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TÜRKİYE’NİN ANAYASA SORUNU 

 

Prof. Dr. Mehmet Turhan: 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 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. 

 

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. 

 



Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin: 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. 

 

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. 

 


