
ten oluşmuştu. Bunu da anayasayı değiştirerek yapmanın gerekli 
olduğu konusunda hemfikirlerdi. Dolayısıyla bu süreç o nokta-
dan sonra hızla başladı. Onun için tarih, anayasanın geçmişinde 
çok önemli bir yer tutar. İyi, kötü tarafları olabilir tarihin. Daha 
gölgeli tarafları olabilir, bunların hepsinin etkisi hissedilir.

Olağanüstü Dönem Sonrası Polonya’da Yeni 
Anayasa Yapma Deneyimi

İkinci önemli nokta, farklı ülkelerdeki modellerin algılanması ve 
bu tecrübelerin öğrettiği şeyler. İşte tam da bu nedenle biz bugün 
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bu odanın içerisinde toplanmış bulunuyoruz ve bu konuları ko-
nuşuyoruz. Örneğin biz Alman Anayasası’nı örnek almıştık, peki 
neden? Çünkü totaliter sistemden demokratik sisteme sıçrama-
nın bir öyküsü olarak önemli bir ülkeydi Almanya, ikinci olarak 
da anayasası çok başarılıydı. Dolayısıyla, benzer koşullardan doğ-
duğu için bu anayasayı  örnek aldık.

AB içerisindeki benzetmeleri düşünerek, böyle bir yaklaşım 
önemli olabilirdi. Daha sonraki aşamada uluslararası yükümlük-
ler de bizim detaylı bir takım kurallara bağlı kalmamızı gerektir-
di. Özellikle temel haklar, insan hakları üzerinde bunu yapmamız 
gerekti. Ve bunun ötesinde, yine bir başka önemli nokta, siyasi ve 
anayasal kültürdü.

Bu gözle görülebilir, elle tutulabilir bir şey değil belki ama mü-
reffeh toplumların oluşması açısından temel olarak ihtiyaç du-
yulan bir şeydir. Biz yuvarlak masa toplantılarını başlatan ilk ül-
keydik Şubat 1989’da ancak, anayasasını yazan en son ülke olduk. 
Nitekim anayasamızı 1997’de kabul ettik. Peki, bu nasıl oldu? 
Parlamento kısmen demokratik olarak seçildi, burada söylenen 
şey şuydu: Bu parlamento yeni demokratik sistem içerisinde bu 
anayasayı kabul etmek için doğru merci değil deniyordu. Bu fark-
lı görüşlerden yalnızca biriydi tabii ki. İkinci parlamento 1991’de 
herhangi bir baraj olmadan seçildi. Dolayısıyla anayasa yapma 
süreci açısından gayet mükemmeldi bu, çünkü parlamentoda 
yirmi dört tane siyasi parti vardı o zaman ve yelpazenin bütün 
kanatları temsil ediliyordu.

Ama düşünün yirmi dört tane siyasi partiyle yönetim nasıl 
yapılabilir? Tabii bu pek mümkün değil, ama anayasa açısından 
bu gayet olumlu bir durumdu, ne yazık ki yine de olmadı. Yani 
o mecliste de anayasayı o dönemde yapmaya muvaffak olmadık, 
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ama başka bir şey yaptık. Anayasanın hazırlanması ve kabul edil-
mesine ilişkin usullerle ilgili karar üzerinde çalıştık ve bu meclis 
buna karar verdi. Bizde iki tane kamara vardır. Anayasa komitesi 
dâhilinde 56 kişinin nispi olarak siyasi partilerin temsil gücüne 
göre atanmasına karar verildi. Böylece anayasayla ilgili geçmişte 
hazırlanmış taslakların ve o anda hazırlanmakta olan taslakların 
komitenin faaliyet alanına girdiğine karar verildi. Dolayısıyla gü-
nün sonunda bütünleştirilmiş tek bir anayasa taslağı söz konu-
su olacaktı. Yani o güne kadar var olan bir takım taslaklar temel 
olarak alınacak, üçte iki çoğunluk sağlandığı takdirde bunlardan 
tek bir taslak çıkacaktı. Bunun yanı sıra iki unsur daha vardı. O 
zamanlar sağ kanattaki partiler bilgisiz ve oldukça kibirli olduk-
ları için bütün seçimlerde kazanacaklarını düşünüyorlardı. Bu 
nedenle de herhangi bir koalisyona dâhil olmuyorlardı. O yüzden 
1993 senesindeki bu yaklaşımı çok algılayamadılar. Seçimlerde 
de çok başarılı olamamışlardı zaten ve meclisteki temsil oranları 
da düşüktü. Toplumdaki siyasi desteklerini de kaybetmişlerdi.

Katolik Kilisesi Yeni Anayasa Yapma Sürecinde 
Önemli Bir Rol Oynadı

Anayasa yapma süreciyle ilgili kanun geliştirilirken meclis dışı 
muhalefetin de taslaklara katkısı sağlandı ve bu durum sürecin 
sonunda yapılan referandum açısından da önemliydi. Biz bu dö-
nemde şu dersi çıkardık: Yöntem çok önemli bir anlam ve işlev 
görüyor bu süreçte. Bu yöntem sayesinde, biz anayasayı, anayasa-
nın içeriğini oluşturabildik ve bu anayasanın içeriği o tarihte bek-
lemeyeceğiniz kadar iyiydi. Çünkü son on üç yıl içinde Polonya 
anayasasını sadece bir kere değiştirdi ve gerçekten de çok olumlu 



329 Güney Afrika ve Polonya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri

bir anayasa çalışması oldu bu. Anayasa çalışması bittikten sonra 
parlamento feshedildi. Sağ partiler seçimi kazandığımızda, bir 
sonraki seçimde, ilk işimiz anayasa değişikliği yapmak dediler. 
Bu hemen gerçekleşmedi tabii. Anayasa çok önemli ve etkin bir 
araçtı. Tabii burada önemli olan toplumun sürece dâhil edilme-
siydi. Sadece taslak hazırlanma süreci açısından söylemiyorum 
bunu, aynı zamanda düşünce kuruluşlarının ve toplumun farklı 
kesimlerinin katılımı da çok önemli. Anayasayı kabul edeli aşa-
ğı yukarı on beş sene oldu ve bugünlerde katılımı sağlamak için 
kurumsal yapı rayına oturmuş durumda. İnternet, mevcut öteki 
teknolojiler bize sayısız düşünce kuruluşunun faaliyet ve görüşle-
rine erişimi sağlıyor. Eğer ben bugün geçmişte yaptığımızı tekrar 
etme fırsatına sahip olsaydım, hemen internette bir web sitesinde 
platform kurardım ve onun içerisine diğer hukuk fakültelerini, 
hocaları, öğrencileri çağırırdım, her gün orada bir takım tartış-
malar yapılmasını isterdim.

Siyasilerin faaliyetlerinin toplumsal olarak kamuoyu tarafın-
dan kontrol edilebilmesinin mekanizmalarından bir tanesi bu-
günkü imkânlarla bu olabilir. Tartışma konularına gelince; ilk 
tartışma hükümet sistemi üzerine oldu. Parlamenter demokrasi 
mi olsun ya da yarı başkanlık sistemi mi olsun, bu tartışıldı ve 
Almanya’daki anayasa sistemini benimsedik. O sistem üzerinden 
kendi sistemimizi geliştirdik ve işe de yarıyor sistem açıkçası. İki 
sefer azınlık hükümeti kurulmasına sebep oldu bu, ama sistem 
sonuç olarak yürüyor. İkinci önemli nokta devletle Katolik Kili-
sesi arasındaki ilişki. Bu bizim için çok önemli, çünkü en büyük 
hükümet dışı kuruluş kilise Polonya’da. Bu konuda hâlâ bir takım 
sorunlarımız var. Sadece siyasi ve bireysel düzeyde insan hakları 
değil, toplumsal düzeyde insan hakları konusunu da çok tartıştık, 
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bunu anayasaya koyalım mı koymayalım mı diye. Yani bu devle-
tin işlevi mi, yoksa bir hak mı, ne şekilde sunalım diye çok tar-
tıştık. Bir de Avrupa Birliği üyeliği süreci vardı, çünkü toplumun 
bilincinde ve bilinçaltında bu vardı. Anayasadaki tartışmalarda 
da halk egemenlik meselesini çok geleneksel olarak algılıyordu. 
Dolayısıyla bunu da çok tartışmıştık, evet bütün bu süreçleri so-
nuçta değerlendirdik ve anayasa yapma sürecini bu şekilde geçir-
dik. Benim burada vurgulamak istediğim şey şu: Polonya Anaya-
sası bir takım uzlaşmaların anayasasıdır. 

Sonuç olarak anayasanın değişik boyutlarına bakarsanız, 
normlarına, kavramlarına bakarsanız, bazı kavramların libe-
ral anlayıştan geldiğini, bazılarının daha geleneksel Katolik 
Kilisesi’nin yaklaşımlarına yakın yaklaşımlardan geldiğini görür-
sünüz. Biz bunların içerisinde bir konsensüs, bir mutabakat, bir 
yaşıyoruz. Bunun bu kadar olumlu olmasının sebebi tabii Ana-
yasa Mahkemesi’nin de bağımsız bir kurum olarak işlevini sür-
dürmesi. 2006-2007 yıllarında çok da olumlu olmayan bir takım 
tecrübelerimiz var Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak ama bü-
tün bunlara ilişkin şunu da söyleyeyim: Anayasa Mahkemesi eğer 
siyasi bir saldırıya maruz kalırsa bu aslında tamamen bir mazeret, 
bir bahanedir.

Anayasa Yapma Süreci Siyasi Bir Süreçtir

Ben size genel olarak fikirlerimi aktarıyorum burada. Bir topar-
lama yapmam gerekirse, şunu söylemek isterim. Anayasa yapma 
sürecinin tamamen siyasi bir süreç olduğunu herkes söyleyebili-
yor. Bunu çok banal bulabilir insanlar ama yine de bunun siyasi 
boyutunu hiç unutmamak lazım. Çünkü sonuçta bu siyasi boyut 
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o toplumun geleceğine karar verecek olan aracı oluşturmakta çok 
önemli bir rol oynuyor ve dediğim gibi anayasanın içeriği açısın-
dan, parlamentonun veyahut da kurucu meclisin, hangisini kul-
lanacaksanız, çalışmaları önemli. Ancak bana göre bu tecrübeler 
ülkeden ülkeye de değişiyordur. Burada sorulması gereken temel 
soru şu: Biz anayasadan ne bekliyoruz? Bu anayasa neyi karşıla-
malı? Beklentilerimiz ne?

Ancak bu soruları cevapladıktan sonra diğer soruları yanıt-
layabiliriz. Farklılıklarla benzerliklere ondan sonra bakabiliriz. 
Öncelikle biz ülke olarak ne beklediğimize karar vermeliyiz. O 
anayasadan ne bekliyoruz, ondan sonra karşılaştırmalara bakabi-
liriz. Bu süreçte biz uzmanları davet ettik. Yurtdışından uzmanla-
ra anayasanın taslaklarını sunduk ve muhtelif konularda tartıştık. 
Yeni anayasa hangi alanlarda olumlu veya olumsuz bir etki yapa-
bilir. Bunları araştırdık. Bütün bunların ötesinde anayasal kimlik 
meselesi de çok önemli tabii ve anayasa yapma süreci içerisindeki 
temel konulardan bir tanesi. Bugün sabah otelde kahve içiyordum 
ve Daily News okuyordum. Altıncı sayfada bir haber okudum, 
Türkiye’nin Başbakanı, önümüzdeki günlerde partisinin üyeleri 
önünde anayasa ile ilgili bir konuşma yapacakmış.

Dördüncü sayfaya baktım, Uğur Kantar isminde birisiyle il-
gili haberi okudum. Uğur Kantar  orduda ermiş ve her sabah ya-
pılan talimlere geç gitmeye başlamış. Geç gittiği için de işkence 
görmüş, dövülmüş ve dövülmesi sonucunda ölmüş. Şimdi, ana-
yasayla Uğur Kantar’ın davası arasında bir ilişki yoksa o zaman, 
anayasa yapma süreci tartışmalarının da bir anlamı yok diye dü-
şünüyorum. Bu nedenle de bugünkü konuşmamı Uğur Kantar’a 
adıyorum. Teşekkür ederim.
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Balçiçek İlter
Çok teşekkür ediyoruz. Hemen ikinci konuğuma dönmek istiyo-
rum, aslında sorulacak çok soru var ama konuşmalardan sonra 
soruları alacağız. Albie Sachs, buyurun lütfen.



Temmuz 1996’da, Güney Afrika Anayasa Mahkemesi anayasayı, 
anayasaya aykırı olmakla değerlendirdi, doğru duyuyorsunuz. 
Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, Güney Afrika anayasasının 
anayasal olmadığını söyledi. Tabii, eğer bunu anlıyorsanız o za-
man Güney Afrika’da bizim geliştirmiş olduğumuz temel meka-
nizmaları da anlarsınız. Bunları geliştirmekte amacımız gerçek, 
ırkçı ve tamamen otoriter bir devleti ırkçı olmayan ve cinsiyetçi 
olmayan ve bugün anayasası bütün dünyaya model teşkil eden bir 
ülke haline getirmekti. O zamanlar ben de Anayasa Mahkemesi 
üyesiydim. Anayasa Mahkemesi çok önemliydi.

Güney Afrika’da İki Grup Vardı:  
Devlet ve Afrika Ulusal Kongresi (ANC)

O dönemde bir müzakere ekibi kurmuştuk, CODESA adlı bir 
kurumdu bu, yani Demokratik Güney Afrika için Komisyon. Bu 
kendi kendine atanmış bir komisyondu ve amacı Güney Afrika 
için yeni bir anayasanın hazırlıklarını yapmaktı. Bu süreçte sanki 
çok iyi ilerliyormuşuz gibi geliyordu bize. Parlamentoyu, devleti 
kontrol eden, ekonomiyi kontrol eden, eli kolu her yere yetişen 
bir devlet yapısı vardı ve onu destekleyen gruplar vardı. Ondan 
sonra da Afrika Ulusal Kongresi (ANC) adlı grubun liderliğinde-
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Güney Afrika, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı
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ki Özgürlük Hareketimiz vardı. Hükümet oyun alanını eşitlemek 
için bazı adımlar atmıştı.

Bilmiyorum Türkiye’de de aynı şey yapılır mı ama biz kendi-
mizi ifade edebilmek için spordan çok alıntı yaparız. Evet, ceza-
evinde tutuklu bulunan mahpusların serbest bırakılmasını talep 
etmiştik ve bu bağlamda, hepimizin bildiği gibi, Nelson Mandela 
serbest bırakıldı ve Komünist Parti üzerindeki yasak kaldırıldı. 
Ve böylece benim gibi sürgünde yaşayan insanlar yeniden ülkele-
rine dönme imkânı buldular.

Bütün bunlar bizim en azından müzakerelere başlayabilmek 
için, yeni bir anayasa için ileri sürdüğümüz ön koşullardı. Özel-
likle de liderlerimiz, tabii ben o zamanlar yargıç değildim, par-
tizandım, mücadelenin bir parçasıydım, hepimiz ülkemizin ve 
ulusumuzun geleceğini tartışan kişiler olarak özgür bir ortam, 
kendimizi rahatça ifade edebileceğimiz bir ortam istiyorduk. 
Eğer biz halkımızla birlikte, onlardan talimat alarak bir metin 
geliştirmezsek, onların adına hareket etme yetkisine de sahip ola-
mazdık. Dolayısıyla hükümetin yeni bir anayasa yaratma arzusu-
nu gerçekleştirmek için belli önlemler alınıyordu. Bütün bir ülke 
seferberlik içindeydi ve herkes sürece dâhil oluyordu. Daha önce 
terörist diye damgalananlar da buna dâhildi. Hepimiz bu koşul-
lardan faydalı bir şeyler çıkarmaya çalıştık.

Silahsız Olarak Amaçlarımıza Ulaşma Konusunda 
Uzlaştık

Hükümet silahlı mücadeleden vazgeçmeye karar verdi ve Afrika 
Ulusal Kongresi(ANC)de savaşanlar ‘hayır’ dediler; biz silahla-
rımızı bırakırsak o zaman hiçbir kimliğimiz kalmaz. Biz de eğer 
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silahlar bırakılacaksa iki taraf da bırakmalı dedik. Bundan sonra 
süreç adım adım ilerledi. Kuzey İrlanda’da barışın elde edilmesi 
de bizim modelimizle gerçekleşti.

Önce ateşkes başladı. Hem ANC yani Kurtuluş Ordusu ara-
sında hem de hükümet silahlı güçleri arasında siyasi yollardan, 
silahsız olarak amaçlarımıza ulaşma konusunda uzlaştık. Tabii 
hemen silahlar bırakılamayacağı için ilk anlaşma ateşkes konu-
sunda ve siyasi mahkûmların tahliye edilmesi konularında oldu.

Ancak bunlardan sonra ikinci aşamaya geçilebildi. Bunun da 
anlamı şuydu: Bütün silahlar mühürlü bir konteynıra konulacak, 
bir yerlere gömülecek ve bunu ancak ANC’nin askeri komutanla-
rı ve siyasi denetçileri gibi belli kişiler bilecek. Daha sonra yeni 
bir mutabakat yapıldı ve bu gömülü silahlar konusunda ortak 
sorumluluk üstlenildi. Bugün artık hiç kimse bu silahların ne-
reye gömüldüğünü düşünmüyor bile, paslanmışlardır da zaten, 
aradan o kadar çok zaman geçti ki. Dolayısıyla değerlerini de bu 
süre zarfında yitirdiler. Yani bu bir tercih meselesi, silahlardan 
vazgeçersiniz demokratik bir ülke olabilirsiniz. İrlanda’da IRA ile 
ilgili aynı mutabakata varıldı ve silahlar bırakıldı, bağımsız kişiler 
süreci denetimlerine aldılar. İşte biz hep beraber bir masanın et-
rafına oturduk, yuvarlak masa değildi bizimkisi, uzun dikdörtgen 
bir masaydı. Ama sanırım masanın geometrisi varılan uzlaşma-
nın niteliğini etkilemiyor neticede. Görüşmeler başladıktan sonra 
hemen işin başında son derece temel bir sorunla karşılaştık. Biz 
öyle bir noktaya gelelim ki demiştik, artık sivil toplum müzakere 
sürecine katılmasın. Ancak, işveren temsilcileri, inanç grupları, 
sendikalar, sivil halk grupları da sürece katılmak istiyordu, bizim 
de katkımız olsun diyorlardı.
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Afrika Hükümet Grubu Anayasayı Önce Biz Kabul 
Etmeliyiz

Biz bu gibi katkıların çok kalabalık ortamlarda yapılmasını iste-
miyorduk ve bunların aslında siyasi örgütlerin sorumluluğunda 
olduğu görüşündeydik. Ancak, o zamanlar siyasi kuruluşların si-
vil toplumla danışma zorunluluğu vardı. Bir de gizli ve özel gö-
rüşmeler arasında bir ayrım yapıyorduk, bu da önemliydi. Gizli 
görüşmelerde insanlar neden liderlerimiz gizli gizli görüşüyorlar ve 
anayasayı kapalı kapılar ardında hazırlıyorlar gibi bir hisse kapı-
lıyorlardı. Özel görüşmelerde ise bu kapıların ardındakileri anla-
mak ve dinlemek için çok önemliydi, ne kadar ileri gidebileceğini 
bunlar belirliyordu. Dışarıya rapor veriyordunuz ve eğer karşı çı-
kılan bir şey varsa değiştirme şansı oluyordu. Biz gizli değil özel 
görüşmelerle bu süreci yürüttük. Kendi kendine kurulan bu grup 
kararları nasıl alıyordu? Tabii ki hükümetin elinde ANC’ye kıyasla 
uydu gruplar vardı, ama bizim elimizde süper bir çoğunluk vardı. 
Her şeye rağmen bunun bir işe yaramayacağını düşünüyorduk ve 
neticede bir arkadaşımız “yeterli konsensüs” tabirini ortaya koydu. 
Karar almada biz bunu daha sonra bir kıstas olarak kullandık.

Biliyorsunuz konsensüs var, nitelikli çoğunluk var ve bir de 
yeterli konsensüs var. Yeterli konsensüs yepyeni bir ilaç oldu, yani 
bunun anlamı şu, sürecin devam etmesi için yeterli konsensüs 
var, yani ellerinde silahı olan ve devleti kontrol eden hükümetin 
de onayı mutlaka gerekiyordu. Ancak, ANC’nin de onay vermesi 
gerekiyordu, çünkü arkalarındaki halk desteği muazzamdı. Dola-
yısıyla ileriye götüren bir sürecin geliştirilebilmesi için, iki karşı 
grubun mutabakata varması gerekiyordu. Bunlardan hiçbiri son 
sözü söylemedi, çünkü bir tanesi itiraz etseydi, hiçbir ilerleme 
kaydedemezdik. Bu nedenle, burada yeterli konsensüs olup ol-
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madığını değerlendirmek için iki tane yargıç atadık. Bunlardan 
bir tanesi siyah bir yargıçtı, ikincisi de Afrikan dilini konuşan ve 
onları temsil eden beyaz bir yargıç.

Tabii ki gruplar bundan hoşnut olmadı, ama süreç başladı. 
Maalesef iki blok mutabakata varamadı. Sorun şuydu: Güney Af-
rika Hükümet Grubu anayasayı biz kabul etmeliyiz, daha sonra 
da meşruiyet kazanması için halk oylamasına sunmalıyız dedi. 
Anayasanın çoğunluk hükümetleri ve parlamentoları tarafından 
yapılmasına izin verilirse tamamen gözden kaybolacaklarından 
endişelilerdi. Bunun onlar için bir intihar olacağını düşünüyor-
lardı. Bütün yetkilerimizi demokratik seçimler yoluyla mücadele 
eden insanlara devretmemizi istiyorsanız, bunu kabul edemeyiz 
diyorlardı.

Bir de azınlıklar konusu var tabii. Anayasaların en önem-
li görevi, azınlıkların koruma altına alınmasıdır. Aksi takdirde 
Anayasa Mahkemesi’ne ihtiyaç yoktur zaten, hele anayasaya hiç 
ihtiyaç yoktur. Onun için bir anayasa ve Anayasa Mahkemesi, 
insanların, bireylerin, dil gruplarının, kültür gruplarının, siyasi 
grupların güvenliğini ve haklarını güvence altına almalıdır. Gü-
ney Afrika Hükümet Grubu’nun söylediği buydu.

Önemli Olan İlkeler Üzerinde Uzlaşmaktı

Şimdi ikinci gruba geçiyorum. Bu gruptaki insanlar şöyle düşü-
nüyorlardı: halkımızın nasıl yönetilecekleri konusunda hiç bir 
fikirleri yoktu. İngilizler, Hollandalılar onları kolonileri olarak 
kullanmışlar, ama biz Güney Afrika Birliği’nin ilk anayasasını 
farklı yapalım, herkesi kapsayan bir anayasa yapalım dedik. Biz 
halk olarak anayasa yapım sürecine dâhil edilemezsek olmaz de-
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dik. Bize göre bir kurucu meclisi olmalıydı. Bunu da bütünüy-
le halk seçmeliydi ama bu meclisin yetkilerinin de belirlenmiş 
olması gerekiyordu. Yetkileri sadece ve sadece ilgili yasanın de-
ğiştirilmesi, anayasanın hazırlanması olmalıydı. Evet, birinci gö-
rüş anayasalar azınlıkları korumak için vardır diyordu ve bu çok 
önemli. İkincisi ise eğer parlamentoda temsil edilmeyen gruplar 
varsa hiçbir meşruiyeti olmaz diyordu. Yargıçlar, büyük partiler, 
en küçük gruplar bile temsil edilmeliydi. Üçte iki çoğunluğa ih-
tiyacımız vardı. Önemli olan ilkeler üzerinde uzlaşmaktı. Azın-
lıkların istismara uğramasını engelleyecek maddeler gerekiyor-
du. ANC olarak biz beş tane basit ilke getirmiştik ama neticede 
bunların sayısı otuz dörde çıktı. Bazılarının da alt paragrafları 
vardı. Kimileri her şeyi bu metinde ele almak istiyordu. ANC ise 
seçilmiş kişilere daha ayrıntılı bir anayasa hazırlama imkanı ve-
riyordu. Başkanlık, başbakanlık, cumhuriyet sistemleri ve buna 
bağlı fevkalade spesifik öneriler muhtelif ekiplerden oluşan ko-
misyonlarda tartışılıyordu. Parlamentoda da buna benzer yapılar 
oluşturulmuştu. Hukukçular ve akademisyenler bir araya geldi 
ve halkın katılımıyla süreç işlemeye devam etti. Tabii hiç kimse 
tarafsız olamaz. Yani ülkeniz bir dönüşüm içindeyken, siz de o 
ülkenin bir parçası iken, nasıl tarafsız veya tepkisiz kalabilirsiniz 
ki? Çoğu insan, bir tarafı, çoğu insan öbür tarafı destekledi, ama 
yine de belli oranda mutabakata varılabildi.

Akademisyen ve siyasilerin desteğiyle metin üzerinde çalışıl-
maya devam edildi. Şimdi sivil toplumdan da kısaca bahsetmek 
istiyorum. Bu harekete aktif olarak katılan ilk grup bizdik. O za-
manlar biz onlara düşman diyorduk, onlar da bize terörist diyor-
du ve şimdi bir masanın etrafında toplanmıştık. Sigara içenler, 
içmeyenler şeklinde gruplara ayrılmıştık. Bu anayasa yapma süre-
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cinin ilk uzlaşı örneği oldu. Ancak daha sonra, çok daha önemli 
gelişmeler oldu. Örneğin kadın hareketi. Güney Afrika’da hem 
ANC’nin içinde hem de dışında son derece aktif bir kadın hare-
keti gelişti. Müzakerelerde her ekip için bir erkek, bir kadın ol-
ması gerekiyordu. Kadınlar farklı komisyonlara giderse yeterince 
kadın bulamayız diye bir endişemiz oldu, ancak neticede böyle 
bir sorun çıkmadı. Uluslararası özgürlük konuları tartışılırken, 
yani üreme, istismar, kamusal ve özel alanda özgürlüğümüzün 
kısıtlanması, işte bütün bunlar kadınların siyasi grupların içinde 
ve dışında çok iyi örgütlenmelerinin sonucunda aşılan konular 
oldu. Eskiden partici bir düzen vardı. Daha sonra parlamento 
halka döndü. Kaç kişinin hangi konuları destekleyip destekleme-
diğini tartmaya başladılar.

Dennis Davis adlı bir hâkim bütün partilerin birer temsilci 
göndermelerine önayak oldu ve böylece çeşitli konular kapsayıcı 
bir biçimde tartışıldı. Sosyal ve ekonomik haklar, ölüm cezası ve 
bu cezanın kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu bu süreçte tartışıl-
dı. İnsan onuruna yaraşır bir anayasa yapmak istiyorsak mutlaka 
ölüm cezasının anayasaya aykırı olduğunun belirtilmesi gereki-
yor dedik. Tabii ki hükümet bütün bu tartışmalarda muhataptı. 
Yüz yüze görüşmeler, televizyondaki suni açılmalardan her za-
man daha etkilidir. Kapsayıcı davranırsanız ve toplumun bütün 
kesimlerini sürece dâhil ederseniz mutlaka başarılı olursunuz. 
Bunu başarırsanız bireyler de anayasayı benimsiyor ve “bu bizim 
anayasamız” diyebiliyorlar. Bir ülkeye aidiyet biraz da anayasaya 
yapılan katkı ile belirleniyor. Bu aidiyeti hissetmenin en iyi yolu 
anayasa yapma çalışmalarına katılmaktır. Tabii ki halkın eğitil-
mesi gerekiyor.
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Yani Anayasa Yapmak Aslında Sadece Kalem 
Kâğıt İşi Değildir

Yeni Güney Afrika Cumhuriyeti’nde vatandaş olmak ne demek, 
haklarınız, görev ve sorumluklarınız ne olacak. Bütün bunlar 
konusunda kamuoyunun bilinçlenmesi çok önemli. Özellikle de 
bu insanların hakları yok ise, tıpkı Güney Afrika’da olduğu gibi. 
Peki, hangi haklarınız kontrol edilebilir veya hangilerini siz izin 
verdiğiniz zaman kontrol edebilirler? Yani anayasa yapmak aslın-
da sadece kalem kâğıt işi değildir. Bir ulus için yepyeni bir viz-
yon üretiliyor. Hassas bir konu olduğunu biliyorum, ama Kürt 
sorununa bakalım. Hep Kürt sorunundan bahsediyorsunuz, ama 
bu Kürt sorunu değil ki Türk sorunu, Kürt sorunu dediğiniz vakit  
sorunun kaynağı Kürtlermiş gibi bir izlenim uyanıyor. ‘Biz millet 
olarak kimiz?’ ‘Ülkemizde vatandaş olmak ne demek?’ ‘Görev ve 
sorumluluklarımız neler?’ gibi soruların iyi düşünülüp tartılması 
lazım. Çeşitliğin iyi yönetilmesi lazım. Bu apartheid rejimi altın-
da gerçekten büyük bir sorundu bizim için. Dediğim gibi belli 
bir vizyonun olması şart. Ama tabii ki, bu vizyonu toplumun her 
kesiminin körü körüne izlemesi şart değil. 

Ben İsviçreliyim. İsviçre ile yaptığımız müzakerelerde başarılı 
sonuçlar elde etmeye çalıştık. O sıralarda benim Concorde’a gidip 
dünya kupasını, izleme hayalim vardı. Ancak, sürekli mücadele 
ettiğiniz zaman bu hayaller bir türlü gerçeğe dönüşmüyor ne ya-
zık ki. Daha sonra 1992’de Barselona’ya gittim, muhteşem oyun-
lar oldu. Yüksek atlamaları izledim, cirit müsabakasını izledim 
ve eve döndüğümde bütün herkesi şu konuda ikna edebildim: 
Bir hayaliniz varsa peşini hiçbir zaman bırakmamalısınız. Çünkü 
yeni demokratik projeyi baltalamak isteyenler her zaman olacak-
tır. Bizde bu Komünist Parti başkanıydı. Neyse ki eninde sonunda 
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Nelson Mandela’yı da dâhil eden bir müzakere başlatılmasına razı 
oldular ve bu sayede seçim tarihimizi belirleyebildik. Daha sonra 
ben altı yargıçtan biri olarak Güney

Afrika anayasasının anayasaya aykırı olduğu açıklamasını 
yaptım. Ondan sonra anayasa hukuku konusunda bir ansiklo-
pedi oluşturduk, erklerin ayrımı, haklar, aile hakkı, eşcinsellerin 
hakkı, din gibi konuları ele aldık. Bu girişim ilk seferinde başarılı 
olmadı, kabul görmedi ve daha sonra parlamentoya tekrar gön-
derildi. Neticede yapılan açıklamalarla ve uzun bir müzakere sü-
recinden sonra biz Güney Afrika anayasasını oluşturmuş olduk. 

Balçiçek İlter
Türkiye’den yorumcumuzu alacağım hemen ki sorulara da vak-
timiz olsun. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Tarhanlı, buyurun lütfen.





Her modelin anayasal hazırlık süreciyle ilgili veya içeriği ile ilgi-
li, kapsamıyla ilgili kendi tarihi şartları, gerçekleşme atmosferi, 
aktörleri ve hedefleri var. Fakat Sayın Wyrzykowski’nin de altını 
çizdiği bir biçimde, belki durumu belli iklim şartlarına bağlı ola-
rak, o bölgelerde de benzer ürünlerin yetiştirilebileceği yönünde 
bir metaforla açıklamak gerekirse, bu karşılaştırmalı egzersizin 
çok yararlı sonuçlar doğurabileceği düşüncesindeyim. Gerçekten, 
kendi adıma da, yararlandığımı belirtmek isterim. 

Sabahki oturuma katılamadım, o nedenle oradaki düzeni tam 
bilmiyorum, ne şekilde yürütüldüğünü, fakat ben bu programda 
yorumcu olarak yer alıyorum, dolayısıyla yorumculuğu da iki ko-
nuşmacının konuşmaları üzerinden yapılacak bir katkı veyahut 
sorumluluk olarak gördüğümü belirteyim. O bakımdan bağımsız 
bir konuşma veya yorumdan çok, kendilerinin ortaya koyduğu 
hususları, belki açarak ve Türkiye ile bağlantılandırarak bir şeyler 
söylemek istiyorum.

Her Anayasa Yapma Deneyi Türkiye’nin Anayasa 
Yapma Süreci İçin Önemli

Bir anayasa ne demektir ve ne ifade eder? Zannederim öncelik-
le kendimize bu soruyu sormak durumundayız. Bir anayasa ne 
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ifade eder, bir anayasanın anlamı nedir? Buna farklı modellerde 
ve örneklerde, farklı cevaplar vermek mümkün. Hukuken bak-
tığımız zaman ve özellikle de insan hakları hukuku ile ilgili bir 
hukukçu olarak, bir anayasanın benim için öncelikli olarak ta-
şıdığı anlam “self-determination” dur. Yani ülkede yaşayan hal-
kın kendi geleceğini tayinidir. Bu konuda çok farklı yorumlarla 
da karşı karşıyayız. Bugün Türkiye’deki günlük bir gazetenin bir 
köşe yazarı, İspanyol modelini tartışıyor. Bu anayasada Katalan 
ve Bask halklarına kendi kaderlerini tayin hakkı tanınmamıştır. 
Bundan kastettiği eğer kendi kaderini tayin hakkının dışsal bo-
yutu ise, yani kopmayı, ülkeden ayrılmayı ifade eden bir yönüy-
se, evet, ama bu değilse, o zaman peki hani içsel boyut? Bu da 
70’lerle birlikte insan hakları hukukunda var olan bir terim ve 
ben anayasanın taşıdığı anlamı aslında bu çerçevede gördüğümü 
söylemeliyim. O halde bu yönüyle baktığınız zaman İspanya mo-
deli de içsel bir kendi kaderini tayin etme hakkını kabul etmiştir 
elbette, dışsal bir yönü olmasa da.

O zaman, bunu Türkiye’de nasıl şekillendireceğiz? Yani 
Türkiye’de yaşayan, Türkiye’yi oluşturan Türk halkı kendi gelece-
ğini tayini sorusunu nasıl şekillendirmek, anlamlandırmak isti-
yor? Bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Bu soruyu sormak çok 
önemli, çünkü bu sorunun önünde bizim demokrasi adabına uy-
gun bir biçimde sorup cevabını da aynı adaba uygun bir biçimde 
almamızı engelleyebilecek çok kısıt var Türkiye’de. Sadece anaya-
sa hazırlığı ile ilgili olarak değil. Türkiye’nin mevcut hukuk zih-
niyeti, bunun uygulanma biçimi ve siyaset yapma tarzı, siyasete 
verilen anlam... Bunların tümünün burada ayrıntılarına girmek 
belli tartışmalarda yol gösterici olabilir. Şu sırada mümkün değil 
ama bu kısıtları görmek durumundayız.
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Bu kısıtları gören bir anayasa hazırlama sürecinin kendi ge-
leceğini tayinle irtibatlandırabilecek bir kaliteye sahip olması ne 
demektir sorusunu sormak isterim ikinci adımda dolayısıyla.

Sayın konuşmacılar da ifade ettiler, Sayın Wyrzykowski’nin 
öncelikle bir beyaz kâğıt açtık ve ilkelerini tespit ettik sözü, Sayın 
Sachs’ın bir ön anayasa, belki bir ön çerçeve çizen omdelden söz 
etmesi başlangıç için çok önemli. Bunlar tabii yegâne örnekler 
değil, dünya’da buna geçici anlaşma deniyor, ben buna ön akit di-
yorum. Türkçe bazı yazılarımda ve konuşmalarımda bunu böyle 
bu şekilde tanımladım, ön akit.

Anayasa öncesi bir akit hali, düşünülebilecek bir modeldir ve 
dünyada özellikle de belli kriz sonrası uygulama biçimlerinde 
anayasa hazırlık süreçlerinde kullanılmıştır. Tabii bunlar farklı 
farklı olabilir. Türkiye bir Güney Afrika deneyimi sonrası ana-
yasa hazırlamıyor veya Polonya deneyimi sonrası bir anayasa ha-
zırlamıyor ya da Almanya veya İspanya örnekleri elbette ki tam 
tıpatıp örnekler, benzeşen örnekler değil ama dersler çıkartılma-
sı açısından ya da belli yanlışların yapılmaması açısından biz bu 
karşılaştırmaların değerini ön plana çıkarmak istiyoruz. O zaman 
bu ön anlaşma ya da ön mutabakat Türkiye bakımından önemli 
midir? Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum, ne açıdan? 
Eğer halk kendi geleceğini tayin edecekse, buna engel oluşturan 
noktalarda, anayasal düzeyde olabilir veya olmayabilir, bir ön 
anayasa modeli biçiminde olabilir veya olmayabilir, tamamen 
yasal düzeyde olabilir, ama hazırlanacak anayasaya giden yolun 
üzerinde uzlaşılmış, mutabık kalınmış, anlaşılmış ve bunun dek-
lare edildiği bir ön evre biçiminde olması tercih edilir. Peki bu-
nunla tam olarak ne kast ediyoruz? Özgürlükleri elbette, hangi 
özgürlükleri? Bugün yeterince özgür olmamaktan şikâyetçi oldu-
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ğumuz özgürlüklerdir. Daha da somutlaştırayım, ifade özgürlü-
ğüdür. Örgütlenme, örgütlenmenin gerektirdiği özgürlükler veya 
siyasi özgürlüklerdir.

Bizim Önceliğimiz Nitel Bir Değişimdir

Siyasi partiler kanunumuz orijinal Kenan Evren modelidir, hâlâ. 
Türkiye’deki milletvekilleri seçimi kanunumuz, orijinal Kenen 
Evren modelidir hâlâ. Bu modelle anayasa yapıyoruz. Örnekleri 
çeşitlendirmek mümkün. Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Ka-
nunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, değişmiş olmalarına rağmen, 
hâlâ kısıtlayıcılık niteliğine sahip kanunlardır ve bazı değişiklik-
lere ihtiyaçları vardır. Kimlikle bağlantılı olabilecek, kamu yöne-
timiyle ilgili, nüfus kanunuyla ilgili bir takım düzenlemeler de 
eklenebilir, fakat bunların listesi ürkütücü de değildir.

Dolayısıyla bir anayasanın, kalıcı bir anayasanın bu ülke hal-
kının kendi geleceğini tayini anlamında taşıdığı bir değere sahip 
olmasını istiyorsak, bunun buna layık bir şekilde hazırlanma-
sının önündeki, kalkış noktasındaki sorumlulukları da görmek 
zorundayız.

Burada bir hız faktörü var da diyebilirsiniz tabii, hızla bitir-
mek zorundayız. Böyle bir model var, mesela, Doğu Timor ana-
yasa yazımını bir ayda gerçekleşmiştir ve ondan sonra da uzlaşma 
gerçekleşmemiştir. Bu konuya ilişkin çalışmalarda şöyle bir kate-
gorik yaklaşım vardır; hızlı anayasa hazırlamak istiyorsanız, bu 
hızı sağlayabilecek aktörlerle çalışmak zorundasınızdır, o zaman 
hızlı anayasa hazırlığı süreci muktedirler arası bir oyunu ifade 
eder. Muktedirler arası oyun, acaba bu ülke halkının kendi gele-
ceğini tayini anlamına gelebilecek bir oyun mudur, yoksa bundan 
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daha farklı bir modeli mi ifade eder? O halde hızlı olmayan, asu-
de, sakin, aheste bir anayasa hazırlık süreci nedir? Bunun elbette 
ki sihirli, tılsımlı bir formülü olduğunu söylemiyorum. Ancak 
herhalde, burada geçen haftalarda ufak siyasi partiler arasında 
bir tartışma konusu olan hız meselesi önceliğimiz olmamalıdır 
düşüncesindeyim.

Niye hız meselesi önceliğimiz olmamalıdır? Bunu aynı za-
manda hazırlık sürecinin demokratiklik vasıfları anlamında 
taşıyacağı değer açısından da dikkate almak zorundayız. Bizim 
önceliğimiz nitel bir değişimdir, kalitatif bir değişiklik amacıdır. 
Nicelikle ilgili olmak durumunda değiliz. Sayın konuşmacılar da 
bunu ifade ettiler, Türkiye bağlamında değil ama, bu anayasanın 
taşıdığı anlam veya umut ne işe yarar sorusunu sorduğumuz za-
man ben buna ilk cevabı verirken anayasanın taşıdığı anlamın 
hukuki planda, özellikle insan hakları hukuku bakımından taşı-
dığı değere işaret etmiştim. Bir anlam daha var Türkiye’deki ana-
yasa tartışmalarında. Türkiye’nin yakın geçmişiyle yüzleşmesi, 
fakat yakın geçmişinden kopması aynı zamanda.

Türkiye’nin yakın geçmişi, kalitatif, nitel odaklı değil, nicel 
odaklı bir anayasa ortaya koymuştur. Çoğunlukçu bir anayasa 
modelidir bu. Bütün ayrıntılarıyla ve kesitleriyle ortaya konan bir 
çoğunlukçuluk modelidir, güçtür ve burada yürütmenin üstün-
lüğüne, asimetrik üstünlüğüne bağlı bir güçtür bu. Kenan Evren 
anayasasının tanımı yürütmenin üstünlüğüne dayalı bir çoğun-
lukçuluk anlayışıyla ortaya konmuştur ve böyle işler mekanizma-
ları. O zaman dönüp bugüne baktığımız zaman Türkiye halkının 
kendi geleceğini tayin sürecinde, bunu bu şekilde tanımladığı bir 
adımı atarken, buna gerçekten elverişli bir iklimi yaratmak gibi 
bir sorumluluğu dikkate almak durumunda olduğumuz gibi, 
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bunun aynı zamanda Türkiye’nin yakın geçmişi ile bir kopmayı 
da gerçekleştirebilecek bir anlayışla da ortaya konulması gerek-
tirdiğini düşünüyorum. O ön evre bu konuda güçlü bir destek 
sağlayabilir, bir katalizör bir ivme olabilir düşüncesindeyim. Bu, 
hukukta özellikle haklara karşı, onları sınırlandırıcı senaryoların 
bir metaforudur.

Yeni Anayasa Kriz Çözüm Merkezi midir?

Özellikle terörle mücadele hukuklarında çok belirgindir. Yani 
kurulmuş bomba olabilecek ve patlamaya hazır mayınlı sahalar 
nereleri olabilir? O zaman belki de şunu dikkate almamız lazım: 
Bir Kürt sorunuyla karşı karşıyayız. Herhalde bunu inkâr etme-
ye kimsenin dili varmaz. Fakat anayasanın sadece Kürt sorununu 
çözmeye odaklanmış bir hazırlık süreci mi olması gerektiği soru-
sunu da sormak durumundayız. Bunu söylerken şunu demek iste-
miyorum, anayasa bunu göz ardı etmelidir demiyorum, ama ana-
yasa sadece Kürt sorununu çözmeye odaklı bir metin midir? Bir 
kriz çözüm merkezi midir? Biz anayasa hazırlık çabaları ve adım-
ları dışında, bu mesai için harcadığımız çabalar dışında bu soruna 
hiç bir gayretle, hiç bir çabayla kafa yormadan, adım atmadan, bu-
nun için diğer güçlendirici yapılar konusunda tartışmadan, sadece 
anayasa üzerinden bir çözüm aramak durumunda mıyız?

Ben bu noktada da eğer bu şekilde odaklanırsak bunun bir 
“patlamaya hazır bomba” durumu olabileceği düşüncesindeyim. 
Çünkü anayasa hazırlık sürecinin tamamen bir ikili hazırlık süre-
ci tarafları mecrasına sıkıştırılacağı kanısındayım.

Fakat anayasa hazırlığının çok taraflı bir süreç olduğunu dik-
kate alacaksak şayet, Kürt sorununun çözümü için paralel çaba-
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ları sürdürmek ve bunu anayasayla irtibatlı noktalarda da ortaya 
koymanın yanı sıra bu gerçeği de dikkate almak durumundayız. 
O bağlamda, anayasa hazırlığının ön evresinde, aslında Kürt so-
runuyla da bağlantılı olabilecek bazı önemli yasal adımların atıla-
bileceği kanısındayım ve dolayısıyla bu belki çok legalistik bir ba-
kışla, çok pozitivistik bir bakışla, anayasadan sonra, daha normlar 
hiyerarşisine göre, alt normların tasarlanması uygundur bakışıyla 
düşünülebilir. Ama, bunun aksi de mümkündür, yani anayasanın 
ruhunu ortaya koyabilecek yasal olarak güçlendirici adımların 
atılabilmesi mümkündür. Özellikle hak ve özgürlüklerden söz 
ediyorum. Bu konuda bir şüpheye mahal yok, çünkü bu konuda 
aslında çerçevenin ne olduğu da malumdur. Minimum standart-
lar, uluslararası hak standartları içerisinde olmalıdır, minimum 
standart bu demektir zaten. Dolayısıyla bunların yasal düzeyde, 
bir ön adım biçiminde şekillendirilmesinin normlar hiyerarşisi 
gibi, legalistik konulara kendimizi kaptırarak çıkmaza sokmaktan 
bizi alıkoyabileceği düşüncesindeyim.

Katılım Değer Taşıyan Bir Katılımcılık Modeli 
Olmalıdır

Burada bir başka konu kanımca, hazırlık sürecinin taşıdığı ağır 
siyasi sorumluluktur. Hazırlık sürecinin taşıdığı sorumluluk, bir 
tür sivil katkı, hatta bir eğitim, toplum eğitimi niteliğine sahiptir. 
Yani sivil kültür denen, bir arada yaşama kültürüne sahip kişile-
rin, o bir arada yaşama kültürünü oluşturabilecekleri ilk adımla-
rın hangi mesajlarla verilebileceğine dair taşıdığı bir değer vardır. 
Dolayısıyla hazırlık sürecinin kendisi zaten daha ortada olmayan 
bir anayasanın ortaya çıkması ve şekillendirilmesi bakımından 
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eğitici bir işleve sahiptir. Dolayısıyla bunu da hız faktörüyle bir 
arada değerlendirmenin yararlı olacağı kanısındayım, ama bu sa-
dece bununla sınırlı da değil. Çünkü aynı zamanda böyle bir mo-
del içerisindeki katılımcılığı nasıl tanımlamak lazım? Türkiye’de 
Türkiye halkının çok farklı kesimleriyle kendisini ortaya koyabi-
leceği bir katılımcılık modelini nasıl ortaya koymak lazım? Bu-
gün burada ciddi bir teknoloji kullanılıyor. Sosyal medya toplu-
mu şekillendiriyor.

Türkiye’de sosyal medyanın kullanımına ilişkin yapılmış de-
mografik bir profil araştırması acaba neyi gösterir? Bunun hangi 
yaş kuşaklarında daha yoğunlaştığını gösterir ya da bu araçlara 
erişebilme elverişliliği nasıldır? Bunu sadece bir model olarak 
tartıştırmak düşüncesinde değilim, böyle bir derdim de yok, fa-
kat katılımcılığı tartışırken bazı göz kamaştırıcı örneklerin aynı 
zamanda o kadar da göz kamaştırıcı olamayabileceği gerçeğini 
dikkate almak durumundayız.

Sosyal bilimlerde örnekleme yöntemleri nasıl bir çalışma 
yapılması gerektiğini bize sunar. Bunu burada çok iyi bilen, 
Türkiye’nin otoriteleri var, bunu çok iyi başaran katılımcılar var. 
Dolayısıyla bu anlamda bir değer taşıyan bir katılımcılık mode-
li midir söz konusu olan yoksa herkesin sms göndererek veya 
e-posta üzerinden düşüncesini ortaya koyabileceği bir durum 
mudur? Bundan yararlanılabilir belki ama bu kadar basit olma-
dığı kanısındayım. O halde, diyeceksiniz ki peki makul olan ne-
dir? Makul olan şudur: Türkiye toplumunu oluşturan kesimlerin 
makuldür diyebileceği sonuç makuldür. Diyeceksiniz ki bu ken-
di içinde biraz kakafoni gibi ya da çelişik değil mi? Hayır. Şunu 
demek istiyorum; büyük ölçüde bir temsil niyetiyle, Türkiye’nin 
bugün, özellikle son çeyrek yüzyıldır, hak hareketine de vurgu ya-
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pan kimlik temelli çabalar, mücadeleler açısından baktığımızda 
çok farklı, dikey, yatay kimlik tespitleri açısından da bakılabilir 
buna, bir örnek olarak söylüyorum. Ortaya çıkan tabloda gerçek-
ten buna uygun bir katılımın olduğu düşüncesindeysek bu mese-
la kimlik temelli tartışmalar açısından makul sayılabilir.

Bu arada bir üç oyununu yine dikkate almamız lazım. Açıkça-
sı talebimiz şu olmalıdır diye düşünüyorum; ki Polonya ve Güney 
Afrika örneklerinde de bununla bağlantılı bir takım örneklere 
işaret edildi. TBMM’de temsil edilen bir takım siyasi partiler var, 
dört siyasi parti. Bu dört siyasi parti bir uzlaşma komisyonu çer-
çevesinden eşit sayıda temsilciyle bir araya gelip ön görüşmelere 
girişecekler. Buradan bir sonuç çıkacak, bunun nasıl bir prosedü-
re tabi olarak mecliste görüşüleceği konusunda zaten usul kural-
ları açık. Fakat meclisteki siyasi partilere sormak isterim, belirli 
hukuki şartlar dışında, bugün Türkiye halkının gerçekten güçlü 
bir katılımını ortaya koyabilmesine elverişli bir modelin tartı-
şılması ne demektir? Bu soruyu çok ciddi bir biçimde sormak 
durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bugün Türkiye 
hukukuna göre uzlaşma modeli şudur: 1) Mecliste 5’te 3 çoğun-
luk, Cumhurbaşkanlık onayı ve halk oyu. 2) 3’te 2 çoğunluk ve 
Cumhurbaşkanlık onayı ve bunun sonucunda kabul. Şimdi bu 12 
Eylül anayasası ve düzeninin uzlaşma formülüdür. Biz bununla 
mı oynayacağız ve uzlaşmayı bu formüller üzerinden mi kabul 
ediyoruz, yoksa bunu reddeden ve dolayısıyla bunun ötesinde 
ve gerçekten kendi geleceğinin tayini anlamına gelen bir modeli, 
hukuki ya da hukuki değil, ama bu katılımı ortaya koyan bugün-
kü yasalarla sınırlandırılmış veyahut sınırlandırmamış, ama bu 
iradeyi ortaya koyabilen bir modelin yaratıcılığı ve gelenekçiliği 
üzerinden de tartışacağız.



352 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

Sanırım katılımcılık konusundaki bu kısıtı da bu bağlamda 
dikkate almak diğer bir önemli husustur. Burada konuşmacılar 
da ifade ettiler, siyasetin banal bir takım ilişkiler içerisinde ve 
sıradanlığı içerisinde evet, ama sonuçta siyasi aktörlerle birlikte 
hareket etme gibi bir tablo karşısındayız elbette. Fakat önemli 
olan bu siyaset etme hünerinin eldeki araçların sağladığından 
daha ötede bir sonuç yaratabilecek bir yaratıcılığı da nasıl orta-
ya koyabileceği sorusunu kendimize sormamızda. Sayın Sachs’ın 
altını çizdiği Güney Afrika modelindeki nitelikli konsensüs for-
mülü yeni bir keşif olarak takdim edildi. Polonyalı konuşmacıysa 
Polonya anayasasının bir uzlaşma anayasası olmasından söz etti. 
Dolayısıyla Türkiye’de de modeli nasıl şekillendireceğimiz ve na-
sıl kapsayıcı olabileceğimiz konusunda yaratıcılığımızı zorlamak 
zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Aksi hâlde, Milli Güvenlik 
Konseyi’nin çizdiği model, yani biraz önce size aktardığım 5’te 
3, 3’te 2, cumhurbaşkanlığı, halkoyu vs. modelleri karşımızdadır. 
Bu formülü uygularsak 12 Eylül anayasasına karşı yeni bir anaya-
sa için mücadele ettiğimizi iddia edemeyiz herhalde.  

Sorular - Cevaplar

Balçiçek İlter
Konuşmacılara ve yorumcuya çok teşekkür ediyorum. İzin ve-
rirseniz, sorularla devam edelim istiyorum. Çok önemli başlık-
lar açıldı. Benim bir iki notum var, onları aktarmak isterim, o 
minvalde yürümek ister misiniz bilemiyorum. Örneğin temsil 
probleminden bahsedildi ki önemli olduğunu düşünüyorum. Uz-
laşıdan bahsedildi, örnekler verildi. Türkiye’ye uyarlanmasından 
konuşuldu ve anayasanın hızlı bir şekilde yapılmasından bahse-
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dildi. Türkiye’de de anayasanın kısa bir sürede yapılacağından 
bahsediliyor, dolayısıyla tartışılması gereken önemli hususlardan 
bir tanesidir sayın Tarhanlı’nın dikkat çektiği gibi. Sorularla de-
vam edelim isterseniz.

Mustafa Paçal:  Benim sorum Miroslaw’a. Polonya’da anayasa 
yapma sürecinde Katolik Kilisesi’nin rolünden bahsetti. Polonya 
anayasasında, anayasal rejimi içerisinde kilisenin, din eğitimi, 
din adamı eğitimi veyahut da seküler devlet, laiklik konusundaki 
pozisyonlarını merak ediyorum. Bu noktayı nasıl düzenlediniz ya 
da bununla ilgili anayasal düzenlemeler nelerdir?

Ertuğrul Çepni:   Benim ilgim Polonya’ya dair, ilk sorum da 
Polonya’yla ilgili olacak. Üniter devlet olup da çift meclisli olan 
belki tek ülke Polonya. O da benim ilgimi çekiyor. Bir konuyu 
merak ediyorum, çift meclis fikri üniter bir devlette nasıl olur? 
Çünkü bizim akademik dünyamızda ve siyasilerimiz arasında hep 
şu ezber vardır; senato, çift meclisler federal devletler içindir. Biz 
denedik bir işe yaramadı. Bunu çok duyarsınız. Bir de 1791’de ana-
yasayı yapmış olan bir ülke, 1791’de seçimle kralını seçmiş olan bir 
ülke yeni anayasayı yaparken neden Kurucu Meclis düşünmedi, 
neden Anayasa Meclisi düşünmedi ve anayasa yapımını sadece si-
yasilere bıraktı, bunu merak ediyorum. Bir sorum daha var.

Polonya Anayasası Türkiye açısından bakıldığında pek kabul 
edilir olmazdı, neden mi? Bir, oylama 21 yaşında diyorsunuz;  iki, 
121. ve 235. maddelerde seçim mecliste yüzde 50 katılımı gerekti-
rir diyorsunuz. Karar yüzde 50 katılımla alınır diyorsunuz.

Bizim ülkemizde karar üçte ikiyle alınır diye bir maddemiz 
var, 102. madde. Bu bizim memleketimizde anayasal olay yarattı. 
Bu çok dikkatimi çekti, o maddelerin temel düşünceleri nedir? 
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Gül Erdost:   Toplumsal Bellek Platformu’ndan geliyorum. Ya-
kınlarını siyasi cinayetlerde kaybetmiş olanların kurdukları bir 
platform bu. Öncelikle Polonyalı konuşmacıya çok teşekkür edi-
yorum, bizimle Türkiye’de bulunduğu kısa sürede yaşadığı çeliş-
kiyi paylaştığı için. Yani işkencede öldürülenler ve anayasa süreci 
arasındaki ilişki. Sabahki konuşmamda sanıyorum yanlış anlaşıl-
dım, onun için tekrar etmek istiyorum. Kan güdücü değiliz biz 
Toplumsal Bellek Platformu olarak ama geçmişle yüzleşmeden de 
yeni bir anayasanın Türkiye’ye çok hayırlı olmayacağını düşünü-
yorum. Ben her iki ülkeden gelen konuşmacılara kendi ülkelerin-
de geçmişleriyle yüzleşme konusunda neler yaptıklarını ve bize 
neyi önereceklerini sormak istiyorum. 

Kürşat Kahramanoğlu: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim 
görevlisiyim. Gerek Dr. Sachs’ı, gerekse Prof. Wyrzykowski’yi 
duymak ve burada ağırlamak çok mutlu ediyor beni. Biz daha bu 
anayasayı yazma sürecinin çok başlarındayız. Cevabını aradığı-
mız birçok soru var ancak bu ilk dönemlerde en önemli soru-
lardan bir tanesi şu. Şu anda, yeni seçmiş olduğumuz parlamen-
tomuz Türkiye için özgürlükçü, bireye dönük, hukukun üstün-
lüğünü sağlayabilecek bir anayasa yazabilir mi, yazamaz mı? Bu 
sorunun cevabı kanunu yazabilirler mi değil. Çok güzel yazıyor-
lar kanunları ama anayasa denilen özellikle üzerinde konsensüs 
olması gereken şey bu kadar sıradan bir parlamentoyla yazılabilir 
mi? Sıradan derken kastım şu; yüzde on barajı gibi bir sorunumuz 
var, sadece dört tane parti var, bu partilere seçilmiş bütün mil-
letvekilleri lider ataması ile seçiliyor. Yani seçim sistemimizdeki 
sorunlar nedeniyle parlamentonun ciddi bir temsil sorunu var. 
Türkiye’de birçok insan şu andaki parlamentoda temsil edilmiyor. 
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Şimdi böyle bir parlamento, Güney Afrika’daki gibi özgürlükçü 
bir anayasa yazabilir mi, yazamaz mı? Sorum şu, apartheid müca-
delesi eğer verilmeseydi, Güney Afrika’nın bugünkü özgürlükçü 
anayasası mümkün olabilir miydi? Herhangi bir Güney Afrika 
parlamentosu bunu yapabilir miydi? Ya da Polonya’daki hareket-
ler olmasaydı anayasa değişiklikleri aynen devam eder miydi?

Miroslaw Wyrzykowski’nin (Polonya) Sorulara Yanıtı
Bu anayasa sürecinde muhtelif aktörler vardı ki Katolik Kilisesi 
de bu aktörlerden biriydi. Katolik Kilisesi, özellikle de 19.yy’da, 
Polonya’nın henüz egemen bir devlet olmadığı dönemlerde ve 
1945 ile 89 yılları arasında hayati bir rol oynamıştır ve Kilise Po-
lonya kimliğinin garantörü görevini üstlenmiştir. Şimdi tabii ki 
pek çok yasal düzenlemeler var, mesela kamu okullarında, devlet 
okullarında din eğitimi, din görevlilerine ödenecek ücretler vesa-
ire gibi. Ama bütün bunlara rağmen Katolik Kilisesi’nin  toplu-
mumuzdaki rolü son derece pozitif bir roldür. Geçtiğimiz pazar 
günü parlamenter seçimler yapıldı ülkemizde ve birden bire ay-
nen Almanya’da Berlin’de bir ay önce olduğu gibi korsanlar ortaya 
çıktı Polonya’da da. Üçüncü bir güç ortaya çıktı parlamentoda, bu 
da gençler grubu. Mesela aydınlanma döneminin çağdaş türü. Bu 
tabii ki Katolik Kilisesi’nin kamusal yaşamdaki rolünün karşısın-
da gelişmiş olan bir dalgaydı. Katolik Kilisesi’nin hukuki konumu 
Polonya’da son derece zayıftır bugün, onun için endişe etmenize 
gerek yok. İyi bir konumdadır Kilise, ama karşı hareketler de kili-
seye karşı başlamıştır ve devam etmektedir.
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Bir Sistemden Diğerine Geçilmesi Aslında Sonucu 
Hiç Değiştirmedi.

Şimdi iki meclisli parlamento konusuna geleyim. İki meclis-
li parlamentolar yuvarlak masa toplantılarının bir sonucu oldu. 
1989’da bu öneri geldi ve kabul edildi. Demokratikleşme süreçle-
rinde bir şeyler yapılmalı denildi, nedir? Mesela parlamentonun 
muhalefete açılması. Peki nasıl yapılacak bu? Bir model oluştu-
ralım denildi şöyle ki bir sonraki parlamento seçimlerinde, ki bu 
1 Haziran 1989’da yapılacaktı, sandalyelerin yüzde 65’i başından 
itibaren komünist ve komünizm sonrası partilere ayrılacaktı ve 
yüzde 35’i de serbest seçimle gelecekti denildi. Bu bir anlaşmaydı. 
Şimdi senatoya gelelim. Senato geçmişte de parlamentonun bir 
kesimiydi. Şimdi senatoda 100 sandalye var ve onların tamamı 
serbest seçimle gelecek kişiler. Bu dediğim gibi bir pazarlık sonu-
cuydu. Bir de tabii Polonya Cumhurbaşkanı’nın seçimi meselesi 
var. Cumhurbaşkanının General Jaruzelski olmasına karar veril-
mişti. Kendisi Polonya’da sıkıyönetimi ilan eden kişi. Yani aslında 
bunun Polonya’da niye böyle yapıldığının tamamen siyasi açıkla-
maları ve nedenleri var. Senatoya ilişkin seçim sistemi diğer par-
lamentodakinin aynı idi.

Peki, neden böyle iki meclise ihtiyaç duyuldu? Bu, yaşla ilgili 
bir konu da olabilir. Ancak pasif oylama, aktif oylama değil. Yani 
senato üyesi parlamento üyesinden farklı ancak seçmenler için 
değil. Ve şimdi son pazar günkü seçimlere gelelim.

Orada seçim sistemi, senatoyla ilgili olarak nispiden çoğun-
luk sistemine geçilerek değiştirildi. Denildi ki, çoğunluk sistemi 
olur ise insanlar sizin, benim, başkasının lehinde oy kullanabi-
lirler. Bunun sonucunda ne oldu, yine aynı sonuç çıktı. Yani bir 
sistemden diğerine geçilmesi aslında sonucu hiç değiştirmedi. 
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Senatonun yüzde 60’ı bir partiye ait, yüzde 40’ı başka bir partiye 
ait. Arada da bir iki tane farklı parti var. İkinci sorunuzu tam an-
layamadım, yani 1791 Anayasası dediniz, neden bu seferki politi-
kacılara bırakıldı denildi. Şimdi 1791 değil, 1997. Şöyle bir karar 
sonucu oldu bu. Parlamento gerçek bir otorite ve parlamentonun 
seçimi Kurucu Meclis’in seçimiyle oluyor, anayasayı yazmak üze-
re Kurucu Meclis oluşturuluyor.

Tabii bunun için de bir siyasi meşruiyet gerekli. Onun için 
şöyle bir karar verildi, denildi ki, diğer aktörler bu sürece katı-
lacaklar. Yani parlamento dışındaki muhalifler, mesela Katolik 
Kilisesi gibi, sivil toplum örgütleri gibi de sürece katılacaklar ama 
nihai karar politikacılara ait olacak denildi. Ancak orada bir re-
ferandum da yapıldı. Ve tek kelimeyle fevkalade ilginç bir örnek 
oldu bu halk oylaması. Çünkü anayasa referandumları düzenle-
nirken eşik öngörülmemişti. Yani yüzde 50’lik bir katılım eşiği 
olacak gibi bir koşul getirilmemişti. Yani referandumun bağlayıcı 
koşulu olarak katılımda bir yüzde olması öngörülmemişti. Nüfu-
sun yüzde otuzu bile referanduma katılacak olsa, bu kabul edile-
cek, sonucu bağlayıcı kılacaktı.

Parlamento dışı muhalefet ve Katolik Kilisesi bu hükmü de-
ğiştirmek istiyordu ve referandum sonucunun bağlayıcı olabil-
mesi için halk oylamasına nüfusun yüzde ellisinin katılması ko-
şulunun getirilmesi isteniyordu. Neden? Çünkü Polonya toplumu 
demokrasi açısından çok da olgunlaşmış bir nüfus değil. Ve refe-
randumun sonucunda ne oldu? Oy verenlerin yüzde 52’si ana-
yasanın lehine, yüzde 48’i aleyhine oy verdi. Yani bu anayasanın 
çok yüksek bir siyasi meşruiyeti vardır gibi bir karar çıkmadı ama 
yine de gayet güzel işliyor. Neden parlamento dışı muhalefet bir 
eşik getirmek istedi? Çünkü onlar, insanlardan evde oturmalarını 
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istemelerinin gidip de oy vermelerini istemekten çok daha ko-
lay olacağını biliyorlardı. Oy verme yaşı üstüne çok düşündüm. 
Seçmenin olgunluğu nedir, yani 18 mi 21 mi yoksa 25 mi olmalı 
oy verme yaşı? Ciddi adaylarda, mesela cumhurbaşkanlığında 28 
yaşında bir kişinin seçilebileceğini kim düşünür? Aslında bence 
daha önceki yönetimlerden bir gelenek devraldık biz, çok derin 
bir  şekilde bu konuyu düşünmedik açıkçası. Yani neden bu böyle 
yapıldı? Gelenekler nedeniyle diyebilirim.

Bu sabah şöyle bir izlenim içindeydim ben; evet bu anayasa-
nın hazırlanma süreciyle ilgili önemli bir sorunu dile getirmiş-
tiniz. Polonya deneyimine baktığımızda, gayri adi bir geçmişin 
iskeleti dolapta tutulur ise bir gün bu iskelet o dolaptan çıkar ve 
tangır tangır ortaya dökülür, bunu biliyorduk.

Geçmişle Baş etmek İstiyorsak Hukuk Devleti 
Standartlarına Uygun Olarak Yapmalıyız

İki, eğer geçmişle baş etmek istiyorsak bunu hukuk devleti stan-
dartlarına uygun olarak yapmalıyız. Bunu da biliyorduk, yani biz 
şimdi adalet isteyenlere o gün bize uyguladıkları yöntemlerle ce-
vap veremeyiz. Aynı zamanda yasalar geçmişte olanları, sorun-
ları gidermek için yeterli değil, bunu da biliyorduk. Tarih, kamu 
psikolojisi, eğitim gibi şeylere ihtiyaç vardı. Ama politik sistem 
değiştikten sonra parlamentonun en hızlı şekilde bu değişikliği 
getirmesi gerekir, çünkü hem mağdurlar giderek azalıyor hem de 
yeni bir yasa süreci yirmi yıl öncesine kıyasla daha zor olabiliyor.

Dolayısıyla ne yapıldı; mağdurların rehabilitasyonu, yargısal 
rehabilitasyonu. Pek çok davanın yeniden açılması ve yeni karar-
lara bağlanması temyiz mahkemeleri tarafından gerçekleştirildi 
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ve ondan sonra da mağdurlara devlet tazminat ödedi. Daha son-
raki aşamalarda mahkeme kararları iptal edildi, geçersiz sayıldı. 
Tabii geçmişle başetmek için çok farklı alternatifler var.

Komünizm döneminde, hatta ondan önce de suç, kaçırılmış 
fırsatlar var. Geçmişe baktığımız zaman, çok farklı yaklaşım-
lar olduğunu görüyoruz. Bugünkü tartışmalardan sonra benim 
aklıma şu geliyor, beni çok endişelendiren bir şey var burada. 
Şunu merak ediyorum, yani insanın kaç litre kanı, gerçek kan-
dan bahsediyorum, anayasa tarafından emilmeli ki, bir sonra-
ki dönemde aynı şeyler tekrar olmasın? Bu tartışma bana biraz 
bunu düşündürdü. Burada tartıştığımız farklı ülkelerde ne oldu? 
Yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan mağdur oldu, kurban oldu, 
ne için? Onların bu mağduriyeti anayasanın yapılma sürecine 
sebebiyet vermiş oldu. Şimdi bu şekilde düşündüğünüz zaman, 
sorumluluklarımız nelerdir? Türkiye’de, ya da başka bir ülkede, 
Almanya’da, İspanya’da veya Güney Afrika’da, Polonya’da, her ne-
redeyse; yeni bir anayasa yaparken sorumluluğumuz nedir diye 
düşündürdü bize, bir bilinç yarattı. Belki de bu tip konferansların 
amacı bu. Ama İstanbul’dan çok korkarak ayrılacağım. Gelecekte 
ne olacağından korkuyorum.

Çünkü yeni anayasa için ne kadar kan dökülmesi ya da kan 
emilmesi gerektiğini hesap etmeliyiz sorusu aklıma geliyor. 

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’ın Sorulara Yanıtı
Türkiye’nin yakın geçmişiyle yüzleşmesi kadar o yüzleşeceğinden 
korkmasıyla da ilgili çok önemli bir eşik olacağını düşünüyorum. 
Ve burada ikiyüzlülükten çok, gerçeğin açıklıkla ortaya konulabi-
leceği çerçevenin Türkiye’nin tarihini de görerek ortaya konulması 
gerektiği düşüncesindeyim. 89 yılında Danıştay içtihadı birleştirme 
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kurulu kararı verdi. Sıkıyönetim kanunuyla görevlerinden uzaklaş-
tırılan kamu görevlilerine ilişkin bir karardı bu biliyorsunuz, 80-83 
döneminde. Danıştay’ın bu en üst düzeyde aldığı karardı, bütün 
heyetiyle dahil olduğu, içtihatları birleştirme kurulu. Bunu dikkate 
almak zorundayız, sadece bundan hareketle demek istemiyorum 
ama Türkiye’nin elinde olan, kullanabileceği veriler bunlardır.

Danıştay’ın bugünkü konumu bugünkü hükümetle olan siyasi 
geometrisi gibi konular bir tarafa, bu demokratikleşme açısından 
önemli bir kazanımdır. Ne dendi orada biliyor musunuz? 80-83 
dönemi içerisinde görevlerinden kaydı hayat şartıyla uzaklaştırı-
lan kamu görevlilerinin böyle bir göreve maruz kamaları ve bunu 
hukuk önünde sorgulama imkanından da yoksun bırakılmaları-
nın hukuken ölçüsüz ve Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve 111 sayılı Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün kurallarına aykırıdır. Ve sonra şuna temas 
edildi. Bu her ne kadar olağanüstü bir dönem olsa da, sıkıyönetim 
döneminde bir takım idari, hukuki vs tasarruflar yerine getiren 
yetkililerin hak ve özgürlüklere müdahale etme konusundaki yet-
kileri sınırlıdır dedi. Şimdi bu ne demektir: 

Geçici 15. madde kaldırıldı, biz hâlâ Kenan Evren diye uğraşı-
yoruz. Geçici 15. Madde Türkiye Cumhuriyeti devletini koruyor; 
cezai, hukuki, mali sorumluluklarını kaldırarak, yasama yürütme 
yetkilerinin sonucu ortaya konulan işlemler yapan kişileri koru-
yarak. Burada söz konusu olan Türkiye Cumhuriyeti devleti. O 
zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti yeni bir anayasa hazırlarken 
geçici 15. Maddeyi de kaldırmış olduğuna göre, böyle bir tartış-
mayı yapabileceği bir iklimden söz ediyorum. Acaba geçmişle 
yüzleşmenin yeni anayasaya sirayet edebilecek aygıtları ile ilgili 
ne düşünüyorlar. Yalnız bakın, bu sadece içerikle ilgili ve geçmişe 
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yönelik bir tasarrufta bulunmayı gerektirmiyor. Bu aynı zamanda 
yeni anayasanın hazırlık sürecinde hâkim olması gereken çevre-
ler bakımından da toparlayıcılığın yansımasını gerektiriyor. O 
bakımından süreçle de ilgili bir tarafı vardır.

Albie Sachs’ın (Güney Afrika) Sorulara Yanıtı
Ajanların arabama koyduğu bomba sonucunda yaralanıp hastane-
deyken, bir arkadaşımdan şöyle bir mesaj aldım: “Korkma ve üzül-
me yoldaş Albie, biz senin intikamını alacağız.” Yani bana bunu ya-
pan insanların bir kolunu kesip, bir gözünü de kör mü edecektiniz. 
Ülkemizde eğer demokrasi ve özgürlük bizim mücadele ettiğimiz 
şeyler olacak ise özgürlük savaşçılarının yumuşak intibakı olmalı 
dedim. Bu intikam tabii ki bu mücadelede yaralanmış olan veya   
ölmüş olan herkesin anısına yapılır. Aslında arabama bombayı ko-
yan ve bu saldırıyı düzenleyen kişiyle daha sonra cezaevinde git-
tim konuştum ve kendisiyle görüştükten sonra dedim ki, normalde 
ben birine veda ederken o kişinin elini sıkarım, ama sizin elinizi 
sıkamayacağım. Ama siz Hakikat Komisyonu önünde açıklamalar-
da bulunacaksınız ve onlarla hesaplaşacaksınız dedim.

Hakikat Komisyonları adını verdiğimiz, “truth commissions” 
dediğimiz örgütler hakikaten çok başarılı oldu. Burada sadece 
mağdur olanları değil, o mağduriyetin karşı tarafça kabul edildi-
ğini de gösterme imkanı bulundu. Mesela bu gibi acıları hiç yaşa-
mayanlar insani olamıyor, dolayısıyla bizim Hakikat Komisyon-
ları dediğimiz “truth commission” gerçekten mağduriyet yaşamış 
ve bunların üstesinden gelmiş insanlara hikayelerini anlatma fır-
satını verdi ve aynı şekilde o insanların mağduriyetine sebep ol-
muş işkencecilere de kendi görüşlerini açıklama imkanını verdi. 
Bu bir intikam değildi. Bu süreç sonucunda gördük ki, işkenceci-
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ler ve katiller de aynen bizim gibi insanlardı, bizim ulusumuzdan 
gelen, bizim dilimizi konuşan, bize benzeyen, bizim gibi konuşan, 
bizim gibi acı çeken insanlardı, başkaları değildi.

Hakikat Komisyonları Sadece Geçmişimizin 
Belgelenmesini Sağlamadı, Aynı Zamanda 
Geçmişimizin Gerçeklerini de Ortaya Döktü

Dolayısıyla Güney Afrika’da ulusun acılarının kabullenilmesi ve 
geçmişle hesaplaşılması konusunda belli bir noktaya getiren fev-
kalade yararlı bir görev üstlendi Hakikat Komisyonları. Tabii ki 
ANC, yani özgürlük savaşçılarının silahlı örgütü de evet ‘biz de 
işkence yaptık’ diyebildi. Silahlı bir çalışmadaydık, herkes bunu 
yaptı denildi ve hepimiz gidip bu açıklamaları, ifşaatları yaptık. 
Yani burada hedef alınan belli bir grup yoktu. Belli bir ırk, grup 
veyahut da belli bir silahlı kuvvet grubu değil, herkes eşit ölçüde 
geldi ve bizim ülkemizdeki bu sorunun üstesinden gelindi. Ve bu 
şekilde bir sosyal dönüşüm yaşanabildi. Çok önemli bir rol oyna-
dı bu Hakikat Komisyonları. Belli koşulları da kendimiz geliştir-
dik, mesela her şeyi kamuoyu önünde yaptık, açık yaptık. Bu çok 
önemliydi. Evet, mağdurlara belli bir tazminat ödendi, onların 
başına gelenlerin kabulü anlamında bu da önemliydi.

Filmler yaptık, müzik parçaları besteledik.
Bunlar sadece geçmişte yaşanan felaketleri hatırlamak için 

değil, bunların üstesinden gelebilmek, acıyı açık bir şekilde yaşa-
yabilmek, onurlu bir şekilde yaşayabilmek içindi. Bu şekilde bu 
komisyonların çalışması insanlara çok önemli olan bir şeyi, onla-
rın onurlarını verdi. Dolayısıyla Hakikat Komisyonları sadece geç-
mişimizin belgelenmesini sağlamadı, aynı zamanda geçmişimizin 
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gerçeklerini de ortaya döktü. Bunun sonucunda yeni bir anayasa 
hazırlandı ve bu anayasada herkesin devletin koruması altında 
olduğu belirtiliyor. Tabii ki eksiklikleri var, kimse bu anayasanın 
mükemmel olduğu iddiasında değil. Mesela benim kendi vakam-
da, arabama bomba koyan kişi uzun süre sonra tekrar bana geldi 
ve dedi ki ben Hakikat Komisyonu’na gittim ve bütün bildikleri-
mi anlattım. Bütün ölen insanlar için de onurlarına uygun cena-
ze törenleri düzenlendi. Yani, gerçeklerin ortaya çıkması bizim 
ülkemizde yaraları sardı. Mesela o kişi bana “kendi yüzüme her 
baktığımda sizin söylediklerinizin doğru olduğunu gördüm” dedi. 
Onun üzerine kendisine elimi uzattım ve el sıkıştık. Daha sonra bu 
kişinin eve dönüp iki saat boyunca ağladığını duydum. Bu bence 
hapse girmekten daha önemli bir etki. İşte o öldüren, katil olan kişi 
ağladığında bütün yaptıklarını kabul etmiş oluyordu ve bu acıları 
o da yaşamış oluyordu. Bizim için çok önemli bir deneyimdi bu.

Bence anayasaların çoğu felaketler sonrasında gelir. Mese-
la Fransız İhtilâli, Amerika İç Savaşı. Hepsi bir egemenliğin so-
nunda, kraliyet sona erdiğinde belirlendi. Çünkü halk tiranları 
denilmişti ve şimdi yeni bir düzen kurmanın zamanı gelmiştir. 
Avrupa’nın en önemli anayasaları Alman Anayasası gibi İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra geldi. İtalya’da da son derece ilerici bir 
anayasa var, Fransa’da da.

Anayasayı Yazarken Geleceğe Yönelik 
Umudumuzu Dile Getirdik

Bir anayasanın en önemli mesajı bir daha asla olmalıdır. İnsanla-
rın maruz kaldıkları istismarların bir daha olmamasını sağlamayı 
amaçlamalıdır anayasalar. Anayasaların içine biz kendimizi de 
kattık. ANC içinde insanlar özgürlük için çok cesurca savaştılar.
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Hem Afrika’da hem de başka yerlerde bu savaşlar verildi. Do-
layısıyla biz kendi örgütümüzün içinde gördük ki özgürlük savaş-
çıları bile yetkilerini ve otoritelerini aşmışlardı, istismar etmiş-
lerdi. Biz anayasayı yazarken geleceğe yönelik umudumuzu dile 
getirdik. Umut dediğimiz, vericilik, özgürlük, hoşgörü, paylaşım 
gibi insanların neleri yapabileceğine odaklanmak. Biz bütün bu 
farklı unsurları anayasamıza dâhil etmeye çalıştık, yani bu sade-
ce bir anti-apartheid anayasa değildi. Çünkü hükümet kanadı da 
çok önemli bir rol oynadı. Ve bugün bizim anayasamız ırkçı ve 
cinsiyetçi olmayan bir anayasadır. Hem kadınlar, hem erkekler, 
hem beyazlar, hem siyahlar aynı haklara sahiptir.

Bütün bu mücadelelerden sonra, biri çıkıp ben apartheid reji-
mine karşı silahlı direnç gösterdim, ama ben eşcinselim dedi. Bu 
önce tartışıldı ama sonra anayasa metninde eşitlik denildiğinde 
cinsel tercihlerin de en önemli özgürlüklerden olduğu ve buna 
karşı ayrımcılık yapılamayacağı kabul edildi. Tabii medeni haklar 
da vurgulanıyor anayasada, çünkü Afrika’da herkes hakkını talep 
ediyor ve bu konuda kapsayıcı olmak gerekiyor. Anayasamızda 
sosyal ve ekonomik haklar da var. Milyonlarca fakir insanı barın-
dıran bir ülkede, milyonlarca hastanın, evsiz barksızın olduğu bir 
ülkede bile, o yoksulluğa tahammül edilebiliyor. Tabi anayasaya 
aykırı olarak ilan eden Anayasa Mahkemesi bile bütün bunları 
yaparken kurumsal düzenlemeleri sorguladı. Eski yargı düzeni-
ni bozmadık, çünkü kaos istemiyorduk. Demokrasi ve anayasa 
denilince insanların aklına kaos gelsin istemiyorduk, dolayısıyla 
eski yargı mensuplarını yerlerinde bıraktık ve onları yeni anaya-
sayla uyumlaştırmaya çalıştık.

Ama ne yazık ki Polonya’da olduğu gibi, mahkemelere, Ana-
yasa Mahkemesi’ne saldırılar oldu. Yine de çok güçlü bir kurum, 



365 Güney Afrika ve Polonya’da Anayasa Yapım Süreci Deneyimleri

hem küçük hem önemli sorunları ele alma yeteneğinde. Do-
layısıyla biz bütün bu acılardan bir şeyler öğrendik, ama diğer 
ülkelerden de öğrendik, kendilerinin tavsiyesini istemedik, de-
neyimlerini bizimle paylaşmaya çağırdık onları. Ben de buraya 
tavsiyede bulunmak için gelmedim, nefret ederim tavsiyelerden. 
Bu anlattıklarımın, benim deneyimlerimin içinde size de yararlı 
gelen herhangi bir unsur varsa bunu alın benimseyin. Çünkü bu 
gibi deneyimlerin paylaşılması, birimizden diğerimize aktarılma-
sı çok önemli. Güney Afrika’da çok pozitif bir süreç yaşandı ve 
bütün ulusun onuru yeniden tesis edildi. 

Korkunç şeyler yapmış olan insanlar bile bu süreçte bir reha-
bilitasyon geçirdiler. Artık onlar kriminal kişiler olarak görülmü-
yorlar. Bugün artık farklı inançları, farklı düşünceleri hoşgörüyle 
karşılayan bir ülkede yaşıyoruz.

Balçiçek İlter
Konuşmacılara, yorumcumuza çok teşekkür ediyoruz, katılımcı-
lara bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler.





ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye’de Anayasa Yapma 
Süreci Nasıl İşliyor?

Forum

Kapanış konuşması: Bekir Ağırdır 
TÜSES yönetim kurulu üyesi

Moderatör: Dilek Kurban 
TESEV direktörü





Bu iki saat sürecek olan toplantının amacı, bir çeşit forum şeklin-
de buradaki herkesin Türkiye’deki anayasa yapım sürecine ilişkin 
görüşlerini, önerilerini paylaşmaları. Bana da bu forumun mode-
ratorlüğü görevi verildi. Bugünkü tartışmalar doğrultusunda be-
nim zihnimde uyanan bazı sorular ve konu başlıkları var. Bunları 
bugünkü tartışmamıza belki biraz yön verebilecek sorular olarak 
ortaya koyacağım. Ondan sonra sizlere geçecek söz. Bu iki saati 
ikiye ayırarak, önce biraz yöntem konuşabiliriz, Türkiye’de ana-
yasa yapımının yöntemini, nasıl olacağını, kimin yapacağını vs. 
sonraki bir saatte de içeriği konuşabiliriz.

Yönteme ilişkin birkaç soru ortaya koymak istiyorum. Bunlar, 
bugünkü tartışmalardan çıkan sorular. Birincisi, Türkiye’de ana-
yasayı kim yapacak, yapmalı? Mevcut meclis neyi yapsın, yapma-
lı? Ki bu süreç başladı zaten. Örneklerini duyduğumuz diğer bazı 
ülkelerde olduğu gibi anayasa yapmak üzere özel olarak seçilmiş 
bir meclis mi olmalı? Belki Türkiye açısından bu soru hâlâ meşru 
olmakla birlikte, pratik açıdan çok anlamı olmayan bir soru ola-
bilir. İstemezseniz bunu konuşmayabiliriz. İkincisi tabii ki ana-
yasa nasıl yapılacak? Daha doğrusu, anayasayı kimin yapacağın-
dan bağımsız, bu organın üyeleri nasıl seçilmeli, anayasa yapım 
sürecinin aktörleri kimler olmalı? Burada katılım meselesi çok 
vurgulandı. Örneğin, eğer yanlış anlamadıysam, İspanya ve Gü-
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ney Afrika’da sivil toplumun doğrudan katılımının fazla olmadığı 
ve fakat, siyasi partiler ve aktörler üzerinden dolaylı katılımının 
olduğu söylendi. Ve en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün 
siyasi partilerin bu sürecin parçası olduğu vurgulandı. Türkiye’de 
bu mesele, özellikle ülke seçim barajının yüzde on olması dola-
yısıyla çokça tartışılan bir konu biliyorsunuz. Öte yandan, acaba 
katılımın önündeki tek engel yüzde on seçim barajı mı? Başka ya-
pısal, yasal, anayasal engeller var mı? Üçüncü soru, bu süreçte na-
sıl karar alınmalı? Diğer ülkelerden örnekleri dinledik, ve örne-
ğin Güney Afrika’da anayasa yapmakla görevlendirilen kurumun 
oluşturduğu metnin aha sonra parlamentoya gittiği, oradan geri 
geldiği ve bu şekilde işleyen bir sürecin olduğundan bahsedildi.

Türkiye’de Uzlaşma Komisyonu kurulmuş durumda. Parla-
mentoda temsil edilen bütün partilerin eşit temsil edildiği bir ko-
misyon bu. Acaba bu Uzlaşma Komisyonu toplumdaki yeni ana-
yasa talebini, bu anayasada olması gereken esaslara dair toplum-
sal uzlaşmayı temsil edecek mi? Yani Uzlaşma Komisyonu’ndaki 
partilerin başlangıç noktası kendi siyasi partilerinin pozisyonları 
mı olacak, yoksa gerçekten bir toplumsal uzlaşma arayışı içeri-
sinde olacaklar mı, olmalılar mı? Özellikle Polonya ve İspanya 
örneğinde uzlaşma çok vurgulandı. Sonuçta ortaya çıkan metnin 
uzlaşma metni olduğu söylendi. Türkiye’de bunun nasıl yapılaca-
ğını, yapılması gerektiğini düşünebiliriz. Laiklik, diyanet, başör-
tüsü, Kürt sorunu, anadilde eğitim gibi şu an tartışılmakta olan 
en netameli konularda eğer uzlaşmaya varılamazsa, yeni anayasa-
nın bu gibi sorunları çözmesi beklenmeden çözüm sonraki siya-
si sürece veya Anayasa Mahkemesi’ne mi bırakılmalı? Ya da çok 
kısa zaman sonra acaba yeniden bir anayasa yapmak zorunda mı 
kalacağız? Bir de tabii şu anda anayasa yapım sürecinde üzerin-
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de yeterince konuşulmayan meseleler var. Temel haklar, vicdani 
red, LGBT hakları, azınlık hakları, ötenazi, ateizm gibi konuları 
nasıl ele almalıyız? Sesleri parlamentoya yansımayan grupların 
talepleri nasıl ele alınmalı? Türkiye Güney Afrika örneğinde sos-
yo-ekonomik haklardan çok bahsedildi. Bugüne kadar yapılmış 
anayasa çalışmalarının hepsinde değil tabii ki ama çoğunda sos-
yoekonomik hakların ihmal edildiğini görüyoruz. Sendikaların 
yaptığı çalışmaları ve başka birkaç çalışmayı dışarda tutuyorum. 
Bu nedenle özellikle sormak istiyorum, Türkiye’de anayasa yapım 
sürecinde sosyo-ekonomik hakları, sendikal hakları, yoksulluk 
gibi konuları neden yeterince tartışmıyoruz? Böyle bir girişle bir-
likte ben şimdi sözü sizlere bırakıyorum. 

FORUMDA KONUŞANLAR

Hüseyin Ergün: Sosyal Demokrat Parti (SODEP) genel başkanı-
yım. Sabah ve öğleden sonraki iki oturumu izleyince şu noktaya 
vardım: her toplum kendi tarihi konumuna göre bir anayasa yapı-
yor. Yani burada anlatılan dört ayrı anayasanın hepsi aşağı yukarı 
olağanüstü dönemlerden sonra yapılmış, Almanya anayasası bir 
şekilde işgalcilerin bir dayatması. Ama bundan daha uç bir örnek 
de var. Japonya anayasasını McArthur’a yazdırıyorlar. Dolayısıyla 
anayasa yapım süreci iyi bir anayasa için her zaman belirleyici 
değil diye düşünüyorum. Bizim şu anda anayasa yolumuz aşağı 
yukarı belli. Anayasayı bu parlamento yapacak, bu parlamento 
hakikaten yüzde 85 katılımla seçildi ama asla yüzde 95 temsile 
sahip değil. Bizim seçim adaletimiz taşları bağlayıp köpekleri sa-
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lıverme adaletidir, dolayısıyla fevkalade adaletsiz bir seçim ve oy 
değerlendirme sistemimiz vardır. Bir de seçim sürecinde bazıları-
na doping yapıyorsunuz, yani AK Parti’ye 200 trilyon lira, Cum-
huriyet Halk Partisi’ne 100 trilyona yakın ve MHP’ye 60 trilyona 
yakın yardım yapıp, ötekilerin ayaklarına köstekler bağlıyorsu-
nuz. Dolayısıyla bu seçim düzeni asla adil değil. Ama önümüzde 
bu var ve toplumun da anayasa yapma ihtiyacı var.

Ancak, anayasadan mucize beklersek kötü bir anayasa yapa-
rız. Anayasayı normal  bir şey olarak kabul edersek iyi bir anaya-
sa yapma şansımız var. Bir başka nokta, anayasaya giderken yol 
temizliği meselesi. Burada demokratikleşme konusunda örnekler 
verildi ama dokunulmayan bir mesele var. Değişmez maddeleri 
olan bir anayasayla karşı karşıyayız. Bence bu anayasa derhal ilga 
edilmelidir, yol temizliğinin birinci şartı budur. Çünkü değişmez 
maddeler olması demek, cuntanın iradesini milletçe seçilmiş bir 
meclisin iradesinin üstünde tutuyorsunuz demek. 

Bu asla kabul edilemez. Dolayısıyla kamuoyunun bu anayasa-
yı derhal ilga etmek doğrultusunda bir baskı yapmasında fayda 
görüyorum. Salı günü sayın Cemil Çiçek, bir iade-i ziyaret kap-
samında SODEP’e geldi ve uzun uzun konuştuk. Ona da bir Ana-
yasa Danışma Kurulu önerisinde bulunduk, memnuniyetle kar-
şıladı. Bizim görüşümüze göre, isteyen ve mecliste bulunmayan 
siyasi partiler artı belli başlı sivil toplum kuruluşlarının bu danış-
ma kurulunda bulunması uygun olur. Ayrıntılar tabii tartışılacak 
ama Cemil Çiçek’in yaklaşımı olumlu. Bizim, SODEP olarak bir 
anayasa taslağımız var. Bu anayasa taslağı elli maddeden oluşu-
yor. Bunu isteyen herkese ulaştırabiliriz.
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Tatyos Bebek: Güney Afrika anayasasını biraz dikkate almamız 
gerektiğine inanıyorum.   Bizim çok tartıştığımız ilk üç madde-
de geçen bazı konular, Güney Afrika anayasasında çok rahatlıkla 
halledilmiş. Mesela Güney Afrika’da bildiğim kadarıyla 11 anadil 
var, 3 başkent var. Şimdi biz bu konuyu hâlâ değişir mi değişmez 
mi diye tartışıyoruz. Bu doğru mu yanlış mı başka birşey. Orada 
birbirlerine düşman 60 Türkiye olanlar, yıllardır silahla birbirle-
riyle çatışan, birbirini boğazlayanlar yan yana oturmuşlar ve bir 
tartışma kültürü, bir müzakere kültürü oluşturmuşlar, yeni bir 
anayasa yapmışlar. Bu beni heyecanlandırıyor, bundan bizim fay-
dalanmamız lazım.

Şimdi Türkiye’ye dönersek, anayasaya çok şey vehmediyoruz. 
Evet anayasa çok önemli, yeni bir anayasa çok önemli ama, yeni 
anayasa yapmak da yetmiyor. Yeni bir siyasi kültür yaratmazsak 
nasıl başa çıkacağız. Mesela Uğur Kantar’ın işkenceyle öldürül-
mesi, bir Ermeni kaymakamın hâlâ Türkiye’de olmaması neresin-
de bu anayasanın, yani var mı anayasada böyle birşey, yok! Nasıl, 
niye uygulanmıyor?

Demek yeni bir siyasi kültür ve yeni bir yapılanma da gereki-
yor. Bunu da bizim dikkate almamız lazım. Birşey daha söylemek 
istiyorum. Yıllardan beri Türkiye’de, birçok grup, mesela Aleviler, 
azınlıklar, solcular, Kürtler ötekileştirilmişler. Bunlar bulunduk-
ları pozisyondan geri durumdalar şu anda. Yeni anayasa hazırla-
nırken, bu ötekileştirilen gruplara  herhangi bir pozitif ayrımcılık 
tanınacak mı? Ben aslında pozitif ayrımcılığa karşı birisiyim ama 
bunu tartışıyorum kendi içimde neden?

Çünkü bu ötekileştirilen grupların şu ana kadar kaybettiği bir-
çok şey var. Bunlar nasıl o kazanımları tekrar elde edecekler? Gü-
ney Afrika’daki arkadaşa soramadım acaba bu sorunu orada nasıl 
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çözdüler diye. Aslında bunu merak ediyorum. Benim şu anda 
söylemek istediklerim bunlar, çok teşekkür ediyorum.

Hülya Gülbahar:  Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de Anayasa Ko-
misyonu açıklandı. Her partiden üçer milletvekili: CHP üç erkek, 
MHP üç erkek, AKP üç erkek. İyi ki BDP var, bir kadın. Dola-
yısıyla on ikiye bir. Yüzde on barajı olduğundan ve kadın erkek 
eşitliğini sağlayacak kotalar olmadığı için durum bu. Meclis bi-
leşiminde kadınlar zaten yok, komisyonda da böyle. Anayasa 
toplumsaldır, bir toplum sözleşmesidir diyoruz. Ama toplum er-
keklerden oluşuyor. Dolayısıyla erkek toplumun erkekleri birara-
ya geliyorlar toplumu ve kadınları nasıl yönetiriz diye aralarında 
anlaşıyorlar.

Buna toplum sözleşmesi demeleri hata. Erkek toplumun erkek 
sözleşmesi, ve ne yazık ki şu anda dakika bir, gol bir; Türkiye’nin 
içine sokulduğu süreç, yine erkekler kendi aralarında oturacaklar, 
yine kendi anayasalarını yapacaklar ve bizim nasıl yaşayacağımı-
za karar verecekler. Bu, bulaşıkları kim yıkayacak meselesi, aynı 
zamanda. Ya da temizliği kim yapacak meselesi. O yüzden bu ka-
tılımcılık meselesini tartışırken, ben bu hazırlık komisyonunun 
oluşum şekline Türkiye’nin anayasayla ilgili kadın ve erkek her 
kesiminin isyan etmemesini büyük bir hayal kırıklığıyla karşıla-
dım. Demek ki biz Türkiye toplumunda, Türkiye kadın hareketi 
olarak bu kadar kötü durumdayız ve kendimizi bu kadar anlata-
mamış durumdayız.

Bu konuşmayı benim yapmamam gerekiyordu. Az önce ko-
nuşmacıları dinledik, üç erkek konuşmacı, salondan katılımcılar, 
bir tanesi bile bunu söylemedi. Sayın Albie Sachs çok ilginç ve 
yakıcı kavramlardan bahsetti. Irkçılıkla cinsiyetçiliği birleştirdi, 
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ırkçılık ve cinsiyetçilik diye. Anayasa yapım ve öncesi müzake-
re süreçlerinde bütün müzakerelere bir kadın bir erkek temsilci 
gönderdiklerinden bahsetti, salonda hiçbir dalgalanma yok. Üze-
rinden konuşurken hiçbir atıf yok. Biz Güney Afrika’dan sonra 
bir anayasa yapıyoruz. Erkeklerin bu şekilde oturup yeni bir ana-
yasa yapmasına izin veriyoruz. Az önce yine kadınlara karşı ne-
gatif ayrımcılık yapıldı bence. 

Sevgili moderatörümüz yaptı bu ayrımcılığı. Şu üçlü oturum-
da son dakikaya kadar söz almaya çalıştım, Anayasa Kadın Gru-
bu temsilcilerindenim, bütün kamuoyu bunu biliyor. Kadınlarla 
ilgili konuşacak olan bir tek bendim, söz alamadım. Yani bunun 
negatif ayrımcılık olduğunun altını çizmek istiyorum. Bir de söz 
alabilseydim Sayın Albie Sachs’a soracaktım: pişman mısınız böy-
le yaptığınız için? Yeni bir vizyon yaratmak ve bunu kadın erkek 
eşitliği içinde yapmaktan bahsetmişti, sorum o olacaktı. Geldiniz, 
karşınızda bakın Türkiye’de yeni anayasa yapanlar var, bizden öğ-
rensinler, bir daha anayasa yaparken sakın kadınları falan karış-
tırmasınlar der miydiniz? Bakın Türkiye bu anlamda iyi bir ders 
oluyor, çok teşekkür ederim.

Vildan Yirmibeşoğlu: Hülya arkadaşımıza ben de katılıyorum, 
çünkü sabah iki oturumda da söz almaya çalıştığım halde her ne-
dense göze çarpmadım. Şimdi söz verdiğiniz için teşekkür ediyo-
rum. Avrupa Birliği ilerleme raporunda, anayasanın 10. madde-
sine kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık ilkesi girmesine rağmen, 
kadınların durumunun değişmediği kaydı geçildi. Çok  yeni bir 
rapor. Bunun yanında hem siyasette hem de kamu idaresinde vali 
ve vali yardımcısı seviyesinde kadınların yönetici, idareci olarak 
yer almadıkları tekrar ortaya çıktı. Anayasanın 10. Maddesi için  



376 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

kadın hareketi çok mücadele etti, bir sürü yasa gibi o madde de 
kadın hareketi sayesinde anayasaya girdi. Ama her nedense ka-
dınların konumunda değişen birşey yok. Kadın cinayetleri, hâlâ, 
gün geçtikçe fazlalaşıyor ve gündemi maalesef işgal ediyor. Bu-
rada anlatılan anayasa hazırlık çalışmalarına baktığımız zaman, 
Almanya, İspanya ve Polonya dahil, hiçbiri hazırlık çalışmasında 
kadınlarla ilgili ve cinsiyetler arası eşit temsil ve katılımla ilgili 
birşey söylenmedi. Güney Afrika hariç. Güney Afrika’daki kadın 
hareketini izliyoruz ve çok beğenerek takip ediyoruz. Onların bu 
mücadelesine ve destekleyenlere buradan da teşekkür ediyoruz. 
Anayasa hukukun üstünlüğüne, insan haklarına dayanacaktı. 
Ama daha baştan bu anayasa hazırlığında kadınların üzeri çizil-
diği için ne insan hakları, ne de hukukun üstünlüğüne uyuluyor, 
baştan ayrımcılık yapılıyor. Yani kadınlar olarak   toplumun ya-
rısını oluşturuyorsak,bu durumda hazırlık çalışmaları meşruiye-
tini kaybetmiştir, ben bunların altını çizmek istedim. Teşekkür 
ediyorum.

Erdal Partuk Demirdağ:   LGBT hareketi genç bir hareket. Bu 
hareket içindeki deneyimimiz, bu kısa sürede bize şunu gösterdi. 
Biz haklarımızı toplumsal mücadeleyle almaya çalışıyoruz. Ana-
yasa bizim için ne ilk ne de son olacak, çünkü biz biliyoruz ki 
temel haklar ve özgürlükler herhangi bir yasayla tek başına sı-
nırlandırılamayacağı gibi tek başına da kazanılamaz. İkinci bir 
mesele, LGBT örgütleriyle muhataplık ilişkisi. Şu an Türkiye’de 
on kadar LGBT örgütü var.

Taleplerimiz çok açık ve net. Alternatiflerimiz var ve bunu 
müzakere edebilecek, donanımlı insanlarımız da var. Sadece bu 
taleplerin karşılığını bulabilecek örgütlerle birlikte, bu süreci 
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siyasi olarak örmek istiyoruz. Herhangi bir koşulumuz yok, bir 
siyasi süreci birlikte örebileceğimize dair açıklığı dile getiriyo-
ruz.  Son olarak, bizim açıklıkla dile getireceğimiz konuların ba-
şında şu geliyor: temel bazı kanunlar konusunda sıkıntılarımız 
olsa da genel olarak muhafazakâr aile politikalarının alternatifi 
olarak özgürlükçü aile politikalarını savunuyoruz. Bununla bir-
likte birey ve hak temelli sosyal haklar meselesini savunuyoruz. 
Ve sosyal haklar ile kimlik meselesi anayasada nasıl garanti altı-
na alınabilir konusu üzerine de son zamanlarda kafa yoruyoruz. 
O anlamda LGBT mücadelesinde yer alanlar olarak hem kadın 
örgütleriyle hem de bize yakın duran diğer topluluklarla birlikte 
yeni ve paralel bir talep oluşturma sürecini yaratabileceğimizi dü-
şünüyoruz. Bu anlamda, paralel bir süreci belki kendimiz örgüt-
lemeliyiz. Erkeklerin, ataerkilliğin bu kadar hâkim bir şekilde var 
olmasına dair belki küçük de olsa bir kırılma noktası yaratabiliriz 
diye düşünüyorum.

Mehmet Tarhan: Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yö-
nelim Çalışmaları Derneği’ndenim, aynı zamanda on yılı aşkındır 
LGBT hareketinde aktivistim ve vicdanı retçiyim, hali hazırda bir 
kanun kaçağıyla aynı salonda oturuyorsunuz. Vicdani retle ilgili 
ya da LGBT özelinde bir şeyden bahsetmeyeceğim. Güney Afrika 
örneği beni hep çok büyülemiştir. Ama Güney Afrika örneğin-
de çoğunlukla gözden kaçırdığımız bir şey var. Güney Afrika’da 
mağdur çoğunluktu, bunun yarattığı bir özgüven vardı. Farklılık-
lar konusunda, özgürlük üzerine konuşulurken geniş bir kitle si-
zinle özdeşim kurabiliyordu, empati kurabiliyordu. Türkiye’de de 
80 darbesinden tüm Türkiye halkı mağdur oldu diyebiliriz, yani 
bunu özde söyleyebiliriz. Ancak diğer taraftan, hem Kürt mesele-
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sine baktığımızda hem azınlıklarla ilgili meselelere baktığımızda 
burada fail çoğunluk. Ve biz yeni anayasada azınlığın haklarını 
eşit düzeye getirmenin derdinde olacağız. Güney Afrika örneği 
çok büyüleyici ama bunu gözden kaçırmadan değerlendirmemiz 
gerekiyor ve yol temizliği adına  bu noktanın göz önüne alınarak 
çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de iğne de de-
ğil, çuvaldızı kendimize batırma derdindeyim. Yıllardır sivil top-
lumda çalışmış birisi olarak  biliyorum; şimdiye kadar en azından 
benim içinde olduğum pek çok anayasa çalışması, yasal mevzu-
at ya da politika çalışması, masanın başında bu aktivist kaymak 
tabakanın bazı hukukçularla hazırladığı şeyler oldu ve bir kitle 
adına konuştuk sürekli. Bugün artık keser dönüyor, sap dönüyor 
biraz, meclisteki insanlar çok rahatlıkla bize diyorlar ki siz nere-
den biliyorsunuz ki bunu, kitle mi söyledi size bunu. Kitleden ne 
aldınız ki siz bunu talep ediyorsunuz diye soruyorlar. Bu noktada, 
mesela biz SpoD’ta anayasa konusunda böyle bir süreç örmeye 
çalışıyoruz. Aslında LGBT bireylerin talepleri bellidir. 10. madde, 
14. maddenin güçlendirilmesi vs. gibi. Açıkçası bizim çağrımız 
tüm sivil toplum örgütlerine. Tabanları olarak gördükleri kitleyi, 
gerçekten talep toplama, talep bildirme, görüş oluşturma konu-
sunda cesaretlendirip kendi politikalarını tabanlarından yararla-
narak yapmaları yönünde. Teşekkür ederim.

Ertuğrul Çepni: Anayasa nasıl yapılmalı? Tekrar temele dönece-
ğim, demokrasinin temeline. Eğer biz vatandaşlar olarak, ülkeyi 
biz yönetiyoruz, ülkenin sahibi biziz, herşeyin meşruiyet kayna-
ğı biziz diyorsak, anayasayı da biz yaparız demeliyiz. Ben bunu 
herkesten duymak istiyorum. Bakın en başarılı anayasalar, baş-
kalarına örnek olmuş anayasalar, siyasi partiler yokken yapıldı. 
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Amerika Anayasası, Polonya Anayasası, 1791 Fransız Anayasası 
yapılırken siyasi partiler yoktu. Şimdi siyasi partiler var, o zaman 
bu anayasa siyasi partiler anayasası olacak, halkın anayasası ol-
mayacak ki. Kaç üyesi var bir siyasi partinin? Bugün üçte ikiyi 
elde tutan siyasi parti yarın yok olabilir. Onun yaptığı anayasa mı 
yıllarca bu ülkeye hakim olacak? Sanki halkın demokrasisi gitti, 
partilerin demokrasisi geldi. Dolayısıyla ben prensip olarak ana-
yasa ancak bu amaçla seçilmiş anayasa meclisleri tarafından yapı-
lır görüşündeyim. Ve bunu herkesten de duymak istiyorum, buna 
nasıl bir itiraz olabilir merak ediyorum. Bu meclis sürekli olmalı 
ve bu meclisin üyesi olan kişi muhtarlık dahil hiçbir şeye aday ol-
mamalı. Yaşam boyu veya görev süresi boyunca bu sorumluluğu 
taşımalı. Belli sürelerde de, beş yılda bir, on yılda bir, anayasa el-
den geçirilmeli. Tabii bu arada toplumdan veya siyasi partilerden 
talep gelirse anayasa değişiklikleri ele alınır elbette. Benim rastla-
dığım böyle bir madde sadece Polonya anayasasında var, diyor ki 
anayasa her 25 yılda bir gözden geçirilir. Benim üzerinde durmak 
istediğim şey bu, meclis, anayasa meclisi ve sürekli anayasa mec-
lisi. Biz hükümeti herşey sanıyoruz, ben siyasetin içinden geliyo-
rum ve seçimlere de katıldım.

O seçimlerde insanlar sizi anayasa yapsın diye seçmiyor. Eko-
nomik sorunumu halletsin diye seçiyor. Ama siz onun vekâletini 
alıyorsunuz, kötüye kullanıyorsunuz, ben anayasa da yaparım, sa-
vaş da açarım, her şeyi yaparım diyorsunuz. Bir nevi siyasetçiler 
aslında bizim haklarımızı gasp ediyorlar. Biz halk olarak eğer bir 
ülkeyi yapılandırmışsak, devleti yapılandırmışsak, hükümet onun 
küçücük bir parçası. Diğer kurumlarla sağlıklı çalışması lazım.
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Ulaş Karam: Hukukçuyum. Açıkçası biraz kötümserim. İster ku-
rucu meclis şeklinde olsun, ister mevcut seçim kanunlarıyla oluş-
muş meclis olsun, nihayetinde katılım ne kadar zorlansa da katı-
lım kapsamına girmeyecek toplumsal kesimler var, tüm dünyada 
bu böyle. Sosyal dışlanma nedeniyle böyle bu. Hülya Gülbahar’ın 
dikkat çektiği şekilde başta kadınlar olmak üzere toplumun bazı 
kesimlerinin bu katılım sürecinde zaten sesini duyurması çok 
mümkün olmayacak.  Turgut Tarhanlı da dikkat çekti, elektronik 
bir takım iletişim araçlarıyla bile olsa bu kesimin sesini duyurma-
sı mümkün değil. Nihayetinde anayasa siyasal güç ilişkileri içinde 
belirleniyor ve o güç ilişkileri içerisinde sesinizi duyurduğunuz 
kadar bu sürecin içinde yer alabiliyorsunuz.

Dolayısıyla Türkiye’de özellikle belli grupların, belli kesimle-
rin sesi zaten bu siyasal arenada duyulmuyor. Duyulmamasının 
da hem yasal hem de toplumsal bir takım nedenleri var. Dolayı-
sıyla, yeni anayasa sürecini hızlandırmaya başladığınız anda ka-
tılımı zaten minimuma indiriyorsunuz, artı zaten bazı grupların 
katılması mümkün değil. O yüzden, ne kadar teorik olarak doğ-
ru gelse de, beyaz bir sayfayla bu işe başlamak nihayetinde zaten 
toplumsal olarak dışlanmış grupların bu anayasada bir kez daha 
dışlanmasına yol açacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla nihayetin-
de zaten bu anayasada toplumdaki azınlık grupların çoğunluk 
olma şansı olmadığı için, belli bir etnik grup hep azınlık olacak 
ve istediğiniz kadar nitelikli çoğunluk öngörün, çoğunlukta kalan 
grubun benimsediği çerçevenin içerisinde azınlıkta kalan grubun 
yer alması mümkün olmayacak.

Bu sürece başlarken, beyaz bir sayfa değil, geçmişten kalan 
bakiyenin ortadan kaldırılması lazım. Nedir bu? Yol yürünürken 
alınacak bir takım güven arttırıcı önlemler diyebiliriz buna. Ör-
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neğin çoğunlukta kalan grupların temsilcilerinin bir şekilde azın-
lıkta kalan grupların belli, temel haklarına anayasada yer verecek-
lerine dair baştan bir takım şeyler söylemeleri lazım. Toplumun 
azınlıkta kalan grupları ikna etmesi gerekiyor. Yoksa süreç bir 
şekilde katılımla beraber işlese de, insanlar nihayetinde, çoğun-
luğu Sünni ve Türk olan bir toplumun, örneğin Cem evlerinin 
ibadethane statüsünde olup olmayacağına dair referandumun so-
nucu, İsviçre’deki minarenin yasaklanmasına benzer referandum 
sonucu gibi olacaktır.

Osman Kavala: Ben de şu anda hem mecliste hem de meclis dı-
şında demokratik bir uzlaşının sağlanmasına imkan verecek bir 
siyasi ortam olduğu kanaatinde değilim. O yüzden biraz dezavan-
tajlı şartlarla bu işe başlıyoruz. Ve ilk defa demokratik bir anayasa 
yapılacaksa, bu şartların iyileştirilmesi ve böyle bir sürece imkân 
verir hale getirilmesi son derece önemli. Bunların ne olduğunu   
panelde arkadaşlar aktardılar.

Şimdi parlamentodaki siyasi aktörler ve sivil toplum katılı-
mı arasındaki dengenin ve karşılıklı sinerjinin oluşturulabilmesi 
zannediyorum bu işin püf noktalarından bir tanesi. Sonuçta yet-
kili olan  parlamento ve parlamentoda çoğunluğa sahip olan siyasi 
partinin diğer siyasi aktörlere nazaran daha fazla bir gücü var. Si-
vil toplum kuruluşları mümkün olduğu kadar anayasa hazırlama 
yöntemiyle ilgili tek ağızdan konuşabilirlerse, belirli prosedürel 
ihtiyaçlara, gerekliliklere odaklanabilirse belki bu siyasi aktörler 
ikna edilebilir. Ve siyasi aktörler ikna edilebilirse, parlamento-
da bu konuda gerçekten bir uzlaşma ve mutabakat oluşabilirse 
önümüz açılır. Aksi taktirde, biz ağzımızla kuş tutsak, toplantılar 
düzenlesek, sms ve e-mail göndersek, etkimiz çok kısıtlı kalacak. 
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Zira maalesef, Türkiye’de demokrasi anlayışı, istişare anlayışı ger-
çek katılıma imkan veren tarzda işlemiyor. Bir takım siyasi ak-
törler dinliyorlar, ondan sonra kendi bildiklerini yapıyorlar. Sizi 
dinlemeyi de kendi düşüncelerini güçlendirecek bir meşruiyet 
unsuru olarak aktarıyorlar. O yüzden, bu toplantının prosedürle 
ilgili olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve sivil top-
lum kuruluşları olarak odaklanmamız gereken noktanın da bu 
olduğu, içerikten ziyade, yöntem olduğu kanaatindeyim.

Mehmet Ata Uçum: Yeni Anayasa Platformu’nun çalışma mec-
lisi olan anayasa çalışma grubu üyesiyim. Dezavantajlı koşullara 
rağmen, ifade özgürlüğündeki sınırlılıklara rağmen Türkiye top-
lumu ağırlıklı bir biçimde yeni anayasa ihtiyacını ve yeni anayasa 
yapma iradesini ortaya koymuş durumda. Elbette, her şeyin son 
derece uygun olduğu koşullarda yeni anayasa yapmayı herkes ter-
cih eder, ama yeni anayasa yapmak da zaten böyle bir şeydir. Çok 
zorlu koşullarda, o koşulları geleceğe dönük olarak toplumun le-
hine değiştirme hamlesidir yeni anayasa yapma meselesi.

Dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşullarda yeni anayasa 
yapma ihtiyacının neden kaynaklandığını doğru tespit edersek, 
yeni anayasa imkânının niçin güçlü olduğunu da görmüş oluruz. 
Türkiye’de yeni anayasa yapma ihtiyacı, anayasada hak ve özgür-
lükleri çoğaltma ihtiyacından daha çok Türkiye’nin bütün sosyal, 
kültürel, politik sorunlarının kaynağı olan aygıtı yeniden yapılan-
dırma ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Türkiye toplumunun bugün yaşadığı birçok problem temel 
olarak yüz yıllık devlet aygıtının, o aygıtın ürettiği kültürün ve o 
aygıtın ortaya koyduğu pratiğin ürünü sorunlardır. Kürt sorunu 
da böyledir, inananların sorunu da böyledir, azınlıkların sorunu 



383 Türkiye’de Anayasa Yapma Süreci Nasıl İşliyor?

da böyledir, LGBT’lerin yaşadığı sorunlar da böyledir. Örneğin 
bir Ermeni kaymakamın bu devlet aygıtında görev almamasının 
nedeni de budur. Dolayısıyla Türkiye’de yeni anayasa yapma ih-
tiyacı, esas itibariyle artık bu toplumsal gelişmişlik ve toplumsal 
dinamizm seviyesine uygun düşmeyen bu devlet aygıtını yeniden 
yapılandırma meselesidir. Bu nedenle, anayasa yapma ihtiyacı 
esas itibariyle toplumun nasıl bir devlette yaşamak istediğine iliş-
kin iradesini açığa çıkarma ihtiyacıdır. O yüzden anayasa yap-
makla, anayasa yazmayı ve anayasayı yasalaştırmayı ayırt etmek 
gerekir. Türkiye toplumu bir anayasa zaten yapıyor, yapmaya ça-
lışıyor, bunun adı da siyasi anayasadır. Siyasi aktörlerin, hukuk-
çuların, entelektüellerin, çeşitli kuruluşların görevi toplumun or-
taya koyduğu siyasal iradeye ve bu siyasal yapıya ilişkin gelecek 
tahayyülünü açığa çıkarmak, onun ifade ediliş biçimlerini orta-
ya koymak, yani bir anlamda asistanlık yapmaktır. Bu nedenle 
Türkiye’de, halkla başlamış olan ve halkla tamamlanması gereken 
bir kuruculuk tarifine ihtiyaç var. Dört aşamalı bir kuruculuk-
tan söz ediyoruz. Halkla başlayıp halkla bitecek. Birincisi istek 
toplama aşaması, halkın görüşlerinin her türlü mekanizmayla 
toplanması aşaması. Ki burada her bireyin doğrudan katılabile-
ceği mekanizmaların mutlak suretle üretilmesi gerekir. Hayali bir 
şeyden söz etmiyorum. Yeni Anayasa Platformu bu konuda mo-
del çalışması yaptı, toplam 30 yerde 6000 kişiyle anayasa diyaloğu 
toplantıları yaptı.

2000 tane yazılı ve sözlü görüş aldı, bunlardan bir rapor da 
çıkardı. Yani test edilmiş bir modelden söz ediyorum. İkincisi, bu 
toplanan isteklerin taleplendirilmesi, halkın siyasal sistem konu-
sundaki iradesinin genel esaslar raporu olarak adlandırılabilecek 
raporlara dönüştürülmesi. Sonra bu raporlar üzerine normlan-



384 Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık Sistemi

dırma çalışmasının yapılması. Daha sonra da bunun yasalaştırıl-
ması ve yine halkın onayıyla yürürlüğe sokulması. Halkla başla-
yıp halkla biten bu kuruculuk süreci esas itibariyle, Türkiye top-
lumunun geleceğe dönük olarak nasıl bir siyasal sistem istediğini 
açığa çıkarma ve ona uygun bir siyasal yapı kurma sürecidir.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar da şunlardır: po-
zitif dayanak olarak mevcut anayasayı esas alan yeni bir anayasa 
çalışması yapılamaz. Anayasanın 175. maddesi üzerinden uzlaş-
ma arayışı ya da oylama sistemi tercih etmek bizi yeni anayasaya 
götürmez. Dolayısıyla toplumsal meşruiyete dayalı bir yasalaştır-
ma sürecinin olması gerekir. Meclis özgün bir karar alarak, yeni 
anayasa yapım sürecini bu anlattığım kuruculuğu içeren biçimde 
ifade etmelidir. İsterse mecliste 400-500 kişi bu anayasayı kabul 
etsin, yine de bu, halka sorularak yürürlüğe konulacak bir ana-
yasa olmalıdır. Uzlaşma sorunu, Uzlaşma Komisyonu’nun 12 
üyesinin yapacağı müzakereyle çözülebilecek bir sorun değildir. 
Uzlaşmanın zemini toplumsal istekler ve o isteklerden oluşturul-
muş taleplerdir. Eğer siyasi partiler toplumsal talepler üzerinden 
uzlaşma arayışlarına girerlerse kendi siyasal sınırlarını ve direnç-
lerini aşabilirler, çünkü yeni anayasa yapma meselesi, bir parti 
siyaseti meselesi değil, makro siyaset meselesidir. Süre sorunu 
konusunda ise, eğer toplumsal görüşleri esas alan bir anayasacılık 
pratiği üretilecekse, süre bu görüşlerin toparlanabildiği aşamaya 
göre belirlenmelidir. Elbette aktüel gündem açısından süre sınır-
lamaları tartışılabilir, ama esas olan anayasa yapımında tercih 
edilen siyasal felsefedir.

Asistanlıktan kastım şu. Çok net söylüyorum, anayasa yapma 
hakkı halka aittir, bugünün koşullarında halk bunu doğrudan 
yapma imkânına sahiptir. Halkın üyesi olarak biz de anayasa ko-
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nusunda görüşlerimizi ifade edebiliriz. Ama siyasi aktörler, ku-
ruluşlar, entelektüeller, anayasa yapım sürecinde parlamento da 
dâhil halkın asistanıdır. Aksi takdirde, bu felsefe benimsenmezse, 
bu süreçten yeni anayasa çıkmaz. 

Mustafa Paçal:  Anayasa konusunda geç kalmamıza sevinmiyo-
rum ama Güney Afrika modellerini dinledikten sonra, geç kal-
mışlığımız da biraz iyi oldu, bu örnekleri duyma şansımız oldu 
gibi düşünüyorum. Tabii her toplumun kendi tarihi var, her 
toplumun bir anayasa hikâyesi var, bu hikayelerin bir kısmı bize 
benziyor, çıkaracağımız çok dersler var. Özellikle Güney Afrika, 
İspanya modelleri  bize çok  öğretici örnekler oldu. Bu bakımdan, 
bu süreci analitik düşündüğümüz zaman, bu sürecin tehlikeleri 
nelerdir Türkiye’de, fırsatlar nelerdir, güçlü ve zayıf olduğumuz 
yanlar neresidir diye baktığımızda, güçlü olan yanlarımızı, eli-
mizdeki fırsatları, tehlikeleri yenmek, zayıf yanlarımızı aşmak 
için kullanmalıyız. Tehlikeler mevcut.

Bu topraklarda otoriter bir devlet vardı. Bu devletin asimilas-
yoncu, tekçi bir anlayışı vardı. Şimdi biz bunu çoğulcu, demok-
ratik bir toplum sözleşmesine çevirmek istiyoruz. Fırsatlarımız 
var. Türkiye dünyada yalnız değil, uluslararası anlaşmalar var. 
İmzaladığımız anlaşmalar var, imzalamak durumunda kalacağı-
mız anlaşmalar var. Bunlar bize yeni fırsatlar sunuyor. Zayıf yan-
larımız var, evet demokrasi kültürü çok güçlü bir toplum değiliz, 
toplum kendi anayasasını yazamadı bugüne kadar. Bu tartışmaya 
çok yabancıyız. Bu fırsatlar bu topraklara sık sık gelip giden fır-
satlar değil.

Sonuç olarak güçlü yanlarımız var, Türkiye’de sivil toplum son 
yirmi yıl içerisinde belli bir ivme kazandı. Sivil tepkiler, demok-
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ratik tepkiler çok farklı alanlarda ortaya çıktı. Şimdi bütün bunla-
rın üstesinden gelebilecek sonuçları, gerek parlamento, gerek sivil 
toplum, gerek kamuoyu, demokratik kamuoyu, kendi içerisinde 
bir işbirliği geliştirerek bu koşulların iyileştirilmesinde bu anaya-
sa fırsatını değerlendirebilir diye düşünüyorum.

Kürşat Kahramanoğlu: Hepimizin çok depresif bir noktada oldu-
ğunu görüyorum, suratlarımızdan da zaten belli, hiç gülümseyen 
bir yüz yok katılımcılar arasında.  Bu da çok anlaşılır bir durum. 
Doğru mu bilmiyorum ama bu anayasa yazma süreci sırasında bir 
Güney Afrika hikâyesi vardı ortalıkta dolaşan. Onu  anlatmak isti-
yorum. Güney Afrika’da anayasa yazma prosedüründe bizzat dev-
let başkanı Nelson Mandela liderlik yapmaktadır ve devlet başka-
nının kapısı herkese açıktır, herkes gelip derdini anlatmakta ve na-
sıl bir anayasa istediğini söylemektedir. Katolik kilisesinin kardi-
nalleri randevu alırlar devlet başkanından ve Nelson Mandela’ya, 
ki bana göre yaşayan en büyük devlet adamıdır, şöyle derler: Tabii 
ki çok destekçisiyiz, apartheid rejiminden kurtulmamız gereki-
yordu, her şeyi destekliyoruz ama anlamadığımız bir şey var yeni 
anayasada. Bu lezbiyen, gay meselesi ne oluyor? 

Niye bunu anayasaya sokuyorsunuz diye cumhurbaşkanına 
şikayetlerini bildirirler ve Nelson Mandela’nın şöyle söylediği, 
cevap verdiği söylenir: Valla ben de onların ne yaptığını anlamı-
yorum ama haklarını sonuna kadar destekliyorum. Şimdi Güney 
Afrika’dan o kadar bahsedildi ama Güney Afrika örneğinde şöyle 
bir şey vardı, şu anda Türkiye’de olmayan ve olacak gibi de gö-
zükmeyen; devlet başkanından işsiz bir aktiviste kadar herkesin 
ülkeye yeni bir umut getirecek, demokrasi getirecek, insan hakla-
rını öne çıkaracak, hukukun üstünlüğünü memlekete getirecek bir 
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anayasa yazmak konusunda samimi istekleri vardı ve bu istekleri-
ni gösterebiliyorlardı. Şimdi bu mecliste böyle bir şans gözükmü-
yor. Bu yüzden bana sorarsanız birçoğunuzun suratınızın asıklığı-
nın da ana nedeni bu. Siz de görüyor ve biliyorsunuz  ki hepimiz 
bu söylediğimiz şartlarda bir anayasa yazmayacağız. Onun yerine 
olacak olan şu; iktidarın ekonomik gelişmeyle halledemediği Kürt 
sorunu gibi veya dini politikayla halledemediği Kürt sorunu gibi 
sorunları çözmek için veyahut da getirmek istedikleri başkanlık 
sistemini getirmeleri için bir anayasa değişikliği olacak, bir kanun 
değişikliği olacak. Bu nedenle bizim de heyecanlanıp, hakikaten 
muhteşem bir anayasa yazıyoruz dediğimiz yok.

Bizim gibi Türkiye’de bu işe hakikaten gönül koymuş insan-
ların yapacağı yegane şey, vermemiz gereken karar bu. Biz de bu 
oyuna katılıp, sanki fikrimiz soruluyor gibi orada burada sesimizi 
çıkaracağız, sonunda da onlara da sorduk, bu herkesin anayasası 
demelerini mi kolaylaştıracağız. Hakikaten bir değişiklik olabilir 
mi? Benim hiç umudum yok, kusura bakmayın sizi daha da dep-
resif bir hale getirdiğim için

Serap Güre: Merhaba, ben bir kadınım. Hülya agresifti. Biz bi-
raz agresif oluyoruz herhalde. Nolur affedin bizim agresifliğimizi, 
çünkü bu ne yazık ki dinlenmemek, duyulmamak ve sürekli yok 
edilmekten kaynaklanıyor. Onun için siz bizi daha sakin karşı-
larsanız biz de herhalde sakin oluruz diye düşünüyorum. Geçen 
hafta Ankara’daydım, dört tane genel müdürle bir konu üzerinde 
görüşmeye gittim.

Hepsi beni çok nazik bir biçimde karşıladılar, çünkü bir ulus-
lararası kurum adına oradaydım, dinlediler ama ne yazık ki buz 
gibi bir suratla, hiçbir çözüm önerisi ağızlarından çıkmadı. Tam 
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bir bürokrasi duvarına tosladım. Bizde şeffaflık yok, nedense 
korkuyoruz, korkuyoruz, hep korkuyoruz. Bu ülkede ne yazık 
ki zarar görmemek için duvarlar örüyoruz. Bu ülkede ne yazık 
ki örneğin Alevi olunca, Aleviyim diyemiyoruz, ne olduğumu-
zu söyleyemiyoruz, bir hiç olarak yaşamımıza devam ediyoruz. 
Ermeni bir arkadaşım dedi ki,  Aleviler oldukları yerde değiller, 
çünkü kendilerini varedebilmek için yok olarak bu ülkede var-
lar. Çok büyük travmalar yaşadık. Ben 14 yaşımdan beri en ya-
kın arkadaşlarımın öldürüldüğü bir ülkede yaşıyorum. Politikaya 
girdim ve iki sene sonra arkadaşlarım öldürülmeye başladı. Ben 
yaşıyorum, şanslıydım. Ve hâlâ arkadaşlarım politika yaptıkları 
için öldürülüyor, ya da içeri alınıyor.

Şimdi ben meclise ya da şu anda iktidarda olanlara ne kadar 
güveneyim? Benim güvendiğim bir anayasa yapacaklarını düşü-
nemiyorum, mümkün değil böyle bir şey yapmaları. İnanmıyo-
rum, çünkü şeffaf değiller. Bir arkadaşımızın bahsettiği gibi bu bir 
anayasa oyunu. Ama ben bir oyunun içinde olmak değil, özgür ol-
mak istiyorum, ben artık ölmeden yaşayabilmek ve huzurlu mutlu 
olmak istiyorum, bunu yapabilmek için açık olmamız  lazım, şef-
faf olmamız lazım, hiçbirimizin diğerini asiste etmesi gerekmiyor. 
Herkes kendi yüreğiyle sesini duyurabilirse, diğerlerine dokunabi-
lirse ne istediğini ifade edebilir, asiste olunca olmuyor bu. 

Ayhan Bilgen:  Ben de Demokratik Anayasa Hareketi’nden katı-
lıyorum. Biz de Kasım ayından bu yana 23 ilde toplantılar yaptık, 
yaklaşık bir yıl oldu. Aslında öncesinde de başlayan çalışmalar 
vardı, 2008 yılının sonunda, iki günlük Sivil Demokratik Ana-
yasa konferansı yaptık. Bu konferansa 330 kadar kurum temsil-
cisi, akademisyen katıldı. Ama ne yazık ki referandum sürecinde 
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platformumuz dağıldı. Bunu aslında bir fotoğrafı paylaşmak için 
aktarıyorum. Türkiye’de siyaset, toplumsal zeminin dağıtıcısı iş-
levi görüyor. Referandumdaki, gayet doğal olan evet, hayır ya da 
boykot tercihi, platformun kendisinin bir özne olarak çalışmasını 
imkansızlaştırdı.

Referandumdan sonra tekrar buluşabildiğimiz temsilcilerle 
bir araya gelerek çalışmayı örgütlemeye uğraştık. Ama biz yerel 
toplantılarda anayasanın içeriğini konuşmadık. Biz tam tersine, 
bu sürecin nasıl işlemesi gerektiği, nasıl katılımcı olabileceği ko-
nusunu, yani yol haritasını tartıştık. Çünkü biz bir araya gelen 
kişiler olarak, parlamento, parlamentoda temsil edilen partiler ve 
iktidar partisinin aslında içerikle ilgili taleplerin farkında oldu-
ğunu düşünüyoruz.

Sorun bir baskı mekanizmasının olmaması, yani toplumsal ta-
lebi, beklentiyi bir baskıya dönüştürecek mekanizmanın yokluğu. 
Bir özgüvensizlik içinde olduğumuzu itiraf etmeliyim. O da şu; 
yani sadece görüşlerini beyan eden bir pozisyon, edilgen bir po-
zisyonda kaldığımız müddetçe aslında siyaseti ya da siyaset kuru-
munun ortaya çıkaracağı anayasayı da eleştirme hakkını peşinen 
kaybediyoruz, ne yazık ki. Yani bir anayasa kuruluş mekanizması, 
bu kurucu meclis, anayasa meclisi konusunu bir danışma meka-
nizması gibi önermekten öteye geçmeli. Eğer anayasaya dair çalı-
şan platformlar, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, 
bu alanda çalışan akademisyenler bir ortak platform kurmayı ba-
şarsalar ve bu platformu da sadece görüş belirten, danışılan bir 
mekanizma olarak değil, burada uzlaşılan, ortaklaşılan şeylerin 
bağlayıcılığı konusunda bir irade beyanında bile bulunsalar, ben 
siyasetin toplumsal dinamiklere daha saygın bakacağını düşü-
nüyorum. Daha önemseyerek, daha dikkate alarak bakacağını 
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düşünüyorum. Bunu beklemek yerine bence bu süreçte inşa et-
mek konusunu acilen gündeme almak zorundayız. Yani siyaset 
kanallarının kendisinin demokratik olmadığı bir süreçte, oradan 
çıkacak eserin de, demokratikleşme talebini karşılama ihtimali-
nin zayıflığını şimdiden görmek zorundayız. 

Tatyos Bebek:   Biraz evvel karamsar görüşler belirtilince ka-
nıma dokundu, konuşmak istedim. Ben 35-40 yıldan beri belli 
bir mücadelenin içerisindeyim. Daha çok demokrasi istiyorum, 
özgürlük istiyorum, onun için mücadele ediyorum. Geldiğimiz 
nokta belli. Görüyoruz. Hayallerim vardı, gerçekleştiremedim. 
Ama ben mücadeleye devam etmek istiyorum, 1876 yılından beri 
ilk kez halk bir anayasa içerisinde olacak. Şimdiye kadar hiçbir 
anayasayı halk yapmamış. Şimdiye kadar yukarıdan birileri ana-
yasayı yapmış, formatlamak istemişler toplumu, ilk kez şimdi bir 
anayasa yapılacak ve ben içinde olacağım. Ben içinde olmak isti-
yorum, bunun için ben bunun yolunu yöntemini bulmak zorun-
dayım. Bu onlar şöyle yapacaktır, bunların niyeti budur diyerek 
olmaz arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum ve bunun için bizim 
mücadele etmemiz lazım. Ne kadar kazanımımız olursa olsun, 
biz isteyeceğiz, onlar vermeyecekler, ama biz istemeye devam 
edeceğiz. Demokrasi böyle bir şey, onun için karamsarlığa ka-
pılmayalım, gerçekten ilk kez Türkiye’de böylesi bir gelişme var, 
bizim bunu değerlendirmemiz  lazım, atı alan Üsküdar’ı geçerse 
biz hayıflanmaya başlarız, en azından bunu söylemek istedim, te-
şekkür ediyorum.

Mustafa Paçal: Ben iki konuyla ilgili kısa bir yorum yapmak is-
tiyorum. Bunlardan bir tanesi, bu anayasa sürecinde çokça ko-



391 Türkiye’de Anayasa Yapma Süreci Nasıl İşliyor?

nuşulan uzlaşma konusu. Bu tam olarak hepimizin evet diyebi-
leceği, bir optimum nokta yakalanmasıyla ilgili bir temenni an-
lamında söyleniliyorsa, bu rahatsız edici birşey değil. Ama yok, 
bu uzlaşma tanımı herkesin kabul edebileceği bir anayasa için 
kullanılıyorsa, yani herkesin evet diyebileceği bir anayasa olur-
sa doğru olur, olmazsa olmaz diye söyleniyorsa, burada hemen 
Güney Afrika örneğini söylemek lazım. Dr. Albie Sachs söyledi; 
yeterli konsensüs. Çünkü hiçbir anayasa, hiçbir ülkede, herkesin, 
bütün parlamentonun, bütün halkın kabulüyle çıkmış değildir. 
Ölçü, yeterli konsensüs. Güney Afrika anayasasının bence kilit 
yanı uzlaşma kavramı.  İkincisi, bu kurucu meclis anayasa meclisi 
gibi öneriler. Bu tartışmalar kurucu iradenin anayasa üzerindeki 
vesayetinin korunmasına kadar varıyor.

Burada herkesin bilmesi gereken çok önemli bir konu var. Si-
vil toplum kuruluşlarımızın, (onlarla ilgili de farklı kanaatlerim 
var) ve uluslararası evrensel hukukun, uluslararası sözleşme ve 
anlaşmaların bu anayasa sürecinde bu parlamento, bu hükümet 
üzerinde oynayacağı rol çok önemli. Şöyle geliştirelim öneri-
yi. Parlamentonun demokratik bir anayasa yapma konusundaki 
kapasitesini arttırmak, anayasa tartışma sürecine katkısını daha 
demokratik hale getirmek için ağırlıklı gücümüzü, yürütme ve 
yasamanın üzerinde bir baskı olarak oluşturma, bunu hem ev-
rensel hukuk, hem Avrupa Birliği’ne aday bir ülke, hem Birleş-
miş Milletler sözleşmeleri, hem Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi 
bir ülke olarak Avrupa Konseyi anlaşmaları gibi,  sivil tıoplumun 
beklentileri gibi meclisin üzerinde bir demokratik baskı oluştur-
mayı düşünmemiz lazım. Şöyle birşey olur mu; kurucu meclis, 
anayasa meclisi bir anayasa taslağı hazırlayacak, parlamentoya 
bunu kabul edin diyecek.
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Hangi seçilmiş parlamento kendi dışında hazırlanmış bir ana-
yasa servisine evet der, böyle bir uygulama olmaz. Onun için, 
eğer bu öneriler bizi anayasanın değiştirilemez iki üç maddesi ve 
anayasanın giriş bölümüne dokunmamaya götürüyorsa, olmaz. 
Bunlara dokunmadığın zaman o anayasanın içindeki bütün mad-
deleri demokratik olarak yazsanız bile, evrensel hukuka uygun 
düzeltmeler yapsanız bile, yeni, sivil, demokratik bir anayasa yap-
mış olmazsınız.

Banu Tuğçe Alacacı: Hukuk öğrencisiyim. Bu seminerde ve daha 
önce de katıldığım bir seminerde benim dikkatimi çeken şu oldu, 
yeni anayasanın insani haklar içeren ve uzlaşmacı bir anayasa ol-
ması gerektiği konusunda galiba herkes hemfikir. Lakin bugün 
hükümetin, parti ayırmadan söyleyebilirim ki, son derece şiddeti 
teşvik eden ve uzlaştırmadan uzak hatta kutuplaştırıcı söylemler 
içerisinde bulunduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Bugün 
de pek çok hocamız söyledi zaten, böyle bir ortamda, hem de 
halk desteğini almayan bir anayasanın sürdürülebilirliğinden sö-
zetmek imkansız. Dolayısıyla eğer halka karşı uzlaştırıcı olmaz-
sanız ya da böyle şiddet söylemlerine devam ederseniz bu çelişki 
içerisinde halkın desteğini almak  pek mümkün olmaz diye dü-
şünüyorum. Dolayısıyla sürdürülebilir ve samimi bir anayasadan 
bahsedemeyiz. Bu noktada hükümetin, yine parti ayırmadan söy-
lüyorum, bu uzlaştırmadan uzak ve şiddet içeren tutumlarından 
vazgeçmesinin, insani haklar içeren ve uzlaştırmacı bir anayasa 
için daha faydalı olacağını düşünüyorum. 



Herhalde hepimiz kabul ederiz ki çok öğretici, keyifli bir toplan-
tıydı ve ilham vericiydi gerçekten. Hâlâ bu halk anayasa istiyor 
mu ki, anayasadan anlar mı ki türünden kanaatlere karşı bu ilgi 
yoğunluğu bile gösteriyor ki, bu halk yeni bir anayasa istiyor.

Bu ilgi yoğunluğuna dair yine birşey söylememe izin verin. 
Bu toplantıyı yapılabilir kılan kurumlara (Küyerel, Tüses, Sodev) 
FES ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne çok teşekkür etmemiz lazım, 
sayın konuşmacılara gerçekten çok içtenlikle teşekkür etmemiz 
lazım, ufuk açıcı anlatımları için. Bu arada düzenleme komitesi 
adına söylüyorum, bu toplantı için bütün partilere ve partilerin 
anayasa komisyonu üyelerine de çağrı ve davet yapılmıştı, Cum-
huriyet Halk Partisi’nden milletvekili ve genel başkan yardımcısı 
arkadaşlarımız buradaydı, Ak Parti’den Ömer Çelik Bey’den telg-
rafla başarı dileği iletildi, onlara da teşekkürlerimizi söylememiz 
lazım. Ama bir son toparlama için  fazladan bir iki cümle söyle-
meme izin verin lütfen.

Bütün bu tartışmalar da gösteriyor ki, yeni bir anayasaya ih-
tiyacımız var ama yeni anayasa dediğimiz meselenin iki boyutu 
var sanki. Birincisi, devletle birey arası mutabakatımız bozuldu.

Bizim devletimizin şu anda makbul kabul ettiği vatandaşla-
rı var, kabul etmediği, cezalandırdığı, sadece siyaset üzerinden  
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değil, kılık kıyafetten tutun da bir sürü yol ve yordam içinde ken-
dine uymuyor diye şu veya bu biçimde hayatına müdahale ettiği 
vatandaşları var.

Aynı şekilde birey olarak da çoğumuz muhtemelen devle-
te güvenmiyoruz. Onun için yeni baştan devleti biçimlendirme 
meselemiz var. Yeni baştan devleti yapılandırma meselemiz var. 
Bunun içine yönetim meselesi de dâhil. Yani yönetimi tümüyle 
ters yüz eden, her birimizin köprünün güzergâhından tutun ken-
di ilimizdeki okulların müfredatına kadar bizimle ilgili her tür-
lü karara katılabildiği bir yönetim düzenine ihtiyacımız var. Bu 
işin bir tarafı. Bu ihtiyaç konusunda partiler arasında da, genel 
toplumda da bir siyasi mutabakat var. Onun için işin bu kısmı 
belki daha çabuk halledilebilir bir kısım. Ama bir ikinci katman 
daha var. Biraz önce Mehmet Tarhan Bey’in işaret ettiği nokta. 
Bu toplumun kendi iç mutabakatı da bozuldu. Kimimiz için Ale-
viler, kimimiz için farklı cinsel tercihleri olanlar, kimimiz için 
türbanlılar, kimimiz için Kürtler, kendi toplum tanımımız için-
de, biz tanımımız içinde yok. Bu tartışma süreci, sadece kuralları 
yazma değil, bu yeni toplumsal uzlaşmayı da üretme sürecidir 
aynı zamanda. Ve ihtiyacımız olan da budur aslında. O yüzden 
bizim yeni bir biz tahayyülüne ve tasavvuruna ihtiyacımız var. 
Bunu da siyaset üzerinden yapmanın dışında bir yol yoktur. Ama 
bunun yollarından bir tanesi de işte bu tür toplantıların hergün, 
her yerde, her fırsatta yapılmasıdır. Ve mesele yalnızca uzmanları 
dinlemek değil, birbirimizi dinlemektir. Birbirimizi tanımak, bil-
mek, anlamaktır. Ancak buradan bir toplumsal uzlaşma üretiriz. 
Toplumsal uzlaşma dediğimiz şey, yetmiş üç milyonun bir sabah,  
referandum sabahı ya da ertesi sabah güneş doğarken birbirini 
öpmesi değil, birbirimizi anlamaktır, dinlemektir herşeyden önce 
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ve o farklı talebin kaynağını hak vermesek bile en azından öğren-
mektir. Bunun da yolu tartışabilmektir. Bu anlamda bu anayasa 
yapma sürecine müdahil olmak, bu tür toplantılar düzenlemek 
gerekli ve anlamlıdır. Bunun için bence ki burada birçok konuş-
macı da değindi, meclisteki Uzlaşma Komisyonu’nun ilk yapması 
gereken şey bu sürecin önce yol temizliğini yapmaktır, yoldaki 
barikatları temizlemektir ve bu süreci şeffaflaştırmaktır.

İki tane talebi dillendirmeliyiz hep beraber. Birisi siyaseti de-
mokratikleştirmemiz gerekiyor. Burada, herhangi birimizin ettiği 
bir laftan dolayı yarın sabah bir savcının terörle mücadele yasa-
sına veya dernekler kanununa aykırılık diye dava açıp açmaması 
o savcının iyi niyetindedir. Ya da TÜSES hakkında veya SODEV 
hakkında dava açıp açmaması da o savcının iyi niyetindedir. Top-
lantı ve gösteri yürüyüşleri yasasındaki birçok düzenleme aynı 
şekilde, gençlerin toplanması, coplanması, KCK meselesi aynı 
şekilde. Dolayısıyla bizim önce bu sürece müdahil olabilmemi-
zin,   halkın, sivil toplumun dâhil olabilmesinin yolu, siyasetin 
önündeki engellerin bir an önce ayıklanmasıdır. En azından bu 
sekiz aylık, bir yıllık süreç için. O yüzden Uzlaşma Komisyonu 
önce kırmızıçizgilerini birbirine deklare etmek yerine bunu ko-
nuşmalıdır. İkincisi de bu süreç, eninde sonunda bir gün yetmiş 
üç milyonun mutabakatıyla tamamlanır bir süreç değildir, çünkü 
anayasanın yapım sürecinde çözülecek meselelerimiz var, anaya-
sayla çözülecek meselelerimiz var. Ama bazı meselelerimiz var ki, 
onlar ancak yeni anayasanın ürettiği iklimle çözümlenecek.

Onun için, yarınki sorunun hepsini bugün ön şart diye koy-
mak, anayasa yapılmasın demektir. Süresiyle, karar süreçlerinin 
tanımlarıyla bu süreci tanımlayan yeni bir yasaya ihtiyaç var, ya 
da uzlaşmaya. Ya da Turgut Tarhanlı’nın dediği gibi bugünkü 
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prosedürle yapıyoruz demek gerek. O yüzden Uzlaşma Komisyo-
nu önce bunu yapmalıdır diye düşünüyorum.

Ancak tekrar etmek gerekirse, temennim her gün bu toplan-
tıların yüzlercesini yapabilmemiz ve uzmanları dinlemek kadar 
birbirimizi de dinlememiz, anlamamız ve birbirimizden öğren-
memiz. Ancak bundan yeni bir toplumsal uzlaşma üretebiliriz 
diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkürler efendim, bu toplan-
tıyı yapılabilir kılan herkese, her kuruma ve konuşmacılarımıza 
ve sizlere de. 

Dilek Kuban
Görüşleriniz ve önerilerinizle Forum’a katkılarınızdan dolayı te-
şekkür ederiz.



KÜYEREL, 1995-2000 yılları arasında Küyerel Yayınları olarak felsefi 

konu ağırlıklı 16 kitap yayınladı. 1995-2015 yılları arasında değişik 

konu başlıkları altında 65 konferans, sempozyum düzenledi. Bu ça-

lışmalar, Friedrich Ebert Stiftung (FES), Roza Luxemburg Stif-

tung (RLS), Açık Toplum Vakfı, Heinrich Böll Vakfı, National 

Democratic Istitute (NDI), Bilgi Üniversitesi, Sosyal Demokra-

si Vakfı (SODEV), Türkiye Ekonomik, Sosyal Siyasal Araştırma-

lar Vakfı (TÜSES) ile ortak çalışma ve destek olarak gerçekleştirildi. 

 

1995 Paneller

1- Dünya ve Türkiye: Küreselleşme ve Değişim  

Mehmet Altan / Erol Katırcıoğlu / Tarık Demirkan.

2-  Küreselleşme ve İdeolojik Politik Düşünce Akımları 

Etyen Mahçupyan / Ali Bayramoğlu / Halil Berktay.

3- Sosyal Teoriler, İdeolojiler, Siyaset Bilimi ve 

Günümüz  Ahmet İnsel / Zülfü Dicleli / Nurettin Elhüseyni.

4- Tarihte ve Günümüzde Aydınlanma İskender Savaşır / 

Nevval Sevindi / Celal A. Kanat.

5-  Modernite-Postmodernite; Modernizm-

Postmodernizm Ali Akay / Ferhat Kentel.

Küyerel Çalışmaları
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6- Nasıl Bir Demokrasi? Tarık Ziya Ekinci /  

Fatmagül Berktay / Davut Dursun / Nabi Yağcı. 

7  Çokkültürlülük ve Demokrasi 

 Konuşmacılar:

 Tarık Ziya Ekinci, TİP milletvekili, yazar.

 Doç. Dr. Günay Göksu Özdoğan, Mersin Üniversitesi öğretim 

üyesi.

 Abdurrahman Aslan, Araştırmacı-yazar.

 Ergin Cinmen, Avukat 

Yayınlanan Kitaplar

1- Küyerel Paneller Dizisi,  

Yayına hazırlayan Süleyman Talay.

2- Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm 

Önerisi / Tarık Ziya Ekinci.

3- Meta İdeoloji- İdeolojinin Bilgi Bilimi Üzerine 

Celal A Kanat.

4- Bilgi ve İnsansal İlgiler / Jurgen Habermas,  

çeviri Celal A.Kanat.

5- Türkiye’den Felsefe Manzaraları (1-2)  

Ömer Naci Soykan.

6- Arayışlar (1) / Ömer Naci Soykan.

7- Bilgi Ve Betimlere- Pozitivizm ve Ernst Mach Üstüne çeviri, 

Ömer Naci Soykan.

8- Felsefi Soruşturmalar / Ludwig Wittgensteın, çeviri, Deniz 

Kanıt.

9- Demokrasi, Çokkültürlülük / Ve Bir Yargısal Serüven Tarık 

Ziya Ekinci.
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10- Cumhuriyetin İlk Yıllarında TKP ve Komintern İlişkileri 

– Belgelerle Bilinmeyenlerin Öyküsü / Bilal Şen.

11- Felsefe Yazıları- Bilginin Anlamı, Oluşumu ve 

Kaynakları / Vehbi Hacıkadiroğlu.

12- Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji / Doğan Özlem. 

2008-2016 Konferansları

1- Bir Restorasyon Öyküsü: ‘Akhtamar Kilisesi’ 

 Zakarya Mildanoğlu/ Mimar-Yazar. 

2- Türkiye Solu, Türkiye’yi Yönetmek İçin Nasıl Seçenek 

Olabilir?

 Prof. Dr. Fuat Keyman / Koç Üniversitesi öğretim üyesi. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

3-  Yeni Sosyal Hareketler ve Sol 

 Doç. Dr. Ferhat Kentel / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

4- Solda Yeni Arayışlar 

 Prof. Dr. Burhan Şenetalar / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

5- Türkiye Ekonomisindeki Değişim ve Sol 

 Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu / Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

6- Küresel Çöküşün ve Kemalizm’in Ardından Siyasetin 

Yeni Paradigmaları 

  Zülfü Dicleli / Yazar-Yayıncı.

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

7- 2008 Krizi Sonrası Değişen Dinamikler ve Solda Yeni 

Arayışlar
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 Dr. Cemil Ertem / İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

8-  Solda Yeni Arayışlar

 Nabi Yağcı / TKP, TBKP son genel sekreteri 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

9- Sol ve İslam- Müslüman Sol (Sol – İlahiyat) 

 Burhan Sönmez / Araştırmacı yazar.

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

10- Modernlik ve Sol 

 Doç. Dr.Besim Dellaloğlu / Galatasaray Üniversitesi  

öğretim üyesi. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

11- 21. Yüzyılda Solun Alternatifi: Alternatif Bir Sol 

 Zeynep Gambetti / Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

12- CTP’nin (KKTC) Değişim Süreci, Yenilenme ve İktidar 

Deneyimi 

 Ferdi Sabit Soyer / CTP Genel başkanı ve KKTC eski 

Başbakanı.

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

13- Küreselleşen Kapitalizm, Değişen Emek, Farklılaşan 

Sorunlar ve Sol

 Prof. Dr. Meryem Koray 

Yıldız Üniversitesi öğretim üyesi.

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

14- Küreselleşen Ekonomi, Bilgi ve Teknoloji Çağında Yeni 

Sendikal Yaklaşımlar 

 Mustafa Paçal / Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreter 

yardımcısı. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 
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15- Sol ve İslam-Müslüman Sol 

 Esat Korkmaz / Alevi kültürü ve tasavvufu araştırmacısı. 

 Metin Bobaroğlu / Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu ve 

yöneticisi.

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

16- Alman Sol Parti Deneyimi 

 Kadriye Karcı / Berlin Eyalet Parlamentosu, Sol Parti 

Milletvekili. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

17- Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası 

 1 . PANEL: Anayasanın Özü/ Felsefesi 

 Moderatör: Doç. Dr. Osman Can, İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

 Konuşmacılar:  Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, Uludağ 

Üniversitesi öğretim üyesi.

 Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi öğretim üyesi.

 Doç. Dr. Öykü Didem Aydın, Hacettepe Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi öğretim üyesi. 

 

 2 . PANEL: Anayasanın Yapılış Yöntemi

 Moderatör: Doç. Dr. Yücel Sayman, İstanbul ticaret 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

 Prof. Dr. Zafer Üskül, TBMM İnsan Hakları Komisyonu 

başkanı.

 Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Doç Dr. İstanbul Ticaret 

Üniversitesi öğretim üyesi.

 Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin, Başkent Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi öğretim üyesi. 
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18- Demokrasinin Güncel Sorunları ve Anayasa Değişikliği 

 Hilal Kaplan / Yazar.

 Roni Margulies / Gazeteci-Yazar. 

 Moderatör: Necati Kur.

19- Demokratikleşen Türkiye’nin Yeni Anayasası ve 

Özgürlükler 

 Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı.

 Nabi Yağcı, Taraf Gazetesi Yazarı.

 Hilal Kaplan, Taraf Gazetesi Yazarı.

 Moderatör: Nevzat Cingirt. 

20- Sosyalizmin Yeni Yolu? 

 Hüseyin Ergün, SODEP Genel Başkanı

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

21- Bitişler ve Başlangıçlar – Cemil Ertem, Yazar, 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

22- Ermeni Basın Yayın Tarihi ve Süreli Yayınlar 

  Zakarya Mildanoğlu, Mimar-Yazar,

 Moderatör: Hüseyin Çakır.

23- Ortadoğu’da Neler Oluyor? 

 Soli Özel, Gazeteci-Yazar 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

24- Pasif Devrim- İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi 

 Doç. Dr. Cihan Tuğal / Clark Üniversitesi öğretim üyesi

 Moderatör: Nabi Yağcı. 

25- Kürdistan’ın Fethi ve Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan 

 Ahmet Kardam / Yazar 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

26- Özgürleşmek ve İnanmak  

Doç. Dr. Aliye Çınar / Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 

öğretim üyesi

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 
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27- Yeni Anayasa Yolunda; Almanya, İspanya, Güney Afrika 

ve Polonya’dan Anayasa Yapma Deneyimleri 

 Düzenleyen Kurumlar: Friedrich Ebert Stiftung Derneği 

Türkiye Temsilciliği (FES) Küresel ve Yerel Düşünce Derneği 

(KÜYEREL)Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)Türkiye Sosyal 

Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 

Birinci Oturum:

Almanya ve İspanya’da Anayasa Yapım Süreci 

Deneyimleri

Prof. Dr. Hans-Peter-Schneider. Federalizm Araştırma 

Enstitüsü Başkanı.

Prof. Dr. Carles Viver, İspanya, Barselona Üniversitesi

Türkiye’den Yorumcu: Prof. Dr. Mithat Sancar, Ankara 

Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.

Moderatör: Şirin Payzın 

İkinci Oturum:

Güney Afrika ve Polonya’da Anayasa Yapım Süreci 

Deneyimleri

Albie Sachs, Güney Afrika, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı

Prof. Miroslaw Wyrzykowski, Polonya, Anayasa Mahkemesi 

Eski üyesi.

Türkiye’denYorumcu: 

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ve Özgürlükçü Anayasa Platformu 

Moderatör: Balçiçek İlter 

Kapanış konuşması: Bekir Ağırdır (TÜSES yönetim  

kurulu üyesi)

Moderatör: Dilek Kurban (TESEV dikertörü) 
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28- Yeni Anayasa’da Devletin İdari Yeniden Yapılanması 

Çerçevesinde Yerel/Yerinden Yönetim 

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem / Dicle Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi öğretim üyesi.

Fikret Toksöz / TESEV İyi Yönetişim Program Direktörü.

Prof. Dr. Levent Köker / Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

öğretim üyesi. 

Moderatör: Bekir Ağırdır. 

29- Teşkilatı Esasiye -1921 Anayasası- ve yeni Anayasa 

 Prof. Dr. Cemil Koçak / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi.

 Moderatör: Hüseyin Çakır.

30- Marksizm ve Milliyetçilik 

 Prof. Dr. Halil Berktay / Sabancı Üniversitesi. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

31- Düzyazılarıyla Nazım Hikmet: Bir 1930’lar Komünistinin 

Günlük Hayatı, Duygu ve Düşünce Dünyası 

 Prof. Dr. Halil Berktay / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi.

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

32- Değişim Dinamiklerinin Mantığı 

 Nabi Yağcı / Yazar 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

33- Demokrasi ve Senfoni 

 Cem Mansur / Müzisyen 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

34- Adil bir toplum için mücadelenin yeni aşaması üzerine 

düşünceler 

  Zülfü Dicleli / Yazar-Yayıncı

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 
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35- Yeni Anayasa Yolunda BİZ  Düzenleyen Kurumlar: FES, 

KÜYEREL, SODEV, TÜSES organizasyonu) 

1. Oturum:

Moderatör: Bekir Ağırdır.

Konuşmacılar:

Yasemin Öz (Amargi Kadın Akademisi)

Mehmet Tarhan (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel 

Yönelim Çalışmaları Derneği)

Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim Derneği)

Ahmet Kemal Şenpolat (HAYTAP Hayvan Hakları 

Federasyonu)

Murat Demirok (Altınokta Körler Derneği) 

2. Oturum:

Moderatör: Belma Akcura.

Rober Koptaş (Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Hasan Alper Tanyel (Mülteci Derneği)

Abdullah Cıstır (İzmir Romanlar Derneği)

Emrah Kırımsoy (Gündem Çocuk) 

36- Kapitalizmin Son Krizi 

 Cemil Ertem / Kriz sonrası kapitalizmin yeni dinamikleri ve 

alternatif sistem seçenekleri

 Mustafa Paçal / Kriz Sonrası Yeni Sol, Yeni Sendikal 

Perspektifler 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

37- Yeni Sol: Peki Ama Nasıl? 

  Konuşmacılar: Ferdan Ergut / EDP Genel Başkanı. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 
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38- İnternet, Sosyal Medya, Küresel Ağ ve Yeni Toplumsal 

Hareketler Üstündeki Sosyal Medya Demokrasi İlişkisi

 Yrd. Doç. Günseli Bayraktutan / Başkent Üniversitesi 

İletişim Fakültesi öğretim üyesi.

 Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketler İçin İmkânları ve 

Sınırlılıkları

Yrd. Doç Gülüm Şener / Arel Üniversitesi öğretim üyesi.

İnterneti Tehdit Eden Devlet ve Tekel Kıskacı

Ali Rıza Keleş / Alternatif Bilişim Derneği

Moderatör: Tamer Altunay 

39- TANRI ve FELSEFE: TEİS PERSPEKTİF Tanrı İnancının 

Temelleri 

 Doç. Dr. Aydın Topaloğlu / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

öğretim üyesi.

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

40- Toplum, Kimlik ve Birey: Türkiye’de ve Batı’da sosyal 

bilimler perspektifi 

 Prof. Dr. Samim Akgönül/ Université de 

Strasbourg Üniversitesi öğretim Moderatör: Hüseyin Çakır. 

41- Günümüzde Politikanın Anlamı ve Sivil Toplum 

 Prof. Dr. Fatmagül Berktay/ İst. Üniversitesi Siyasal Bilimler 

Fakültesi öğretim üyesi.  

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

42- Kuramsal Fizikte Yöntem: Bilim nedir? Nasıl 

tanımlamalı? 

 Prof. Dr. Cemsinan Deliduman/ Mimarsinan Üniversitesi 

öğretim üyesi 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

43- Osmanlıdan Cumhuriyete Eğitim, Eğitim Sistemi ve 

Modernleşme. 
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  Doç. Dr. Akşin Somel / Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü 

öğretim üyesi

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

44- Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler: Emval-i Metruke 

Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek 

 Doç. Dr. Ümit Kurt / Clark Üniversitesi öğretim üyesi. 

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

45- Avrupa Birliği: Ama Nasıl? Sosyal Demokrat / Sol Bakış

 Düzenleyen Kurumlar: Bilgi Üniversitesi, FES, KÜYEREL, 

SODEV, TÜSES organizasyonu 

KONFERANS:

Sunum: Dr. Nils Schmid/ Baden Württemberg Eyaleti Başkan 

Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı.

Dr. Ernst Hillebrand /Almanya

Dr. Glenn Gottfried / İngiltere

Prof. Dr. Zoltan Pogasta /Macaristan

Prof. Dr. Anna Triandafyllidou /Yunanistan

Prof. Dr. Ayhan Kaya / Türkiye 

Moderatör: Aydın Cıngı. 

ATÖLYE ÇALIŞMASI

1. Atölye: Çoğulculuk ve İnsan haklarından Yana Avrupa

Moderötör: Doç. Dr. Esra Arsan.

2. Atölye: Sosyal ve Dayanışmacı Avrupa

Moderatör: Bekir Ağırdır. 

Atölye Sonuçlarının Paylaşılması ve Forum tartışmaları 

Sunumlar:

Bekir Ağırdır / Esra Arsan. 

Moderatör: Hüseyin Çakır.
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46- Dünyadan Örnekler ve Çözüm Önerileri (Almanya, 

İspanya, Fransa) Düzenletenler Kurumlar: Friedrich Ebert 

Vakfı, SODEV, SODEM, KÜYEREL ve TÜSES 

Katılımcı Belediyecilik-İyi Örnekler Panel 

İdris Lütfü Melek / Çamlıhemşin Belediye Başkanı

Yılmaz Topaloğlu / Hopa, eski Belediye Başkanı

İkbal Polat / Bursa Nilüfer Belediyesi

Bülent Kösmen / Seferihisar Belediyesi

Moderatör: Onur Eryüce 

47- Türkiye’nin Demokratikleşmesi için, Yeni Seçim Sistemi- 

Tartışmalar ve Öneriler Düzenleyenler Kurumlar: Friedrich 

Ebert Vakfı, SODEV, KÜYEREL ve TÜSES 

Birinci oturum:

Konuşmacı: Prof. Dr. Wolfgang Zeh / Almanya, eski 

Bundertag Genel Sekreteri

Moderatör: Mihael Meier / Friedrich Ebert Stiftung Türkiye 

Temsilcisi

İkinci oturum:

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel/ Bahçeşehir Üniversitesi  

öğretim üyesi

Meral Danış Beştaş / BDP Hukuk ve İnsan Haklarından 

Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı

Adil Gür / A&G Araştırma

Yrd. Doç. Burak Cop / İstanbul Kültür Üniversitesi  

öğretim üyesi

Moderatör: Ercan Karakaş, CHP PM üyesi
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48- Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası ve Türkiye Komünist 

Partisi’nin Paralel İmhası 

Emel Akal / Araştırmacı Yazar 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

49- Modernleşme  ve Otoriterleşme  

Prof. Dr. Besim Dellaloğlu / Sakarya Üniversitesi  

öğretim üyesi 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

50- Antep Ermenilerine ve Mallarına Ne Oldu? Antep’te Yeni 

Bir Zengin Sınıfın Doğuşu (1915-1922)  

(Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 

katkılarıyla) 

Ümit Kurt/ Clak Üniversitesi öğretim üyesi

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

51- Cumhurbaşkanlığı Seçiminin, Parlamenter Sisteme 

Etkileri 

Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL ve TÜSES 

Birinci oturum

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu / Marmara Üniversitesi  

öğretim üyesi 

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan / Kadir Has Üniversitesi  

öğretim üyesi 

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu /Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi 

Moderatör: Mehmet Durakoğlu

 

İkinci oturum: 

İdris Şahin (AK Parti Milletvekili) 

Atilla Kart (CHP Milletvekili) 

Faruk Bal (MHP Milletvekili)  

Bengi Yıldız (HDP Milletvekili)

Moderatör: Etem Cankurtaran 
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52- Başka Bir Türkiye İçin İktidar Alternatifi 

  Gülseren Onanç / CHP Parti Meclisi Üyesi,

 Erol Katırcıoğlu / HDP Parti Meclisi Üyesi

 Moderaör: Hüseyin Çakır. 

53- Başka Bir Türkiye Mümkün mü?  

 Ahmet Ümit / Yazar

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

54- Başka Bir Türkiye İçin Ekonomi 

Alternatifi Düzenleyenler: 

 Düzenleyen Kurumlar: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL, 

SODEV, TÜSES

 Doç. Dr. Selin Sayek Böke / CHP Parti Meclisi üyesi

 Moderatör: Meliha Okur / Gazeteci 

55- Teröristlerle Konuşmak Çözüm Süreci’nin neresindeyiz? 

 Jonathan Powell / Toni Blair’in Kuzey İrlanda sorunu 

çözümü danışmanı

 Cengiz Çandar / Gazeteci

 Moderatör: Sefi Öngider / Editör 

56- Nasıl Bir TÜRKİYE İstiyoruz? Başkanlık, Yarı Başkanlık 

ve Parlamenter Sistem Tercihi 

 Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL, SODEV, TÜSES 

 Prof.Dr. Levent Köker / Atlım Üniversitesi öğretim üyesi

 Prof. Dr. Oktay Uygun / Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi

 Moderatör: Av. Adil Demirci 

57- Nasıl Bir TÜRKİYE İstiyoruz? Kimi, Neyi, Niçin Seçiyoruz 

Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL SODEV-TÜSES 

 Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı Üniversitesi öğretim 

üyesi

 Bekir Ağırdır / KONDA Genel Müdürü

 Moderatör: Mehmet Ural 
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58- Nasıl Kazandılar, Niçin Kaybettiler? Seçim sonuçlarının 

siyasal yaşama yansımaları 

  Düzenleyenler: Friedrich Ebert Vakfı, KÜYEREL, SODEV 

ve TÜSES 

 Vural Çakır / İPSOS Başkanı

 Necati Özkan / Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı

 Mehveş Evin / Gazeteci

 Moderatör / Prof.Dr. Ahmet İnsel / Galatasaray Üniversitesi 

öğretim üyesi.

59- Küresel Adalet ve İnsan Hakları 

 Prof. Dr. Thomas Pogge/ Yale Üniversitesi öğretim üyesi

 Moderatör: Doç. Dr. Ayşen Candaş/ Boğaziçi Üniversitesi 

öğretim üyesi. 

60- 7 Haziran- 1 Kasım Kim Kazandı? Kim Kaybetti? 

  Prof. Ersin Kalaycıoğlu / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi.

 Moderatör: Prof. Burhan Şenatalar / Bilgi Üniversitesi 

öğretim üyesi.

 Bekir Ağırdır/ KONDA Genel Müdürü

61- GÜNÜMÜZDE OTORİTERİZMOtorite Krizi Çağında Meşru 

Bir Otorite Figürü Mümkün müdür? 

 Yrd. Doç. M. Ertan Kardeş / İst. Üniversitesi. Felsefe Bölümü 

öğretim üyesi

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 

62- Kayıp Denge Sevimsiz Tercih Daha Çok Güvenlik Daha 

Az Özgürlük 

 Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen / İstanbul Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi

 Doç. Dr. Hikmet Kırık / İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi öğretim üyesi

 Moderatör: Hüseyin Çakır. 
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63- Küresel ve Yerel Terör ve Terörizm 

 Prof. Dr. Bülent Aras / Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi 

Moderatör: Hüseyin Çakır. 

64- Yeni Anayasa ve Yeni Sistem Arayışı

 Prof. Dr. Osman Can / Marmara Üniversitesi öğretim üyesi

 Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin / Başkent Üniversitesi  

öğretim üyesi

 Moderatör: Ergin Cinmen

65- Barış Süreci Deneyimi Ve Nereden Başlanmalı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Bilal Sambur / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

öğretim üyesi 

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu /Akademisyen-Yazar

Berrin Sönmez / Feminist Aktivist

Moderatör: Hüseyin Çakır


