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GEÇMĠġTEN GELECEĞE 

TÜRKĠYE’NĠN ANAYASA SORUNU 

 
 

29.04.2011 tarihinde yapılan “Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Anayasa Sorunu” 

panelinin metnidir. 

  

KonuĢmacılar: 

 

Prof. Dr. Nami Çağan (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) 

 

Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu (Atılım Üniversitesi Rektörü) 

 

Prof. Dr. Mustafa Akkaya (Oturum BaĢkanı) (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) 

 

Prof. Dr. Mehmet Turhan (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 

 

Doç. Dr. Levent Gönenç (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi) 

 

Yrd. Doç. Dr. Nur UluĢahin (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 

 

Prof. Dr. Levent Köker (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 

 

 

Sunucu: Değerli konuklar, panelimiz başlamadan önce Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Nami Çağan’ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 

 

Prof. Dr. Nami Çağan: Sevgili öğrenciler, Atılım Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti’nin 

Saygı Değer Üyesi Ali Kılıçoğlu, Sayın Rektör, Sayın Rektör Yardımcıları, Sayın 

Dekanlar Değerli Öğretim Elemanları. Bugün Atılım Üniversitesi’nin yeni binasının bir 

dizi açılış etkinliğinden ilkini gerçekleştireceğiz. Bu toplantımıza anlam ve renk katan 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’na teşekkürlerimi sunuyorum. 2010-

2011 öğretim yılı başında hizmete giren yeni binamız bir Hukuk Fakültesi’nin 

gereksindiği bütün donanıma sahiptir. Bu donanımın iyi bir şekilde hazırlanmasında 

Sayın Mütevelli Heyet Başkanımız Yalçın Zaim ve özellikle de kendisi hukukçu olan 

Zerrin Zaim’e teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu açılışa başka bir anlam 

kazandırmak üzere “Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Anayasa Sorunu” konulu paneli 

düzenledik. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Değerli Dekanı kürsü arkadaşım 

Sayın Mustafa Akkaya bu panelin moderatörlüğünü üstlendi. Yine Ankara’daki 

üniversitelerimizin seçkin Anayasa Hukukçuları Sayın Mehmet Turhan Çankaya 

Üniversitesi’nin Öğretim Üyesi. Sayın Levent Gönenç Ankara Üniversitesi Öğretim 

Üyesi ve Sayın Nur Uluşahin Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi panele katılımcı 

olarak katıldılar.  
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Anayasanın hazırlanmasında demokratik ve etkin katılım nasıl sağlanabilir? 

Anayasanın hazırlanma sürecine toplumsal kesimlerin talepleri nasıl yansıtılabilir? 

Anayasa da başta yargı güçlenmesi olmak üzere ne gibi kurumsal düzenlemeler 

yapılabilir? Başkanlık sistemi Türkiye’nin toplumsal yapısına uygun düşer mi düşmez 

mi? Bu soruların ve başka soruların cevaplarını bu panelde değerli arkadaşlarımız 

yanıtlamaya çalışacaklar. Bu paneli organize eden kendisi de değerli bir öğretim 

üyemiz olan Sayın Levent Köker’e ve Çiğdem Sever’e de teşekkür ediyorum. 

 

Sunucu: Sayın Dekan Prof. Dr. Nami Çağan’a teşekkür ediyor, konuşmalarını 

yapmak üzere Sayın Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’nu kürsüye davet 

ediyorum. 

 

Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu: Başkentimizin güzide üniversiteleri olan Ankara, 

Başkent ve Çankaya üniversitelerinin çok değerli konuşmacılarının katılımıyla 

gerçekleşecek olan panel için Hukuk Fakültesi yöneticisi ve hocaları çok güncel bir 

konu olan “Anayasa Sorunu” sorun diyorum. Çünkü artık hakikaten anayasa sorunu 

olarak devam ediyor, çok tartışma konusu. Türkiye’de uzun yıllardır gündemde olan 

ve sadece hukukçuları değil, bu ülkede yaşayan herkesi tabi bizleri sizleri halkı 

tümüyle ilgilendiren anayasa tartışmaları bugün yine yeni bir anayasa yapılması 

bağlamında gündemde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tartışmalar temelde 

anayasanın nasıl değiştirilmesi gerektiği ve anayasada özellikle belli kurumların nasıl 

düzenlenmesi gerektiği üzerine odaklanılmaktadır. Bu nedenle üniversitemiz 

toplumsal ihtiyaçları da dikkate alarak “Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Anayasa 

Sorunu” başlıklı panelde bir anayasa yapımı gündeme gelecekse bunun nasıl 

gerçekleşmesi gerektiği ve bu tür değişiklikler bakımından gerek dünyada gerek 

Türkiye’de tarihsel olarak ne gibi yöntemlere başvurulabileceği kuramsal çerçevesiyle 

birlikte ele alınacaktır. Bu bakımdan öncelikle tartışmalara dikkat çeken anayasa 

koyucunun kurucu iktidar sıfatıyla sınırının ne olabileceği ve daha demokratik ve etkin 

katılımının sağlanabileceği bir anayasanın nasıl yapılabileceği gibi konular hepimiz 

için önem taşımaktadır. Ayrıca bu panelle anayasa tartışmalarında sıklıkla yerini 

bulan belli hukuki kurumlar yeniden tartışmaya açılacaktır. Bilindiği gibi günümüzde 

özellikle başkanlık sistemi, yargı reformu ve yargı teşkilatında yeniden yapılanma 

uluslararası hukuk kurumlarına uyumun sağlanması gibi konular sadece şimdi değil, 

1982 Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden bu yana tartışıla gelmektedir. Bu nedenle 

üniversitemiz gündemdeki bu tartışmalara tarihsel ve kuramsal boyutlarını da katarak 

katkıda bulunmak amacıyla bu paneli gerçekleştirmeye karar vermiştir. Çok değerli 

konuşmacıların birçoğumuzun kafasındaki soru işaretlerini gidereceğini umuyorum ve 

diliyorum.  

 

Sunucu: Sayın Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’na teşekkür ediyor, paneli 

başlatmak üzere oturum başkanı Prof. Dr. Mustafa Akkaya , ve  Sayın Konuşmacılar 

Prof. Dr. Mehmet Turhan, Prof. Dr. Levent Köker, Doç. Dr. Levent Gönenç  ve Yrd. 

Doç. Dr. Nur Uluşahin’i davet ediyorum.  
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Prof. Dr. Mustafa Akkaya: Sayın Rektör, Sayın Dekanlar, Sevgili öğrenciler. 

Öncelikle bu kadar aktüel bir konunun tartışılmasına imkan tanıdığı için Atılım 

Üniversitesi’ne ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne teşekkürlerimi sunmak 

istiyorum. “Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Anayasa Sorunu”. Ben bir Maliye 

Hukukçusu olarak bu konularda çok fazla bir şey söylemeye mezun değilim. Ama 

kendi içinde paradokslarını barındırdığının farkında olarak bir şeyin de altını çizmek 

istiyorum. Galiba bir Akdeniz kültürü bizim anayasa sorunumuza da damgasını 

vuruyor. Çünkü Akdeniz Havzası’na baktığımızda belki Anayasa Hukukçusu 

hocalarım düzeltir, Fransa hariç hep bir anayasa sorunu olduğunu düşünüyoruz ve 

ben yine hukuk fakültesinin birinci sınıfında ki o dönemde benim okuduğum dönemde 

henüz anayasa yapılmamıştı. Bize ilk öğretilen şeylerden bir tanesi de tepki 

anayasaları, sert anayasa, yumuşak anayasa tarzında yani Türkiye’nin aslında 

anayasa sorununun hep bir öncekine tepki olarak düzenlendiğinin altının çizilmesiydi. 

Aslında akademiyanın anayasa yapılması sürecinin çok daha geniş zaman diliminde 

tartışarak yöntem, esas, içerik biçimindeki birtakım kriterleri koyduktan sonra galiba 

bu sürece başlanılması gerekiyor ki sağlıklı bir noktaya gidebilsin. Bir diğer nokta da 

korsan bir tebliğ sunmayacağım ama altını çizmeden geçemeyeceğim. Türkiye’nin 

anayasa sorunu sadece metin sorunu mudur, uygulama sorunu mudur bunun da 

altının bir çizilmesi ya da irdelenmesi gerekiyor. Ben çok fazla uzatmadan sözü 

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turhan’abırakıyorum. 

 

Prof. Dr. Mehmet Turhan: Çok teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Rektör, Sayın 

Dekan, Sayın öğrencilerimiz hepiniz hoşgeldiniz. Şimdi ben değişik birşey söylemek 

istiyorum.  Daha doğrusu benim tebliğim biraz karmaşık olacak, güç olacak. Ben 

biraz filozofik bir konuya değinmek ve anlatmak istiyorum. O yüzden şimdiden sizleri 

sıkacağım için özür dilerim.  

 

Bu  konu da düşünülmesi gereken bir konu. Daha doğrusu bu konuya dair bir makale 

okudum. Friederich Sauer diye bir hukuk filozofunun bir makalesini okuduktan sonra 

böyle bir şeyi acaba nasıl anlatabilirim diye düşündüm, makale yazabilir miyim diye 

düşündüm ve yazdım. Yazdığım şeyi şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 

söylediğim yazar makalesinde şunları belirtiyordu. Diyordu ki: Bir anayasa nasıl 

anayasa olur? Ondan sonra cevap veriyor “Anayasa anayasal olmaz. Yani rasyonel 

bir biçimde hiçbir şeyin bir anayasayı anayasaya aykırı bir hale getiremeyeceği de 

söylenebilir. Anayasalar anayasaya uygunluğun veya anayasaya aykırılığın 

esaslarını gösterir ve bunu yaparken de anayasalar ne anayasaya uygun ne de 

anayasaya aykırıdır. Şimdi bu yazarın belirttiği gibi bir anayasanın anayasallığını 

araştırmak, mantığa aykırı görünse de özellikle anayasa değişikliği sürecini ele 

alırken sorunu bu şekilde ele almakta da bir yarar var. Neden? Çünkü anayasacılar 

kısmi anayasa değişikliğinin geçerli olup olmadığının anayasada var olan bir şeye 

göre temellendirilebileceğini ve bu yolla denetlenebileceğini söyleseler de büyük 

ölçekteki anayasa değişikliklerinde veya büyük ölçekte anayasal ve siyasal 

denetimler, değişimler, dönüşümler üzerine odaklanan akademisyenler anayasayı 



 4 

toptan değiştirme, toptan ortadan kaldırma ve yerine yeni bir anayasa yapma 

sürecinin, yeni ve eski anayasanın dışında gerçekleştiğini belirtiyorlar. Ancak bir 

anayasayı tümden değiştirme o anayasanın dışında gerçekleşiyorsa mantıksal olarak 

şu söylenebilir. Anayasanın değiştirilen bir hükmü veya bir kısmı değişikliklerde 

anayasanın dışında gerçekleşiyor demektir.  

 

Şimdi bu konuyu, bu sorunu, bu soruları ben Hans Kelsen’nin “basic norm” (temel 

norm) kavramıyla ve ondan sonra Hans Kelsen’in temel norm kavramından hareketle 

H.L.A. Hart’ın söylediği “en üst tanıma kuralı” (ultimate rule of recognition) 

rehberliğinde bunları açıklamaya çalışacağım. Ben bu iki ünlü teorisyenin görüşlerinin 

hukuk sisteminin hukuk dışı temelleri konusunda önemli olduğuna inanıyorum. İleri 

sürülen tez şu; mantıksal olarak anayasaların anayasalara takaddüm eden -ondan 

önce gelen- ve anayasalara anayasallık statüsünü veren birtakım ön varsayımlara 

dayandığını iddia edebiliriz. Bu nedenle anayasalar sadece anayasada değişikliği 

düzenleyen hükme göre değiştirilmezler. Aynı zamanda bu anayasaların dayandığı 

varsayımlar değiştiğinde de anayasalar değişirler. Bu varsayımlar hukuksal veya 

anayasal olmayıp siyasal ve sosyal niteliktedir. Anayasaları destekleyen varsayımlar 

değiştiğinde anayasalar da değişikliğe uğrayacaktır tezi benim temel tezim oluyor. 

Bunu anlayabilmek için çok kısa bir şekilde önce bilmeyenler vardır diye söylemek 

istiyorum. Hans Kelsen’in basic norm(temel norm) kavramı üzerinde durmak 

istiyorum. Ne anlıyor temel normdan? Hans Kelsen temel norm kavramının ister 

ahlaksal ister hukuksal olsun bütün normatif sistemlerin açıklanması için gerekli 

olduğunu düşünmektedir. Kelsen, temel normu şöyle açıklamaktadır. Eğer çok zor 

durumda kalan bir kişi bir başkasından yardım isterse bunun subjektif anlamı yardım 

istediği kişinin kendisine yardım etmesi gerektiğidir. Ancak objektif anlamda yardımı 

istenen kişi eğer, örnek vermek gerekirse bu konuda dinsel kurallarda da zorda 

kalanlara yardım edin yolunda geçerli bir norm varsa yardım etmek zorundadır. Bu 

genel normda mesela kutsal kitabın veya Kuran’ı Kerim’in emrettiği gibi davranılması 

varsayılacak olursa objektif olarak geçerlidir. İster ahlaksal ister hukuksal düzenin 

normları olsun Kelsen böyle bir ön varsayımı temel norm olarak nitelendirmektedir. 

Bu nedenle Kelsen’e göre insanların belirli bir biçimde davranması gerektiğini 

söyleyen iradenin subjektif anlamı olan bir normun objektif geçerliliği olgusal bir 

durumu izlememektedir. Tam tersine yani “dır” veya “dir”’den değil bir eyleme yetki 

veren bir normdan, başka bir deyişle “meli, malı”’dan kaynaklanmalıdır.  

 

Şimdi biraz karışık olduğu için isterseniz Kelsen’den yaptığım bir çeviri de Kelsen’in 

bunu nasıl aktardığını söyleyeyim temel normu. Şöyle diyor; Eğer bir pozitif hukuk 

düzeninin geçerliliğinin nedenini soracak olursak örf ve âdetin veya yasama 

organının genel normlar yaratmasına izin veren ve bunun karşılığında yargısal ve 

idari organların bireysel normlar yapmasına olanak sağlayan tarihsel olarak ilk 

anayasaya kadar gideriz. Bu normların geçerli kabul edilmeleri bu ilk anayasayı 

yapanların diğer bütün hukuksal fonksiyonların temeli olarak geleneği, örf âdeti yani 

mevzuatı oluşturacak olan normları yapma konusunda onları yetkilendiren bir normun 

varsayımını gerektirdiğini kabul etmek zorundayız. Bu norm anayasanın geçerliliğinin 
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nedenidir ve bu nedenle hukuk düzeninin temel normu anayasaya uygun olarak 

belirlenmiştir. Bu norm hukuksal düşüncemizde var olduğunu varsaydığımız, farz 

ettiğimiz bir normdur. Bu norm belirli bir bireyin iradesini kullanılarak yarattığı bir norm 

olamaz. Saf hukuk teorisine göre pozitif hukuk düzeninin temel normuyla uyumsuz ve 

bu nedenle de geçersiz olması imkansızdır. Hukuk düzeninin geçerliliğinin nedeni 

olan temel norm bu normların içeriğini belirlemez. Bu düzenin normların 

yaratılmasına işaret eder. Pozitif hukuk düzeninin normlarının içeriği yalnızca 

insanların iradelerinin sonucunda belirlenir. Anayasayı yapanların ve bireyleri bireyler 

tarafından oluşturulan ve anayasaya göre hukuk yaratan olgular olarak belirlenen 

doğrudan veya dolaylı olarak anayasa veya gelenek tarafından kurulan organların 

iradelerinin sonucunda oluşur. Anayasayla uyumlu olan pozitif hukuk düzeninin hiçbir 

normu geçersiz olarak kabul edilemez. Çünkü bu normun içeriği bu düzene ait 

olmayan bir norm gereğince oluşturulmamıştır. Saf hukuk teorisinin temel normu 

demokratik hukukun olduğu kadar, otokratik hukukun kapitalist hukukun olduğu 

kadar, sosyalist hukukun ister adil olsun ister gayri adil olarak düşünülsün her türlü 

pozitif hukukun geçerlilik nedenidir. Bu doğal hukuk doktrinin aksine hukuki 

pozitivizmin özüdür. Saf hukuk teorisi bir hukuksal pozitivizm teorisidir demektedir. 

Demek ki şöyle söylemek gerekir; her norm insan davranışı tarafından yapılmasına 

rağmen geçerliliğini bu davranıştan değil, bu davranışa yetki veren başka bir üstte yer 

alan bir normdan almaktadır. En sonda bütün pozitif normlar geçerliliklerini pozitif 

olmayan bir normdan yani insan davranışı sonucunda ortaya çıkmayan normdan 

alıyorlar. Sadece pozitif olmayan norm hukuk sisteminin en son normu olabilir. 

Sadece bu norm, normatifliğini elde ettiği bir başka normu varsaymak zorunda 

değildir. Bu pozitif olmayan norm işte temel normdur. Herhalde Kelsen’in temel norm 

kavramı biraz anlaşıldı. Bu konuda son olarak şunu belirtmem gerekir ki Kelsen Saf 

Hukuk Teorisi adlı kitabının 2. baskısında 1975 İngilizce baskısında iki tür temel norm 

varsaymanın mümkün olduğunu söylemektedir. Bir yandan sadece hukuk bilimi 

tarafından bilişsel olarak temel norm varsayılabilir, öbür yandan hukuku uygulayan 

organlar tarafından da normatif olarak temel normun varsayılabileceği kabul 

edilebilinir.  

 

Şimdi gelelim H.L.A. Hart’ın “en üst tanıma kuralına”. Şimdi anayasaların demek ki en 

son nokta olduğu söylenemez. O halde anayasaların da temellendirmeleri 

gerekmektedir. Hans Kelsen demin de anlattığım gibi bu temellendirmeyi temel norm 

aracılığıyla yapmaktadır. Ancak Kelsen’in temel normunun açık bir kavram olmadığı, 

çeşitli tartışmaları beraberinde getirdiği belirtilmiştir. Ayrıca bu temel norm konusu 

zamanla Kelsen’de mistik hal de almaktadır. Bu nedenle H.L.A. Hart’ın daha anlaşılır 

olduğu iddia edilebilecek olan en üst tanıma kuralında incelemek gereği doğmaktadır.  

 

Hart bir hukuk sisteminde iki tür kuraldan söz edileceğini söylemektedir;bunlar birincil 

ve ikincil kurallardır. Hart’a göre birincil kurallar kişilerin yükümlülükleriyle ilgilidir. 

Birincil kurallar yükümlülükler getirirken, ikincil kurallar bireylere ve yetkililere kamusal 

ve özel yetkiler vermektedir. Ancak ikincil kurallar arasında yükümlülük getiren 

kurallar da olabilir. Hukuk Hart’a göre birincil ve ikincil kurallardan oluşmaktadır. 
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Sadece birincil kurallardan oluşan bir rejim söz konusu olursa hangi kuralların hukuk 

kuralı olduğu konusunda bir belirsizlik söz konusu olacaktır. Hart işte tanıma kuralının 

“rule of recognition”ı bu belirsizliği ortadan kaldıracağını söylemektedir. Çünkü tanıma 

kuralı bir toplumda hangi kuralların hukuk kuralı olduğunu belirleyecektir. Hart tanıma 

kuralı sayesinde vatandaşların ve kamu görevlilerinin neyin hukuk neyin de hukuk 

olmadığını anlayabileceğini belirtmektedir. Örnek vermek gerekirse bir tüzüğün veya 

yönetmeliğin geçerli olup olmadığı başka bir kural tarafından belirlenen geçerlilik 

ölçütüne uygun olup olmamasına bağlıdır. Ülkemizde bu, tüzüklerin ve 

yönetmeliklerin yasalara uygun olarak çıkarılmasını gerektirir. Bir başka deyişle 

tüzüklerin ve yönetmeliklerin geçerli yasaların belirlediği ölçütlere göre değerlendirilir. 

Yasaların geçerliliği söz konusu olduğunda bunların geçerliliği de anayasada yazılı 

kurallara uygun olarak ve bunlara aykırı çıkartılmamış olmasına göre 

değerlendirilecektir. Hart’a göre bu nokta hukuksal geçerlilik konusunda gelinebilecek 

en son noktadır. Yani anayasanın geçerliliğini değerlendirebilecek ölçütü içeren 

başka bir kural yoktur. En üst tanıma kuralı ve bu kuralın getirdiği ölçütün üstünlüğü 

bir gerçeklik sorunudur. En üst tanıma kuralı bir sosyal gerçekliktir ve bu nedenle 

hukuksal çözümlemeyle değil, ampirik bir araştırmayla belirlenir. Hart tanıma kuralını 

kamu görevlilerin, özel kişilerin belirli ölçütlere atıfla hukuk kuralı olarak tanımlamaları 

ve mahkemelerin uygulamaları sonucunda ortaya çıktığını söylemektedir. En üst 

tanıma kuralının neyin hukuk neyin hukuk olmadığını anlamamızı sağlayan bir 

uygulama olarak anlaşılmasının doğru olacağı söylenebilir. Yine ünlü bir Hukuk 

Felsefecisi Kenneth Einar Himma’nın da sözleriyle tanıma kuralının varlığı ve içeriği 

hem yargıçların hem de diğer kamu görevlilerinin ortak uygulamalarına bağlıdır. En 

üst tanıma kuralının neden geçerli olduğu sorulduğunda Hans Kelsen bu sorunun 

yanıtlanamayacağını söyleyecektir. H.L.A. Hart’a göre hukuk normları tüketildiğinde 

hukuksal geçerlilik kavramı da son bulmaktadır. Bu nedenle en üst tanıma kuralının 

statüsü deminde belirttiğim gibi sosyal bir gerçeklik sorunudur. En üst tanıma 

kuralının belirlenmesinde etkililik merkezi bir öneme sahiptir. Çünkü ancak belirli bir 

ölçüde normların uygulanmasında etkililik söz konusu olduğunda o normun veya 

uygulamanın en üst tanıma kuralının kendisi veya bunun bir parçası olduğunu 

söylemek mümkün olabilecektir. Hukuk sisteminin temelleri hukuk sisteminden 

kaynaklanamaz. Bunlar hukuk sisteminin dışında yer alan siyasal gerçeklerdir. 

 

 Şimdi bir başka konuya geçiyorum. Bir anayasanın anayasa olduğunu nasıl anlarız? 

Ülkemizde farklı zamanlarda çeşitli kurumlar tarafından hazırlanmış çeşitli anayasa 

taslakları vardır. Bu anayasa taslaklarının birçoğu da 1982 Anayasası’na göre çok 

daha ileri hükümler getirmektedir, çok daha güzel anayasalar olarak gözükmektedir. 

Ancak ister beğenelim ister beğenmeyelim, bizler 1982 Anayasası’nın şu an 

Türkiye’deki anayasa olduğunu ve diğerlerinin henüz bu niteliğe sahip olmadığını 

biliyoruz. Çünkü 1982 Anayasası etkin olarak uygulanan ve halk, resmi makamlar ve 

yargıçlar tarafından anayasa olarak kabul edilen bir metindir. Diğerleri bu özelliğe 

sahip değildir. Yani ortaya çıkan anayasa taslaklarından hiçbiri bu özellikleri 

taşımamaktadır. Bu olgular tamamen değişseydi, bu söylediğimizin tersi bir durum 

ortaya çıkardı. Eğer halkımız, resmi makamlar ve mahkemeler bu taslaklardan birini 
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anayasa olarak kabul etmiş olsaydı, bu taslak Türkiye’nin anayasası olacaktı. Demek 

ki etkililik ve kabul, bir taslağı anayasa haline getirebilen olgulardır.  

 

Çoğunlukla literatürde anayasa değişikliği dediğimizde total anayasa değişiklikleri ele 

alınmaktadır. Ancak önemli olan nokta anayasal değişikliğin dışsallığıdır ve bu 

dışsallık dışta olması kısmi anayasa değişikliklerinde de geçerlidir. Örnek vermek 

gerekirse A anayasası yerine B anayasasının geçmesi hiçbir biçimde ne anayasa 

A’ya ne de anayasa B’ye dayandırılabilinir. Bu söylenenler kısmi anayasa değişikliği 

için de aynen geçerlidir. Anayasa A’nın iki kısımdan oluştuğunu düşünelim; birinci 

kısmı devlet örgütlenmesini düzenlediğini, ikinci kısmında temel hak ve özgürlükleri 

düzenlediğini varsayalım. B anayasasının da A anayasası gibi iki kısımdan 

oluştuğunu yine kabul edelim. Bunlardan ilkinin devlet örgütlenmesi, ikincisinin de 

temel hak ve özgürlükleri düzenlediğini kabul edelim ve bunları da B1 ve B2 olarak 

adlandıralım. Günün birinde halkın temel hak ve özgürlüklerin iyi düzenlenmesi 

nedeniyle var olan A anayasasının tatminkar olmadığı sonucuna vardığını varsayalım 

ve toplumda karışıklıklar oldu, devrimci güçlerin B’yi önerdiğini düşünelim. Bu konuda 

birbiriyle çatışan güçlerin geniş bir kamuoyu desteğiyle bundan böyle ülkenin önceki 

anayasanın devlet örgütünü düzenleyen hükümleri ve yeni temel hak ve özgürlükleri 

içeren bir anayasa, yani A1 ve B2’yle yönetileceğine karar verdiklerini varsayalım. 

Eğer bu söylenenler gerçekleşecek ve bu çözüm halk tarafından ve kamu 

görevlilerince de böyle kabul edilecek olursa en üst tanıma kuralının içeriği A1 ve B2 

birleşimi olacaktır. Bu nedenle eğer en üst tanıma kuralı en üst hukuku A1 ve B1 

olarak tanıyacak olursa, anayasa nedir sorusuna verilecek doğru yanıt A1 ve B2’nin 

birleşimi olacaktır. En üst tanıma kuralına göre belirlenen anayasanın belirli bir 

zamanda yazılmış olan anayasa olması gerekmediği söylenebilir. Kelsen’in hatası 

İngiltere, Yeni Zelanda ve İsrail gibi anayasa adlı tek bir metne sahip olmayan 

ülkelerde veya Kelsen’in deyimiyle tarihsel olarak ilk anayasa olarak adlandırdığı 

durumlarda sadece iki olası temel normun değiştirilebilir olabileceğini varsaymasıdır. 

Yazılı bir anayasa varsa, Kelsen cebri eylemlerin anayasacının yapıcıları tarafından 

belirlenen koşullarda ya da onlar tarafından yetkili kılınan organlarca belirlenen 

koşullarda ve biçimlerde değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Belirli bir anayasanın 

hukuk tanıyıcı fonksiyonunu tekelci olarak kabul eden normu temel norm veya üst 

tanıma kuralı olarak kabul edilmesinin hiçbir nedeni yoktur. Temel norm cebri 

eylemlerin anayasa tarafından belirlenen koşullarda veya onlar tarafından belirlenen 

yetkili organlarca veya böyle eylemlerin halk oylamasında %90’la yetkilendirildiğinde 

gerçekleştirilebileceği biçimde olabilir. Herhangi bir toplumda böyle bir temel norm 

söz konusu olduğunda halkın %90’nının oyuyla yetkilendirilen cebri eylemler bu 

eylemler tek başına ele alındığında anayasadaki gereklere uyumlu olmasa da geçerli 

olarak kabul edilebilir.  

 

Sonuç olarak şu belirtilebilir eğer bir anayasanın yerine bir başka anayasanın 

geçmesi olgusunun var olan anayasanın dışında gerçekleşebileceği teorik olarak 

kabul ediliyorsa, kısmi anayasa değişikliklerinin de yazılı anayasanın dışında 

gerçekleşebileceğini kabul etmek gerekir. O halde anayasanın kısmi değişikliklerinin 



 8 

anayasa dışında oluşabileceği zorunlu olarak kabul edilmelidir. Kuşkusuz standart bir 

anayasaya sahip bir ülkede Kelsen’in temel normu yerine ucu açık en üst tanıma 

kuralı kabul etmenin iyi bir fikir olup olmadığı tartışılabilir. Hans Kelsen’in tarihsel 

olarak ilk anayasanın temel normunun, bu tarihsel olarak ilk anayasayı ve bu 

anayasanın anayasa değişikliklerini düzenleyen hükümlerini inhisari olarak kabul 

etmesinin yanlış olduğu söylenebilirse de, sosyal ve siyasal açıdan bir ülkenin diğer 

hukuk kurallarının tanınmasında anayasanın en son ölçüt olduğunu hükme bağlayan 

yazılı bir anayasaya sahip olması daha rasyonel olabilir. Yazılı anayasanın hukukun 

en son ölçütü olarak inhisari veya inhisari olmamasının tercihi anayasal metnin 

dışında veya onun öncesindedir. Durum böyle olduğuna göre herhangi bir toplumda 

temel norm veya en üst tanıma kuralı olarak anayasa değişikliğini düzenleyen hükmü 

kesin bir kural olarak değil de tavsiye niteliğinde veya varsayımsal bir kural olarak 

kabul edebiliriz. Eğer bir toplum anayasasını çok sık değiştirmekten korkuyorsa 

kendisini sadece anayasada yazılı anayasa değişikliği süreciyle sınırlandırabilir. 

Ancak bunun böyle olması anayasa değişikliğinin sadece anayasada yazılı usulle 

gerçekleştirilebileceğinin anayasaya yazılmasıyla gerçekleşmeyecektir. Çünkü bu 

hükümle bu hükmün arkasında yer alan anayasa değişikliği ön varsayımına bağlıdır. 

Ancak anayasa değişikliğini düzenleyen hükmün inhisari olduğu mantıksal olarak 

kabul edilemezse de anayasa değişikliğini düzenleyen hükmün inhisari olduğu 

görüşü psikolojik olarak desteklenebilir. Kural temelli yaklaşımı benimseyen bir 

toplum temel normunu veya en üst tanıma kuralını metinsel olarak belirlenen 

değişiklik sürecinin inhisari olduğu biçimde düzenleyebilir. Eğer böyle bir durum 

ortaya çıkacak olursa anayasanın arkasında yatan ön varsayımları değiştirmek daha 

güçleşecektir. Kanımca Türkiye’deki durum böyledir. Anayasa değişikliği konusunda 

bu belirtilenler bize kuralların kendi uygulamalarını belirleyemeyeceğini 

göstermektedir. Kurallar varsayımların arka planında var olur, bu arka planda yer 

alan ön varsayımlarda değişikliğe uğrayabilir. Anayasa değişikliğini düzenleyen 

kurallar yazılı kurallardır. Ama yazılı bir kuralın varlığı, bu kuralın anlaşılışının 

sürtüşmesiz bir biçimde sözel veya dilsel bir değişikliği ortaya çıkarabileceği 

söylenemez. Bunun ötesinde dilin temellendirilmesinin açıklanmasındaki güçlükleri, 

dilin belirsizliğini veya kuralın dilin belirsizliğini ortaya çıkaracağı da söylenemez. 

Toplum anayasa değişikliğiyle ilgili hükmün sözel anlaşılışından sözel olmayan 

anlaşılışına geçebilir. Aynı şekilde toplum anayasadaki anayasa değişikliğini 

düzenleyen kuralın yetersiz kaldığını görecek olursa inhisari tekelci anayasa 

değişikliği anlayışından tekelci olmayan anayasa değişikliği yaklaşımına da geçebilir. 

Bu ihtimallerin ne zaman gerçekleşeceği veya gerçekleşmeyeceği ise anayasaya 

bakarak anlaşılabilecek bir şey değildir. Sonuç olarak şunu söylemek gerekirse 

anayasa değişikliği süreci iki düzeyde gerçekleşebilir anayasal düzeyde, anayasa 

değişikliği anayasanın sınırları içinde gerçekleşebilir. Buda iki şekilde olabilir ya 

anayasa değişikliğini düzenleyen kural sözel bir biçimde yorumlanır ya da 

anayasanın neyi kapsadığı anlayışına bağlı olarak yapılacak yorumlarla anayasa 

değiştirilebilir. Ama anayasalar anayasallıklarını mantıksal ve siyasal olarak daha 

önceki koşullara borçlu oldukları için mantıksal ve siyasal olarak daha önceki koşullar 

değiştiğinde anayasa değişikliğiyle ortaya çıkar. Bu önceki koşullar anayasal ve yasal 
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olmadıklarında anayasalar her zaman vatandaşların kamu görevlilerinin ve 

yargıçların uygulamaları değiştiğinde de değişecektir. Bu tür değişikliklerin meydana 

gelip gelmediği hukuksal ve anayasal bir sorun değildir. Bu sosyal veya siyasal 

gerçeklik sorunudur. Bu değişikliklerin gerekip gerekmediği anayasanın ve belirli 

hükümlerinin nasıl bir statüye sahip olmasıyla ilgili siyasal ve ahlaksal bir sorundur. 

Bu soruları anayasal sorunlar olarak düşünmekte hiçbir sakınca yoktur. Ama aynı 

şekilde anayasanın ön varsayımlarını bu varsayımların çerçevesinde yer alan 

anayasacılık hakkındaki düşünceden farklı bir şey olduğunu düşünmekte zararlı bir 

şey değildir. Bu konuşmayı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür etmek isterim.  

 

 

Doç. Dr. Levent Gönenç: Öncelikle benim üzerinde durmak istediğim konu şu. 

Lütfen söylediklerimi bütün anayasa yapımına ilişkin bir analiz olarak 

değerlendirmeyin, kısa kısa notlar olarak değerlendirin. Bunlar benim kafamı 

kurcalayan ve sizlerle paylaşmak istediğim şeyler.  Öncelikle anayasa yapımından 

söz ediyoruz. Türkiye’de 1982 Anayasası 16 kez değiştirildi yanılmıyorsam ve biz 

hâlâ anayasayı değiştirmekten söz ediyoruz. Geriye ne kaldı ki biz hâlâ anayasayı 

değiştirmekten söz ediyoruz ya da bu anayasa değişiklikleri yetmiyor mu? En son 

biliyorsunuz 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasıyla bir değişiklik yaptık 

oldukça da tartışmalı bir değişiklikti, oldukça gürültü kopardı. Bu da son nokta 

değilmiş demek ki, daha ötesine de geçmemiz gerekiyormuş. Nedir acaba bu son 

nokta ya da niye hâlâ biz anayasayı değiştirmeyi konuşuyoruz? Belki anayasayı 

değiştirmemiz gerekir mi, yeni bir anayasaya ihtiyacımız var mı sorusunun cevabını 

ararken öncelikle gitmemiz gereken yer anayasanın gerçek muhatabı olan halk. 

Halka sormalıyız, gerçekten yeni bir anayasa istiyor musunuz, yeni bir anayasaya 

ihtiyacımız var mı diye. Benim elimde şöyle bir veri var. Hemen halk oylaması 

öncesinde yapılan bir kamuoyu yoklaması. ANG araştırma şirketinin Türkiye Ekonomi 

Politikaları Araştırma Vakfı’yla birlikte yaptığı bir kamuoyu yoklaması ve 3.681 

denekle yapılmış bir çalışma. Orada soruluyor gerçekten Türkiye’nin yeni bir 

anayasaya ihtiyacı var mı diye. Burada çıkan sonuçlar ilginç bu araştırmaya göre 

kendileriyle görüşülen vatandaşların %49.5’i mevcut anayasayı beğenmiyor, %43.5’u 

ise referandumda evet çıksa da hayır çıksa da yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu 

düşünüyor. Demek ki önemli bir kesimi halkın içinde önemli bir kesim bu konuşulan 

deneklerin temsili olduğu varsayılarak yani halkın genel kanaatini yansıttığı 

varsayımıyla ki 3.681 denek bu konuda bir varsayım yapmamıza imkan tanıyabilir 

gerçekten anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyor. Peki niye neden hâlâ biz 

anayasa değişikliği üstünde bu kadar konuşuyoruz? Kuşkusuz tek tek insanlara 

sorduğumuzda belki bunun cevabını çok net verilebilir. Ama biz bir yorum yapar isek 

acaba neden yeni bir anayasaya ihtiyaç var dersek ben üç gerekçe ortaya 

koyabilirim. Koyacağım en önemli gerekçelerden biri de belki de en önemlisi ilk 

gerekçe Türkiye’de yeni bir anayasa yapım sürecinin Türkiye’nin yıllardır tartıştığı 

sorunlar için bir tartışma platformu olacağı. Yani yapılacak yeni bir anayasa yapım 

süreci belki bir anayasayla sonuçlanmayacaktır onu bilemiyorum. Ama en azından şu 

işe yarayacaktır; Türkiye’nin artık yakıcı sorunlarıyla, Türkiye’yi fay hatlarıyla bölen 
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sorunlarıyla yüzleşmeye ihtiyacı var ve anayasa yapım süreci bunun meşru bir 

platform haline gelebilir. Yani Türkiye’nin türban başörtüsü sorunu, kürt sorunu 

özerklik, Avrupa Birliği’ne giriş her neyse. Bunların her biri meşru bir zeminde 

karşılıklı olabildiğince geniş katılımlı ve bu konuda söz sahibi aktörlerin görüşlerini 

ortaya koymasıyla tartışılabilir. Bu bence çok önemli bir kazanımdır. Dolayısıyla 

neden yeni bir anayasa yapım sürecine girişiyorsunuz ya da girişiyoruz cevabını 

verirken, bu soruyu araştırırken benim üzerinde düşündüğüm en önemli nokta bu; 

Yani Türkiye’nin en önemli sorunlarının meşru bir platformda tartışma ihtiyacı. Bu 

meşru bir platformda tartışma ihtiyacı ya da tartışma durumu beraberinde bir başka 

kavramı da getirecek ve biraz teorik bir anlatımla söyleyecek olursam, normal 

siyasetten anayasal siyasete geçiş. Bu şunu ifade ediyor, gündelik siyasetin kısa 

vadeli hesaplarından ya da hesaplamalarından menfaat ilişkilerinden kurtulup daha 

üst düzeyde Türkiye’nin geleceğine dair sorunlar üzerinde düşünmek. Bu bence çok 

önemli bir kazanım, eğer yapabilir isek. Burada özellikle vatandaşların bu konuda 

istekli olması çok önemli. Yani biz gerçekten acaba bu sorunlarımızla yüzleşmek 

istiyor muyuz? Anayasayı yapmak demek en başta galiba bu sorunlarla yüzleşmek 

demek, bunu gerçekten istiyor muyuz? Bu sorunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. 

İkinci gerekçe neden yeni bir anayasa yapılmalı ya da yeni bir anayasa yapım süreci 

başlamalı? İkinci gerekçe bence toplum psikolojisi açısından ortaya konabilir. O da 

içerik büyük ölçüde değiştirilmiş olsa da hâlâ 1982 Anayasası’yla yaşıyoruz ve 1982 

Anayasası’nın üzerine 12 Eylül müdahalesinin gölgesi düşüyor, buna kuşku yok. O 

zaman 12 Eylül gibi travmatik bir toplumsal olayın izlerini silebilmenin bir yolu da bu 

anayasadan kurtulmak. Yani bir sembolik anlamı var, toplumsal psikoloji açısından 

bir anlamı var bence yeni bir anayasa yapmanın ve yeni bir anayasa yapım sürecine 

girişmenin. Üçüncüsü ise Anayasa Hukuku ve Anayasa Hukuku’nun gelişimi 

açısından ortaya konulabilecek bir gerekçe. Günümüzde Türkiye’de evet bir 

anayasayı yaşıyoruz ve uzun zamandır bu anayasayı yaşıyoruz ama dünyada 

baktığımızda toplumsal gelişmelere paralel olarak yeni anayasal çözümler üretiliyor. 

Acaba biz bu anayasal çözümlerin neredesindeyiz, ne kadarını acaba iç hukukumuza 

aktarabildik, anayasal sistemimize aktarabildik, ne kadarını aktaramadık. Bu önemli 

bir sorun. Yeni bir anayasa yapım süreci ya da yeni bir anayasa dünyada bugün 

konuşulan ortaya konan farklı mekanizmaları, farklı çözümleri Türkiye’ye aktarmak 

için de biz çözüm olacak. Özellikle günümüzde konuşulan denetleme, dengeleme 

mekanizmalarına ilişkin bazı konular Türkiye’de belki yeniden gözden geçirilecek. 

Dünyada karşılaştırmalı örneklerde karşımıza çıkan ilginç hükümler belki Türkiye’ye 

getirilecek. Bu da tabi arzu edilen ve bizim en azından mevcut anayasal sistemimizi 

daha işler kılabilecek bir konu. O zaman bu üç noktada yani anayasa yapım sürecini 

bir meşru tartışma platformu olması, toplumsal psikoloji açısından 12 Eylül gibi bir 

olayın etkilerinin belki bir ölçüde toplumsal hafızadan silinmesi ve nihayetinde de 

dünyadaki yeni anayasal gelişmelerin uygulamaların, çözümlerin Türkiye’ye 

getirilmesi bence anayasa yapımına girişmek için yeterli sebepler. Dolayısıyla da 

baktığımızda halkta bu konuda istek var ama bu gerekçelendirmeyle baktığımızda 

yani bu üç açıdan da değerlendirdiğimizde yeni anayasa yapmanın Türkiye için iyi 

olacağını düşünüyorum. Tabi bu konuda siyasal partilerin tavırlarına, görüşlerine ve 
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beklentilerine ve yahut da nihayetinde amaçlarına baktığımızda işler biraz karışabilir. 

Çünkü baktığımız zaman özellikle bir başkanlık sistemi tartışması var. Deniyor ki 

Türkiye’de nihayetinde olacak olan işte her şey yapıldı geriye ne kaldı. İşte bir 

başkanlık sistemi kaldı, anayasa değişikliğiyle kastedilen zaten budur, bunun 

ötesinde bir şey olmayacaktır. Başkanlık sistemi referanduma sunulacaktır ve yeni bir 

anayasa başlığı altında yapılacak olan şey sadece başkanlık sisteminin getirilmesi 

olacaktır. Ben bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum, böyle olmamasını 

temenni ediyorum. Kaldı ki başkanlık sistemi de tek başına referandumda oylanıp 

olup bitecek bir mesele değil, bütün sistemi baştan tasarlamanız lazım. Çünkü bu bir 

makinedir. Bir dişlisini çıkarıp yerine yenisini koyuyorum diyemezsiniz. Bütün sistemi 

yeniden gözden geçirmeniz gerekir. Zaten bunu yapacaksanız yepyeni bir anayasa 

yapmanın yollarını açmanız gerekir. Onun için ben artık Türkiye’de yeni anayasa 

derken sistem tasarımından, böyle kısmi değişikliklerden filan değil, ciddi oturup 

gerçekten Türkiye’nin birkaç kuşak ya da bundan sonraki kuşaklara devredeceği bir 

metnin tasarlanması gerektiğini düşünüyorum.  

 

Bir konuya daha çok kısa değineceğim. Seçim bildirgelerine baktım siyasal partilerin. 

En son işte 2 gün önce bununla ilgili bir çalışma yaptım. Acaba anayasayla ilgili ne 

söylemişler diye. İlginç tespitler çıktı karşıma. Öncelikle şunu söyleyeyim, bütün 

siyasal partiler seçim bildirgelerinde yeni bir anayasanın yapılması gerektiği 

konusunda hem fikirler. Yeni bir anayasa, yeni bir anayasa, yeni bir anayasa. 

Toplumsal sözleşme kavramı çok kullanılıyor, bunun üstünde de bir hem fikir olma 

durumu var. Ama şu konuda çok net bir tavır ortaya koyduklarını söyleyemem; 

anayasa yapma yöntemi konusunda bir açıklık yok. Yani şunu söylüyorlar evet 

katılımlı, uzlaşmacı, olabildiğince geniş kesimlerin temsil edildiği ve sonunda da 

oylaşmaya dayanan bir anayasa hemen hemen tüm siyasal partiler bunu söylüyor. 

Ama bunu nasıl yapacağız? Yani anayasayı bu sefer halk yapacak ama halk nasıl bir 

anayasa yapacak, bunun cevabı yok. Belki bu zaman içinde netleşecektir. Ama en 

azından ben şöyle düşünüyorum, bizim vatandaş olarak sandığın başına gittiğimizde 

12 Haziran’da oy verdiğimizde, anayasa yapma vaadiyle karşımıza çıkan siyasal 

partilerin bunu nasıl yapacağını bilmemiz lazım. Çünkü bu seçimler çok önemli. İlk 

defa Türkiye’de çok partili hayata geçtikten sonra bir parlamento, kurucu meclis olma 

iddiasıyla ya da kurucu meclis demeyelim, anayasa yapma iddiasıyla ortaya çıkıyor 

ve bunu seçim beyannamelerinin siyasal partiler yazıyor. Peki ama nasıl 

yapacaksınız bunu yani çok katılımlı anayasanın yolu nedir, yöntemi nedir? Bu 

konuda bir fikriniz var mı, bir hazırlığınız var mı? Seçim beyannamelerinde bunu 

göremiyoruz. Belki zamanla netleşir. Umarım netleşir. Ama bu konuda bir bulanıklık 

olduğunu görüyorum. Üstüne şunu söyleyebilirim; galiba biz Türkiye’de klasik 

anayasa yapım yöntemini hâlâ kafamızda canlandırıyoruz. Biraz galiba ötesine 

geçmemiz lazım, klasik anayasa yapım yönteminde 1787 Amerikan Anayasası’ndan 

beri belki geçerli olan anayasa yönteminde anayasa daha çok seçkinler arasında 

konuşulan, işte efendim üzerinde tartışılan, eninde sonunda seçkinlerin kaleme aldığı 

ve altına imza attığı bir metin. Eğer demokratik olması isteniyorsa nihayetinde bir de 

halk oylamasına sunulup halka onaylattırılan bir metin. Günümüzde bu anlayış büyük 
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ölçüde değişmekte ve şu denmekte; sadece halk oylaması yoluyla halkın anayasa 

yapım sürecine katılması yeterli değildir. Halkın daha fazla anayasa yapım sürecinde 

söz sahibi olması lazımdır. Çeşitli mekanizmalarla, yollarla ve bugün baktığımızda 

çağdaş dünyada birkaç örnek belki daha bu örneklerde çoğalacak. Gerçekten halkın 

katılımlı bir şekilde anayasa yapabileceğini gösteriyor. En tipik örneği Güney Afrika. 

Onun dışında bazı örnekler var. Mesela Nepal Anayasası var şimdi aynen bu şekilde 

halkın çok büyük bir ölçüde katıldığı. Zimbabwe Anayasası var, Uganda Anayasası 

var ilginçtir bunlar Afrika ülkeleri. Tabi onlar yapabiliyor ise herhalde bizde bunun 

alasını yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bunlar ekonomik olarak da oldukça 

bizden geride olan ülkeler ve onlar gerçekten halk meclisleri kurup, halka danışıp 

küçük toplantılar yapıp bu meseleleri tartışabiliyorlar.  

 

Çok kısaca bir şeyden daha söz edeyim, yine öğretide söz edilen bir kavramdan. 

Kum saati modeli ya da kum saati formülü. Anayasa yapımında artık kum saati 

formülüne geçilmesi gerektiği söyleniyor, katılımlı anayasa bağlamında. Yani halk 

nasıl anayasa yapar sorusunun cevabını verirken Kum Saati Formülünden söz 

ediyorlar. Oda şu kum saatini düşünecek olursanız, iki anlamda anayasa yapımına 

bağlanabilir. Birincisi; zaman açısından anayasa yapım süreci zamana yayılmalı, 

sindire sindire yavaş yavaş yapılmalı, üstünde tartışarak aşama aşama gelişmeli -

kum saatinin o akan görüntüsü-, zamana yayılan görüntüsü bize bunu hatırlatmalı, 

kum saatiyle bağlantılandırabileceğim ikinci nokta; kum saatinin görünüşü şematik 

olarak da anayasa yapımı buna benzetilebilir. Biliyorsunuz kum saati geniş bir 

hazneden başlar, daralır yine sonunda geniş bir hazne vardır. Yukarıdaki geniş 

hazne halktır, yine en aşağıdaki geniş hazne halktır. O zaman halktan başlayıp daha 

soyut meselelerden başlayıp daha aşağıya doğru sivil toplum örgütlerine, siyasal 

partilere ve en dar yerinde parlamentoya kadar gelmeli. Soyuttan somuta doğru 

anayasa tartışılmalı ve nihayetinde yine en son halka sorulup halk oylamasıyla 

anayasa yürürlüğe girmeli. Bu bir ideal model, yapılabilir yapılamaz bilmiyorum ama 

yapıldığı örnekler var. Belki bunun üstünde düşünmek lazım. Çünkü biz Türkiye’de 

genellikle kum saatinin ya en dar kısmından başladık bugüne kadar, ya da biraz 

öncesinden başladık. Ama daha üstüne çıkmadık. Yapılabilir mi? Eğer niyet varsa 

ben yapılır diye düşünüyorum. İl toplantıları, vatandaş meclisleri vs. ve o sözünü 

ettiğim örneklerin incelenmesi sonucunda bulunabilecek başka yöntemlerle özellikle 

de tabi sivil toplumun bu işin içine katılmasıyla anayasal talep ve beklentilerinin 

ortaya konabileceğini düşünüyorum. Bu tür bir anayasa yapımının eninde sonunda 

kabul edilecek anayasanın meşruiyetini de çok büyük ölçüde arttıracağını 

düşünüyorum. Çünkü yapımına katıldığı ya da içinde yer aldığı bir anayasayı halkın 

bağrına basıp benimsemesi çok daha kolay, çok daha rasyonel olacaktır diye 

düşünüyorum. Bilmiyorum bu bir temenni ama eğer gerçekten siyasi partiler 

Türkiye’nin geleceğini yazacaklarsa bu konuda ne yapabileceklerini il örgütleriyle, 

sivil toplum örgütleriyle bu örgütlenmenin ben Türkiye’de şu anda var olduğunu 

düşünüyorum. Oturup bunun için bir yöntem geliştirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde her 

şey yine bir retorik olarak kalacak ve belki de biz yine 20 yıl sonra da hâlâ anayasayı 

değiştirmeyi konuşacağız. Çok teşekkkür ediyorum. 
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Yrd. Doç. Dr. Nur UluĢahin: Şimdi benim düşünceme göre de çok önemli 

problemler var, birincisi biz yeni bir anayasa mı yapacağız yoksa kapsamlı bir 

anayasa değişikliğiyle yetinebilir miyiz? Neden burası önemli? Çünkü yeni bir 

anayasa demek, gerçekten anayasanın değiştirilemeyecek hükümlerine ilişkin önemli 

bir tartışmayı başlatmak demek.Türkiye’de kutuplaşmış ve kamplaşmış bir toplum 

yapısı var. Böyle bir tartışmanın aslında çok ciddi gerilim yaratacağını ve zaten iki 

ana bloğa bölünmüş olan bu toplumu çok daha fazla bölme potansiyelini içerdiğini 

dikkate almamız gerekiyor. Ama Levent’in de söylediği gibi geniş halk kesimlerinden 

böyle bir talep geliyorsa ben yeni bir anayasayı meclisin yapabileceğini 

düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum, bunu da açıklayayım. Anayasadaki 

mevcut hükümleri iki şekilde yorumlayabiliriz. Anayasanın 175. madde belli şekillerde 

anayasanın öngördüğü usul çerçevesinde ve tabi ki anayasanın değiştirilemeyecek 

hükümlerine de riayet ederek anayasanın ne şekilde değiştirilebileceğine ilişkin bir 

çerçeve çizmekte. Şimdi bu maddeyi iki şekilde okuyabiliriz. Birinci şekil nedir? 

Diyebiliriz ki evet bunun dışında hiçbir şekilde biz bu anayasayı değiştiremeyiz 

diyebiliriz. Ben bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bizim işte Anayasa 

Hukuku kitaplarımızda da işte aslî kurucu iktidar yani anayasayı ilk elden yapma 

iktidarı nedir? Hukuk dışı ve sınırsız bir güçtür, bir hukuk boşluğu durumunda ortaya 

çıkar. Biz yani bir darbe olmasını ya da savaş olmasını, ülkenin bölünmesini, yeni bir 

devlet kurulmasını vs. bunu bekleyeceğiz yeni bir anayasa yapabilmek için. Ben 175. 

maddeyi ve anayasanın mevcut çerçevesini böyle yorumlamıyorum. Anayasanın 

mevcut çerçevesi sadece mevcut siyasal iktidar için anayasanın ne şekilde 

değiştirileceğini çizmiştir. Hiçbir zaman halkın yeni baştan demokratik yöntemlerle bir 

anayasa yapmasının önünde bir engel olduğunu söylemek benim mantığımla 

bağdaşmıyor. Dolayısıyla ben 175. maddenin ve anayasadaki hükümlerin bu şekilde 

okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani artık biz yeni bir darbeyi beklemeden yeni 

bir anayasa yapabiliriz. Ama burada benim birinci önerim şu noktada olacak, 

kapsamlı bir anayasa değişikliği mi, anayasanın değiştirilemeyecek hükümlerine 

dokunmayalım mı, yoksa yepyeni bir anayasa mı yapalım, biz bunu halkın oyuna 

sunmalıyız. Yani bir anayasa tasarımı başlığı atmalıyız ve bu anayasa tasarımının 

başlangıç noktası mutlaka halk iradesi olmalı. Halk iradesi olmalı ki bu bölünmüş 

toplumda kendisini azınlıkta hisseden ve dışlanmış hisseden kesimler “Evet tamam 

biz bu kararın içerisinde varız demeli” ve geniş halk kesimlerinin bu anayasa 

tasarımına sahiplenmesinin sağlanması gerek. O nedenle ben en başında yani işte 

özellikle AKP’nin 22 Temmuz seçimlerinde elde ettiği oy üzerine toplumda bence çok 

daha fazla psikolojik bir gerilimin artışına biz tanık olduk. Yani bunun arkasından işte 

AKP’nin kapatma davasının açılmasını da dikkate alırsak, böyle bir sürece girerken 

ortaya çıkacak anayasanın meşruiyetinin sağlanması, uzun ömürlü ve kalıcı 

olabilmesi, toplumsal barışı temin edebilmesi için kararın baştan halkın kararı 

olduğunun altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bir oylama sonucunda 

kabul edilecek bir anayasa belki bir siyasal partinin anayasası olabilir ama Türkiye’nin 

anayasası olacağını düşünmüyorum. Yeni anayasaya sivil anayasa karakterini veren 

ne olacaktır? Bunun askerler tarafından yapılmış olması değil, bunun halkın yaptığı 
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bir anayasa olması ancak bu sivil karakterini kazanmasını sağlar. Bunun için de en 

baştan halkın sürecin başlangıcında karar alması gerektiğini düşünüyorum.  

 

İkinci olarak bu anayasa tasarımı belli bir zamana yayılmalı. Levent arkadaşımın da 

söylediği kum saati formülü bunların hepsine katılıyorum. Ama onun dışında biz 

bugün anayasa yapacağız derken hiç kimse de bu bir oldubittiye gelecek pat diye 

acaba hükümet sistemi mi değişecek, başkanlık sistemine mi geçilecek vs böyle bir 

tedirginliğin olmaması gerek. Böyle bir tedirginliğin olmaması için de benim 

kanaatimce baştan işte biz şimdi bu çalışmalara başlıyoruz, uygulayacağımız yol 

budur, yöntem budur. Bu ne şekilde olacak kurucu meclis mi yapacak, yasama 

meclisi mi yapacak? Kurucu meclis yapacaksa bu kurucu meclis ne şekilde 

oluşacak? Hangi süre zarfında yapılacak? Bu sürenin de bence öyle kısa bir süre 

değil, işte 2 yıla varabilecek bir süre olarak tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. 

Böyle bir zamana yayılacak başı sonu belli. Biz Türkiye olarak işte bu çılgın proje 

nasıl planlanıyorsa anayasanın da bu şekilde planlanıp ortaya konması gerektiğini 

düşünüyorum.  

 

Üçüncü bir önerim, ben burada bu çılgın proje deyince çağrışım yaptı. Bir başka 

toplantıda bu benim çılgın önerimi dile getirdim ve işte anayasa hukukçuları da vardı, 

gazeteciler ve siyaset adamları da vardı. Fazlasıyla çılgın bulundu. Ama ben bunu bir 

kez daha dile getireceğim. Çok ciddi eleştiriler almasına ve gerçekten bu eleştirilerin 

bir kısmında haklılık payı olmasına rağmen şimdi ben şöyle demiştim. Bir süre 

öncesinden beri işte Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimlerde oluşacak meclisi bir 

kurucu meclis gibi sunuyor. Gerçekten de yani ideali bu değil, ideal tabi ki kurucu 

meclis arkasından bir kurucu referandumdur fakat bu meclis yetki istediği için seçime 

girerken bu proje üzerinden seçim siyasetini yönettiği için belli oranda oy aldığında 

“evet ben halktan yetki aldım” diyerek anayasa yapma işine de soyunabilir. Bu ne 

kadar anayasayı meşru kılar o ayrı bir mesele. Ama böyle bir olasılık var, benim 

tercih etmeyeceğim bir olasılık. Ben diyorum ki mecliste gerçekten bir tek parti olarak 

hükümeti kurabilecekken, bir asgarî çoğunluk kurabilecekken ortaya çıkan siyasal 

iktidar yani potansiyel olarak ben Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı olacaktır diye 

düşünüyorum ve anayasa projesi de büyük ölçüde o partinin hayata geçirebilecek bir 

proje gibi görünüyor siyasi konjonktürde. Asgarî çoğunluk kabinesi kurmak yerine bir 

geniş çoğunluk kabinesi kursa ve oyunun dışına itilmiş olan diğer siyasal partilere 

oyunun içerisine çekse nasıl olur diye düşünüyorum. Tabi burada anayasa yapma işi 

hükümet meselesi değildir denebilir, denecektir. O zaman alternatif olarak oluşacak 

meclisin içerisinden bir kurucu meclis çıksa ve bu kurucu mecliste eşit oranda yani 

güçleri oranında siyasal partilerin tamamı temsil edilse yani biz anayasa yapıyoruz, 

hadi gelin konuşalım demek yerine. Çünkü gelin konuşalım deyince iktidar sizsiniz, 

anayasayı yapan sizsiniz. Anayasa kimin anayasası olacak? Sizin anayasanız 

olacak. O zaman niye ben bu oyunu oynayayım, senin siyasal rant elde etmene 

katkıda bulunayım diye bakmayacak mı partiler. Mesela BDP 2010 değişikliğinde 

neden aslında evet diyebileceği anayasa değişikliklerinin referanduma sunulmasında 

referandumu boykot etti. Çünkü kazanç o siyasal partinin kazancı olacak. Yani ben 
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de olsam siyasetin içerisinde doğal olarak böyle düşüneceğim. Ben şöyle 

düşünüyorum, yani Adalet ve Kalkınma Partisi olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun 

diğer partiler olsun aslında tabanına gerekçe üretmek için çok daha fazla oyunun 

içerisinde olmaya ihtiyacı var. Eğer oyunun içerisinde olursa bu olasılıkta ben şöyle 

düşünüyorum, oyunun içerisinde olması halinde siyasal partilerin işte mesela 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin laiklik ve türban konusunda çok daha ılımlı politikalar 

izlemesi ve tavizler vermesi. Yani bunu şu anlamda diyorum; uzlaşmaya açık olması, 

uzlaşma siyasetinin kutuplaşmaları azaltacak siyasetin kurulması çok daha kolay 

olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin işte Kürt açılımında yine aynı şeyi 

düşünebiliriz. Niye bir ileri iki geri iki ileri bir geri şeklinde bu işler gidiyor. Çünkü 

partiler tabanlarına da belirli mesaj vermek zorunda, siyasi geleceklerini de 

düşünmek zorunda ve böyle bir ikilemde kalıyorlar. Bunu Churchill yapmış. İşte 

1945’de savaş dönemi kabinesinde. Asgarî çoğunlukla bir kabine kurabileceği halde 

diğer partilerin katılımıyla, önemli partilerin katılımıyla bir geniş çoğunluk kabinesi 

kurmayı seçmiş. Denebilir ki bu çok olağanüstü bir dönem ben şu anda da 

Türkiye’nin son derece olağanüstü bir dönemden geçtiğini düşünüyorum. Böyle bir 

olağanüstü dönemde bence gerçekten ya kurucu meclisle tüm partilerin katılımı 

sağlamalıdır ya da böyle bir geniş koalisyonun yöneteceği bir anayasa değişikliği ya 

da işte yeni anayasa yapım sürecine gidilmelidir. Bu hususların göz ardı edilmesi 

suretiyle en tepedeki bir siyasal görüşün tek başına yürüttüğü bir süreç olarak eğer 

yeni bir anayasa yapılırsa ben halkoylamasının bu anayasanın tek başına 

meşruluğunu sağlayacağını düşünmüyorum. Usuldeki sakatlıklar gerçekten esası çok 

fazla etkiliyor. Böyle bir girişimin gerisinde Türkiye’nin tüm sorunlarını çözecek gerçek 

anlamda demokratik bir anayasa yapılması gibi son derece iyi niyetli düşünceler 

olabilir. Siyasal iktidarda bulunanlar aksi koşullarda meclisteki farklı görüşlerin bu 

ülkede sivil ve demokratik bir anayasa yapılabilmesi için uzlaşmayacağını 

söyleyebilir. Bunda haklı da olabilirler. Ancak bu gerekçelerin hiçbiri gerçek anlamda 

toplumsal oylaşmayı yansıtmadığı sürece ortaya çıkacak metni bir darbe 

anayasasından bence farklı kılmayacaktır ve bu da toplumsal barışı tesis etmeye 

katkıda bulunmayacaktır. Benim düşünceme göre Türkiye’de siyasal sistemin en 

önemli sorunu ve siyasal aktörlerin önündeki en önemli sorunu da bu bölünmeyi, bu 

kutuplaşma ve kamplaşmayı ortadan kaldırmaktır. Bu kutuplaşma ve kamplaşmayı 

ortadan kaldırmayacak hiçbir çözüm Türkiye’ye kazanç sağlamayacaktır.  

 

Saf başkanlık sistemi için şöyle düşünüyorum, bütün bakışım Türkiye’de derin 

çizgilerle bölünmüş türdeş olmayan bir toplum yapısının olmasından hareket ediyor. 

Bunun üzerine gerçekten kutuplaşmış bir siyaset var. Başkanlık sisteminin kendi 

dinamiklerine baktığımızda başkanlık sistemi yürütmeyi tek elde topladığı için son 

derece çoğunlukçu bir yapı ortaya koymaktadır. Böyle bir çoğunlukçu sistem derin 

çizgilerle bölünmüş bizim gibi toplumlar için hiçbir biçimde uygun değildir. Neden? 

Çünkü başkanın şahsında bu farklılıkların bütününü temsil etmesi mümkün 

olmayacaktır. Bu da önemli kesimleri dışlayacaktır. Halk tarafından seçilmiş olmak 

tek başına iktidarın kişiselleştirilmesine ilişkin bir potansiyeli sisteme enjekte eder ve 

halk tarafından seçilen başkan mutlaka sistem içerisindeki artık olan hakları kullanma 
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eğilimi içinde olacaktır. Biz bunu Ahmet Necdet Sezer gibi işte hiçbir siyasi geçmişi 

olmayan hem de belli bir partinin desteği de işte belli bir siyasal konjonktür içerisinde 

yani cumhurbaşkanlığı makamına oturtulan bir cumhurbaşkanı örneğinde de gördük. 

2 gün önce Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlanması 

gerektiğini söylerken cumhurbaşkanı olduktan sonra Bülent Ecevit’le bile arasında 

kriz ortaya çıkabilmişti. Arkasından Tayyip Erdoğan’la krizler yaşandı. Bütün bunlar 

neyi bize gösteriyor; gerçekten halk tarafından seçilmemiş olması halinde bile 

cumhurbaşkanıyla, yani devlet başkanıyla hükümet başkanı arasında kriz olabilmekte 

ve bu sistem içerisinde sorun teşkil edebilmekte. Biz bir de buna ek olarak maalesef 

2007’de değişikliği de sistemi gerçekten bozduk, daha tehlikeli bir yola girdiğimizi 

düşünüyorum. Buradan daha kötüsü nereye gidebiliriz. Gidebilir miyiz? Çünkü 

Türkiye açısından başkanlık sisteminin özellikle kutuplaşmayı ve kamplaşmayı daha 

da arttıracak ve kilitlenmelere yol açacak bir potansiyel içerdiğini düşünüyorum. 

Türkiye gibi derin çizgilerle bölünmüş toplum yapılarında bizim ortaklıkçı 

düzenlemeleri güç paylaşımına dayanan düzenlemelere ihtiyacımız var. 

Merkeziyetçiliğin yumuşatılması, azınlıkların daha fazla temsil edilmesi, önemli 

konularda azınlıklar için hayati konularda veto hakkının tanınması, nispi temsile 

ağırlık verilmesi. Parlamenter sistemin benim kanımca bu da çok eleştiriliyor. Ama 

koalisyonlarla işleyen bir parlamenter sistem. Çünkü bu bir uzlaşmayı zorunlu 

kılacaktır. Böyle bir yapıya ağırlık verilmesi yerinde olacaktır. Çok teşekkür ediyorum.  

 

Prof. Dr. Levent Köker: Bir defa önce herhalde şunu belirteyim, Türkiye anayasa 

meselelerini genel olarak hep Avrupa devletlerinin yaşadığı anayasa meseleleriyle 

paralel bir biçimde tartışıyor. Ne demek istediğimi şöyle genel bir örnekle söyleyeyim, 

birkaç noktayı hatırlayalım. 1789’dan I. Dünya Savaşı’nın bitimine kadar anayasalar 

daha ziyade mutlak monarşileri, meşruti monarşilere dönüştürmek üzere yapılmış 

olan şeyler. Pek orada cumhuriyetçi, ulus devletçi anayasalar olmadığını görüyoruz. 

Nitekim bizim Tanzimat dönemimiz ve 1876 Anayasamız da bu bağlama oturur 

zannediyorum. 1856’dan beri Paris Antlaşması’ndan beri Avrupa devletler sisteminin 

bir parçası olan Osmanlı Devleti ve onun halefi olan Türkiye Devleti bu sürecin hiç 

dışında kalmadı. 1918’den II. Dünya Savaşına kadar olan süreçte monarşilerin yerini 

ulus devlet temeline dayalı cumhuriyetçi anayasaların almakta olduğunu görüyoruz. 

İşte Almanya’da Weimar, ise bizde de 1924 Anayasası bu da o bağlama oturtulabilir, 

zannediyorum. II. Dünya Savaşından sonra ise işte en önemli örneğim 1961’de 

model almış gibi göründüğümüz 1961 Anayasası’nın ilham kaynağı bir anlamda 

olmuş olan 1949 Bonn Anayasası. Yani daha insan hak ve özgürlüklerine öncelik 

veren, hukuk devleti mekanizmalarına işte bir anayasa yargısını, idari yargı sistemini 

gündeme getiren bir yeni anayasalaşma dalgası. Ondan sonraki süreç ise biraz biz o 

sürecin yabancısı gibi kaldık. Yani 1973’te yanılmıyorsam Portekiz’de başlayan sonra 

1975’te İspanya’yla devam eden otoriter rejimlerden demokrasiye geçiş sürecinde 

anayasa yapımı gündeme geldi. Avrupa ve özellikle Güney Avrupa ülkelerinde. 

Yunanistan’da buna dahildir. İşte Albaylar Cuntası’nın 1974’de sona ermesiyle ve o 

anayasaların içinde 1978’deki İspanya’da yapılan anayasa bugün bana sorarsanız, 

dünyanın herhalde en demokratik iki üç anayasasından birisidir. Bundan sonraki 
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süreçte ise yani biraz dışında kaldığımız dediğim ve anayasa meselelerini tartışmaya 

dönük konular bakımından bugün konuştuğumuz konular 1991’de Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasından sonra ortaya çıkan durumla ilgili. Çünkü eskiden Sovyetler Birliği’nin 

içinde yer alan birçok devlet bağımsız oldu ve bunlar yeni anayasa yapma sürecini 

yaşamaya başladılar. İşte bu sürece yardımcı olmak için bizde de gündeme sık sık 

gelen Avrupa Konseyi bünyesinde “Venedik Komisyonu” diye bilinen Avrupa Hukuk 

Yoluyla Demokrasi Komisyonu diye bir komisyon kuruldu ve bu ülkelere 

anayasalarını yapılması konusunda aslında danışmanlık niteliğinde de raporlar 

hazırlamak suretiyle hukuki ve istişari yardımlarda da bulunan bir komisyondan 

bahsediyoruz. Bu sürecin içinde çok daha önemli belki bir başka anayasa süreci 

yaşandı. Avrupa Birliği anayasa yapmaya çalıştı ve biliyorsunuz Avrupa Birliği 

Anayasası başta olmadı. Şimdi ise Lizbon Antlaşması çerçevesinde böyle bir 

anayasallaşma sürecinin belli noktasına gelindi. Şimdi bunları söylememin sebebi şu; 

bizim bugün kendi anayasa meselelerimizi tartışmamız bu bağlamın dışında 

düşünülemez. Türkiye toplumunun kendine özgü bölünme çizgilerini çok daha 

derinleştiği, netleştiği, kutuplaşmanın çok görünür hale geldiği bir ortamdayız. Ama 

bu meseleleri düşünürken işte Avrupa Birliği ve Avrupa’nın diğer ülkelerinin özellikle 

de Avrupa Birliği’ne biliyorsunuz işte bu Polonya’sından Ukrayna’sına kadar pek çok -

Ukrayna olmadı galiba- Macaristan, Romanya, Bulgaristan bunlar Avrupa Birliği’ne 

tam üyelik sürecinde yeni anayasa yapma sürecini de yaşadılar ve yeni anayasalar 

yaptılar. Şimdi bu süreçte özellikle düşünceleriyle bu sürece bir bakıma etkide 

bulunmuş olduğunu düşündüğüm Jürgen Habermas önemli yazısı yayınlanmıştı daha 

Avrupa Birliği anayasası yapılmazdan epey önce. Zannediyorum 1995 tarihlidir. 

Avrupa Birliği’nin neden bir anayasaya ihtiyacı var diye makalenin başlığı bu. 

Habermas bu yazısında Avrupa Birliği’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olmasını şöyle 

özetliyor; ben kendisine haksızlık etmiyorsam buradaki fikrine. Ulus devlet 

bağlamında bu tarihe kadar kazanmış olduğunuz birtakım hak ve özgürlüklere dayalı 

demokratik bir düzen fikri ve pratiği var. Şimdi biz bu hak ve özgürlüklere dayalı 

hukuk devleti niteliğindeki bir demokrasi sistemini ulus devlet bağlamının ötesine 

taşıyıp ulus üstü bir çerçeveye taşıyoruz. O yüzden Avrupa Birliği’nin bu ulus devlet 

pratiğinde sahip olduğumuz demokratik kazanımları ulus üstü bağlama taşıyacak bir 

anayasaya ihtiyacı var. Anayasa Avrupa Birliği’nde bunun için var diye bir cevabı 

vardı. Zannediyorum Türkiye’nin de neden yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu eğer 

sorulacak olursa, sorunun cevabını bu şekilde vermek bana daha doğru geliyor. Yani 

Türkiye’nin Cumhuriyet öncesinden aslında başlamış olan ama Cumhuriyetle birlikte 

belli bir ivme kazandığını düşüneceğimiz ama ulus devlet ideolojisi bağlamında 

problem yaratmaya başlayan birtakım demokratik kazanımları var. Bunu şimdi yeni 

bir bağlama taşıyan ve Türkiye toplumunun aslında homojen bir ulus devlet 

niteliğinde olmasını hedefleyen, başlangıçtaki projeyi biraz aşan ve hatta onu biraz 

bozan bir yeni anayasaya ihtiyacı var diye -biraz provakatif olduysa onu şimdi açmak 

isterim-.  

 

Şimdi anayasaları biz bu tartışmalar bağlamında, ne zaman anayasa konuları 

gündeme gelse birkaç bakımdan tasnif ediyoruz. Mesela anayasaların 
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değiştirilmelerinin kolaylığı ya da zorluğu bağlamında sert ve yumuşak 

anayasalardan bahsediyoruz veya yeni anayasa tartışmalarında bugün de gündemde 

olan işte anayasaların uzun ya da kısa olmalarından bahsediyoruz. Genellikle işte 

kısa anayasa ihtiyacını seslendirenler nedense bizde milliyetçi muhafazakâr 

kesimden gelen politik görüş sahipleri. Anayasada yer alması gerekmeyen pek çok 

konunun anayasaya sokuşturulmuş olduğuna bahisle bunların bir anayasada aslında 

yer almaması gerektiğini söylüyorlar. Bu doğru olabilir yanlış olabilir ama esas 

itibariyle anayasaların kısalığı ya da uzunluğu bence çok önemli bir şey değil. 

Anayasalar esas itibariyle içeriklerine başka bir açıdan yaklaşmakta mümkün. 

Nitekim uluslararası literatürde Türkçeye nasıl çevireceğim konusunda tam da emin 

olamadığım bir türlü Fin ve Fik Anayasalardan bahsediliyor ki bu uzun ya da kısalık 

meselesi değil. Bunu ben ince ve kalın anayasa diye belki tercüme edebiliriz diye 

düşündüm. Ama buradaki incelik ve kalınlıktan kasıt anayasa metninin uzunluğu, 

ayrıntılı olması veya kısa metin olması filan değil. Bu iki anayasa arasında yani ince 

ve kalın diye tercüme edebileceğimiz iki anayasa türü arasındaki ayrım şuna 

dayanıyor. Bir anayasa klasik olarak devlet organlarının teşkilatlanmasını düzenleyen 

hükümleri içerir, bir de bunun yanında insan hakları ve temel hürriyetleri bir belki 

katalog gibi sıralar. Onların güvence altına alınması için çok daha ayrıntılı olabilecek 

ve hatta olması gereken en başta da yargı bağımsızlığı gibi birtakım hukuk devleti 

mekanizmalarını yerleştirir, bununla yetinir. Bunun ötesine geçen bir başka boyut 

taşımaz. Buna benim çevirim yerindeyse “ince anayasa” diyebiliriz ya da bir 

anayasada bundan daha başka bir şeyin yüklenmemiş olması gerekir o metne. O 

manada hani yüksüz bir anayasa, hafif bir anayasadan bahsedebiliriz. İkinci tür 

anayasa ise yani İngilizlerin Fik dediği bu Joseph Raz’ın 1998’de yaptığı bir ayrıma 

dayanıyor, yanlış bilmiyorsam. Bu Fik anayasalarda yani kalın diye çevirebileceğimiz 

anayasalarda ise bence yüklüde diyebiliriz. Anayasalar sadece devlet organlarını 

düzenlemiyorlar. Yani yasama, yürütme, yargı nasıl oluşur, bunlar arasındaki ilişkiler, 

sorumluluklar, yetki dağılımı nasıldır, sadece bunları düzenlemiyor. Hak ve 

özgürlükleri de içeriyor, hukuk devleti mekanizmalarını da getiriyor filan. Bir o yüksüz 

anayasa diyebileceğimiz şeyler var ama yükünü ağırlaştıran bir şey daha var bu 

anayasalarda. Bu anayasalar literatürde bu lisanda geçtiği için ulusalcı ya da 

milliyetçi anayasalar yani bu anayasalar esas itibariyle devlet organlarını ve temel 

hakların güvencesini düzenlemekle yetinmeyip bir de üstüne vatandaşların 

kimliklerini belirlemeye, onların nasıl bir hayat yaşayacaklarını tayin etmeye, onların 

kim olduklarını özellikle de siyasi toplumsal kimliklerini şekillendirmeye dönük hem 

normlar içeriyorlar hem de kurumlara sahipler. Böylece bir yük daha üstlenmiş oluyor 

anayasa. Sosyal olarak devletin vatandaşlarını da aynı zamanda şekillendiren bu çok 

anlaşılır bir şey. Çünkü milliyetçi anayasalar ya da ulusçu anayasalar bir devletin 

vatandaşlarının aralarındaki bütün diğer farklılıklar ne olursa olsun tek bir ulusun 

homojen türdeş bir ulusun fertleri olarak şekillendirmeyi öngörüyor. Dolayısıyla bir 

ulusal kimliğin inşası bu tip anayasaların üstlenmiş olduğu ikinci bir görev oluyor ve 

hatta bazen bu ikinci görev birincinin de önüne geçiyor. Çünkü temel hak ve 

özgürlüklerin mesela layıkı vechiyle kullanılması halinde buradaki ulusalcı hedef veya 

milliyetçi hedef pek homojen bir ulusal vatandaş kimliği yaratma hedefi bundan zarar 
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görebilirse o zaman ikinci yük yani bir homojen ulus yaratma hedefi birincinin önüne 

geçiyor. Şimdi galiba Türkiye’nin anayasa sorunlarının kaynağında özellikle 1982 

Anayasası’yla belirgin hale gelmiş olan bu homojen bir millî kimlik yaratma kaygısının 

anayasada iyice kurumsallaşmış ve bu kurumsallaşma üzerinden bunun aslında 

yasal düzeyde de toplumda pratik haline getirilecek düzenlemelerinde buna eşlik 

etmesi söz konusu. Bir iki noktayı mesela burada örnek olarak hatırlayabiliriz. Ben 

mesela Diyanet İşleri Başkanlığı’nın burada iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 senesinde çıkarılmış olan bir kanunla kuruluyor 

Atatürk zamanında. 1924 senesinde çıkarılan bu kanun işte Erkan-ı Harbiye-i 

Umumiye Riyaseti’ni filan da kaldırıyor, yerine şimdiki Genel Kurmay Başkanlığı’nı 

kurmak üzere hani Osmanlı kalıntısı birçok şeyi temizlerken bu tabi devrimci bir 

kanun. Bu kanunla birlikte Şeyhülislamlık kaldırılıyor. Şeyhülislamlık yerine Diyanet 

İşleri Reisliği kuruluyor. Diyanet İşleri Reisliği’nin bu kanuna göre görevi Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarının ahlak, itikat ve ibadet alanlarında düzenleyici olmak. 

Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ahlak, inanç ve ibadet alanları merkezde 

oluşturulan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına bırakılıyor. Şeyhülislamlığın içinde 

İslam dininin bir gereği olarak mevcut olan yani o yorumun bir gereği olarak var olan 

fıkıh yani hukuk yaratma yetkisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu için 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir fetva makamı olmaktan çıkarılması gibi bir durum söz 

konusu. Şimdi bu bir kanun, bunu anlayabiliriz. 1961 Anayasası’nda Diyanet İşleri 

Başkanlığı anayasal statüye kavuşturuluyor ve bir anayasa kurumu haline geliyor. 

Sadece bir cümle var merkezi idare içinde Diyanet İşleri Başkanlığı kurulur diye. 

Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı’nın nasıl çalışacağı belli değil. Ama 1982 Anayasası 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği 136. maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı 

sadece bir kurum olarak zikretmekle yetinmiyor, o kurumun görevini de söylüyor. 

Diyor ki her türlü siyasi görüşün dışında kalarak milletçe bütünleşme ve dayanışmayı 

amaç edinerek görev yapar diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Şimdi milletçe 

bütünleşmeyi ve dayanışmayı amaç edinmek bir siyasi amaçtır. Dolayısıyla her türlü 

siyasi görüşün dışında kalarak 12 Eylülcülerin anladığı anlamda bir şey herhalde bu 

milletçe bütünleşmeyi ve dayanışmayı nasıl sağlayacak Diyanet İşleri Başkanlığı? 

Nitekim Özel Kanun’da ve bunu 24. maddeyle getirilmiş olan zorunlu din dersleri 

bunun pratikte işleyişinde Diyanet İşleri Başkanlığı yani Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının çocuklarının hangi dine ne şekilde inanacakları eğer gayrı müslim 

değillerse o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tayin ettiği biçimde bir kişilik 

şekillenmesi oluyor. Bunun Avrupa Konseyi üyeliğimiz bağlamında Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi nezdinde ne gibi kararlara neden olduğunu da işte Alevî 

yurttaşlarımızın açmış olduğu davalarda verilen kararlarda galiba bir tane aslında 

ama hatta Danıştay’ın vermiş olduğu iki karar örneğinde filan görüyoruz. Neyse yani 

bu çok açık. Punu pekiştirmek üzere bu yetmiyormuş gibi Siyasi Partiler Kanunu 89. 

maddesine laikliğin korunması başlığı altında anayasada yazılan Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın konumunu değiştirmeyi hedefleyen siyasi parti programı olamaz diye 

bir düzenleme var, kapatma sebebi. Yani böyle bir birbirini tahkim eden bakın 

anayasanın içinde var olan bir ulusal homojen kimlik yaratma bu işin dini tarafı. Bir de 

işin etnik tarafı var, yani biliyorsunuz anayasamızın önemli meselelerinden bir tanesi 
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Türkiye’de etnik olarak homojen olmayan yapının etnik olarak homojenmiş gibi 

sunulması. Ama bunun etnik bir dilde sunulmuyormuş gibi yapılması. Yani Türk 

devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür şeklindeki anayasa 

maddesinin yazılışında zaten bu 1961 Anayasası’nda da aynı madde var. Bu 

maddenin bu şekilde yazılması 1961 ve 1982 Anayasalarında. Yani Atatürk 

zamanının anayasasında 1924 Anayasası’nda bu madde böyle yazılmamış başka 

türlü yazılmış. Şimdi anayasanın hiçbir yerinde Türk devleti lafı geçmiyor, sadece bu 

maddede geçiyor birde başlangıçta geçiyor. Birinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının, Türkiye Devleti bir cumhuriyettir diyor, Türk Devleti bir cumhuriyettir 

demiyor. Dikkat buyurursanız üzerinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası Türkiye 

13. yüzyıldan itibaren İtalyan tacirlerinin buradaki varlığından itibaren “Turkiya” diye 

adlandırılan bir coğrafyadır. Dolayısıyla Türkiye devleti bu coğrafyayı anlatır, bu 

coğrafya üzerindeki devleti anlatır. Ama Türk devleti dediğiniz zaman Türk devletine 

vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür dediğiniz zaman Türk olmanın şartı 

Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmak oluyor. Yani Türklük kimliği devletin 

Türklüğünden sonra geliyor. Nitekim bunu milliyetçi bazı siyasi kadrolarda eleştiri 

konusu yapmaktadırlar. Mesela devletin ülkesiyle milletiyle bölünmez bir bütünlüğü 

lafını eleştiren bir milliyetçi siyasetçi devletin milleti olmaz ki diyor, milletin devleti olur. 

Yani milli kimlik devletin kimliğinden önce gelmelidir şeklinde bir yaklaşımla. Şimdi 

dönelim 1924 Anayasası vatandaşlık tanımına. 88. maddede diyor ki Türkiye 

ahalisine din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin vatandaşlık bakımından Türk ıtlak olunur o 

zaman ki lisanla. Yani Türk denir. Şimdi bir özeleştiri yapayım. Malum benim de 

içinde bulunduğum bir anayasa taslağı hazırlayan bir komisyon vardı Ergun 

Özbudun’un başkanlığında. Biz bunu açıkçası demokratik bir ifade zannettik. Yani 

Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür ifadesinden daha 

demokratik birşey. Çünkü vatandaşlık bakımından Türk denir diye. Dolayısıyla bir 

alternatif olarak bu maddenin benimsenebileceğini düşündük. Fakat sonradan 

keşfettik ki bu anayasanın 1924 Anayasasının vatandaşlık maddesinin meclis 

görüşmelerinde maddenin ilk hali şöyle; Türkiye ahalisine din ve ırk ayrımı 

gözetilmeksizin Türk denir. Hamdullah Suphi Tanrıöver söz alıp itiraz ediyor. Diyor ki 

içimizde gayrı müslimler var, bunlar Türk değildir. Bunlara Türk diyemeyiz. 

Dolayısıyla eğer bunlara Türk denecekse sadece vatandaşlık bakımından Türk 

diyebiliriz. Bunun da maddeye eklenmesi lazım. O yüzden önerge veriyorum diyor, 

Türkiye ahalisine din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin vatandaşlık bakımından Türk ıtlak 

olunur, Türk denir. Bu şimdi açıkça Türk kelimesinin burada etnik bir manada 

kullanıldığını bize gösteren bir anlayış ve bu meclis tarafından kabul ediliyor. Şimdi 

burada ortaya çıkan sorun birkaç tane. Birincisi gayrımüslim Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının biraz eksik vatandaş gibi görülmesi yolunda ki bunun pratiği işte 

1936 vakıf meselesinde filanda çıkıyor. Yargıtay’ın 1970’lerde verdiği yerli yabancılar, 

yabancı Türk vatandaşları filan, yani gayrı-müslim olanları Türk görmemek gibi. Ama 

bir başka önemli sorun daha var, sonucu daha var. Gayrımüslim olmayanların hepsi 

de Türk olmuş oluyor. Halbuki 1923 Lozan Görüşmeleri yapılırken Türkler ve Kürtler 

tek bir halk oluştururlar. Çünkü hepsi Anasır-ı İslâmiye’dir diye Musul sorununu 

çözmek için plebisit önerisinde bulunmuştuk. Yani Türkleri ve Kürtleri birleştiren temel 
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kimlik unsuru Müslümanlıktı. Bakın burada da bir problem var. Dolayısıyla 1925’ten 

itibaren Türk isyanlarının ve bugün gelinen noktadaki Kürt Sorunun hangi boyutlarda 

ortaya çıkmasının nerelere dayandığını da görebiliyoruz. Bu anayasanın aslında 

yüklü olmasından kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla Türkiye eğer istikbalde ciddi 

anlamda başkanlık sistemi önemli ve tartışılabilir ama. Bu meselelerin can alıcı temeli 

bu yeni anayasamız veya değiştirilecek olan anayasamız bir homojen ulus kimliği 

üzerine inşa edilmekte ısrarcı olacak mı olmayacak mı? Yani kalın bir anayasa, yüklü 

anayasa olmaya devam edecek mi etmeyecek mi? Bence şuna dikkat etmemiz 

lazım. Uluslararası alanda literatüre girmiş bir kavram daha var şimdi bunun 

Türkçesinde tedrici anayasa ya da tedrici anayasalaşma süreci diye belki ifade 

edebiliriz. Yani incrementals anayasa diye. Bu toplumların eğer Türkiye bölünmüş, 

kutuplaşmış bir toplumsa anlaşamadığımız konular var ve ulusal kimliğin nasıl ifade 

edileceği bunun başında geliyor. Laiklik, dini mesele, bunun başında geliyor. Bunları 

anayasanın dışında bırakmak bunları anayasa meselesi haline anayasada bir 

düzenleme haline getirmemek ama ileride bunların bir anayasa meselesi haline 

gelebileceğini de kabul etmek. Dolayısıyla burayı boş bırakırsak bu boş bıraktığımız 

alanda toplum ileride kendisi bir anayasa hükmünü yazabilir. Ama yazdığımız 

takdirde, yazmaya devam edip bunun kurumlarını oluşturmaya çalıştığımız takdirde 

bu sorunların üstesinden gelmemiz zannediyorum mümkün olmayacaktır. Bu kalın 

anayasadan sarfı nazar gibi bir noktada bulunuyoruz. Ama bunu kabul 

edebileceğimiz bir siyasi ortamınız var mı? Beni de umutsuzluğa sevk eden şey böyle 

bir ortamda bulunmadığımız.  

 

Soru : Benim de sizlere bir sorum var, ilave olarak. Benim sorum İspanya’da bir 

şeyler yaşandı sanıyorum. Onlar o etnik sorunları anayasayla mı çözdüler, bu konuda 

acaba bilgi verebilir misiniz, eğer bu konuda daha önce çalışmalarınız olduysa? 

 

Prof. Dr. Levent Köker: İspanya Anayasası’nın yapılış süreciyle ilgili çok ayrıntı 

bilmeme rağmen çok enteresan tabi bilgiler var, mevcut. Birincisi bir defa İspanya 

Anayasası’nı kral özel olarak kendisini geriye çekerek hazırlattırıyor ve bu tabi 

Franco’nun ölümünden önce çıkartmış olduğu bir kanuna dayanır. Yani ben öldükten 

sonra kral gelsin türünden bir kanun çıkarmış Franco 1970’li yıllarda. Franco ölünce 

Juan Carlos geliyor genç yaşta bir kral. O Frankist yani faşist İspanya rejiminin faşist 

kadroları arasından da devşirilmiş insanların da olduğu böyle bir uzlaşmacı bir 

süreçte bir anayasa yapılıyor. Benim söyleceğim bu değil. Yani İspanya 

Anayasası’nın başlangıç bölümünde diyor ki tüm İspanyalıların ve İspanya’da var 

olan farklı kültürlerin, geleneklerin, dillerin, kurumların mevcudiyetini ve onların insan 

haklarından yararlanmaları pratiğine saygı gösterir, bunları tanır ve kabul eder. 

Bölgeli bir devlet tesis ediyor. Bölgeli devlet hem coğrafi anlamda bölgeli hem 

İspanya içinde var olan Bask, Katalan, Endülüs gibi çeşitli halkların kendi milliyet 

diyor ona milliyetlerin, nasyonelitelerin kendilerini ifade edebildikleri ve coğrafi 

sınırlarla ilgili olmayan bir tek şey söyleyeyim. Barcelona’ya yaptığım bir yakın 

ziyarette Barcelona Belediyesi’nin önünde 5 tane bayrak vardı, İspanya Bayrağı, 

Avrupa Birliği Bayrağı, Barcelona Şehri’nin Bayrağı ve Katalanya Bayrağı. 
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Dördüncüsü bir flamaydı, onun ne olduğunu öğrenemedim. Yani böyle bir 

İspanya’dan bahsediyoruz ve başlangıç bölümünden. Bizim başlangıç bölümümüzün 

birinci cümlesi Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin 

bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa. Benim bildiğim kadarıyla mensubu 

bulunduğumuz Avrupa Konseyi üyeleri arasında da, Avrupa Birliği üyeleri arasında 

da hiçbir devletin anayasası böyle başlamıyor, böyle bir şey yok yani. Bir bizim 

anayasamızda var. Anayasanın böyle bir şeyi belirlemesi. Ekleme yapayım, Alman 

Anayasası’nda ve Türkiye Anayasalarında biliyorsunuz değiştirilemez maddeler var. 

Bunlar zaman zaman mukayese olarak gündeme geliyor. Mesela Almanya 

Anayasası’nın değiştirilemez maddesi 2 tane: 1. ve 20. Madde. 1. madde insan onuru 

çiğnenemez, bütün devlet organlarının görevi buna saygı göstermektir diyor. Bunu 

değiştiremiyorsunuz. Bizde ise başlangıcı değiştiremiyorsunuz. 2. maddede yer alan 

toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına dayalı 

Atatürk milliyetçiliğine bağlı filan bunları değiştiremiyorsunuz. 20. maddede 

federasyonu sosyal federatif bir hukuk devletidir, onu değiştiremiyorsunuz. Yani 

İspanya, Almanya ve diğer başka çağdaş demokratik devletlerin anayasalarına 

baktığımız zaman ister başlangıç bölümüne yani bu bir devlet felsefesi ortaya koyar, 

ister değiştirilemez hükümler hani hangi tür bir kimliği muhafaza ediyor buna 

baktığınız zaman bizim çok farklı bir yerde olduğumuz açık. Bu da bizim kalınlığımız 

işte. Yükümüz çok fazla ve bu yükün altından kalkamıyoruz. 

 

Soru : Levent Hocamın yeni anayasada buna katkıları sonucunda bir 

değerlendirmesi oldu. Tartışma platformunu oluşturacağınız söyledi. Kürt sorunu ve 

başörtüsü gibi sorunları bu platformda tartışabileceğimizi söyledi. Fakat ülkemizde 

şöyle bir durum var, insanlar masaya oturmadan henüz, birbirlerini vatan haini ve 

vatansever ilan ettiği bir ortamda bu platform nasıl olacak ve bunun uygulanabilirliği 

Türkiye’de şu an ne kadardır? Çünkü iktidar partisi bir anayasa paketi hazırlayıp 

muhalefet partilerinin liderlerine gittiğinde şunu gördük. Bir tanesi dedi çaylarını 

içerler giderler. Bir tanesi dedi dosyanın kapağına bile bakmayız. Sonuç olarak iktidar 

partisi de “Onlara ihtiyacımız yok, yinede bu değişikliği yapabiliriz” dedi. Üçüne de 

baktığımızda aslında bu mantıkla uyuşmuyor ve üçünün de birbirine yanlış hareketler 

yaptığını görüyoruz.  

 

İkinci sorum olarak da yani bunun uygulanabilirliğini nedir Türkiye’de yapabilir miyiz, 

şu an bu bizim için ütopya olmaktan çıkabilir mi? Nur Hocamızın değerlendirmesini 

çok önemsedim. Üzerinde konuşulabilir ve tartışma yapılabilir. Bura da şu kafama 

takıldı. Bunu eleştiri maksadıyla değil de acaba buna bir çözümü var mı tezinde? Söz 

konusu anayasa 175 sınırının siyasi iktidar için değil, halkın anayasa yapması sınırı 

için değil, mevcut siyasi iktidarın sınırı olduğunu ve halkın anayasaya her şekilde 

yapabileceğini söyledi. Fakat Levent Hocamızın da belirttiği gibi kum saati modelini 

ele alırsak sonuçta bu parlamentoya gelecek ve parlamento halkın getirdiği birtakım 

şeylerde değiştirme imkanı söz konusu olacak. Bu sınırı nasıl çizebiliriz? Yani halkın 

anayasa yapma sınırıyla siyasi iktidarın anayasa yapma sınırını bu tezinizle nasıl 

çözebiliriz? Teşekkür ediyorum.  



 23 

 

Doç. Dr. Levent Gönenç: Böyle bir şey olabilir mi olamaz mı yani oturup bir masanın 

etrafında Türkiye’nin temel sorunlarını anayasa bağlamında tartışabilir miyiz 

bilmiyorum. Ama tartışmamız gerekiyor. Çünkü ya birlikte batacağız ya da birlikte 

çıkacağız ve sonuçta Türkiye öyle bir noktaya geldi ki temel tercihlerini yapmak 

durumunda. Yani Türkiye artık 12 Eylül’deki Türkiye değil, 1960’lardaki Türkiye değil, 

1920’lerdeki Türkiye değil, Türkiye çok önemli bir noktada ve temel tercihlerini 

yapmak durumunda. Tabi burada hemen şu noktaya işaret edeyim. Anayasayı 

yapmaya nereden başlamalı diye sorarsanız bana. Anayasayı yapmaya kuşkusuz 

anayasa öncesi var olması gereken temel uzlaşmayı oluşturarak başlamamalı. Bu 

olmaya biliyor. Çünkü dünyada karşılaştırmalı örneklere baktığınızda bu olduğu 

zaman kitleniyor tartışmalar ve geri gidemiyorsunuz. Onun için belki anayasayı 

yapmaya veya tartışmaya nereden başlamalı? Kurumsal meselelerden, anayasa 

mühendisliğinden başlamalı. Ancak bu tarafları masa başına çekmek için bir fırsattır. 

Ondan sonra belki o sözünü ettiğimiz çok yakıcı konular, temel uzlaşma gerektiren 

konular masada konuşulabilir. Ama belki bir sonuca ulaşılamaz onu bilmiyorum. Ama 

konuşulması dahi çok önemlidir. Fakat hani eğer sıralaması ne olacak derseniz ben 

kurumsal tasarımın, denetleme dengeleme mekanizmalarının işin başlangıcı olması 

gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu somut bir kazanımdır. Bunları konuşmaya 

başladıktan sonra dediğim gibi ya Levent Hocamın önerdiği biçimde tedrici bir 

anayasa yapımıyla bunlar ileriye bırakılır. Ama bunun ben bir sakıncası olduğunu 

düşünüyorum. Çözülmeden kalabilir. Bir de normal siyaseti bıraktığımız zaman 

çoğunluğu da bırakmış oluruz, onda bir tereddütüm var. Çünkü sizlerden daha fazla 

uzlaşma gerekiyor bu karar konular için. Ama her halükarda o strateji benimsenebilir. 

Yani sonuçta masanın başına daha kolay konular için oturulur, konuşulur daha temel 

meselelere gidilir. En azından bir siyasal hoşgörü kültürünün somutlaşması olarak bu 

düşünülebilir. Yapılır ya da yapılmaz bilmiyorum, yapmak zorundayız başka bir 

çaremiz yok.  

 

Yrd. Doç. Dr. Nur UluĢahin: Ben aslında teorik bir şey söyledim. Bizim 

öğrencilerimiz iyi bilir. Bu aslî kurucu iktidar, talî kurucu iktidar meselesinin ben bu 

ayrımın çok da sağlıklı bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Yani tali kurucu iktidar 

sadece anayasanın gösterdiği usullere uyarak anayasayı değiştirebilir dersek hiçbir 

şekilde demokratik koşullarda anayasa yapabiliriz noktasına gitmemiz mümkün 

olmayabilir. Ben bu söylediğim şeyi Amerikan Anayasası’nın ilgili maddesine ilişkin 

teorik tartışmalarda okudum. Yani sadece kendi keşfettiğim bir şey değil. O maddenin 

iki tür okunuşu olabilir. Nasıl olabilir? Yani mevcut siyasal iktidarın nasıl değişiklik 

yapacağını gösteriyor dersek o zaman kurucu iktidarın asıl sahibi olan halkın 

demokratik koşullarda anayasa yapamaması gibi bunu söylemek gibi abes bir 

duruma düşmemiş oluruz. Bilmiyorum anlatabildin mi? Yani genellikle mevcut siyasal 

iktidarda işte çoğunlukçu demokrasi koşullarında belirlendiği için orada birtakım 

sıkıntılar var ama biz burada neye dikkat çekmeye çalıştık. İşte halkın başka birtakım 

yöntemlerle, sivil toplumla, örgütler aracılığıyla geniş bir zamana yayılacak 

tartışmayla tüm kesimlerin katılımıyla oylaşmayla yapılacak bir anayasaya işte böyle 
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bir toplum sözleşmesine dikkat çektik. Bunun tabi ki yani meclisteki bir siyasal 

görüşün çoğunluktaki siyasal partinin anayasayı yeni bir anayasa yapması bir daha 

böyle bir süreç içerisinde anayasa yapması arasında anayasanın meşruluğu 

tartışmasında çok ciddi fark olacaktır. Ben bunu vurgulamaya çalıştım. 

 

Soru: Sorum Nur Hocaya olacaktı. Hocam başkanlık sistemiyle ilgili olarak daha 

önce konuşmuştuk. Parlamenter sistem mi başkanlık sistemi mi bunu konuştuk. Ama 

daha sonradan benim aklıma bir soru takıldı, ikisinin de artı eksilerini konuştuk.  

Türkiye milletvekilliği bu yeni anayasada böyle bir değişiklik olursa tüm bu tartışmaları 

sona erdirir mi ne diyorsunuz? Türkiye milletvekilliği bir çözüm mü? Yani sonuçta 

barajı söylüyorlar, baraja karşı çıkılıyor. Başkanlık sistemi taraftarları diyor ki istikrar 

gelecek.  

 

Yrd. Doç. Dr. Nur UluĢahin: Şimdi ben bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. 

Ayrıca dikkat çekmek istediğim başka bir şey var bunu daha öncede söylemiştim. 

Ben başkanlık sistemi tartışmasını pek anlayamıyorum. Çünkü başkanlık sistemi 

genellikle hükümet istikrarsızlığı nedeniyle parlamenter sistemlerde biliyorsunuz 

yürütme, yasamanın güvene dayalı olduğu için parlamenter sistem hükümet 

istikrarsızlığını beraberinde getiriyor. Oysa başkanlık sisteminde başkanın görev 

süresi sabit olduğu için burada bir problem yok. Genellikle parlamenter sistemler öyle 

koalisyonlardan, koalisyonların sürekli bozulup yeni koalisyonların kurulması, 

hükümet istikrarsızlığı problemlerinden sıkıntı yaşadıkları zaman başkanlık sistemi 

formülüne yönelirler. Türkiye’de ise 1982 Anayasası döneminde ben hep şuna 

şaşırarak bakıyorum. Merkez sağ iktidarlar ne zaman güçlülerse şu anda olduğu gibi 

istikrarlı bir yönetim varsa buna ilişkin hiçbir problem yoksa ki bence bu aslında 

Türkiye’yi gerçekten çok ciddi problem getiriyor, bu kutuplaşma veya kamplaşma 

adına. Böyle bir dönemde hani parlamenter sistemdeki başbakan, başkanlık 

sistemindeki başkandan çok daha güçlüyken böyle bir arayış içerisine giriyorlar. 

Bunun nedenini düşündüğümde yani Türkiye’de hep merkez sağ iktidarda oluyor 

ama bu bir tehdit altında süren bir iktidar işte her an darbe olabilir, muhtıra olabilir, 

367 kararı gibi yargı işe karışabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Herhalde bu kesimler bu 

kadar uzun süre iktidar yaşamalarına rağmen kendilerini yeterince güvende 

hissetmiyorlar ve başkanlık sistemini bir çözüm olarak görüyorlar diye düşünüyorum. 

Ama başkanlık anayasası iç çelişkilerden muzdarip bir anayasa. Nedir bu iç çelişki, 

hem yürütmeyi tek elde toplayarak güçlü bir yürütme yaratmaya çalışıyor hem de 

iktidarın iktidarı durdurması gerekir diyerek yani devlet mekanizmasını, 

mekanizmanın bütününü içten içe zayıflatıyor. Dolayısıyla güçlü bir yönetim aygıtı 

ortaya çıkmıyor başkanlık sisteminde. Herhalde Türkiye’de bu güçlü yürütme 

arayışına yani Amerikan kurucu babalarının gücü tek elde toplama merakına, biz 

oraya dikkat ediyoruz. Diğer tarafa dikkat etmiyoruz. Oysa dünyanın en aktif yasama 

organı başkanlık sisteminde yani herhalde mevcut siyasal iktidar bunun farkında olsa 

başkanlık sistemini istemeyecek. Galiba Türkiye’de siyasal iktidar bu konuda çok 

ciddi bir hata yapıyor 2007 değişikliğiyle. Düşününce %50+1’le bir başkan hani iki 

turlu sistemin sonucunda seçilecek diye düşündüğümüzde. Yani iktidar olabilen 
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parlamenter sisteminin içerisinde tek parti hükümeti kurabilen bu hükümet, başkanlık 

sisteminde yürütmeyi herhâlde %90 olasılıkla elde edemeyecek. O nedenle ben bu 

tartışmayı gerçekten anlamıyorum. Bu samimi tartışma mı samimiyse hiçbir şeyin 

farkında olmadıklarını düşünüyorum ya da samimi değil ve bana kalsa ben aslında 

hiç tartışmak istemiyorum. Çünkü Türkiye’nin işte Levent Hocamın özellikle dikkat 

çektiği bu işte o homojen toplum mayasının tutmamış olmasından kaynaklanan çok 

ciddi bir sıkıntısı var. Bu bölünmüş toplum yapısının sıkıntılarını anayasanın çare 

olması gerekiyor. Özellikle işte etnik milliyetçilik ve din boyutunda bizim yeni bir 

konsensüse ulaşmamız gerekiyor. Bence parlamenter sistem çok güzel işliyor, 

gerçekten güzel işlediğini düşünüyorum. Yani koalisyonlardan sıkıntı çekiyor olsak 

ben yinede başkanlık sistemidir demem. Buna ilişkin başka örneklerim var. 

 

Prof. Dr. Mehmet Turhan: 12 Eylül 1980 öncesini de çok iyi hatırlıyorum. Ben 

Anayasa Hukukçusu olduğum günden beri sürekli bu tartışmanın içinde kaldık. Yani 

başkanlık sistemi mi yarı başkanlık sistemi mi veya parlementer hükümet sistemi mi? 

12 Eylül’den önce gerçekten ülkede 1970’li yıllarda çok iyi hatırlayacaktır Nami 

Hocamız. Korkunç bir hükümet istikrarsızlığı vardı. Yani kurulan hükümetler kısa 

ömürlü oluyordu, hatta kurulamıyordu, uzun süre mecliste güvenoyu almamış 

hükümetler hükümet etmek zorunda kalıyordu. Hatta bir keresinde Ecevit dedi ki ben 

bu kadar süre iktidar hükümet olarak kalmam ayrılacağım dedi, ayrılsa ne olacaktı 

onlar tartışılacaktı. Yani o dönemde de başkanlık sistemi istenmedi. 12 Eylül 1980 

Darbesi’nden sonra özellikle Kenan Evren yani anayasayı hazırlayanlar başkanlık 

hükümet sistemi istediler. Bunun üzerine çok iyi hatırlıyorum, biz Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’yle Ankara Hukuk Fakültesi birleşti. Oranın Kamu Hukukçuları ve Anayasa 

Hukukçuları bir araya geldi biz parlamenter hükümet sistemimizi savunan metin 

hazırladık. Bu metin entelektüellerin büyük bir kısmında parlamenter sistemi istiyordu, 

metinin etkisi çok oldu cuntacıların üzerinde ve değiştirdiler. Yalnız değiştirilirken 

şöyle bir şey yaptılar. Yine yürütme organında Cumhurbaşkanını fazla 

yetkilendirdiler. Parlamenter hükümet sisteminde olmadığı ölçüde fazla yetkilere 

sahip oldu. Fakat halk tarafından seçilmez oldu ve  aynı zamanda yine sorumsuz 

oldu. Zaten bir bozulma oldu, 1961’deki sistemden bir farklı bir sistem haline geldi. 

Bunu sadece tarihsel olarak hatırlatıyorum. Yani o dönemde istenmesinin nedeni 

hükümet istikrarsızlığıydı, onu da belirteyim. 

   

Prof. Dr. Mustafa Akkaya: Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum.  

Ö  


