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ÖNSÖZ
TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971
yýlýnda, Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun
olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum
örgütüdür.
TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin, düþünce, inanç ve giriþim
özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katýlýmcý demokrasi anlayýþýnýn, liberal
ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarýnýn ve sürdürülebilir
çevre dengesinin benimsendiði bir toplumsal düzenin oluþmasýna ve geliþmesine
katký saðlamayý amaçlar.
TÜSÝAD, Atatürk'ün öngördüðü hedef ve ilkeler doðrultusunda, Türkiye'nin
çaðdaþ uygarlýk düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý içinde, kadýn-erkek eþitliðini
siyaset, ekonomi ve eðitim açýsýndan gözeten iþ insanlarýnýn toplumun öncü ve
giriþimci bir grubu olduðu inancýyla, yukarýda sunulan ana gayenin
gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü olarak,
giriþimcilerin evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde
çaba sarf eder; küreselleþme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal
refahýn, istihdamýn, verimliliðin, yenilikçilik kapasitesinin ve eðitimin kapsam
ve kalitesinin sürekli artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini esas alýr.
TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda, ülkemizin
ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi þekilde
deðerlendirerek ulusal ekonomik politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur.
Türkiye'nin küresel rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa
Birliði (AB) üyeliði sürecini desteklemek üzere uluslararasý siyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi için
çalýþmalar yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel ve yerel
geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur, projeler geliþtirir
ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.
TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve önerilerini
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), hükümete, diðer devletlere, uluslararasý
kuruluþlara ve kamuoyuna doðrudan ya da dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar
aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket
birliði oluþturmayý hedefler.

TÜSÝAD misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde
bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn
oluþturulmasýný saðlar.
Bu çalýþma, TÜSÝAD'ýn giriþimiyle yeni Anayasanýn beþ önemli boyutunu ele
almak üzere, akademisyenler ve kanaat önderlerinin katýlýmýyla 2 Kasým 20101 Mart 2011 tarihleri arasýnda düzenlenen yuvarlak masa toplantýlarýnda
yapýlan tartýþmalardan çýkan sonuç raporlarýný ve bu toplantýlarýn eþ
koordinatörlüðünü üstlenen Prof. Dr. Ergun Özbudun ile Prof. Dr. Turgut
Tarhanlý'nýn yorum ve deðerlendirme raporunu içermektedir.
TÜSÝAD, Türkiye'nin demokrasi açýðý bulunduðunu, demokrasi açýðýnýn
giderilmesi için kapsamlý bir demokratikleþme giriþimi baðlamýnda birey odaklý,
hiçbir ayrýcalýða yer vermeyen, kuvvetler ayrýlýðý ilkesinin geçerli olduðu, çoðulcu
ve parlamenter sistemi esas alan yeni bir anayasa yapýlmasý gereðini uzunca
bir süredir dile getirmektedir. Bu anlayýþ çerçevesinde TÜSÝAD'ýn yeni anayasa
ihtiyacýna iliþkin düþünceleri, Görüþ Dergisi'nin Ekim 2010 sayýsýnda þu kelimelerle
dile getirilmiþtir.
"Geride býraktýðýmýz referandum dönemi demokratikleþme süreci baðlamýnda
yeni ve çok önemli bir evrenin iþaretçisi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Çok
önemlidir çünkü referandum öncesindeki siyasi üslup ve kamplaþtýrma çabalarý
bir tarafa býrakýlýrsa, referandum sonucu, hem evet diyenler hem de hayýr
diyenler açýsýndan geniþ bir sorumluluk alaný yarattý, bir yerde her kesim kendini
bu sorumluluk alanýna baðladý. Bu sorumluluk alaný, seçmenleri de, STK'larý
da, siyasi partileri de baðlamaktadýr. Nedir bu sorumluluk alaný? Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn ilk defa kendi talepleri çerçevesinde, kendilerine
ait ve sivil bir anlayýþ ile yeni bir Anayasa yapmalarý perspektifinde bir sonuca
ulaþmanýn gerektirdiði söylem ve eylemlerdir. Ýþte bu çerçeve, her birimizin
sorumluluk alanýný tanýmlamaktadýr. Önemli olan, yeni, sivil ve bize ait bir
Anayasa yapma heyecanýný yitirmemek ve miyopik çekiþmelere mahal vermeden
bu heyecaný 21. yüzyýla yakýþýr, hatta örnek nitelikte bir Anayasa hazýrlamaya
odaklanmaktýr. Bu heyecan hiç þüphesiz toplumumuzun arzu ettiði huzurun
ve refahýn ayrýlmaz parçasý niteliðindedir."
Toplantýlar dizisini duyurduðumuz Eylül 2010 tarihli basýn bültenimizde
ise, seçilen konularý ve süreçten beklentilerimizi þu kelimelerle ifade etmiþtik:
"Toplumumuzda her kesimin yeni anayasadan beklentisinin farklý olmasý
ve yeni anayasaya kendi önceliklerine göre anlam yüklemesi doðaldýr. Ancak
yeni anayasa her þeyden önce, tüm vatandaþlarýmýzýn farklýlýklarýyla bir arada

yaþama iradesini temsil eden, ileri demokrasilere örnek teþkil edebilecek, vatandaþla
iletiþim gücü yüksek ve yenilikçi bir toplum sözleþmesi niteliði taþýmalýdýr.
Türkiye'nin yeni anayasaya giden yolda toplumu bölen sorunlarýný çözmek için
karþýlýklý anlayýþ, empati, diyalog ve yapýcýlýða ihtiyacý vardýr. Tarihi baðlamda
demokratikleþme süreci 3 ana mesele ile sürekli karþý karþýya kalmýþtýr. Katýlýmcý
ve uzlaþmacý bir süreçle hazýrlanacak 21. yüzyýla yakýþýr yeni anayasa, yukarýda
belirtilen ana özellikleri taþýmasýnýn yanýnda, Türkiye'nin 3 bölenini,
3 birleþtiren haline getirmeye de hizmet etmelidir."
Yukarýdaki yaklaþým çerçevesinde,"3 birleþtiren" olmasý için gayret sarf
ettiðimiz, "kimlikler", "din ve vicdan özgürlüðü" ve "kuvvetler ayrýlýðý" baþlýklarýnýn
yaný sýra, "yeni anayasanýn yapým yöntemi" ve "yeni anayasanýn temel ilke,
kurum ve kurallarý" baþlýklarý ile birlikte beþ alaný kapsayacak bir yuvarlak masa
toplantýlarý dizisi baþlatýlmýþtýr.
Yeni bir anayasa yazmayý deðil, yeni anayasaya giden yolda en temel
konularda fikirler demetini ortaya çýkarmayý amaçlayan bu çalýþma, 11 toplantýda
toplam 22 akademisyen ve kanaat önderini bir araya getirmiþtir.
Katýlýmcýlarýn belirli konularda ortak görüþlerde buluþmasý, bazý konularda
ise görüþlerin ayrýþmasý, yuvarlak masa toplantýlarýnýn doðal bir sonucu olarak
görülmelidir. TÜSÝAD tüm görüþlerin dile getirileceði bir tartýþma ortamýna ev
sahipliði yapmýþ, ülkemizde tartýþýlagelen konularda mutlaka bir fikir birliðine
varmak ve bundan bir yeni anayasa taslaðý üretmek amacýný gütmeden, yeni
anayasanýn hazýrlýk zemininin yapýcý ve canlý bir diyalog ortamýnda geliþmesine
katký sunmayý hedeflemiþtir.
Bu açýdan, bu raporda göreceðiniz fikirler ve öneriler, ülkemizde bu alanda
düþünen ve üreten zihinlerin bir derlemesi olarak deðerlendirilmelidir. Bu
derlemenin, baþta siyasi partiler olmak üzere, tüm çevrelerin, hatta her bir
vatandaþýmýzýn ve elbette TÜSÝAD'ýn önümüzdeki dönemde baþvurabileceði çok
deðerli bir kaynak oluþturacaðý inancýndayýz.
Bu yapýcý tartýþma sürecini yeni anayasa yapýmýna kadar çeþitli vasýtalarla
canlý tutma sorumluluðunu üzerimizde hissetmekteyiz.
TÜSÝAD Yönetim Kurulu, davetimize icabet ederek toplantýlarýmýzda deðerli
görüþlerini dile getiren ve yayýnýn oluþumuna katkýlarýný esirgemeyen katýlýmcýlara
teþekkürlerini sunar.
Mart 2011
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SONUÇ RAPORLARI

1. YUVARLAK MASA TOPLANTILARI SONUÇ
RAPORLARI
1.1. Yeni Anayasanýn Yapým Yöntemi
Ýki tur halinde yapýlan yuvarlak masa toplantýlarýnda katýlýmcýlar "Yeni Anayasanýn Yapým
Yöntemi" hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunmuþlardýr. Bu sonuç raporu, katýlýmcýlar arasýndaki
görüþ alýþveriþinin ana hatlarýný derleyen bir özettir.
Ýki turda cereyan eden fikir alýþveriþi esnasýnda katýlýmcýlarýn aþaðýdaki temel prensipte
uzlaþtýklarý tespit edilmiþtir:
Tümden yeni bir anayasa yapacak bir organýn yetkilerini sýnýrlayan bir pozitif hukuk kuralý
mevcut deðildir. Bununla birlikte bu nitelikteki bir organ açýsýndan, sosyolojik ve politik koþullar
ile ülkenin uluslararasý hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri ve insan haklarý gibi sýnýrlayýcý
koþullar mevcuttur.
Türkiye'de yeni bir anayasanýn dini, etnik ve ideolojik açýdan yansýz, temel hak ve hürriyetleri
çaðdaþ insan haklarý hukuku çerçevesinde ele alarak güvence saðlayan ve iþleyen anayasal
demokrasi kuran bir metin olmasý gerekir.
Türkiye'nin mevcut politik þartlarýnda, ancak 2011 milletvekili genel seçiminden sonra yapýlmasý
beklenebilecek olan yeni anayasanýn yapým sürecinin kolaylaþtýrýlmasý için, "güven arttýrýcý tedbir"
olarak adlandýrýlabilecek bir dizi tedbir alýnmasý gerekmektedir. Güven arttýrýcý tedbir olarak
aþaðýdaki anayasal ve yasal deðiþikliklere iþaret edilebilir:
 Milletvekili genel seçiminde geçerli olan %10'luk ülke barajý yüksektir ve 2011 seçiminde
daha düþük bir baraj uygulanmasý yeni anayasayý kabul edecek parlamentonun temsil
gücünü arttýrýr. (Bu asgari önerinin ötesine geçen bazý katýlýmcýlar bu tedbiri yeni anayasa
yapým sürecinin olmazsa olmaz bir koþulu olarak görmekte ve yeni Anayasayý yapacak
bir meclisin seçiminde barajýn tamamen kalkmasý gerektiðini dile getirmektedir).
 Ýfade özgürlüðünü sýnýrlayan ceza mevzuatýndaki bir dizi kanun hükmü deðiþtirilmeli ve
yeni anayasa tartýþma süreci, ifadenin özgür olduðu bir atmosferde cereyan etmelidir.
 Örgütlenme özgürlüðü de, ifade özgürlüðü için yukarýda yapýlan tespite uygun olarak aþýrý
sýnýrlamalardan arýndýrýlmalý ve özellikle siyasi partiler mevzuatý liberalleþtirilmelidir.
Yeni anayasanýn yapým yöntemi hususunda iki ana görüþ ortaya atýlmýþtýr. Bir grup katýlýmcý,
yeni anayasanýn taslak metninin, örneðin "Anayasa Meclisi" þeklinde adlandýrýlabilecek, salt yeni
anayasanýn yapým sürecinde görev yapacak bir organ tarafýndan hazýrlanmasýný, taslak metnin
sonradan olaðan yasama aþamalarýndan geçirilmesini önermiþtir. Diðer bir grup katýlýmcý ise bu
öneriye katýlmamýþ ve yeni anayasanýn en baþýndan itibaren olaðan yasama sürecinden geçirilmesini
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savunmuþtur. Bu ikinci görüþteki katýlýmcýlar içinde ise, daha önceki anayasa deðiþiklik tekliflerinin
hazýrlanmasýnda uygulanmýþ olan "Partiler Arasý Uzlaþma Komisyonu" kurulmasýný önerenler
bulunmuþtur. Üçüncü bir model ise, olaðan yasama meclisinin onayýna sunulmaksýzýn, doðrudan
halk tarafýndan seçilen geniþ temsile dayalý bir kurucu meclis tarafýndan Anayasanýn yapýlmasýný
önermektedir.
I. "Anayasa Meclisi" Kurulmasý Önerisi
Yalnýzca yeni anayasanýn taslak metnine odaklanacak, görevi taslak metnin hazýrlanmasý ile
sona erecek, resmi sýfatý haiz geçici bir organ kurulmalýdýr. Bu organýn üyelerinin belirlenmesi
ve çalýþma tarzýna iliþkin kurallar TBMM'nin yapacaðý bir yasal düzenleme ile belirlenmelidir.
Bu organýn hazýrlayacaðý taslak metin, olaðan yasama aþamalarýndan geçerek kabul veya
reddedilecektir. Yalnýzca ek bir aþama olarak, TBMM'deki kabul oyu ne olursa olsun, yürürlüðe
girmesi için referandum yapýlmalýdýr.
Bu organda görev alan kiþilerin tamamýna yakýný seçimle belirlenmelidir. Yalnýzca toplam üye
sayýsýnýn %10'u civarýnda bir uzman üyeye yer verilmelidir. Buradaki uzman üyelerin diðer
yapýlardan farký, katýlýmlarýnýn istiþari deðil, resmen tanýnmýþ ve oy hakkýna baðlanmýþ bir katýlým
olmasýdýr. Siyasal partilerin söz konusu yapýdaki aðýrlýðý, eþitlik esasýna göre belirlenebileceði
gibi, son seçimlerdeki oy oranýna göre farklýlaþmaya gidilmesi, meþruiyet açýsýndan daha yerinde
bir tercih olabilir.
Anayasayý yenileme giriþimi, uzun soluklu bir çalýþmayý gerekli kýlar. Bu organ yalnýzca yeni
anayasa ile ilgili olarak ve belirli bir süre çerçevesinde (örneðin 1-1,5 yýl) çalýþacaktýr. Dolayýsýyla
TBMM gündeminin yoðunluðundan ötürü yaþanacak gecikme ve aksamalar bu organ için geçerli
olmayacak ve kurucu meclisin sadece bu iþleve odaklanmasýna ve iç politik çekiþmelerden
olabildiðince az etkilenmesine katký saðlayacaktýr.
Geniþ bir katýlýmla hazýrlanacak olan Anayasa, bütün toplum için ortak kimlik ve uzlaþma
belgesi oluþturabilir. Birey-anayasa arasý aidiyet baðý kurulabilmesinin ilk koþulu ise, bireyin ve
toplumun bu yapým sürecine katýlmasý, görüþünün alýnmasýdýr. Geniþ temsil, siyasal rejimin temel
ilkeleri üzerinde oydaþma oluþturma fýrsatýný yaratmanýn ötesinde, Anayasanýn yaþam süresini
de uzatýr. Sadece vekillerin yazdýðý bir anayasa metni, yürürlüðe giriþinin ertesi gününden itibaren
tartýþýlmaktan kurtulamayacaktýr.
II. Yeni Anayasanýn Mevcut Yöntemlerle Yapýlmasý Önerisi
Yeni anayasa mevcut anayasal yöntemlerle yapýlmalýdýr. TBMM'deki kompozisyonun halkýn
iradesini temsil edemeyeceði yolundaki eleþtiriler, daha düþük bir ülke barajý, hatta bir defaya
mahsus barajsýz seçim yapýlmasý gibi tedbirlerle aþýlabilir.
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TBMM'de daha önce uygulanmýþ olan Partiler Arasý Uzlaþma Komisyonu gibi, resmi sýfatý haiz
olmayan ve partiler arasýnda mümkün olan bir uzlaþmayý arayan, fakat uzlaþma çýkmadýðý takdirde
oy çokluðu ile karar alabilecek bir yapý oluþturulabilir.
TBMM Anayasa Komisyonu, farklý alanlardan uzmanlarýn ve TBMM'de temsil edilemeyen
siyasi eðilimlerin, sivil toplum örgütlerinin katýlýmý için uygun yöntemler geliþtirmelidir. Anayasa
Komisyonu'ndaki görüþmelerin canlý yayýný gibi kamuoyu gözetimini arttýrýcý yöntemler de
kullanýlabilir.
Yeni anayasanýn yapýmý sürecinin, mutlaka güçlü bir uzlaþmayý gerektirdiði düþüncesinden
kaynaklanan farklý model arayýþlarý, anayasa yapma hedefine ulaþýlmasýný güçleþtirebilecektir.
III. Geniþ Temsile Dayalý Kurucu Meclis Önerisi
Olaðan yasama meclisinden baðýmsýz, temsil kabiliyeti yüksek bir kurucu meclis (Anayasa
Meclisi) kurulmalýdýr. Anayasaya ek bir madde koyularak ve bir ön referandumla (yapýlacak
Anayasanýn temel ilkeleri belirtilmek kaydýyla) yeni bir Anayasa yapmak için bir kurucu meclisin
yetkilendirilmesine onay verip vermeyeceði halka sorularak, Anayasa yapmak üzere bir kurucu
meclis oluþturulmalýdýr.
Yeni Anayasanýn olaðan yasama meclisi tarafýndan yapýlmasý halinde beþ noktada toplanabilecek
bazý zaaflar, önerilen bu yöntem ile aþýlabilecektir. Birincisi, seçim sisteminden kaynaklanan
temsil zafiyeti ve dolayýsýyla demokratik meþruiyet sorunu bu yöntemle aþýlýr. Ýkincisi, nüfusun
yarýsýný oluþturan kadýnlar en azýndan belli bir oranda Anayasa yapýmýna doðrudan katýlýr. Üçüncüsü,
olaðan yasama organýnýn Anayasayý tümden deðiþtirmesi karþýsýnda, deðiþmez maddeler nedeniyle
ortaya çýkabilecek türev kurucu iktidarýn sýnýrlarý tartýþmalarý aþýlabilir. Dördüncüsü, olaðan yasama
meclisinde yasalarýn yapýmý sýrasýnda çýkabilecek günlük siyasi çekiþmelerin Anayasa yapma
sürecine yansýmasý ve kesintiye uðratmasý da bu yöntemle engellenebilir. Beþincisi, bir süre sýnýrý
koyularak, Anayasa yapým sürecinin sürüncemede býrakýlmasý engellenmiþ olur.
100 veya 150 kiþilik kurucu meclis doðrudan halk tarafýndan, hiçbir baraj içermeksizin nispi
temsil sistemi ile yapýlacak bir seçimle belirlenmelidir. Seçim her bir siyasi partinin ülke çapýnda
aldýðý oy oranýnda temsilci bulundurmasý esasýna dayanmalýdýr. Aday göstermede muhakkak (%
40ýn altýnda olmayacak biçimde) bir kadýn kotasý olmalýdýr.
Kurucu meclis makul bir süre içinde (örn. iki yýl) Anayasayý tamamlama yükümlülüðünde
olmalýdýr.
Yeni Anayasa kurucu mecliste nitelikli çoðunlukla (üçte iki) kabul edilmelidir. Anayasa
Meclisinin demokratik meþruiyeti olaðan yasama meclisinden daha güçlü olduðundan, bu Mecliste
kabul edilen Anayasa metninin yeniden olaðan yasama meclisi tarafýndan kabul edilmesine
ihtiyaç yoktur.
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1.2. Yeni Anayasanýn Temel Ýlke, Kural ve Kurumlarý
"Yeni Anayasa'nýn Temel Ýlke ve Kurallarý" yuvarlak masa toplantýlarýnda, yeni anayasanýn
felsefesi, biçimi, anayasada hak ve özgürlükler rejimi, vatandaþlarýn yönetime katýlýmýnýn saðlanmasý
baþta olmak üzere, katýlýmcýlarýn gündeme getirdiði konular tartýþýlmýþ ve yeni anayasada hangi
ilke, kural ve kurumlarýn yer almasý gerektiðine dair genel deðerlendirme ve önerilerde
bulunulmuþtur.
Anayasanýn Temel Felsefesi
Yeni bir anayasa hazýrlanmasý ihtiyacýnýn, 1982 Anayasasý'nýn temel felsefesiyle ilgili sorundan
kaynaklandýðý göz önünde tutularak, yeni anayasa devlet odaklý deðil birey ve insan odaklý bir
felsefeyle kaleme alýnmalýdýr.
Anayasa, meþru olan-olmayan düþünce ayrýmý yapmamalý ve ideoloji bakýmýndan tarafsýz
olmalýdýr. Bu anlayýþ çerçevesinde örneðin, anayasada bir ekonomik model de benimsenmemelidir.
Yapýlan pek çok araþtýrmaya göre toplumun en büyük beklentisi olarak tespit edilen "eþitlik"
ve "adalet" kavramlarý, "özgürlük"le birlikte anayasanýn deðerler sistemini oluþturmalýdýr.
Yeni anayasa milliyetçiliðe yer vermemeli, çoðulcu bir felsefeye sahip olmalý ve farklý kimliklere
hak temelli yaklaþmalýdýr. Vatandaþlýðýn tanýmlanmasýnda "Türklük" kavramýna yer verilmeden,
vatandaþlýk baðý devletle birey arasýndaki anayasal bir iliþki olarak tanýmlanmalýdýr.
Baþlangýç Bölümü
Yeni anayasanýn Baþlangýç metni, 1982 Anayasasý'nýn tersine kýsa ve yalýn olmalý, ideolojik
anlamlar içeren ifadelere yer vermemeli, evrensel bir içeriðe sahip olmalý ve demokrasi, temel
hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüðü gibi ifadelere vurgu yapmalýdýr. Baþlangýç bölümü
anayasa metnine dâhil olmamalýdýr. Baþlangýç metninde Atatürk'ün þahsiyetine ve tarihi rolüne
saygý ve þükran içeren bir ifadeyle yetinilmeli ve Atatürkçülüðe ideolojik ve hukuki anlamlar
yükleyen referanslardan kaçýnýlmalýdýr.
Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, Baþlangýç gibi bir bölümün anayasada bulunmasýnýn hukuki bir
gereklilik olmamasý açýsýndan, yeni anayasada bu bölümün yer almamasýnýn da düþünülebileceðini
dile getirmiþtir.
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Eþitlik Ýlkesi ve Ayrýmcýlýk Yasaðý
Eþitlik ilkesi ve ayrýmcýlýk yasaðýna iliþkin düzenlemeler uluslararasý standartlara uyumlu hale
getirilmelidir. Baþta cinsiyet ve cinsel yönelim olmak üzere tüm ayrýmcýlýk temelleri açýkça
sýralanmalýdýr.
Pozitif ayrýmcýlýk anlayýþýný güçlendirecek düzenlemelere yer verilmelidir. Irkçýlýk, yabancý
düþmanlýðý ve benzeri yaklaþýmlarýn koruma görmeyeceði ve devletin bu konulara yönelik
çalýþma yürüteceðine dair düzenlemeler anayasada bulunmalýdýr.
Temel Hak ve Özgürlükler
Yeni anayasa temel hak ve özgürlükleri evrensel bir anlayýþla düzenlemeli ve güvence altýna
almalýdýr. Anayasa'da, "insan haklarýna dayanan devlet" ilkesi özellikle vurgulanmalýdýr. Temel
haklar ve özgürlükler, anayasada bu ilke doðrultusunda devlet temelli deðil insan/birey temelli
olarak düzenlenmelidir. Yeni anayasanýn, bireyin görece zayýflýðýnýn hukuk sayesinde giderilmesi
ve bireyin bu anlamda güçlendirilmesi anlayýþý çerçevesinde, hukukun üstünlüðü, bireylerin,
kurumlarýn ve idarenin hesap verebilirliði ve þeffaflýðý kavramlarýna da yer vermesi gerekmektedir.
Temel hak ve özgürlüklerin sýnýrlanmasý rejimi insan haklarýnýn uluslararasý standartlarý ile
uyumlu hale getirilmelidir. 1982 Anayasasý'nýn 13. maddesinde öngörülen mevcut sýnýrlanma
rejimi çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddelerde kimi zaman uluslararasý standartlarý
aþan nitelikte sýnýrlandýrma nedenlerine yer verilmiþ, bazýlarýnda ise hiç bir sýnýrlama nedenine
yer verilmemiþtir. Her hak ve özgürlük açýsýndan sýnýrlama nedenleri uluslararasý hukuka uygun
bir hale getirilmeli ve mevcut tutarsýzlýk ortadan kaldýrýlmalýdýr.
Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanýlmasý yasaðýný düzenleyen özel bir hükme ihtiyaç
olmayabilir. Çünkü hiçbir hak kötüye kullanýlmak amacýyla tanýnmamaktadýr. Bu bakýmdan,
kötüye kullanma yasaðýnýn doðasý gereði olarak, her hak ve hürriyetin sýnýrlarý içinde yer aldýðý
varsayýlabilir. Katýlýmcýlarýn bu yöndeki düþüncesi, 1982 Anayasasýnýn kötüye kullanma yasaðýný
düzenleyen 14. maddesinin evrensel standartlara aykýrý olarak, devlete, hürriyetleri sýnýrlamada
geniþ yetkiler tanýyacak biçimde düzenlenmesinden kaynaklanmaktadýr. Bazý katýlýmcýlar ise,
kötüye kullanma yasaðýnýn evrensel anlamýna uygun olarak düzenlenmesinin, hürriyetler rejimi
açýsýndan güvence saðlayabileceðini belirtmiþtir. Bu katýlýmcýlara göre, kötüye kullanma yasaðýnýn,
AÝHS'nin 17. maddesine paralel olarak düzenlenmesi, bu yasaðýn yargý kararlarýna yansýmasýnda
AÝHM içtihatlarýnýn esas alýnmasý, hürriyetler için önemli bir güvence sunabilecektir. Temel hak
ve özgürlüklerin, yargý organlarý dýþýnda koruma mekanizmalarý oluþturularak korunmasý ve
güvence altýna alýnmasý saðlanmalýdýr. Yeni anayasada temel hak ve özgürlüklerin sadece devlet
tarafýndan deðil devlet dýþý aktörler tarafýndan da ihlal edilebileceði gözetilerek buna uygun
düzenlemeler yapýlmalýdýr.
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Yaþama hakký kapsamýnda güvenlik güçlerine tanýnan geniþ yetkiler sýnýrlandýrýlmalý ve yaþama
hakký güvence altýna alýnmalýdýr. 1982 Anayasasý'nýn 17. maddesi muðlak ifadelere yer vererek
güvenlik gerekçesiyle insan hayatýna müdahale hakkýný öngörmüþtür. Güvenlik güçlerine verilen
þiddet kullanýlmasýna dair mevcut yetkiler toplum içerisinde de þiddetin yaygýnlaþmasýna, olaðan
ve meþru hale gelmesine yol açmaktadýr. Sýkýyönetim ve olaðanüstü hal ifadeleri yeni anayasanýn
yaþama hakkýný düzenleyen maddesinde yer almamalý ve zor kullanmanýn ancak durumun
gerektirdiði ölçüde olabileceði belirtilmelidir.
Anayasa olaðanüstü hal, sýkýyönetim, savaþ ve seferberlik hallerinde temel hak ve özgürlüklerin
kýsmen veya tamamen durdurulmasý uygulamalarýnda, uluslararasý insan haklarý hukukundan
kaynaklanan yükümlülüklere aykýrý davranýlamayacaðýný daha somut biçimde güvence altýna
almalýdýr. Bu kapsamda hangi hak ve özgürlüklerin bu hallerde dahi askýya alýnamayacaðý açýk
ve net biçimde düzenlenmelidir.
Ýnsan haklarýnýn uluslararasý standartlara uygun olarak tanýnmasý ve korunmasý amacýyla, bu
haklara koruma getiren uluslararasý sözleþmelerin kanunlarýn üzerinde olduðu hükmü
benimsenmelidir. Ayrýca bir kýsmý oldukça eski tarihli olan uluslararasý insan haklarý sözleþmelerinde
yer alan haklar ve özgürlüklerin kapsamý, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi ve diðer denetim
organlarý ile günümüzde oldukça geniþlemiþ ve çeþitlenmiþtir. Bu durum göz önünde tutularak
insan haklarýna koruma getiren sözleþmelerin yorumunda bu organlarýn kararlarýnýn da ulusal
yargý organlarý tarafýndan dikkate alýnacaðýna dair düzenleme yapýlmasý yerinde olacaktýr. Yeni
anayasa, Anayasa Mahkemesine kanunlarýn, insan haklarýna koruma getiren uluslararasý
sözleþmelere uygunluðunu denetleme yetkisi tanýmalý, bu denetim süreci itiraz yolu ile harekete
geçirilebilmelidir. Böylece, Anayasanýn 90. maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetlere iliþkin
uluslararasý sözleþmelerin kanunlarýn üzerinde olduðu anlamýna gelen hükmün, uygulamada
yargý kararlarýna yansýmamasý problemi etkin olarak çözülebilecektir.
Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru hakkýnýn kapsamýnýn
geniþletilmesini önermiþtir. Buna göre, bireysel baþvuru yolunu açan düzenleme sadece Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nde yer alan haklarla sýnýrlýdýr, halbuki mevcut Anayasa'da yer alan
haklar ve özgürlükler listesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nde yer alan haklar ve özgürlüklerden
geniþtir. Bu sebeple bireysel baþvuru yolunun kapsamý Anayasa'daki tüm haklarý içine alacak
þekilde geniþletilmelidir. Diðer katýlýmcýlar ise, bireysel baþvuru hakkýnýn sosyal haklarý kapsayacak
ölçüde geniþletilmesinin, Anayasa Mahkemesine temsili demokrasi ve hukuk devletinin doðasýyla
baðdaþmayan geniþ bir takdir yetkisi tanýyacaðýný öne sürmüþtür. Bu katýlýmcýlar, bireysel baþvuru
hakkýnýn, bugün olduðu gibi, AÝHS'de yer alan hükümlerle sýnýrlý olarak tanýnmasý görüþündedirler.
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Temel hak ve özgürlüklerle ilgili taraf olunan uluslararasý sözleþmelerin iç hukukta uygulanmasýný
saðlayacak ek tedbirler alýnmalýdýr. Anayasa'nýn 90. maddesine raðmen uluslararasý sözleþmeler
iç hukukta gereðince uygulanmamaktadýr. Ayrýca bu yükümlülükler sadece yargý organý için
düþünülmemelidir. Yasama organýnda temel hak ve özgürlükleri ihlal eden düzenlemeler yapýlmasý
ihtimaline karþý bir tedbir olarak TBMM içi bir ön denetim mekanizmasý oluþturulmalýdýr.
Yabancýlarýn anayasal statüsü yeniden ele alýnmalýdýr. Belli koþullarla yerel seçimlerde seçme
ve seçilme hakký baþta gelmek üzere, yabancýlarýn haklar ve özgürlükleri gözden geçirilmelidir.
Ayrýca mülteci, sýðýnmacý, yasal veya yasa dýþý göçmen, insan ticareti veya insan kaçakçýlýðý
maðduru kiþilerin ülkelerine iade edilmeleri veya sýnýr dýþý edilmeleri söz konusu olduðunda,
bu kiþilerin iþkence, kötü muamele veya her hangi bir tür zulme uðrama riski varsa, haklarýnda
yargýsal denetime tabi bir idari inceleme olmaksýzýn belirtilen iþlemlere maruz býrakýlamayacaðý
düzenlenmelidir.
Yeni anayasa, baþörtüsü ile ilgili görüþ ayrýlýklarýnýn çözüme kavuþturulmasýnda bir fýrsat
olarak deðerlendirilmelidir. Üniversite öðrencilerinin, milletvekillerinin, öðretim üyelerinin ve
belli kurallar dâhilinde kamu görevlilerinin baþörtüsü kullanmalarýna engel bir gerekçe
bulunmamaktadýr. Bununla birlikte hâkim, savcý, polis, asker gibi devletin egemenlik yetkisini
doðrudan kullanan ve tarafsýzlýðýn öne çýktýðý meslekleri icra eden kamu görevlilerinin; çocuklarýn
etkiye açýk olmalarý nedeniyle okulöncesi eðitim, ilk ve ortaöðretimde görev yapan eðitimcilerin;
reþit olmamalarý sebebiyle, üniversite öncesi eðitim alan öðrencilerin din veya inancý belli eden
simgeler taþýmasý uygun deðildir. Mesleðin gerektirdiði kýlýk kýyafet zorunluluklarý (güvenlik,
hijyen vb.) bulunan alanlarda da bu zorunluluklara uygun giyinilmesi öngörülmelidir.
Günümüzde insan haklarýnýn ayrýlmaz bir parçasý olan "kültürel haklar", yeni anayasada ayrý
bir hak grubu olarak ayrýntýlý biçimde yer almalýdýr. Bu adým, kimlikler temelinde ortaya çýkan
bir dizi önemli sorunun çözümüne katký saðlayacaktýr.
Anayasanýn kiþinin özel yaþam hakkýný sadece aile ve ev yaþamý çerçevesinde deðil kamusal
yaþama taþan kýsmýyla da düzenlemesi, devlet memurlarý için geçerli olan grev yasaðýný kaldýrmasý
ve uluslararasý standartlara uygun þekilde düzenlemesi, vicdani ret hakký, bireyin kiþisel özerkliði,
çevre hakký, bilgi edinme hakký gibi haklarý tanýmasý gerekmektedir.
Yeni anayasa 1982 Anayasasý'nda yer alan gençliðin korunmasý, sporun geliþtirilmesi gibi,
devlet otoritesini birey karþýsýnda güçlendiren düzenlemelere yer vermemelidir.
Egemenlik
Anayasada egemenliðin sadece yasama, yürütme ve yargý organlarý eliyle kullanýlabileceðinin
açýkça düzenlenmesi katýlýmcýlarýn ortak görüþüdür. Katýlýmcýlarýn bir bölümü ise bu önerinin
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yanýnda, bir kurumun anayasada yer almasýnýn, söz konusu kurumun egemenlik yetkisinin
kullanýlmasý kapsamýnda deðerlendirilemeyeceðine dair ek bir hüküm konmasý gerektiði
görüþündedir.
Ulusalüstü kuruluþlara üyeliðin, TBMM'nin anayasayý deðiþtirme gücüne sahip nitelikli
çoðunlukla onaylamasý ve/veya halkoylamasýnda kabul edilmesi durumunda gerçekleþebileceði
ve egemenlik yetkisinin bu kuruluþlarla paylaþýlabileceði düzenlenmelidir. Öte yandan, ayný
maddede egemenlik yetkisinin, uluslararasý hukuktan kaynaklanan ilke ve kurallarla sýnýrlý
olduðuna da yer verilmelidir.
Katýlým
Siyasete kadýn katýlýmýnýn artýrýlmasý için özel tedbirler alýnmasý yasa koyucunun takdirine
býrakýldýðý durumlarda konunun görmezlikten gelinebileceði göz önünde tutularak, geçici olumlu
önlemler kapsamýnda baþta kota olmak üzere zorlayýcý düzenlemelere anayasa düzeyinde yer
verilmesi gerekmektedir. Ancak, kadýnlarýn siyasete katýlýmýnýn arttýrýlmasý gerektiði konusunda
bir tereddüt olmamakla birlikte, bu amaca yönelik kullanýlacak yöntemler kapsamýnda zorlayýcý
tedbirlerin yerindeliði konusunda katýlýmcýlar arasýnda fikir birliði bulunmamaktadýr.
Vatandaþlarýn yönetime katýlmalarý baðlamýnda gündeme gelen bazý konularda farklý yaklaþýmlar
söz konusudur. Bir grup katýlýmcý, referandum, geri çaðýrma (recall), halkýn yasa teklifi, halkýn
vetosu gibi yarý-temsili veya yarý-doðrudan demokrasi araçlarýnýn yeni anayasada yer almasýnýn
anayasayý daha demokratik bir hale getireceðini ve karar alma mekanizmalarýnýn tabana doðru
yayýlmasýný saðlayacaðýný belirtmiþtir.
Diðer bir grup katýlýmcý ise sayýlan yöntemlerin müzakereci demokrasi anlayýþý ile uyumlu
olmadýðýný belirterek vatandaþlarýn çeþitliliðini yansýtmayan olumsuz sonuçlar doðurabileceðini
ifade etmiþtir.
Katýlýmcýlarýn tamamý, özellikle hak ve özgürlüklere iliþkin düzenlemelerin halkoyuna
sunulmasýnýn, çoðunlukçu demokrasinin hakim olduðu bir modeli yaratabileceði kaygýsýný
paylaþmýþtýr. Bu nedenle hak ve özgürlüklere iliþkin düzenlemelerin halkoyuna sunulamayacaðý
konusunda hemfikirlerdir.
Siyasi Partiler ve Seçim
Siyasi parti yasaklarý ve kapatma yaptýrýmý
Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, tüzük ve programda yer alan ifadeler sebebiyle doðrudan doðruya
kapatma yaptýrýmý uygulanmamasý gerektiði görüþündedir. Bu katýlýmcýlara göre, tüzük ve
programda yer alan ifadeler, ancak bu ifadelerin tadiline iþaret eden bir uyarýnýn gereðinin yerine
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getirilmemesi üzerine, kapatma davasýna konu olabilmelidir. Üstelik hangi ifadelerin davaya esas
teþkil edeceði konusunda uluslararasý standartlar ölçü oluþturmalýdýr. Siyasi partilerin faaliyetlerinin
sýnýrlarýnýn da soyut hükümler yerine çok somut ifadelerle belirlenmesi, kapatmaya sebep olacak
kavramlarýn az sayýda tutulmasý ve Venedik Komisyonu'nun benimsediði, þiddeti savunan veya
þiddet yöntemlerine baþvuran partilerin kapatýlabileceði ölçütünün kabul edilmesi gerektiði
savunulmuþtur. Kapatma davasýný TBMM'nin harekete geçirmesi ve bu iþlemden sonra Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýsý'nýn dava açabilmesi usulü önerilmiþtir. Bir diðer öneri, siyasi partilere
uygulanabilecek kapatma dýþý yaptýrýmlarýn çeþitlendirilmesidir.
Diðer bir grup katýlýmcý ise, tüzük ve programlarýn kapatma yaptýrýmýna yol açabileceði
görüþünü ileri sürmüþtür. Bu görüþteki katýlýmcýlar, siyasi partilerin þiddeti teþvik etmemesi veya
þiddeti uygulamamasý gereðinin yanýnda, amaçlarýnýn ve bu yönde kullandýðý araçlarýn da
demokrasi ile uyumlu olmasý gerektiðini belirtmiþ ve faaliyetlerinin sýnýrý olarak Avrupa Ýnsan
Haklarý Mahkemesi'nin benimsediði ölçütlerin seçilmesini önermiþtir. Bu baðlamda siyasi partiler
þeriatý, faþizmi, diktatörlüðü, ýrkçýlýðý, ayrýmcýlýðý savunamamalýdýr, nefret söylemine baþvuramamalýdýr.
Kapatma kararý verilmeden önce uyarý yapýlarak, siyasi partinin tüzük ve programýnda deðiþiklik
yapma imkaný verilmesine bu görüþteki katýlýmcýlar da katýlmýþtýr. Kapatma davasýnýn açýlma
usulünde ise yetkinin Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda olmamasý önerisine katýlmakla birlikte,
yetkinin yargý organlarýnda kalmasý, örneðin Yargýtay Ceza Daireleri baþkanlarýndan oluþan bir
kurula verilmesi önerilmiþtir.
Siyasi partilerin kapatýlmasýna karar verildiði hallerde bireylerin siyasi yasaklýlýðýnýn söz konusu
olmamasý konusunda tüm katýlýmcýlar hemfikirdir.
Partilerin iç iþleyiþi
Katýlýmcýlar, parti içi demokrasi konusunun yasal düzenlemelerle saðlanmasýnýn mümkün
olmadýðý düþüncesinde fikir birliðine varmýþlardýr. Ancak siyasi partiler hakkýnda özel bir yasaya
ihtiyaç duyulup duyulmadýðý hususunda farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Katýlýmcýlarýn bir kýsmý,
siyasi partilerin sivil toplum örgütlenmelerinden oldukça farklý bir yönü olduðundan hareketle
mutlaka siyasi partiler için ayrý bir yasanýn bulunmasý gerektiðini ifade etmiþtir. Diðer katýlýmcýlar
ise siyasi partilerle ilgili özel bir yasaya ihtiyaç olmadýðýný, örneðin dernekler mevzuatýna tabi
olabilecekleri görüþünü savunmuþtur.
Siyasi parti faaliyetlerinin finansmaný
Siyasi parti faaliyetlerinin finansmanýna anayasada mutlaka deðinilmeli ve bu alan yasayla
ayrýntýlý bir biçimde düzenlemelidir. Devlet siyasi partilere hakkaniyete uygun bir þekilde mali
yardýmda bulunmalýdýr. Siyasi partilerin mali denetimine iliþkin mevcut çerçeve güçlendirilmelidir.
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Seçimler
Katýlýmcýlar anayasanýn yapým sürecinde kurucu meclis iþlevi görecek meclisin oluþumunda
herhangi bir seçim barajýnýn öngörülmemesi ve böylece bir meþruiyet tartýþmasýnýn önüne
geçilmesi gerektiði konusunda uzlaþmýþlardýr.
Ancak anayasa yapým süreci sonrasýnda görev yapacak meclisin oluþumunda seçim barajý
konusunda farklý yaklaþýmlar ortaya çýkmýþtýr. Bir grup katýlýmcýya göre seçim sisteminde
yönetimde istikrardan çok temsilde adalet ilkesine yer verilmelidir. Seçim barajý kaldýrýlmalý veya
farklý görüþlerin temsilini engellemeyecek biçimde aþaðý çekilmelidir.
Katýlýmcýlarýn diðer bir bölümü ise seçimlerin bir fonksiyonunun temsilde adalet, diðer
fonksiyonunun da yönetebilir bir iktidar çýkarmak olduðu düþüncesinden hareketle, seçim
barajýnýn varlýðýnýn normal kabul edilebileceðini belirtmiþtir. Bununla birlikte barajýn etkisiyle
doðabilecek temsil eksikliðinin, Türkiye milletvekilliðinin öngörülmesi ya da Almanya, Ýsveç,
Danimarka gibi ülkelerde geçerli olan seçim sistemindeki gibi bölgesel partilerin de temsil
edilmesiyle giderilebileceði belirtilmiþtir.
Yasama, Yürütme ve Kamu Yönetimi
Yeni anayasada parlamenter sistem benimsenmelidir. Cumhurbaþkaný bugün parlamenter
sistemin özelliklerine uygun olmayan bir biçimde geniþ yetkilere sahiptir; bu yetkiler
sýnýrlandýrýlmalýdýr. Parlamenter rejim çoðulcu hale getirilerek iþletilmeye devam etmelidir ve
yeni anayasada mevcut sistemin doðurabileceði olasý týkanýklýklarý giderebilecek mekanizmalar
öngörülmelidir. Bu noktada, gelecekte parlamenter sistemde kilitlenme riski doðurabileceðinden,
cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesi usulünden vazgeçilerek parlamento tarafýndan
seçilmesi usulüne geri dönülmesi bazý katýlýmcýlar tarafýndan önerilmiþ, diðer katýlýmcýlar ise
yetkileri azaltýlmýþ cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesi usulünün devam etmesi gerektiðini
ifade etmiþtir.
Demokrasinin yerel düzeyde güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu yaklaþým, yerel yönetimlerin
etkinlik ve verimliliðini artýracaðý gibi, özellikle Güneydoðu'ya hakim olan Kürt sorununun ve
diðer kimlik sorunlarýnýn çözümüne katký saðlayabilecektir. Yerelleþmenin arttýrýlmasý koþuluyla
üniter yapýnýn güncel ihtiyaçlara cevap verebilmesi mümkün olsa da üniter devlet ilkesinin
esnetilmesi ile ortaya çýkan bölgeli devlet yapýsý da tartýþýlabilir.
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda Birleþmiþ Milletler Þartý'nda "savaþ" terimi yerine "kuvvet
kullanma" teriminin seçilmesine uygun olarak, barýþa yönelik arzuyu da vurgulamak açýsýndan,
anayasada "savaþ ilaný" ifadelerine yer verilmemelidir.
Yeni anayasa, yönetim üslubunda deðiþimin ifadesi ve kamu yönetiminin iyi yönetiþim ilkesi
yönünde reforme edilmesinin ilk adýmý olmalýdýr.
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Hukuk Devleti
Yeni anayasada hukuk devleti ilkesini güçlendirmek için bu ilkenin gerektirdiði tüm
mekanizmalar benimsenmelidir. Bu mekanizmalar ayrýntýlý olarak düzenlenmeli ve güvence
altýna alýnmalýdýr.
Sosyal Devlet
Yeni anayasa, sosyal devlet ilkesine ve insan haklarý kavramýnýn ayrýlmaz parçasý olan sosyal
haklara yer vermelidir.
Ayrýca katýlýmcýlarýn bir kýsmýna göre, yeni anayasa ekonomik ve sosyal haklar alanýnda
devletin yükümlülüklerini zayýflatan 1982 Anayasasý'nýn 65. maddesi gibi bir düzenlemenin
yerine, devlete insan yaþamýnýn temel ihtiyaçlarý arasýnda yer alan eðitim ve saðlýk gibi alanlarda
bir dizi açýk yükümlülükler getirmelidir.
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1.3. Din ve Vicdan Özgürlüðü
Yuvarlak masa toplantýlarýnda katýlýmcýlar yeni anayasada din ve vicdan özgürlüðünün
ele alýnýþý hakkýnda genel deðerlendirmeler ve önerilerde bulunmuþlardýr.
Anayasal Çerçeve
Türkiye'deki laiklik anlayýþý, müdahaleci karakteri ve devletin dinlere, mezheplere ve inançsýzlýða
eþit mesafede konumlanmamýþ olmasý dolayýsýyla Batý tipi laiklikten ayrýþmaktadýr. Bu kapsamda
1982 Anayasasý'nýn din ve vicdan özgürlüðünün kötüye kullanýlmasý yasaðýný düzenleyen 24.
maddesinin son fýkrasý, dini inancýn her türlü sosyal görünümünü yasaklamaya müsait olmasý
nedeniyle yeni anayasada yer almamalýdýr. Bu hükmün yerine Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesinin
9. Maddesinde yer alan inanç özgürlüðüne iliþkin sýnýrlama nedenleri kabul edilebilir.
Dini Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi
Nüfus kâðýtlarýnda din hanesi bulunmamalýdýr. Bunun uygulamada gerçekleþmesi için
Anayasa'daki mevcut hükmün doðru olarak yorumlanmasý yeterli olduðu halde, yasama ve yargý
organlarý tarafýndan bu þekilde yorumlanmamaktadýr. Bu nedenle nüfus kâðýtlarýnda din hanesi
bulunmasýný olanaksýzlaþtýracak bir ibarenin Anayasa'da bulunmasý düþünülebilir.
Yeni anayasada devletin, pozitif bir yükümlülük olarak gerek Lozan Anlaþmasý'nda teyit edilmiþ
olan inanç gruplarýnýn gerekse bu anlaþmada belirtilmemiþ olan inanç gruplarýnýn din ve vicdan
hürriyetini gerektiði gibi yerine getirmelerini kolaylaþtýracak tedbirler almakla yükümlü olduðu
ifade edilmelidir. Buna dini öðrenme ve öðretme hürriyetinin yaný sýra din adamý yetiþtirme
hürriyeti de dâhildir. Yeni anayasada Lozan Anlaþmasý özel olarak belirtilerek, Türkiye'nin
ülkesindeki gayrimüslim azýnlýklara Lozan Anlaþmasý ile üstlendiði belli haklarýna saygý gösterme
ve bunu yerine getirme yükümlülüðüne anayasallýk deðeri kazandýrýlmalýdýr.
Ombudsmanlýk müessesesi çeþitli unsurlardan müteþekkil olarak oluþturulabilir ve birimlerinden
biri inanç temelindeki ayrýmcýlýklarý denetlemek üzere düzenlenebilir.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn varlýðýna ve yapýsýna iliþkin görüþler farklýlýk göstermekle birlikte,
katýlýmcýlarýn tamamý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn mevcut konumunu, laiklik ilkesine ve din ve
vicdan özgürlüðüne aykýrý bulmaktadýr.
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Katýlýmcýlarýn çoðunluðu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kamu hizmeti gören bir kurum olarak
muhafaza edilmesi ancak kendini hâkim inanç anlayýþý dýþýnda gören diðer inanç çevrelerinin
de temsili saðlanacak þekilde yeniden düzenlenmesi gerektiðini dile getirmiþlerdir. Bu görüþe
göre, kurumun yeniden yapýlandýrýlmasýnda hak temelli bir anlayýþ çerçevesinde konuya
yaklaþýlarak, kendini hâkim inanç anlayýþý dýþýnda gören farklý inanç gruplarýnýn düþüncelerinin
alýnmasý gerekmektedir. Ayrýca Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde temsil edilmek istemeyen
inanç gruplarýnýn da paralel kuruluþlar kurmasýnýn önündeki yasal engeller kaldýrýlmalý ve söz
konusu özgürlük uluslararasý standartlara paralel olarak ancak kamu güvenliði, kamu düzeni,
kamu saðlýðý, kamu ahlaký ya da baþkalarýnýn temel hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli
ölçüler içerisinde sýnýrlandýrýlmalýdýr.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn muhafaza edilmesi görüþüne katýlan katýlýmcýlarýn bir kýsmý,
kurumun gelir kaynaðýnýn ihtiyari vergilendirme olmasýný önermiþtir. Buradaki gerekçe, Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý'na bütçeden ayrýlan payýn birden fazla bakanlýk bütçesinin toplamýndan dahi
fazla olmasý ve bazý kiþi ve gruplarýn özellikle de inanmayanlarýn kurumun hizmetlerinden hiçbir
biçimde faydalanma olasýlýðý olmadýðý halde finansmanýna katkýda bulunuyor olmalarýdýr. Bu
öneriye karþý bazý katýlýmcýlar ise, kamu hizmetlerinin finansmanýna vergi yoluyla katýlma
ilkesinden hareketle vergi mükelleflerinin vergiyle finanse edilen kamu hizmetlerinin tümünden
yararlanmadýðýný belirtmiþtir.
Katýlýmcýlarýn bir kýsmý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn laðvedilmesine iliþkin görüþ bildirmiþtir.
Bu görüþ baðlamýnda, devletin dinlere eþit mesafede durmasý ilkesi uyarýnca, devletin dini finanse
etmemesi, dini eðitim-öðretime dahil olmamasý ve dini þekillendirmemesi gerektiði savunulmuþtur.
Din Eðitim ve Öðretimi
Din eðitimine iliþkin özel düzenlemelerde uluslararasý standartlar esas alýnmalýdýr. Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nde eðitim hakkýný düzenleyen protokolün 2. maddesi ve Birleþmiþ
Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleþmesi'nin 14. maddesi uyarýnca hiç kimse
eðitim hakkýndan yoksun býrakýlamaz. Devlet, eðitim ve öðretim alanýnda yükleneceði görevlerin
yerine getirilmesinde anne ve babanýn bu eðitim ve öðretimin kendi dini ve felsefi inançlarýna
göre yapýlmasýný saðlama haklarýna saygý gösterir. Söz konusu haklar kapsamýnda, din kültürü
ve ahlak bilgisi dersinin ilköðretim okullarýnda zorunlu ders olarak yer almasý hükmü yeni
anayasada yer almamalýdýr.
Katýlýmcýlar, zorunlu din dersi uygulamasýnýn kaldýrýlmasý gerektiðinde fikir birliðine varmýþlardýr.
Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, bu önerinin ötesine geçerek örgün eðitimde din dersi verilmemesini
önermiþ; diðer katýlýmcýlar ise, din dersinin seçmeli dersler havuzunda yer almasýný önermiþtir.
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Din derslerinin örgün eðitimden tamamen kaldýrýlmasý durumunda, din eðitiminin hangi
yöntemle verilebileceði konusunda farklý görüþler dile getirilmiþtir. Din eðitimini devlet aracýlýðýyla
imam hatip okullarý, ilahiyat fakülteleri ve daha alt düzeydeki Kuran kurslarý ile devam edebileceði,
ancak söz konusu kurumlarda verilen eðitimin Sünni Ýslam öðretisiyle sýnýrlý olmasý nedeniyle
dini eðitimin sivil toplum kuruluþlarýna da býrakýlabileceði önerilmiþtir. Bu görüþe karþýlýk bazý
katýlýmcýlar, din eðitiminin sivil topluma býrakýlmasý gerektiðini belirtmiþ fakat bu durumunda,
din eðitimini saðlayan kuruluþlarýn siyasi ve özellikle þiddete yönelik bir örgüt oluþturmasýný
önleyecek bir devlet denetiminin önemine dikkat çekmiþtir. Her halükarda söz konusu özgürlüðün
sýnýrlandýrýlmasýnýn, uluslararasý standartlara paralel olarak ancak kamu güvenliði, kamu düzeni,
kamu saðlýðý, kamu ahlaký ya da baþkalarýnýn temel hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli
ölçüler içerisinde yapýlabileceði vurgulanmýþtýr.
Dini Topluluklara Tüzel Kiþilik Tanýnmasý
Venedik Komisyonu'nda da gündeme gelen dini cemaatlere tüzel kiþilik tanýnmasý konusu
tartýþýlmýþ ve baþta mülkiyet hakký ve dava ehliyeti olmak üzere saðlayacaðý faydalar nedeniyle
prensipte olumlu bulunmakla birlikte buradaki pratik hukuki güçlüklere dikkat çekilmiþ ve diðer
ülke modellerinin incelenmesinde fayda görülmüþtür. Bazý katýlýmcýlar, din ve vicdan özgürlüðü
kapsamýnda dini cemaatlerin örgütlenme özgürlüðünün ve özerkliklerinin de Yeni anayasada
güvence altýna alýnmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.
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1.4. Kimlikler
"Kimlikler" baþlýklý yuvarlak masa toplantýlarýnda katýlýmcýlar yeni anayasada kimliklerin ele
alýnýþý hakkýnda genel deðerlendirmeler ve önerilerde bulunmuþlardýr.
Anayasada Kimlik
Ulus kavramý hukuki nitelik taþýmadýðýndan, Anayasa'da "Türk Milleti" veya milliyetçiliðe atýf
yapan ifadeler ve etnik çaðrýþýmý olan vurgular yer almamalýdýr. Venedik Komisyonu'nun raporlarý,
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) içtihatlarý ve Birleþmiþ Milletler (BM) Medeni ve Siyasi
Haklar Sözleþmesi temel alýnarak, vatandaþlýk tanýmý bir etnik gruba ya da ulusa gönderme
yapmadan düzenlenmeli ve vatandaþlýk bir hak olarak bu þekilde güvence altýna alýnmalýdýr.
Bazý katýlýmcýlar, "Atatürk Ýlke ve Ýnkýlâplarý" ifadesine, söz konusu kavramýn demokratik hak
ve özgürlükleri kýsýtlamaya yönelik olarak yorumlanabileceði kaygýsýyla Yeni Anayasa'da yer
verilmemesini önermiþtir.
Kültürel Haklar ve Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi
Anayasada kolektif hak statüsünü de içerecek þekilde "kültürel haklar" baþlýklý bir hak
kategorisinin yer almasý gerekmektedir. Baþlangýç metninde ya da ilgili baþka bir bölümde,
kültürel çoðulculuða saygýyý içeren bir ifadeye yer verilmelidir.
Yeni anayasada ayrýmcýlýðý yasaklayan ifadelere yer verilirken, ayrýmcýlýk sadece ýrk, etnik
köken ya da inanç temelinde deðil, LGBTT bireyleri dahil tüm gruplarý ve farklý hayat tarzlarýný
da kapsayacak þekilde yasaklanmalý ve bu düzenlemede günümüzün insan haklarý standartlarýnda
bir ayrýmcýlýk yasaðý ifade edilmelidir. Ayrýmcýlýða karþý koruma sadece maddi hukuk deðil, usul
hukuku açýsýndan da gündeme gelmeli ve bireyin ayrýmcýlýða karþý bu þekilde güvence altýna
alýnmasý saðlanmalýdýr.
Anadilinde Eðitim ve Anadilin Öðrenimi
Anadilinde eðitim ve anadilin öðrenimi konularýnda dünyadaki mevcut modeller araþtýrýlarak
Türkiye'ye en uygun modelin benimsenmesi gerekmektedir. Bu alandaki uluslararasý uygulamalar,
tamamen anadilde eðitim yapýlmasýndan, istek üzerine o dilin eðitimine farklý modeller içinde
yer verilmesine kadar ulaþabilen geniþ bir yelpazeyi kapsamaktadýr. Anadilinde eðitim ve anadilin
öðrenimi konularýnda adým atýlmasý için gerekli toplumsal ve pedagojik (öðretmen yetiþtirilmesi,
müfredat hazýrlanmasý vb.) altyapýnýn oluþturulmasýna iliþkin tedbirler alýnmalýdýr.
Bu alanda, Avrupa Konseyi Bölgesel ve Azýnlýk Dilleri Standardý Þart Metni ve Birleþmiþ
Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleþmesi (Türkiye'nin çekince koymuþ olduðu 27. Madde
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de dâhil olmak üzere) temel alýnmalý, kültürel haklar çerçevesinde gereken tedbirlerin alýnmasý
ve geliþtirilmesine dayalý bir hak çerçevesine oturtulmalýdýr.
Bu baðlamda, eðitim hakkýna iliþkin anayasal düzenlemede, ana eðitim dilinin Türkçe olduðu,
Türkçe'den baþka dillerde eðitimin ve bu dillerin öðretiminin demokratik toplum ve kültürel
çoðulculuk gereklerine uygun olarak kanunla düzenleneceði ifade edilebilir.
Yerel Yönetim Reformu
Türkiye baðlamýnda güçlü bir kimlik talepleri boyutunu da içermekte olmasýndan ötürü yerel
yönetimler reformu bu baþlýk altýnda ele alýnmýþtýr. Bununla birlikte kimlik talepleri boyutunu
aþan bir þekilde konu tüm yönleri ile tartýþýlmýþtýr.
Yeni anayasa ile yerel yönetimlerde yapýlmasý gereken reformun detaylarýna geçmeden önce,
mevcut anayasal sýnýrlar içinde yapýlabilecek bazý deðiþiklikler olduðu tespit edilmiþtir: Buna
göre, harcamalarýn merkezi hükümet ve yerel birimler arasýndaki paylaþým oraný, valilerin il özel
yönetimlerindeki etkisi, Kalkýnma Ajanslarý'nýn özerkliði gibi konularýn anayasal deðiþiklik
olmadan da gerçekleþtirilebileceði belirtilmiþtir.
Yerel yönetimler reformu, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Þartý, Ulusal
Azýnlýklara Ýliþkin Çerçeve Sözleþme ve Bölgesel ve Yerel Diller Þartý temel alýnarak
gerçekleþtirilmelidir. Bu kapsamda Yerel Yönetim Özerklik Þartý'na koyulmuþ olan çekinceler
kaldýrýlmalý, Ulusal Azýnlýklara Ýliþkin Çerçeve Sözleþme ile Bölgesel ve Yerel Diller Þartý
onaylanmalýdýr. Yerel birimlerin yetkileri, uluslararasý iyi örnekleri ortaya çýkartan bir standardý
uygulama yaklaþýmý çerçevesinde artýrýlmalý, ayný zamanda yerel yönetimlerde þeffaflýk ve hesap
verebilirlik pozisyonu geliþtirilmelidir.
Yerel yönetim reformu kapsamýnda yerel birimler, nüfusun sosyolojisi ve coðrafi daðýlýmý göz
önünde bulundurularak birkaç ilin birleþmesinden meydana gelecek bölgeler þeklinde düzenlenebilir.
Kalkýnma ajanslarý güçlendirilerek bölge idarelerine baðlý olarak faaliyetlerini sürdürebilir, il
valilerinin yetkileri sýnýrlandýrýlabilir.
Bölgelerin gelirleri kýsmen merkezi bütçeden ayrýlacak fonlarla, kýsmen de söz konusu
bölgenin vergilendirmesiyle elde edilecek gelirlerden karþýlanabilir ve birçok hizmet (saðlýk,
eðitim, bayýndýrlýk, kültür vs.) uluslararasý örneklerden hareketle belirli ölçülerde bölge idaresine
býrakýlabilir. Bölgeler, bütün ülke çapýndaki milli eðitim programýna ek olarak kendi bölgelerinin
kültürlerinin özelliklerine göre eðitim sistemine bazý eklemeler yapabilir. Bu arada metropoller
için özel imkânlar saðlayacak birtakým düzenlemelere de yer verilebilir. Bazý katýlýmcýlar,
vergilendirme politikasý kapsamýnda belirli bir bölgede toplanan verginin farklý bölgelerde de
harcanmasýný saðlayacak bir sistemin kurulmasýnýn ve bu sisteme meþruiyet kazandýrýlmasýnýn
bölgeler arasý farklýlýklarýn giderilmesi açýsýndan önemli rol oynayacaðýný vurgulamýþtýr.
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Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, yerel yönetim reformunda iþlevselliðin öneminin göz ardý edilmemesini,
yalnýzca kimlik taleplerine yanýt vermek saikiyle reform yapýlamayacaðýný dile getirmiþ, yerel
yönetim reformunda bireyin haklarýný korumayý, fýrsat eþitsizliðini gidermeyi, ayrýmcýlýðý ortadan
kaldýrmayý, rekabeti korumayý hedeflerken kurumsal bir arada çalýþabilme üzerine de düþünülmesi
gerektiðini ifade etmiþlerdir. Buna göre, hizmetin tüketicisi ile hizmeti sunan arasýnda bir ihtilaf
olduðunda yerel düzeydeki baský daha güçlü olarak hissedilebilir ve bunu bertaraf edecek
birtakým tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini düzenleyen yeni anayasa hükmünde hak eksenli bir
yaklaþýmýn benimsenmesinin yaný sýra ombudsmanlýk müessesesi içinde de yerel yönetimlerden
sorumlu bir birim oluþturularak bu kuruma etkinlik kazandýrýlabilir.
Kimlik ve Bölgelerin Temsili
Kuvvetli bir kimlik boyutu da bulunan temsilde adalet sorunun giderilebilmesi için %10'luk
seçim barajýnýn düþürülmesi gerekmektedir.
Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, parlamento seçimlerinde halen uygulanmakta olan il bazlý temsil
yerine NUTS sistemine dayalý olarak oluþturulacak bölgelerin temsili yöntemine geçilmesini
önermiþtir. Bu öneriye göre, NUTS sistemi esasýyla belirlenen bölgeler, temsilin temeli haline
dönüþtürülerek nispilik artýrýlabilir ve bölgeler arasý temsil adaleti saðlanabilir. Diðer katýlýmcýlara
göre ise, bölge sisteminin benimsenmesi durumunda bölgelerin içinde dar seçim çevreleri
oluþturularak temsilde adalet artýrýlabilir.
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1.5. Kuvvetler Ayrýlýðý
"Kuvvetler Ayrýlýðý" yuvarlak masa toplantýlarýnda yasama, yürütme ve yargý organlarýnýn yapýsý
ve aralarýndaki iliþki tartýþýlmýþ ve katýlýmcýlar tarafýndan genel deðerlendirme ve önerilerde
bulunulmuþtur.
Hükümet Sistemi
Baþkanlýk sistemlerinde halkýn seçtiði baþkan, yürütme gücünün yegâne sahibidir. Bu ise,
baþkanýn siyasal sistemin en güçlü aktörü olduðu izlenimini uyandýrmaktadýr. Oysa bir baþkan,
taahhüt ettiði politikalarý izleyebilmek için, bu politikalarýn gerektirdiði kanunlarýn kabulünü
saðlamak amacýyla, yasama mensuplarýný ikna etmek zorundadýr. Baþkanla, yasamaya hâkim
olan çoðunluðun farklý siyasi eðilimlerde olmasý, bu ikna sürecini imkansýzlaþtýrabilmekte, devlet
hayatýnýn kilitlenmesi sonucunu yaratabilmektedir. Bu tablonun ABD'de ortaya çýkmamasý,
Amerikan politikasýnýn kendine özgü özelliklerinin ürünüdür. Her þeyden önce, ABD'de iki
partili bir sistem mevcuttur. Bu partiler arasýnda kutuplaþmaya dönüþecek görüþ ayrýlýklarý
yaþanmamaktadýr. Öte yandan, sistemin meþru unsuru olan lobi þirketleri, yasama ve yürütme
organlarý arasýndaki kilitlenmeleri bertaraf eden önemli bir faktördür. Oysa Latin Amerika'nýn
baþkanlýk sistemleri, bu tür kilitlenmelerin sýk sýk yaþandýðýný gösteren örneklerdir. Ayrýca bu
ülkelerde sistemin otoriterleþme eðilimi gösterdiðini de hatýrlamak gerekir.
Ayrýca baþkanlýk sistemine geçiþ önerisinin gerekçelerinden biri olan "güçlü yürütme" tezi
de, iki açýdan uygun görülmemektedir. Birincisi, Türkiye'de mevcut sistemdeki baþbakan hem
yasama hem de yürütme organýna hakim olarak baþkanlýk rejimindeki bir baþkandan daha fazla
yetkiye sahiptir. ABD'de baþkanlar sanýldýðý gibi süper yetkili ve çok güçlü deðildir. Ayrýca
yürütmeyi daha da güçlendirecek her adým, 1982 Anayasasý'nýn yürütme organýný güçlendirme
anlayýþý ile ayný doðrultuda olacak ve yeni anayasanýn 1982 Anayasasý'ndan kopuþu ifade etmesi
iddiasýný da etkisiz kýlacaktýr.
Baþkanlýk sistemine geçiþ, idarenin ve yürütme organýnýn yapýsýnýn bu sisteme uyarlanmasýný
gerektirmektedir. Bu, kapsamlý ve yýllar alacak bir süreçtir ve ülkenin temel birçok sorunun
çözümünü ikinci plana atabilecek ve erteleyebilecek niteliktedir.
Yeni anayasa parlamenter sistemi benimsemelidir. 1982 Anayasasý'nýn yürütmeyi güçlendirme
anlayýþý doðrultusunda Cumhurbaþkanýna klasik parlamenter rejimde olaðan olan yetkilerin
ötesinde yetkiler tanýnmýþtýr; bu yetkilerin daraltýlmasý gerekir. Mevcut sistemin verdiði geniþ
yetkilerin üzerine, halkoyuyla seçilecek olmasýnýn saðlayacaðý siyasi güçle birlikte, Cumhurbaþkaný
siyasete daha fazla müdahale edebilecek, güçlü bir siyasi aktör haline gelebilecektir. Bu noktada
özellikle hükümet ile farklý siyasi görüþlerden gelen bir Cumhurbaþkaný'nýn sistemin iþleyiþini
kilitleyen bir figür olmasý olasýlýðý yüksektir.
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Cumhurbaþkaný seçim usulüne iliþkin katýlýmcýlarýn yaklaþýmý farklýlýk göstermektedir.
Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, halk tarafýndan seçilen Cumhurbaþkaný'nýn güçlü meþruiyetine dayanarak
parlamenter sistemin özüne aykýrý bir biçimde yetki kullanmak isteyeceðinden hareketle
Cumhurbaþkaný'nýn halkoyuyla seçilmesi usulünden TBMM tarafýndan seçilmesi usulüne
dönülmesini önermiþtir. Diðer katýlýmcýlar ise sembolik yetkilere sahip olmasýna raðmen
cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçildiði ülkelerin bulunduðundan hareketle, halka tanýnan
bir yetkinin geri alýnmasýnýn uygun olmayacaðýný da belirterek, yetkileri azaltýlmýþ Cumhurbaþkaný'nýn
halk tarafýndan seçilmesi usulünün devam etmesi gerektiðini ifade etmiþtir.
Yasama Organý
Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, yeni anayasada yasama organýnýn tek meclisli olmasý gerektiðini dile
getirmiþlerdir. Yasama organýnýn iki meclisli olmasýnýn avantajlý yönleri bulunsa da yasama
sürecinin yavaþlamasý, ayný siyasi parti çoðunluðunun hakim olduðu durumda iþlevini yerine
getirememesi ve otomatik onay mekanizmasý haline gelmesi gibi bir dizi dezavantajý da
bulunmaktadýr. Her ne kadar Ýtalya, Ýspanya ve Fransa gibi ülkelerde iki meclisli bir yasama
organý bulunsa da Türkiye'de geçmiþ deneyimler ýþýðýnda yeni anayasada iki meclisli bir yasama
organýna ihtiyaç bulunmamaktadýr. Buna karþý bazý katýlýmcýlar ise bu konuda kategorik bir
yaklaþým içinde olunmamasýný her iki tür yasama organýnýn da bazý avantajlarý ve dezavantajlarý
olabileceðine dikkat çekmiþlerdir.
TBMM Ýçtüzüðü yeni anayasa ile beraber yeniden ele alýnmalýdýr. TBMM Ýç Tüzüðü daha çok
yürütmenin etkinliðine önem verilerek hazýrlanmýþtýr. TBMM'nin iþleyiþinde muhalefetin konumu
güçlendirilmeli ve meclis içi denetim usulleri daha etkin hale getirilmelidir. Yasama sürecine
sivil toplum örgütlerinin etkin katýlýmýný arttýracak önlemler muhakkak alýnmalýdýr.
Katýlýmcýlar, seçim barajý konusunda farklý görüþler dile getirmiþtir. Katýlýmcýlarýn bir kýsmýna
göre, seçim sistemi yönetimde istikrardan çok temsilde adalet ilkesine yer vermelidir. Seçim
barajý kaldýrýlmalý veya farklý görüþlerin temsilini engellemeyecek biçimde aþaðý çekilmelidir.
Diðer katýlýmcýlar ise seçimlerin bir fonksiyonunun da yönetebilir bir iktidar çýkarmak olduðu
düþüncesinden hareketle, seçim barajýnýn varlýðýnýn normal kabul edilebileceðini belirtmiþtir.
Bununla birlikte barajýn etkisiyle doðabilecek temsil eksikliðinin, Türkiye milletvekilliðinin
öngörülmesi ya da Almanya, geçerli olan seçim sistemindeki gibi bölgesel partilerin de temsil
edilmesiyle giderilebileceði belirtilmiþtir.
Sivilleþme
Asker-sivil iliþkilerinin demokratik modeli, askeri otoritenin, seçilmiþ organlarýn kararlarýna
tabi olmasýný gerektirmektedir. Askeri müdahaleleri takip eden anayasa yapýmý süreçlerinde,
askeri makamlara geniþ anayasal yetki ve ayrýcalýklar sunulmuþtur. Bu ayrýcalýklarýn bir kýsmý,
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son on yýlda kabul edilen anayasa reformlarýyla ancak kýsmen tasfiye edilmiþtir. Türkiye'de
sivilleþmeyi teþvik edecek yeni anayasa deðiþikliklerine ihtiyaç duyulmaktadýr. Katýlýmcýlar,
sivilleþme reformlarýnýn kapsamýna iliþkin olarak, aþaðýdaki hususlarda uzlaþma saðlamýþlardýr.
Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurum olmaktan çýkarýlmalý, yeniden yapýlandýrýlmalý, üye
kompozisyonu deðiþtirilmeli ve görev alaný net çizgilerle belirlenmelidir. Milli güvenlik kavramý
yeniden tanýmlanmalýdýr. Milli Güvenlik Kurulu'nun yeniden yapýlandýrýlmasý sürecinde yetki
alaný sadece savunma ile sýnýrlý tutulmalý, tehdit, güvenlik gibi muðlak kavramlarýn çerçevesi
çizilmelidir. Kurulun ismi de yeni yapýsý ve görevleri çerçevesinde deðiþtirilmelidir.
Cumhurbaþkanlýðýnýn sembolik bir makam olmasý gereðinden hareketle Kurul'a Baþbakan
baþkanlýk etmelidir.
Askeri otoritenin seçilmiþ organlara baðlý faaliyet yürütmesine dair demokratik ilkenin etkin
iþleyiþinin, sadece yapýsal bir deðiþiklikle saðlanamayacaðýný kabul etmekle birlikte, sivilleþme
kapsamýnda gerekli bir adým olarak, Genelkurmay Baþkanlýðý Milli Savunma Bakanlýðý'na
baðlanmalýdýr.
Savunma harcamalarýnýn denetimi Sayýþtay tarafýndan etkin bir biçimde yerine getirilmelidir.
Savunma harcamalarýnýn özelliðinden kaynaklanacak ve olaðan görülebilecek gizlilik önlemlerinin
alýnmasý ile birlikte, savunma harcamalarý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan da sýký
bir biçimde incelenmeli ve denetlenmelidir.
Yüksek komuta kademesine atamalar Türk Silahlý Kuvvetleri'nin göstereceði belli sayýda aday
arasýndan sivil otorite tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Yüksek komuta kademesinde atama yetkisi
silahlý kuvvetler ve sivil otorite arasýnda paylaþýlmalýdýr. Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, Yüksek Askeri
Þura'nýn anayasal bir organ olmaktan çýkarýlmasýný önermiþtir.
Ýdari yetkilerin büyük ölçüde askeri makamlara geçtiði sýkýyönetim benzeri rejim düzenlemelerine
yer verilmemelidir. Olaðanüstü halin kapsamýný aþan ve silahlý kuvvetlerin kullanýlmasýný gerektiren
durumlarda kontrolün sivil otoritede bulunmasý ve silahlý kuvvetlerden yararlanýlmasý daha uygun
olacaktýr.
Hukuk Devleti ve Yargý Organlarý
Yargýnýn Tarafsýzlýðý ve Baðýmsýzlýðý
Hukuk devleti, kamu makamlarýnýn tüm eylem ve iþlemlerinde hukuka uygun olmalarýný
gerektirir. Bu ise, yasama ve yürütme organlarýyla idari makamlarýn, her tür eylem ve iþleminin
hukuka uygunluklarý yönünden, yargý denetimine tabi kýlýnmasýyla saðlanabilir. Bu nedenle,
hukuk devletinin en önemli unsuru yargý gücüdür. Ancak, yargýnýn kendisinden beklenen
yükümlülüðü yerine getirmesi, bu organýn, kurumsal ve bireysel olarak tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýðýnýn
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saðlanmasýyla mümkündür. Yargýnýn tarafsýzlýðý ve baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasý ise, bu organa
siyasi aktörler ve hatta yargýnýn kendi içinden gelmesi muhtemel her tür baský ve müdahalenin
engellenmesini gerektirir.
Anayasa Mahkemesi
Hukuk devletine dayanan bir anayasa düzeninin inþasýnda en önemli faktörlerden biri,
kanunlarýn anayasaya uygunluk denetimini yapmakla yetkili bir anayasa mahkemesinin
yaratýlmasýdýr. Anayasa mahkemesinin asýl iþlevi, anayasaya aykýrýlýðýný tespit ettiði kanunlarýn
iptaline hükmetmek, böylece anayasanýn üstünlüðünü korumaktýr. Bu çerçevede Anayasa
Mahkemesinin yapýsýna iliþkin düzenlemede hem demokratik meþruiyet hem de çoðulculuk
önem kazanýr. Bu nedenle, kanunlarýn anayasaya uygunluk denetiminde özel yetkili bir anayasa
mahkemesinin varlýðýný kabul eden demokratik ülkelerde, anayasa mahkemesi üyelerinin tümü
veya bir bölümünün parlamentolar tarafýndan nitelikli çoðunlukla seçimi usulü benimsenmiþtir.
Yeni anayasada, Anayasa Mahkemesi üyelerinin önemli bir kýsmýný (bazý katýlýmcýlara göre
yarýya yakýnýný) seçme yetkisi TBMM'ye tanýnmalý; TBMM bu yetkiyi, adaylarý kamuoyuna
yeterince tanýtacak bir süreci takiben, nitelikli çoðunluk oyu ile (bazý katýlýmcýlar bunun TBMM
üye tam sayýsýnýn 2/3ünden az olmamasýný zorunlu görmektedir) kullanmalýdýr. Buna ek olarak
yeni anayasa, diðer Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi yetkisini Cumhurbaþkanýna deðil,
Yargýtay, Danýþtay ve Barolar Birliði gibi çeþitli kurumlara tanýmalýdýr.
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK)
HSYK'nýn yapýsý ve yetkileri uluslararasý standartlarla uyumlu hale getirilmelidir. Yargýnýn
baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasýnda Kurul'un oluþumu ve yetkileri önem kazanmaktadýr.
2010 yýlýnda yapýlan anayasa deðiþiklikleriyle bu alanda kýsmi bir ilerleme saðlanmýþtýr. Ancak
uluslararasý standartlara uygun bir kurul için bir dizi adým daha atýlmasý gerekmektedir:
Sadece meslekten ihraç kararlarýnýn deðil kurulun tüm kararlarýnýn yargý denetimine açýk
olmasý gereklidir. Ceza niteliðinde öngörülen yer deðiþtirmeler dýþýnda diðer yer deðiþtirme
uygulamalarýna son verilmeli veya belirli bir süre (örneðin beþ yýl) içinde yargýç veya savcýnýn
rýzasý alýnmaksýzýn baþka bir mahkemeye atanamayacaðý güvence altýna alýnmalýdýr. Yürütmeden
baðýmsýzlýðýn saðlanmasý açýsýndan, kurulun toplantý tarih ve gündemlerinin, Genel Sekreterinin
belirlenmesinde, hakim ve savcýlarla ilgili soruþturma izni verilmesinde Adalet Bakaný'nýn yetkisiz
hale getirilmesi ve yerine hakim veya savcý niteliðindeki kiþilerin soruþturma konusunda yetkili
olmasý önerilmektedir. Bazý üyeler ise, 2010 Anayasa deðiþikliði ile bu deðiþikliðin ardýndan
kabul edilen HSYK'ya iliþkin yeni Kanunun, yargý mensuplarýnýn disiplin soruþturmalarýnda
yeterli teminatý saðladýðý, Adalet Bakaný ve Müsteþarýnýn toplantýlarýn gündemini belirlemedeki
yetkisini sýnýrladýðýný vurgulamýþlardýr. Hakim ve savcýlarýn performanslarýnýn deðerlendirilmesinde
yüksek yargýnýn not vermesi ve HSYK'ya baðlý müfettiþler tarafýndan hal kaðýtlarýnýn doldurulmasý
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usullerinde nesnel standartlara yer verilmelidir. Kurul kararlarý kamuya açýlmalý ve bu konuda
þeffaflýk saðlanmalýdýr. Ýlk derece yargý organlarýndan seçilecek Kurul üyelerinin seçiminde
demokratik usullerin güvence altýna alýnmasý gerekmektedir.
Bazý katýlýmcýlar, Kurul'un sadece mesleðe kabul deðil, adaylýða kabulde de tek söz sahibi
olmasý ve bu doðrultuda hakim ve savcý adayý alýmýnda yapýlan sýnavlarýn Adalet Bakanlýðý
bünyesinde deðil Kurul bünyesinde gerçekleþmesini önermiþtir Bu görüþe göre, yargý baðýmsýzlýðý
bakýmýndan adli kolluðun kurulmasý da önem arz etmektedir. Soruþturmalarýn yürütmenin
kontrolü altýnda olan kolluk gücü tarafýndan deðil savcýlýk makamýna baðlý adli kolluk gücü
tarafýndan yapýlmasý soruþturmalarýn nesnel yürütülebilmesi ve adil bir sonuca varýlmasý bakýmýndan
zorunlu görülmektedir.
HSYK özerk bir kurum olarak düzenlenerek yasama, yürütme ve yargý organlarýna karþý
baðýmsýzlýðý saðlanmalýdýr. Üyelerinin çoðunluðu her düzeyde yargý organýndan gelmeli ancak
özellikle hakim ve savcý olmayan üyeler de kurul içinde yer almalýdýr. Bu noktada Cumhurbaþkanlýðý
tarafýndan Kurul'a üye seçimi uygulamasýna son verilmesi, yargý kökenli olmayan üyelerin TBMM
tarafýndan nitelikli çoðunlukla (bazý katýlýmcýlara göre bu oran en az 2/3 olmalýdýr) seçilmesi
ve TBMM tarafýndan seçilen üyelerin sayýsýnýn artýrýlmasý uygun olacaktýr.
Adalet Bakaný ve Bakanlýk Müsteþarýnýn üyeliði hakkýnda ise katýlýmcýlar farklý görüþler dile
getirmiþlerdir. Katýlýmcýlarýn bir kýsmý, Kurul'un yürütmeden tam anlamýyla baðýmsýz olmasý
gerektiði görüþündedir. Bu görüþteki katýlýmcýlar, Fransa gibi bazý ülkelerde son yýllarda kabul
edilen reformlarla, yürütme organýndan gelen Cumhurbaþkaný ve Adalet Bakaný gibi kiþilerin
Kurul üyeliðine iliþkin esasýn terk edildiði, böylece Kurulun yürütmeden tümüyle baðýmsýz hale
getirildiðini belirtmiþlerdir. Bazý katýlýmcýlar ise, Venedik Komisyonunun "Yargýsal Atamalar"
baþlýklý raporuyla ifade edildiði gibi, Kurulda yürütmeyi temsil eden üyelere yer verilmesinin,
tek baþýna sorun yaratmayacaðýný vurgulamýþlardýr. Öte yandan bu katýlýmcýlar, 2010 Anayasa
deðiþikliði ile bunun ardýndan kabul edilen HSYK'ya iliþkin Kanunun, Adalet Bakaný ve Müsteþarýnýn
Kuruldaki yetkilerini büyük ölçüde sýnýrladýðýna deðinmiþlerdir.
Ýdarenin Yargýsal Denetimi
2010 yýlýnda yapýlan anayasa deðiþikliðiyle Yüksek Askeri Þura'nýn meslekten ihraç kararlarýna
karþý yargý denetimi öngörülmüþtür. Yeni anayasada Yüksek Askeri Þura'nýn tüm kararlarýna
yargýsal denetim öngörülmelidir. Mevcut düzenleme hukuk devleti ilkesi açýsýndan da sorun
doðurmaktadýr. Bu noktada idari yargýnýn yerindelik denetimi yapamayacaðý kabul edildiði için
Yüksek Askeri Þura kararlarýnýn hukukilik denetiminin engellenmesi uygun gözükmemektedir.
Ýdarenin yargý organlarýnýn kararlarýný yerine getirmemesi karþýsýnda etkin tedbirler öngörülmelidir.
Bu konuda zihniyet deðiþikliði ile beraber yeni anayasada bazý kurumsal güvencelerin de yer
almasý uygun olacaktýr.
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Askeri Yargý
Askeri mahkemeler, askeri disiplin suçlarý ve münhasýran askeri suçlarla yetkili olmalýdýr.
Dünyada herhangi bir örneði olmayan Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi ve Askeri Yargýtay gibi
yüksek yargý organlarý için bir gereklilik mevcut deðildir. Bu nedenle, Askeri Yüksek Ýdare
Mahkemesi ile Askeri Yargýtay'ýn ilgasý önerilmiþtir. Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesinin görev
alanýna giren uyuþmazlýklarda, evvelce olduðu gibi Danýþtay'ýn, Askeri Yargýtay'ýn görev alanýna
giren uyuþmazlýklarda ise, Yargýtay'ýn özel bir dairesinin yetkilendirildiði, gerekirse bu dairede
askeri bir hakime de üyelik statüsünün sunulduðu bir modelin benimsenmesi uygun olacaktýr.
Ayrýca askeri mahkemelerde sivillerin yargýlanmasýnýn önüne geçmeye yönelik geçmiþte
benimsenen yaklaþým devam ettirilmelidir.
Yargýsal Ayrýcalýklar
Yasama sorumsuzluðuna dair düzenlemeler korunmalý, buna karþýlýk yasama dokunulmazlýðýnýn
kapsamýnda deðiþikliðe gidilmelidir. Yasama dokunulmazlýðý, yüz kýzartýcý suçlar olarak anýlan
belli suç tipleri için geçerli olmamalýdýr. Yasama dokunulmazlýðýnýn usul açýsýndan sýnýrý ise,
hürriyeti baðlayýcý ceza tedbirleri ve cezalar olmalýdýr. Örneðin bir milletvekili yakalanamamalý,
tutuklanamamalýdýr. Dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý halinde yargýlama, Yargýtay tarafýndan
gerçekleþtirilmelidir.
1982 Anayasasý, dokunulmazlýk güvencesinin istisnasý olarak iki durum öngörmüþtür. Bunlardan
biri, aðýr cezayý gerektiren suçüstü hallerine iliþkindir. Bu hüküm, yeni anayasada muhafaza
edilmelidir. Buna karþýlýk, soruþturmasýna seçimlerden önce baþlanan, Anayasanýn 14. maddesi
kapsamýndaki fiiller için öngörülen istisna hükmü terk edilmelidir. Anýlan hükmün atýfta bulunduðu
14. maddenin müphem ve muðlak kavramlara yer vermesi, bu istisnanýn ilgasýný gerektirmektedir.
Yeni anayasa 1982 Anayasasý'nda düzenlenmemiþ olan Cumhurbaþkaný'nýn dokunulmazlýðý
konusunu açýklýða kavuþturmalý ve Cumhurbaþkaný'na yasama dokunulmazlýðýna denk bir
dokunulmazlýk tanýnmalýdýr.
Yasama dokunulmazlýðýnýn kýsýtlanmasý önerisiyle ayný doðrultuda olarak, kamu görevlisi
olan pek çok meslek grubuna tanýnan yargýsal ayrýcalýklar kaldýrýlmalý veya kýsýtlanmalýdýr.
Diðer Bazý Kurumlar
Devlet yönetimine hukukun üstünlüðü ilkesini hakim kýlmak amacýyla, yeni anayasayla
yargýsal denetim mekanizmalarýnýn etkinlik ve verimliliðinin saðlanmasý yanýnda, kamu denetçiliði
kurumu da düzenlenerek, idarenin hukuka uygunluðu kadar, hakkaniyete uygunluðu da teþvik
edilmelidir. Kamu denetçiliði kurumunun, Batý'daki emsalleri dikkate alýnarak düzenlenmesi,
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bu kuruma hürriyetlerin korunmasý ve ayrýmcýlýðýn önlenmesi konusunda özel bir iþlev
kazandýrabilecektir. Böylece kamu denetçiliði, idari yargýyý tamamlayan bir rol üstlenebilecektir.
Ne var ki, kamu denetçisinin kararlarý, idari yargý kararlarý gibi icrai deðil, yol göstericidir.
Kararlarýnýn hukuki yaptýrýmdan çok manevi aðýrlýðý olduðu düþünüldüðünde toplum tarafýndan
saygýnlýðý kabul edilen bir kamu denetçisinin TBMM tarafýndan seçiminde nitelikli çoðunluk
öngörülmesi gerekmektedir. Kamu denetçiliði gibi özerk kurumlarýn baþkentte yer almasý yerine
ülkenin farklý yerlerinde yerleþik olarak çalýþmasýnýn yasama, yürütme ve yargý organlarýndan
baðýmsýzlýk noktasýnda sembolik bir anlamý olabilecektir. Kamu denetçiliði kurumu Kamu Baþ
Denetçisinin yetkisi altýnda çalýþan, farklý konularda uzmanlaþan yardýmcýlarýndan oluþmalýdýr.
Öte yandan bu kurum, farklý temellerde ortaya çýkan ayrýmcýlýk ihlallerini denetleyecek özel
daireler halinde faaliyet göstermelidir.
Cumhurbaþkanýnýn rolünün parlamenter sisteme uyarlanmasý çerçevesinde, Devlet Denetleme
Kurulu kaldýrýlmalýdýr.
Yükseköðretim Kurulu yerine, üniversiteler arasý planlama ve koordinasyondan sorumlu yeni
bir yapý kurulmalýdýr. Bu kapsamda akademik özgürlükler ve üniversitelerin özerkliði güvence
altýna alýnmalýdýr.
1982 Anayasasýnda düzenlenen kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýna dair
düzenlemeler yeni anayasada özgürce örgütlenme esasýna dayanmalý ve bu kurumlar üzerindeki
idari vesayete son verilmelidir.
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2. EÞ KOORDÝNATÖRLERÝN YORUM VE
DEÐERLENDÝRMELERÝ
TÜSÝAD'ýn giriþimi ile baþlatýlan "Yeni Anayasa Yuvarlak Masa Toplantýlarý" 2 Kasým 2010 1 Mart 2011 tarihleri arasýnda 11 toplantý þeklinde gerçekleþmiþtir. Bu çalýþmalara toplam 22
akademisyen ve kanaat önderi katýlmýþtýr. Her toplantýya katýlanlarýn isimleri ve toplantýlarda
dile getirilen görüþlerin özetleri, bu yayýnýn baþýnda ve 1. bölümündeki toplantý sonuç raporlarýnda
daha ayrýntýlý þekilde yer almaktadýr. Sürecin eþ koordinatörleri Prof. Dr. Ergun Özbudun ve
Prof. Dr. Turgut Tarhanlý'nýn yorum ve deðerlendirmelerini içeren bölüm aþaðýdadýr.
I. Yöntem
Çalýþmalarýmýzda, özellikle iki deðiþik anayasa yapýmý modeli üzerinde durulmuþtur. Bunlar,
kýsacasý, yeni anayasanýn sýrf bu amaçla kurulacak bir anayasa meclisi tarafýndan hazýrlanýp daha
sonra olaðan anayasa yapýmý sürecinden geçirilmesi, diðeri de 2011 seçimleri ile oluþacak
TBMM'nin bu fonksiyonu doðrudan doðruya üstlenmesidir. Her iki görüþ içerisinde de, ek
çalýþma raporlarýnda görüleceði gibi, alt alternatifler mevcuttur. Eþ koordinatörler olarak görüþümüz,
yeni anayasanýn olaðan TBMM tarafýndan yapýlmasýnýn, aþaðýdaki gerekçelerle, daha uygun
olacaðýdýr.
(a) Olaðan TBMM'nin yeni bir anayasa yapmasý önünde hukukî bir engel yoktur. Demokratik
bir rejimde aslî kurucu iktidarýn yegâne sahibi halktýr ve halk, bu kurucu iktidarýný serbestçe
seçilmiþ temsilcileri eliyle her zaman kullanabilir. Yeni bir anayasanýn, ancak anayasal süreçte
bir kesinti olmasý halinde yapýlabileceði görüþü, mantýkla ve sosyolojik gerçeklikle baðdaþmamaktadýr.
(b) Olaðan yasama faaliyetleri ile meþgul olacak TBMM'nin yanýnda, salt anayasa yapýmý
çalýþmalarýný yürütecek ayrý bir meclisin kurulmasý, dünya uygulamasýnda hemen hiç rastlanmayan
bir yöntem olduðu gibi, iki meclisin ayný anda faaliyette bulunmalarý bir yetki kargaþasýna yol
açabilecektir.
(c) Anayasa meclisinin hazýrlayacaðý tasarýnýn, daha sonra TBMM tarafýndan olaðan usûllerle
kanunlaþtýrýlmasý öngörüldüðüne göre, TBMM'nin bu tasarýyý onaylamamasý halinde tüm bu
çabalar sonuçsuz kalmýþ ve baþlangýç noktasýna dönülmüþ olacaktýr.
(ç) Anayasa meclisinde, uzmanlar gibi belli oranda da olsa, halkça seçilmemiþ üyelerin varlýðý,
bu meclisin demokratik meþruluðunu gölgeleyecektir.
(d) Mevcut anayasa hükümleri içerisinde, TBMM'nin anayasayý yapma veya deðiþtirme iktidarýný,
kýsmen dahi olsa, baþka bir organa devredebilmesi mümkün görünmemektedir.
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Öte yandan, bu konuyla ilgili tartýþma toplantýsýnda, yeni Anayasanýn olaðan TBMM tarafýndan
yapýlmasý durumunda, bu meclisin temsilî karakterini ve anayasa yapým sürecinin müzakereci
ve katýlýmcý niteliðini güçlendirecek bir dizi tedbirin dikkate alýnmasýnda yarar görülmektedir:
(a) TBMM'nin, özellikle anayasa yapýmý sürecindeki temsil kabiliyetini arttýrmak üzere, yüzde
onluk ülke seçim barajýnýn meselâ yüzde beþ gibi daha mâkul bir orana düþürülmesi, ülke
çapýndaki listelerden barajsýz nisbî temsil yöntemiyle seçilecek belli sayýda Türkiye milletvekilliðinin
ihdas edilmesi, belli sayýda seçim çevresinde birinci parti olan partilerin ülke barajýndan muaf
tutulmasý gibi çeþitli yöntemler düþünülebilir.
(b) Yeni seçilecek TBMM'de anayasa yapýmý çalýþmalarýnýn ilk aþamasýný oluþturmak üzere,
daha önce oldukça baþarýlý þekilde uygulanmýþ bulunan, bir "Partiler Arasý Uzlaþma Komisyonu"nun
kurulmasý yerinde olacaktýr. Anayasanýn toplumda mümkün olduðunca güçlü bir oydaþmaya
dayanmasý, þüphesiz, anayasanýn demokratik meþruluðunu ve istikrarýný etkileyen önemli bir
faktördür. Bu Komisyona TBMM'de grubu bulunan bütün partiler eþit sayýda temsilci ile katýlmalý
ve çalýþmalarýný tamamlamasý için, belli bir süre verilmelidir. Komisyonda oybirliði kuralý
uygulanmamalý ve Komisyonun ulaþtýðý sonuçlar TBMM Genel Kurulu açýsýndan baðlayýcý
olmamalýdýr. Aksi halde, çalýþmalarýn, yeni bir anayasa yapýmý ile deðil, mevcut anayasada
nispeten tâli birtakým kozmetik deðiþikliklerle sonuçlanmasý tehlikesi mevcuttur.
(c) Çalýþmalara, TBMM'de temsil edilmeyen siyasî partilerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve
uzmanlarýn katýlmasý, daha geniþ bir toplumsal uzlaþma ve oydaþmanýn saðlanmasý açýsýndan
önemlidir. Komisyonlarda uzmanlarýn ve diðer ilgililerin dinlenmesi, bugün de zaman zaman
görülen bir uygulama olmakla birlikte, konunun önemi ve özelliði nedeniyle, Partiler Arasý Uyum
Komisyonu ve Anayasa Komisyonu çalýþmalarýnda bu uygulamanýn çok daha geniþ çapta
gerçekleþtirilebilmesi için, TBMM Ýçtüzüðüne bu yolda hükümlerin eklenmesi yararlý olacaktýr.
(ç) TBMM'deki kabul çoðunluðu ne olursa olsun, kabul edilen metnin halkoylamasýna
sunulmasý, onun demokratik meþruluðunun güçlendirilmesi açýsýndan gereklidir.
(d) Anayasa yapýmý sürecinin gerçek anlamda hür ve demokratik bir ortamda yürütülebilmesi
için, basýn, ifade ve siyasî örgütlenme hürriyetleri üzerindeki çaðdaþ evrensel demokratik normlara
aykýrý kýsýtlamalar, yeni TBMM'nin faaliyete geçmesiyle birlikte, süratle kaldýrýlmalýdýr. Siyasî
partilere iliþkin yasaklara aþaðýda ayrýca deðinilecektir.
II. Yeni Anayasaya Hâkim Olmasý Gereken Temel Ýlkeler
Yeni Anayasaya hâkim olmasý gereken temel ilkeler biçim ve içerik bakýmýndan deðerlendirilebilir.
Biçim açýsýndan Baþlangýç ve deðiþtirilemez madde hükümlerine, içerik açýsýndan ilgili temel
ilkeler bakýmýndan bir deðerlendirme yapmak mümkündür.
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Baþlangýç (Dibace)
Yeni Anayasada bir Baþlangýç bölümüne yer verilmesi halinde, bunun, içerik bakýmýndan
mevcut 1982 Anayasasýnýn Baþlangýç metninden tamamen farklý ve hatta 1961 Anayasasýnýn
Baþlangýç metninden de daha farklý bir içeriðe sahip olmasý þarttýr. Bu deðiþiklik, yeni Anayasanýn,
gerçekten 'yeni' olma sýfatýnýn da önemli unsurlarýndan birini oluþturacaktýr.
Yeni Anayasanýn temel felsefesini, devleti oluþturan insan unsurunun özgürce kendi geleceðini
tayin etmesine vurgu yapan bir zeminde tanýmlamak, 1982 Anayasasýnda yapýldýðý gibi, devletin
ve devlet aygýtlarýnýn kutsallýðý, yüceliði ya da güvenliði esasýna dayanan bir yönelimden
uzaklaþmak için önemli bir baþlangýç hattý oluþturacaktýr. Bu baðlamda, Anayasanýn, insan onuru
ve bireyin özerkliði anlayýþý içinde, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasýný amaçlayan bir
esasa dayandýðýnýn Baþlangýç kýsmýnda vurgulanmasý, önceki Anayasalarla arasýndaki bu
temellendirme farklýlýðýný ifade etmenin ana unsurlarý arasýnda kabul edilmelidir.
Bu kýsýmda, herhangi bir ideoloji referansýndan kaçýnýlmasý, hak ve özgürlüklere dayanan
insan haklarý rejimi kadar demokrasi ilkeleri bakýmýndan da gereklidir. Bu baðlamda olmak
üzere, bir 'milliyetçilik' atfý, nasýl tanýmlanýrsa tanýmlansýn, Anayasanýn ve devletin niteliklerine
iliþkin ideolojik bir kabul konusu olmamalý, böyle bir sonuca ya da algýya yolaçabilecek bir
tercih, dil ve terminolojinin, Anayasa'nýn Baþlangýç metni ve madde hükümleri arasýnda yer
almamasýna özen gösterilmelidir. Bu yaklaþým, Baþlangýç metninin, farklý esas ve tanýmlara atfen
dýþlayýcý ya da toplumsal bölünme algýsý yaratacak bir dili tercih etmesi yerine kavrayýcý bir dili
vurgulamasýnýn, demokratik bir toplumda asýl arzu edilen hedef olmasý bakýmýndan da önem
taþýr. Ayný baðlamda, Baþlangýç metninde, Atatürkçülüðe bir vurgu yapýlmasýndan ziyade, Mustafa
Kemal Atatürk'ün þahsiyetine yönelik bir þükran ya da minnet ifadesi veya Cumhuriyet'in kuruluþ
sürecine dair bir vurgu ile yetinilmesi bu esasla telifi kabil sayýlabilir.
Baþlangýç metninde, insan haklarý, demokrasi ve hukukun üstünlüðü gibi deðerlerin evrensel
bir dille ifade edilmesi, yeni bir Anayasanýn 'yenilik' sýfatýna sahip olmasý açýsýndan da önem
taþýyacak bir husustur. Bugün, artýk doða ve çevrenin korunmasý þiarýnýn da, kiþi hak ve
özgürlükleri açýsýndan olduðu kadar devletin kurucu unsurlarýnýn tümünün ortak paydasýný
oluþturan bir deðer olarak, Anayasanýn Baþlangýç kýsmýnda yer bulmasý gerekir.
Ýçeriði böyle bir ilkesel çerçevede belirlenen Baþlangýç metninin veciz ve kýsa olmasý,
demokratik bir teamülü yansýttýðý kadar, Anayasanýn, asýl madde hükümlerinde varlýk bulmasý
beklenen, ana gövdesini gölgede býrakmayacak bir siyasi ve hukuki tercihin ifadesi olma
karakteriyle de açýklanabilir. Yeni Anayasada, Baþlangýç kýsmýnýn Anayasa metnine dâhil olmasý
gibi bir hükme yer verilmeyebilir.
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Deðiþtirilemez Madde Hükümleri
Anayasalarda, ileride mutlaka deðiþtirilemeyecek nitelikte madde hükümlerine yer vermek
gibi bir kural bulunmuyor. Ancak, buna iliþkin farklý ülke örneklerinde de olduðu gibi, Anayasalarda
bu statüye sahip madde hükümlerine de yer verilebiliyor. Bu konuda, Türkiye bakýmýndan asýl
önem taþýyan husus, mevcut Anayasadaki "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir" biçiminde ifade
edilen "Devletin þekli" baþlýklý deðiþtirilemez madde hükmünün (m. 1) aynen korunmasýdýr.
Temel Ýlkeler
Yeni Anayasaya hâkim olmasý gereken temel ilkeler konusu, yukarda temas edilen biçime
iliþkin bazý baþlýklara paralel olarak, içerik bakýmýndan da deðerlendirilebilir. Bu konuya iliþkin
bir kýsmýna Baþlangýç metni baðlamýnda da yer verilen ve birer temel ilke konusu olan
deðerlendirmelere (örneðin laiklik ve kimlik konularý), bu çalýþmanýn diðer baþlýklarý altýnda
daha ayrýntýlý olarak yer verildiði için burada ayrýca deðerlendirilmeyecektir. Ancak, 'Temel
Ýlkeler' baðlamýnda kýsaca, þu esaslar dahilinde bir çerçeve çizilmesi mümkündür: Anayasanýn,
insan onuru ve bireyin özerkliði anlayýþý içinde, herkesin bireysel ya da kollektif olarak kullanýlacak
haklarý sayesinde kendi geleceðini özgürce belirleyebileceði bir insan haklarýna dayanan devlet
þiarýna sahip olmasý, laiklik esasýna uygun bir düzen öngörmesi, hukuk devleti ya da hukukun
üstünlüðü ilkesini esas almasý, kuvvetler ayrýlýðý esasýna dayanan çoðulcu ve daha katýlýmcý bir
parlamenter rejimi güçlendirmeyi hedeflemesi, idarenin iyi yönetiþim (good governance) ilkelerine
uygun bir iþleyiþ düzenine sahip olmasýný vurgulamasý ve hak alanlarýna saygýyý güçlendirici bir
sosyal devlet modelini þiar edinmesi, yeni Anayasanýn sahip olmasý gereken temel ilkelerin
anahatlarýný ifade eder.
Yeni Anayasanýn Baþlangýç kýsmý ve deðiþtirilemez madde hükümleri baðlamýnda da kýsmen
temas edildiði gibi, bireysel ve kollektif hak ve özgürlükler sayesinde devleti oluþturan insan
unsurunun kendi geleceðini özgürce tayin edebileceði biçim ve içerikte bir Anayasa düþüncesi,
hazýrlanacak yeni Anayasa metninde esas alýnmalýdýr. Bu sayede, bireyin özerklik alanýnýn, devlet
aygýtlarý karþýsýnda olduðu kadar devlet dýþý aktörlerden kaynaklanabilecek tehditlere karþý da
korunmuþ olmasý, bugünün insan haklarý düþüncesinin de esasýný oluþturur. Bunu vurgulayarak,
devletin niteliklerine iliþkin madde hükmünde, 'insan haklarýna dayanan bir devlet' olma þiarýnýn
yeniden canlandýrýlmasý ve 'hukukun üstünlüðüne dayanan' bir devlet olma þiarýnýn ise daha
etkili kýlýnmasý gerekir. Yeni Anayasada yer verilecek temel hak ve özgürlüklere iliþkin hukuki
çerçevenin kapsamý, aþaðýda ayrý bir baþlýk altýnda, daha ayrýntýlý olarak ele deðerlendirilecektir.
Yeni Anayasada, Anayasa koyucunun tercih ettiði yönde, belli bir ekonomik model tanýmý
yapýlmasý uygun olmayacaktýr. Zira, ülkedeki ekonomik düzenin tercihi konusu da, aslýnda
ülkede yaþayan insan topluluðunun kendi geleceðinin tayini baðlamýnda deðer taþýyan bir
husustur. Bu nedenle, bir hak ve özgürlük konusudur. Ancak, bu özgürlük rejiminin demokratik
bir toplumda varlýðý tartýþýlmayacak þekilde, eþitlik ve adalet ilkeleri ýþýðýnda deðerlendirilmesi
de þarttýr.
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Yeni Anayasada, parlamenter rejimden vazgeçilmemelidir. Parlamenter rejim, baþkanlýk ve
yarý-baþkanlýk rejimlerine nazaran, daha iþler bir demokrasinin hayat bulmasýna fýrsat verir. Yeni
Anayasanýn, 1982 Anayasasýndan farklý olarak, daha çoðulcu bir parlamenter rejimi gerçekleþtirmesine
elveriþli deðiþikliklerin yapýlmasý þarttýr.
Yeni Anayasada, devletin temel organlarý arasýnda kuvvetler ayrýlýðý ilkesinin korunmasý þarttýr.
1982 Anayasasýnýn yürütme ve idareyi, devletin diðer organlarý karþýsýnda adeta daha üstün kýlan
bir görev ve yetki daðýlýmýna sahip olmasý yeni Anayasada yeniden düzenlenmeye muhtaç bir
konudur. Kaldý ki, yeni bir Anayasanýn, 1982 Anayasasýndan esasen daha farklý bir düzen
öngörmesinin en önemli yapýsal unsurlarýndan birisi de bu yönde bir deðiþim olacaktýr.
1982 Anayasasý, Cumhurbaþkanýnýn görev ve yetkilerini parlamenter bir rejimle baðdaþmayacak
ölçüde geniþletmiþtir. Cumhurbaþkanýnýn doðrudan doðruya halk tarafýndan seçilmesine olanak
veren deðiþiklikten sonra daha da güçlenen Cumhurbaþkanlýðý makamý, ileride muhtemel bir
siyasi bunalýmýn çýkmasýný da önlemek gerekçesiyle, yeni Anayasada parlamenter bir rejime
uygun görev ve yetkilere sahip kýlýnmalýdýr.
Kuvvetler ayrýlýðý ilkesinin iþlerlik kazanmasýnda önemli bir fonksiyonu yerine getiren "denge
ve denetim" (checks and balances) mekanizmalarýna yeni Anayasada da yer verilmesinde fayda
vardýr. Bu sayede, kuvvetler ayrýlýðý esasýna dayanan bir demokraside, devletin temel organlarý
arasýndaki iliþkilerin ve iþleyiþin denetimi, sadece yargýnýn yetki alanýna býrakýlmakla yetinilmemiþ
olur. Bu yaklaþýmla, devletin organlarý arasýnda olduðu kadar bireyler ve idare arasýnda da
uyuþmazlýklarýn çözümü iþlevini yerine getiren alternatif yollar ve yapýlar oluþturulmasýnda fayda
vardýr. Halen yasama sürecinde bulunan Kamu Denetçiliði Kurumu, Ulusal Ýnsan Haklarý Kurumu
veya ayrýmcýlýkla mücadelenin takibi ve denetimine iliþkin yapýlar da ayný çerçevede deðerlendirilmesi
mümkün iþlevler yerine getirirler. Ancak, bu gibi yapýlarýn yeni bir Anayasanýn kendi ilkesel
bütünlüðü içindeki konumlarý, teþkilâtlanma ve iþleyiþ biçimlerine dair esaslar ve bunlarýn ilgili
uluslararasý hukuk standartlarýna uygun bir biçimde tasarlanmýþ olmalarý kadar, hazýrlanacak
yeni Anayasanýn temel ilkeleriyle uyum içinde olmalarýný da gerektirir. Bu amaçla, önceliðin
yeni Anayasa hazýrlanmasýna verilmesi ve belirtilen hukuki düzenlemelerin daha sonra Anayasa
metniyle uyumlu bir biçimde hazýrlanmasý gibi bir politikanýn benimsenmesi daha uygun olacaktýr.
Benzeri bir sakýnca durumu baþka açýdan da kendini gösterebilir: Yeni bir Anayasanýn
hazýrlanmasý yönünde bir toplumsal talep ve beklentinin söz konusu olduðu bir dönemde, genel
olarak, bazý organik kanunlarýn kabul edilmesi gibi bir yasama politikasýnýn sürdürülmesi, ileride
yeni Anayasanýn hazýrlýðýna dair çalýþmalarýn baþlamasý ve Anayasanýn kabulü halinde, hukuki
ve siyasi pürüzlerin doðmasýna neden olabilecektir.
Bilgi edinme hakký, 2010 yýlýnda yapýlan Anayasa deðiþikliðiyle Anayasal bir hak olarak
tanýnmýþtýr. Bunun ve diðer bireysel hak ve denetim mekanizmalarýnýn iþlerliði bakýmýndan önem
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taþýyan, idarenin hangi usuli esaslara baðlý olarak faaliyette bulunacaðýna dair hususlar bir yasal
düzenlemenin konusunu oluþturur. Ancak, iyi yönetiþim ilkesine deðer veren çaðdaþ kamu
yönetimi politikalarý doðrultusunda, idarenin þeffaflýðý ve hesap verebilirliði gibi uygulamalara
güç kazandýracak demokratik esaslara da yeni Anayasada yer verilmesi gerekir.
Ýdarenin kuruluþ ve görevleri baðlamýnda, yerinden yönetim (adem-i merkeziyet) esasýnýn
bugünküne nazaran daha güçlendirilmesi, çaðdaþ demokrasilere özgü bir kamu yönetimi modeli
olmasýnýn yaný sýra, yerel katýlýmý güçlendiren bir hak konusu olarak da deðer taþýmaktadýr. Bu
konu, ayrýca, azýnlýk-çoðunluk iliþkilerine baðlý kimlik politikalarý baðlamýnda da önem taþýyan,
bu politikalarýn demokratik bir toplumda yürütülmesinin yapýsal unsurlarýndan birisidir. Yeni
Anayasada bu yönde yapýlacak bir deðiþikliðin bu hususu da dikkate almasýnda fayda vardýr.
Yeni Anayasada hukuk devleti ya da hukukun üstünlüðü ilkesine sadýk kalýnmasý gerekir.
Bu baðlamda, idarenin her türlü iþlem ve eyleminin yargý denetimine tâbi olmasý esasýnýn, 1982
Anayasasýnda yer verilen istisnalar kaldýrýlarak yaygýnlaþtýrýlmasý ve güçlendirilmesine ihtiyaç
vardýr. Ýdarenin yargý kararlarýný yerine getirmesinde, bu esasý etkili kýlmaya yönelik bazý hukuki
tedbirlere Anayasada yer verilmesi gerekir.
Sosyal devlet ilkesine yeni Anayasada yer verilmesi þarttýr. Ancak, sosyal devlet ilkesinin,
sosyal ve ekonomik haklarýn tanýnmasýna dair Anayasal hak ve özgürlükler kategorisi ýþýðýnda
ve bu hak kategorisine iliþkin uluslararasý insan haklarý standartlarý dikkate alýnarak, hangi hukuki
ve fiili güçlendirme (empowerment) mekanizmalarý sayesinde hayatiyet kazanacaðý hususu da
açýklýkla belirtilmelidir.
III. Temel Hak ve Özgürlükler
Yeni Anayasanýn, insan onuru ve bireyin özerkliði anlayýþý içinde, insan hak ve özgürlüklerinin
korunmasýný amaçlayan bir esasa dayandýðý hükmüne yer verilmesi, Anayasada yer verilecek
hak ve özgürlükler rejimi bakýmýndan önemli bir baþlangýç hattý oluþturacaktýr. Bu baþlýk altýnda
incelenmesi gereken bazý konular (Din ve Vicdan Hürriyeti, Kimlik Sorunlarý, Siyasi Partiler
Rejimi) da, son tahlilde temel hak ve özgürlükler baþlýðý altýnda deðerlendirilebilir. Ancak, o
konulara, bu çalýþmada ayrý baþlýklar altýnda yer verilmesi daha uygun bulunmuþtur.
Bir terim konusuna temas ederek baþlamak gerekirse, 'temel hak ve özgürlükler' teriminin
kullanýlmasý nedeniyle, hak ve özgürlükler arasýnda 'temel nitelikte olan' ve 'temel nitelikte
olmayan' gibi bir ayrým yapýldýðý izlenimi doðmamalýdýr. Zira, Türkiye'nin de dâhil olduðu
uluslararasý insan haklarý rejimi çerçevesinde, tüm hak ve özgürlükler ayný deðerde bir bütündür,
aralarýnda bir öncelik ya da üstünlük iliþkisi yoktur ve karþýlýklý bir etkileþime sahip olduklarý
anlayýþýna uygun olarak, bir bütünsellik içinde saygý gösterilerek uygulanmalýdýr.
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Temel Hak ve Özgürlüklerin Hukuki Anlamý
Birleþmiþ Milletler düzeninin kurulmasý ile birlikte, herkesin temel hak ve özgürlüklerden eþit
olarak faydalanmasý ilkesinin tanýnmasý ve uygulanmasý bir 'insan haklarý rejimi' baðlamýnda
varlýk bulmuþtur. Böyle bir rejimin mantýðý, kiþinin çok farklý faktörlere baðlý olarak ortaya
çýkabilecek görece zayýflýðýnýn hukuk sayesinde giderilmesi ve her tür iliþkilerinde, onun bir
kiþi olarak konumunun 'güçlendirilmesi' (empowerment) esasýna dayanýr. Bugün, insan haklarý
hukukunun temel konu ve amacý da bu esas üzerine bina edilmiþ kabul edilir. Bu nedenle, yeni
Anayasada yer verilecek temel hak ve özgürlüklerin böyle bir hukuki ve siyasi iradenin sonucu
olduðu, Anayasa metninde þüphe gerektirmeyecek bir açýklýkta ortaya konulmalýdýr.
Temel Hak ve Özgürlüklerin Tanýnmasý ve Tasnifi
Anayasanýn Baþlangýç ve deðiþtirilemez madde hükümleri baðlamýnda da olduðu gibi, temel
hak ve özgürlüklere verilen deðerin vurgulanmasý önemli bir Anayasal deðiþim unsuru olacaktýr.
Böyle bir baþlangýç hattýndan hareketle, bugün insan haklarý hukukunun temel unsurlarýný ifade
eden bir hukuki çerçevede, hak ve özgürlüklerin tanýnmasý, korunmasý, geliþtirilmesi ve bunlara
yer veren Anayasa ve diðer hukuk normlarýna riayet edilmesi düsturu yeni Anayasada da yer
bulmalýdýr.
Türkiye'nin son iki Anayasasýnda yer verilen hak ve özgürlükler, bir deðiþiklik ihtiyacý kesin
olmakla birlikte, medeni, siyasi, sosyal ve ekonomik hak kategorilerinin tanýndýðýný ortaya koyar.
Türkiye, bunlara paralel olarak, kültürel haklara da yer veren bazý uluslararasý insan haklarý
andlaþmalarýna da taraf olmuþ, ancak gerek 1982 Anayasasýnda gerek yapýlan Anayasa
deðiþikliklerinde bu haklara iliþkin özel bir deðiþiklik hükmüne de yer verilmiþ deðildir. Bu
nedenle, yeni Anayasada, bu hak kategorisine de yer verilmesi ilk kez söz konusu olacaktýr.
Bu hak kategorisi baðlamýnda yer alan haklarýn, ayný zamanda Türkiye'nin azýnlýk ve çoðunluk
politikalarý baðlamýnda baþgösteren bazý temel sosyal ve siyasi sorunlarýyla baðlantýlý konulara
iliþkin olduðu da bir gerçektir. Bu nedenle, bu sorunlarýn çözümünde önemli hukuki enstrümanlar
olabilmeleri olasýlýðý da dikkate alýnarak, bu kategori haklara da Anayasada yer verilmesi daha
da önem kazanmýþtýr.
Öte yandan, bugün hazýrlanacak bir Anayasada yer verilecek haklarýn sadece uluslararasý
insan haklarý andlaþmalarýnýn bir izdüþümü olmasý ya da sadece daha önceki Anayasalarýmýzda
tanýnmýþ hak ve özgürlüklerle sýnýrlý kabul edilmesi gibi bir yaklaþýmdan kaçýnýlmasýnda da yarar
vardýr. Hak ve özgürlüklere iliþkin uluslararasý alanda tanýnmýþ hukuk standartlarý, birer minimum
standart niteliðinde hukuk kurallarýdýr. Dolayýsýyla, tanýnan ve korunan menfaate iliþkin asgari
ölçünün minimum sýnýrýný belirtirler. Fakat bu sýnýrýn üzerinde bir koruma tanýmý yapmak kadar,
hak ve özgürlükler yelpazesini geniþletici bir siyasi iradeyi ortaya koymak da devletlerin iktidarý
dâhilindedir. Kaldý ki, bugün, demokratik bir toplum olma ölçütü ile baðdaþýr nitelikte 'yeni'
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bir Anayasa hazýrlanmasýnda, diðer unsurlarýn varlýðýný gözetmenin yaný sýra, böyle bir iradeye
vurgu yapýldýðýný ortaya koymanýn da deðeri büyüktür.
Bu baðlamda, çevre hakký, þeffaf bir idari iþleyiþten yararlanma ve iyi yönetiþim hakký, bugünün
ifade ve iletiþim olanaklarý ýþýðýnda bir düþünce ve ifade özgürlüðü, vicdani ret hakký, çocuðun
haklarý, azýnlýk haklarý, sosyal ve ekonomik haklarýn küreselleþmenin etkisi altýnda olmalarý kadar
ayný zamanda birer temel hak ve özgürlük olma karakterleri de gözönünde tutularak sadece
piyasa koþullarýna baðlý bir düzen tanýmý içinde tanýnmamasý, vb. gibi temel hak ve özgürlük
alanlarýna ve yaklaþýmýna da Anayasa çatýsý altýnda yer vermenin hayati önemi gözönünde
tutulmalýdýr.
Böyle bir iradenin yeni Anayasada yer bulmasý, tarým ve hayvancýlýðýn korunmasý, esnaf ve
sanatkârlarýn korunmasý, gençliðin korunmasý, sporun geliþtirilmesi, sanatýn ve sanatçýnýn
korunmasý, orman köylüsünün korunmasý, kooperatifçiliðin geliþtirilmesi, vb. nitelikte 'koruma'
hükümlerine yeni Anayasada da yer verilmesi anlamýna gelmemektedir. Bu sayýlan veya benzeri
konulardaki asýl 'koruma' amacýnýn, bu faaliyetlere iliþkin temel hak ve özgürlükler alanýnýn
güçlü ve etkili bir biçimde korunuyor olmasý ile saðlanacaðýnýn dikkate alýnmasý gerekir.
Ayný yaklaþým tarzý, 1982 Anayasasýndaki ifadesiyle, "Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin
sýnýrlarý" (m. 65) baþlýðý altýnda da kendini gösterir. Yeni Anayasada da, bu baðlamda bir sýnýr
tanýmýna yer verilecekse, bunun, sosyal devlet ilkesiyle kabili telif olma ölçütlerinin de þeffaf
biçimde belirlenmiþ olmasý hayati bir öneme sahiptir. Örneðin saðlýk ve eðitim gibi sosyal haklar
bakýmýndan, 'devletin ödevi' ve 'haktan yararlanma' kavramlarý arasýndaki dengenin nasýl
gözetileceði hususu bu çerçevede söz konusu olabilecek bir çok önemli bir örnektir.
Eþitlik Hakký ve Ayrýmcýlýk Yasaðý
Hak ve özgürlüklere iliþkin Anayasa hükümlerinin eþitlik ilkesi ve ayrýmcýlýk yasaðý ile
baþlamasý, bu hakkýn tüm hak ve özgürlükleri yatay kesen bir kapsama sahip olmasý nedeniyle
önem taþýr. 1982 Anayasasýnda, bu madde hükmünde özellikle kadýn ve erkekler arasýndaki
eþitlik alanýnda yapýlan deðiþiklikler ile maddenin özgün metnine oranla daha ileri bir farklýlýk
doðmuþsa da, bu sonuç, bugünün ayrýmcýlýk yasaðýna iliþkin uluslararasý hukuk standardý
bakýmýndan hâlâ yeterli deðildir.
Bu doðrultuda bir deðiþikliði kapsayacak bir taným önerisi þöyle olabilir: Herkes, kanun
önünde eþittir ve hiçbir ayrým gözetilmeksizin yasalarca eþit derecede korunur. Bu bakýmdan,
kanunlar her türlü ayrýmý yasaklayacak ve dil, ýrk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim,
cinsiyet kimliði, siyasî ya da baþka bir düþünce, uyrukluk, ulusal ya da toplumsal köken veya
mensubiyet, din, mezhep, mülkiyet, doðum, yaþ, fiziksel ya da zihinsel engellilik ve diðer statü
farklýlýklarý nedeniyle ayrýmcýlýða karþý eþit ve etkili bir koruma saðlanacaktýr. Bu taným çerçevesinde
ve burada öngörülemeyen bazý durumlarý da dikkate almak kaydýyla ortaya konulabilecek
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güçlendirme mekanizmalarýnýn neler olabileceðine, bunlara iliþkin esaslar açýklýkla belirtilerek,
Anayasa metninde yer verilmesinde fayda vardýr. Bu baðlamda kadýn ve erkek eþitliðine iliþkin
özel bir hükme yer verilmesi, kadýnlarýn erkeklerle eþit siyasi temsili sorununu gidermeye yönelik
bir çare formülünü de kapsamak kaydýyla, bu baðlamda dikkate alýnmalýdýr.
Ayrýmcýlýk yasaðý esasý, yeni Anayasada özel bir yer iþgal etmesi gereken azýnlýk haklarýnýn
korunmasý bakýmýndan da temel hukuki güçlendirme enstrümanlarýndan birisini oluþturur.
Hak ve Özgürlüklerin Sýnýrlandýrýlmasý, Durdurulmasý ve Kötüye Kullanýlmasýnýn
Önlenmesi
Temel hak ve özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin genel nitelikte bir Anayasa hükmünde,
sýnýrlandýrmanýn 'demokratik bir toplum' bakýmýndan meþru kabul edilmesini saðlamaya iliþkin
kriterler açýklýkla belirtilmelidir. Ýlgili madde hükümlerinde, o hak ve özgürlüklerin hangi
nedenlere baðlý olarak sýnýrlandýrýlabileceði konusunda, Avrupa Konseyi ve Birleþmiþ Milletler
bünyesinde kabul edilmiþ ve birer insan haklarý rejimi kuran uluslararasý hukuk standartlarý
gözönünde tutulmalýdýr. Bilindiði gibi, 1982 Anayasasýnda, bu uluslararasý normlar ile baðdaþmayacak
nitelikte sýnýrlandýrma ölçütlerine de yer verilmiþtir.
1982 Anayasasýnýn 15'inci maddesinde yer verilen temel hak ve özgürlüklerin kýsmen veya
tamamen kullanýlmasýnýn durdurulmasý (ya da askýya alýnmasý) hükmü, 'olaðanüstü rejimler'in
uygulamaya konulacaðý dönemler bakýmýndan mümkün kýlýnmýþtýr. Bir demokraside, bu tür
olaðanüstü (ama olaðandýþý deðil) hukuki rejimlerin ihdasý mümkündür. Ancak, mevcut Anayasanýn
15'inci madde hükmündeki 'olaðanüstü rejim' tanýmýnýn kapsamý çok geniþtir. Bu tanýmýn,
yukarda anýlan uluslararasý hukuk standartlarý ýþýðýnda, ancak 'ulusun hayatýný tehdit eden ve
varlýðý resmen ilân edilmiþ bir olaðanüstü hal' nedeniyle böyle bir yetkinin kullanýlmasý ve bunun,
ölçülülük esasýna baðlý olarak, mevcut Anayasada da yer verildiði gibi, "uluslararasý hukuktan
doðan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydýyla" kullanýlmasý esas alýnmalýdýr. Bu durumda bile,
hiçbir þekilde durdurulmasý söz konusu olamayacak, 'mutlak haklar' (sýnýrlandýrýlma veya
kullanýlmasýnýn durdurulmasý mümkün olmayan haklar) kategorisine dâhil hak ve özgürlüklerin
hangileri olduðu, gene uluslararasý hukuk standartlarý dikkate alýnmak suretiyle ilgili hükümde
belirtilmelidir.
Yeni Anayasada, uluslararasý hukuk standartlarýna uygun olarak yeniden düzenlenmesi þart
olan bir diðer hüküm, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanýlamamasýdýr. Haklarýn kötüye
kullanýlmasý suretiyle, Anayasada tanýnan hak ve özgürlüklerin ortadan kaldýrýlmasý ya da
öngörülenden daha fazla sýnýrlandýrýlmasý tehdidi devletten kaynaklanabileceði gibi, bir topluluk
ya da grup ve bireylerden da kaynaklanabilir. 1982 Anayasasýnýn ilgili hükmü bu esasa uygun
düzenlenmemiþtir. Bu hükmün arka planýndaki mantýk, bugünün dünyasýnda, haklarýn sadece
devlet tarafýndan (dikey ihlâller) deðil, devlet dýþý aktörler tarafýndan (yatay ihlâller) da ihlâl
edilebileceði gerçeðinin bilincinde olunmasýný gerektirir.
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Yabancýlarýn Haklarý
1982 Anayasasýnda, yabancýlarýn haklarý konusu, dolaylý da olsa, sadece haklarýn
sýnýrlandýrýlmasýndaki uluslararasý hukuk esasýna (minimum standart kuralý) atfen yer almaktadýr.
Gerçi, Anayasada 'herkes' için tanýnmýþ olan tüm hak ve özgürlükler, aksi belirtilmedikçe, yabancý
statüsündeki kiþileri de kapsayacaktýr. Ancak bazý yaygýnlýk gösteren durumlarý da dikkate almak
þarttýr.
Türkiye'nin de taraf olduðu Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 Sözleþmesi ýþýðýnda,
farklý nedenlere baðlý bir zulme mâruz kalma tehdidi nedeniyle ortaya çýkan sýðýnma olgusu
karþýsýnda, bu kiþilerin durumlarýnýn yetkili ulusal ve yerel makamlarca, uluslararasý hukuk
standartlarýna uygun olarak incelenmeksizin ülkeden ihraç edilmelerini önlemeye yönelik bir
hükme Anayasada yer verilmesi, hukuki ve ahlâki bir yükümlülüktür.
Son yýllarda, farklý Avrupa ülkelerinin vatandaþlarý emeklilik hayatýný ülkemizde geçirmek
amacýyla, Türkiye'de yerleþmekte ve yaþamaktadýr. Sayýlarý onbinleri bulabilen yabancýlarý
kapsayan bu durum, kiþi halleri (ahvâli þahsiye) ile ilgili sorunlarýn halli bakýmýndan olduðu
kadar, yerel düzeyde idare ile kurulan iliþkiler ve yerel düzeyde siyasi katýlým (seçme ve seçilme)
hakkýnýn tanýnmasý gibi konularda Avrupa Konseyi standartlarýna paralel bazý hükümlere
Anayasada da yer verilmesini gerektirebilir.
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Baþvuruda Bulunma
1982 Anayasasýnda 2010 yýlýnda yapýlan deðiþiklikle, "Herkes, Anayasada güvence altýna
alýnmýþ temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi kapsamýndaki herhangi
birinin kamu gücü tarafýndan, ihlâl edildiði iddiasýyla Anayasa Mahkemesine baþvurabilir"
hükmüne yer verilmiþtir (m. 148, fýkra III). Böyle bir baþvuru hakkýna yeni Anayasada da yer
verilmesi mümkündür. Ancak, bu kapsamda bir incelemeye tâbi tutulacak haklar listesi mevcut
Anayasada tanýmlanan bu sýnýrlar dâhilinde kalýndýðý sürece yeterli bir iþleve sahip olmaktan
uzak kalacaktýr. Zira, Anayasada tanýnmýþ temel hak ve özgürlükler manzumesi Avrupa Ýnsan
Haklarý Sözleþmesi'ndeki hak ve özgürlüklere kýyasla daha geniþtir. Bu durumda, Avrupa Ýnsan
Haklarý Sözleþmesi merceðinden bakýlarak yapýlacak bir deðerlendirme sonucunda, bunun
dýþýnda býrakýlabilecek hak ve özgürlükler, her ne kadar Türkiye Anayasasýnda tanýnmýþ olmakla
birlikte, Anayasa Mahkemesi'ne yapýlacak bireysel baþvurunun kapsamý dýþýnda kalacaktýr. Bu
durumda, Türkiye'nin kendi Anayasasýnda tanýnmýþ temel hak ve özgürlüklerin bir kýsmý
baðlamýnda Anayasa Mahkemesi önünde bireysel baþvuru olanaðýndan yararlanmak mümkünken
diðerleri için bu olanak söz konusu olmayacaktýr. Ýnsan haklarýna dayanan ve hukukun üstünlüðünü
esas alan bir Anayasa bakýmýndan böyle bir hükme yer verilmesi uygun olmayacaktýr. Öte
yandan, Türkiye'nin uymakla yükümlü olduðu uluslararasý insan haklarý hukuku kurallarý sadece
bu Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ile sýnýrlý deðildir. Birleþmiþ Milletler bünyesinde
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kabul edilmiþ ve Türkiye'nin de taraf olduðu evrensel insan haklarý kurallarýnýn da, ayný baðlamda
bir bireysel baþvuru kapsamýnda yer almasý gerekir. Türkiye'nin 2004 yýlýnda yaptýðý deðiþiklikle,
bu nitelikte tüm uluslararasý andlaþmalara kendi hukuk düzeni içinde öncelikli bir hukuki deðer
atfetmesi gerçeði karþýsýnda, yeni Anayasadaki bu konuya iliþkin hükmün de, yukarda temas
ettiðim þekilde gözden geçirilmesi þarttýr.
IV. Ýç Hukuk ve Uluslararasý Hukuk Ýliþkisi
Ýç hukuk ve uluslararasý hukuk iliþkisi, özellikle hak ve özgürlüklerin korunmasýnda uluslararasý
hukuk standartlarýnýn etkisi baðlamýnda, yukarda farklý baþlýklar altýnda da yer verildiði gibi,
önemli bir yere sahiptir. Aþaðýda, yeni Anayasa bakýmýndan, doðrudan doðruya bu konuya iliþkin
teknik konulara dair hükümler üzerinde durulacaktýr.
Olaðanüstü Haller Rejiminde Özgürlüklerin Durdurulmasý
'Ulusun hayatýný tehdit eden ve varlýðý resmen ilân edilmiþ bir olaðanüstü hal' rejiminin
uygulanmasý zorunlu olan durumlarda, böyle bir yetkinin, ancak 'uluslararasý hukuktan doðan
yükümlülükler ihlâl edilmemek' kaydýyla cari olacaðý hükmüne yer verilmesi þarttýr. Bu baðlamda,
1982 Anayasasýnda da buna paralel bir hükme yer verilmiþ olmasýnýn dayanaðý, öncelikle
Türkiye'nin böyle âmir bir hükme yer veren ilgili uluslararasý insan haklarý andlaþmalarýnýn tarafý
bir devlet olmasýyla açýklanabilir. Ancak, en az bunun kadar önemli bir diðer husus, özellikle
Birleþmiþ Milletler düzeninin kurulmasýyla birlikte, aslýnda hiçbir devletin bu konuda ilgili
uluslararasý hukuk normlarýný uygulamaktan kaçýnabileceði bir iktidara sahip olmadýðýnýn
kabulüdür.
Yabancýlarýn Haklarýnýn Sýnýrlandýrýlmasý
Yabancýlarýn temel hak ve özgürlüklerinin sýnýrlandýrýlmasý konusu da ayný baðlamda dikkate
alýnmalýdýr. Bu çerçevede kullanýlacak yetkiler, uluslararasý hukuka uygun olmalý (minimum
standart ilkesi ýþýðýnda) ve buna iliþkin olarak kabul edilmiþ bir kanuna dayanmalýdýr. Bu nedenle,
1982 Anayasasýnýn bu konuyla ilgili 16'ncý maddesindeki hüküm korunmalý, fakat gene yukarda
belirtildiði üzere, yeniden düzenlenmelidir.
Temel Hak ve Özgürlüklere Ýliþkin Uluslararasý Andlaþmalar ve Kanunlar
1982 Anayasasýnda 2004 yýlýnda yapýlan deðiþiklikle, 90ýncý madde hükmüne bir ek yapýlmýþtý.
Buna göre, "Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý
andlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda
milletlerarasý andlaþma hükümleri esas alýnýr". Bu hükmün pratik sonucu, özellikle hak ve
özgürlüklerin Türkiye hukuk düzeninde korunmasý bakýmýndan, Türkiye'nin taraf olduðu
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uluslararasý insan haklarý andlaþmalarýnýn ulusal kanunlar ile telifi kabil olmayacak þekilde farklý
hükümler içermesi durumunda, o vakada ilgili andlaþma hükümlerinin esas alýnmasý gereðidir.
Böyle bir hükme yeni Anayasada da yer verilmesi kuvvetle tavsiye edilmekle birlikte, bu hükmün
yeniden düzenlenmesinde bazý deðiþikliklere ihtiyaç olduðu da aþikârdýr.
Yeni Anayasada, ayný konuda bir hükme yer verilmesi halinde, bunun, daha açýk bir ifadeyle,
'temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý andlaþma hükümlerinin kanunlara üstünlüðü'
þeklinde düzenlenmesi daha isabetli olacaktýr. Ayrýca, temel hak ve özgürlüklere iliþkin bir kanun
hükmünün ilgili uluslararasý andlaþma hükmüyle kabili telif olmamasý halinde, Anayasa
Mahkemesi'ne, ilgili kanun hükmünün iptali yetkisinin tanýnmasý da yararlý olacaktýr. Bu sayede,
bu hükmün sadece bir saptamada bulunmakla yetinmeksizin iç hukuk âlemindeki etkisinin
sonuçlarý da, hukukta istikrar ilkesi ýþýðýnda dikkate alýnmýþ olacaktýr.
Anayasa'nýn 90'ýncý maddesinde düzenlenen böyle bir hükme yeni Anayasada da yer verilmesi
savunulurken, yasama yetkileri baðlamýnda bir deðiþikliðe de ihtiyaç olduðu savunulabilir.
Özellikle doðrudan doðruya veya dolaylý olarak hak ve özgürlükler ile ilgili olabilecek kanunlarýn
hazýrlanmasýnda, TBMM içinde gerçekleþtirilebilecek bir ön inceleme sayesinde o kanun teklifi
veya tasarýsýnýn, Türkiye'nin uymakla yükümlü olduðu, söz konusu uluslararasý andlaþmalar ile
uyum içinde bulunup bulunmadýðý hususunun saptanmasýna fýrsat verilmelidir. Bu sayede,
mevcut Anayasanýn 90'ýncý maddesinde öngörülen nitelikte bir uyumsuzluðun ortaya çýkmasý
olasýlýðý asgariye düþürülebilir. Bu amaçla, TBMM Ýçtüzüðü'nde bir deðiþiklik yapýlabilir. Ayrýca
TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu'nun görevleri arasýna buna iliþkin bir konunun da
eklenmesi için ilgili 3686 sayýlý Kanun'da deðiþiklik yapýlabilir.
Lozan Barýþ Andlaþmasý'nýn "Azýnlýklarýn Korunmasý" ile Ýlgili Hükümleri
4 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barýþ Andlaþmasý'nýn "Azýnlýklarýn Korunmasý" (Ekalliyetlerin
Himayesi) baþlýðý altýnda yer verilen, Türkiye'deki gayrýmüslim azýnlýklarýn haklarýnýn tanýnmasý
ve korunmasýna dair madde hükümleri, bugünün uluslararasý hukuk kurallarý baðlamýnda temel
hak ve özgürlükler kapsamýnda kabul edilen azýnlýk haklarý ile ilgilidir. Bu hukuki esas ile
baðdaþmayacak bazý hukuki ve fiili yorum ve uygulama biçimlerini önlemek amacýyla, Lozan
Barýþ Andlaþmasý'nýn bu hükümlerinin öngördüðü amacýn taþýdýðý hukuki yükümlülüðün yeni
Anayasa metninde bu yükümlülüðe yapýlacak bir atýfla vurgulanmasý, ahde vefa (pacta sund
servanda) ilkesinin bir sonucu olduðu kadar bu konuya iliþkin etkili ve tutarlý bir iç hukuk
uygulamasýný da teþvik edecektir.
TBMM'nin Kuvvet Kullanmaya Ýzin Verme Yetkisi
Türkiye'nin son iki Anayasasýnda da yer verilen ve 1982 Anayasasýnýn 92'nci maddesindeki
"Savaþ hâli ilâný ve silâhlý kuvvet kullanýlmasýna izin verme" baþlýklý hükmün (1961 Anayasasýndaki
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buna paralel hükmün baþlýðý sadece "Silâhlý kuvvet kullanýlmasýna izin verme" þeklinde
düzenlenmiþti) yeni Anayasada da korunmasýnda fayda vardýr. Ancak, gerek madde baþlýðý gerek
içeriðinde bir deðiþiklik yapýlmasý gerekir. Birleþmiþ Milletler düzeninde 'savaþ' teriminin
kullanýlmasý, hem bir devlet egemenliðinden doðan yetki biçimi hem de bu durumu ifade eden
bir terim olarak tercih edilmemiþtir. Yeni Anayasada, bunun yerine, Birleþmiþ Milletler terminolojisini
takip ederek, 'kuvvet kullanma' (use of force) teriminin kullanýlmasýnýn kabulü isabetli olacaktýr.
Türkiye'nin son iki Anayasasýnda da kabul edildiði gibi, bir kuvvet kullanma hâlinin ancak
"Milletlerarasý hukukun meþrû saydýðý hallerde" tanýnmýþ olmasý, zaten uluslararasý hukukun
emredici nitelikteki (jus cogens) normlarýnýn ve Birleþmiþ Milletler yükümlülüklerinin bir gereðidir.
Bu nedenle, aynen korunmasý gerekir.
Mahkemelerin Baðýmsýzlýðý ve Uluslararasý Hukuk
1982 Anayasasýnýn "Mahkemelerin Baðýmsýzlýðý" baþlýðý altýnda, "Hâkimler, görevlerinde
baðýmsýzdýrlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm
verirler" þeklinde bir hükme (m. 138, fýkra I) Türkiye'nin son iki Anayasasýnda da yer verilmiþtir.
Bu temel hükmün yeni Anayasada da korunmasý gerekir. Bu hükmün kapsamýnda yer verilen
'hukuk' terimi, ulusal olduðu kadar uluslararasý hukuk ilke ve kurallarýný da kapsamaktadýr.
Ancak, hukuken, bu ikinci durumun metinde daha açýk bir biçimde ifade edilmesi, yargýnýn
uygulamasýnda þeffaflýk, tutarlýlýk ve elbette hukuka uygunluk saðlanmasý bakýmýndan faydalý
olacaktýr. Bu nedenle, ilgili hükmün yeniden düzenlenmesinde þöyle bir deðiþiklik yapýlmasý
mümkündür: Hâkimler, görevlerinde baðýmsýzdýrlar; Anayasaya, kanuna, 'ulusal ve uluslararasý
hukuka' uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.
V. Din ve Vicdan Hürriyeti
Türkiye'nin kendisine özgü lâiklik anlayýþýnýn, din ve vicdan hürriyeti açýsýndan ciddî sorunlara
yol açtýðý bilinmektedir. Bu anlayýþ, bir yandan dinin sosyal ve kamusal görünürlüðünü sýnýrlayarak
onu sadece bir bireysel vicdan sorunu olarak görmekte ve devlete toplumu lâikleþtirici bir misyon
izafe etmekte, öte yandan lâikliðin evrensel tanýmýndaki devlet kurumlarý-din kurumlarý ayrýlýðýndan
saparak, din hizmetlerinin yerine getirilmesini anayasal bir kurum olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna
tevdi etmektedir. Hattâ Siyasî Partiler Kanunu, daha da ileri giderek, bir partinin, Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðýnýn genel idare içinde yer almasý hükmüne aykýrý amaç gütmesini, bir kapatma sebebi
saymýþtýr (m. 89).
Evrensel anlamýyla, bütün inanç gruplarý ve inançsýzlar karþýsýnda tarafsýz ve eþit mesafede,
vatandaþlarý arasýnda bu esaslara göre ayrým yapmayan, belli bir dinî inancý devlet gücünü ve
kaynaklarýný kullanarak topluma benimsetmeye çalýþmayan, hukuk kurallarýný dinî kurallara
uygun olma zorunluluðu altýna sokmayan lâiklik ilkesi, elbette demokratik bir siyasal rejimin
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olmazsa olmaz þartýdýr. Türkiye'deki sorun, Türkiye'nin kendisine özgü lâiklik anlayýþýnýn, lâikliðin
bu evrensel tanýmýndan uzaklaþan özelliklerinden kaynaklanmaktadýr.
Bu baðlamda lâiklik kavramý, evrensel anlamýna uygun þekilde yeniden tanýmlanmalý, din
ve vicdan hürriyetinin düzenlenmesinde uluslararasý standartlar, özellikle Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesi'nin 9'uncu ve Birleþmiþ Milletler Medenî ve Siyasî Haklar Sözleþmesi'nin 18'inci
maddesi temel alýnmalýdýr. Din ve vicdan hürriyeti üzerinde aþýrý kýsýtlayýcý uygulamalara dayanak
oluþturan Anayasanýn 24'üncü maddesinin son fýkrasý kaldýrýlmalýdýr.
Bu çerçevede din eðitimi zorunlu olmaktan çýkarýlmalý, isteðe baðlý ve seçimlik hale getirilmelidir.
Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne ek 1 numaralý Protokol'ün 2'nci maddesindeki, "Devlet,
eðitim ve öðretim sahasýnda deruhte edeceði vazifelerin ifasýnda, ebeveynin bu eðitim ve öðretimi
kendi dinî ve felsefî akidelerine göre temin etmek hakkýna riayet edecektir" hükmü esas
alýnmalýdýr. Devlet dýþýndaki sivil toplum kuruluþlarýnýn da din eðitimi vermeleri, ilke olarak
serbest býrakýlmalý, ancak bu eðitimin þiddete ve kin ve nefret duygularý aþýlamaya yönelik
olmamasýný temin açýsýndan, bir devlet denetimi gerçekleþtirilmelidir.
Nüfus kaðýtlarýnda din hanesi bulunmamalýdýr. Bu zorunluluk, mevcut Anayasamýzýn 24'üncü
maddesine de aykýrýdýr.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn tümüyle kaldýrýlmasý toplantýlarda dile getirilen görüþlerden biri
olmakla birlikte, bunun yaratabileceði sakýncalar göz önünde bulundurularak, kurumun yapýsý
deðiþtirilmek kaydýyla muhafaza edilmelidir. Hâkim Sünni inanç dýþýnda kalan inanç gruplarý
(özellikle Alevîler) istedikleri takdirde bu kurumda temsil edilme, istemedikleri takdirde de kendi
benzer örgütlerini kurma imkânýna sahip kýlýnmalýdýr.
Gayrýmüslim azýnlýklara Lozan Barýþ Andlaþmasý ile tanýnan haklar titizlikle korunmalýdýr.
Gayrýmüslim azýnlýklarýn kendi din adamlarýný yetiþtirme haklarý, din ve vicdan hürriyetinin
zorunlu bir unsuru olarak saðlanmalýdýr. Gayrýmüslim azýnlýklarýn dinî kuruluþlarýna (Patrikhane,
Hahamlýk) tüzel kiþilik tanýnarak, mülk edinme hakký ve dâva hürriyetinin yokluðundan doðan
sakýncalar giderilmelidir.
VI. Kimlik Sorunlarý
Cumhuriyetin, özünde çoðulcu nitelikteki bir toplumda, "dil, kültür ve ideal" yönünden
birleþmiþ, türdeþ bir millî kimlik inþa etme politikalarý, uzun süre baskýcý yöntemlerle kontrol
altýnda tutulmuþ, ancak son yýllarda giderek artan yoðunlukta ortaya çýkmýþ olan kimlik taleplerine
yol açmýþtýr. Dil, kültür ve ideal birliði formülasyonunun, çaðýmýzýn hâkim akýmý olan çokkültürlülüðe meþru bir alan býrakmadýðý açýktýr. Türkiye üzerindeki ampirik araþtýrmalar, son
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on yýllarda kültürel kimlik taleplerinin, diðer bir deyimle "kimlik politikasý"nýn (identity politics)
hissedilir derecede yükselmekte olduðunu göstermektedir. Oy verme davranýþlarýnda, somut
politika uyuþmazlýklarýndan çok, kimliðe dayalý aidiyet duygularýnýn ön plana çýktýðý
gözlemlenmektedir. Demokrasinin saðlýklý iþlemesi ve pekiþmesi açýsýndan, bu çeþitli kimlik
gruplarýnýn, karþýlýklý saygý ve hoþgörü ortamý içinde birlikte yaþamalarý, hayatî önem taþýmaktadýr.
Bu amaçla, yeni Anayasada yer almasý uygun görülen hususlar þöyle sýralanabilir:
(a) Yeni Anayasa, Türk milliyetçiliði ve Türk milleti kavramlarý da dâhil olmak üzere, tüm
etnik vurgulardan arýndýrýlmalý; vatandaþlýk, bir hak olarak, anayasal vatandaþlýk ya da anayasal
yurtseverlik kavramlarý temelinde düzenlenmelidir.
(b) Anayasada kollektif haklar statüsünü de içerecek þekilde, bir kültürel haklar bölümü yer
almalýdýr.
(c) Türkçe'den baþka anadillerin isteðe baðlý olarak devlet okullarýnda kapsamlý biçimde
öðretilmesi anayasal güvence altýna alýnmalýdýr. Bu düzenlemede, Avrupa Konseyi Bölgesel ve
Azýnlýk Dilleri Þartý ve diðer ilgili milletlerarasý sözleþme hükümleri esas alýnmalýdýr. Bu alanda
uygulanan modellerin çokluðu göz önünde tutularak, Türkiye için en uygun modelin ayrýntýlarý,
ilgili kimlik (dil) gruplarý ile müzakere edilerek ve pedagojik gerekler nazara alýnarak tespit
edilmelidir.
(ç) Resmî dilin Türkçe olmasý ilkesi titizlikle korunmakla birlikte, Türkçe'den baþka anadillerin
çoðunluk veya büyük bir azýnlýk teþkil ettiði yerel yönetim birimlerinde, o dilin Türkçe ile birlikte
kamusal iþlemlerde kullanýlmasýna imkân verilmelidir.
(d) Özellikle kimlik-temelli azýnlýklarýn belli coðrafî bölgelerde yoðunlaþmýþ olduklarý ülkelerde,
bu kimlik taleplerini karþýlamanýn en etkili yollarýndan biri, geniþ ölçüde bir yerinden yönetimin
(adem-i merkeziyet) gerçekleþtirilmesidir. Türkiye'nin, geleneksel olarak, Avrupa'daki en
merkeziyetçi idare sistemlerinden birine sahip olduðu bilinmektedir. Kimlik sorunlarý hiç mevcut
olmasaydý dahi, bu aþýrý merkeziyetçi sistemin, gerek iyi yönetim (good governance) ilkelerine,
gerek çaðýmýzda giderek yükselen yerel demokrasi taleplerine ters düþtüðü açýktýr. Yerel
demokrasinin gerekleri, çeþitli millî anayasalarda ve Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Þartý gibi milletlerarasý belgelerde de güvence altýna alýnmýþtýr. Türkiye'de yürürlükteki
Anayasa (m. 123), idarenin kuruluþ ve görevlerinin, merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarýna dayandýðýný belirtmekle birlikte, bunlarýn ölçüsünün belirlenmesini kanunlara býrakmýþtýr.
Yerel yönetimlerin daha saðlam bir anayasal güvenceye kavuþmasý amacýyla, Anayasada yerel
yönetimlerin görev alanýna býrakýlacak alanlarýn tasrih edilmesi yerinde olacaktýr. Ayrýca, birkaç
ili kapsayacak biçimde bölge idarelerinin kurulabilmesinin yararlý olacaðý düþünülmektedir.
Bu takdirde, söz konusu hususun da Anayasada belirtilmesi gerekmektedir.
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(e) Kimlik sorunlarýnýn çözümünde temel vurgu, kültürel çoðulculuðun bir ayrýþma nedeni
deðil, bir zenginlik kaynaðý olduðu ve farklý kültürel kimliklerin ve hayat tarzlarýnýn karþýlýklý
saygý ve hoþgörü anlayýþý içinde bir arada yaþamalarýnýn teþvik edilmesi olmalýdýr.
VII. Kuvvetler Ayrýlýðý
Kuvvetler ayrýlýðý ilkesi, devletin üç temel kuvveti ya da organý arasýndaki iliþkilerin düzenleniþ
tarzýný ifade etmektedir. Parlamenter bir hükûmet sisteminde hükûmetin parlâmentonun güvenine
dayanmasý zorunluluðu ve her iki organýn ayný parti veya partiler çoðunluðunun denetiminde
olmasý nedeniyle, yasama-yürütme ayrýlýðý, daha çok teoride kalmaktadýr. Baþkanlýk sisteminde
ise, bu iki kuvvet arasýnda daha gerçek bir ayrýlýk mevcuttur. Öte yandan, hükûmet sistemi türü
ne olursa olsun, yargýnýn bu iki organ karþýsýndaki baðýmsýzlýðý, demokratik bir sistemin olmazsa
olmaz unsurudur.
Parlamenter Sistem ve Baþkanlýk Sistemi
1982 Anayasasý, aþaðýda açýklanacaðý gibi, saf parlamenter modelden bazý sapmalar göstermekle
birlikte, ana çizgileri itibariyle bu modeli benimsemiþtir. Ancak, zaman zaman baþkanlýk veya
yarý-baþkanlýk sistemi önerileri, halen de olduðu gibi, siyasî gündemimize gelmiþtir. Yuvarlak
masa toplantýsý katýlýmcýlarý aþaðýdaki nedenlerle, Türkiye için baþkanlýk veya yarý-baþkanlýk
sistemlerinin kabulünü yararlý görmemektedir:
(a) Baþkanlýk sistemi, baþkanla parlâmentonun ayrý seçimlerle ve sabit süreler için halk
tarafýndan seçilmesini gerektirmekte ve bu iki organdan birinin diðerinin hukukî varlýðýna son
vermesi mümkün olmamaktadýr. Baþkan yürütme yetkisinin tek sahibi olmasýna karþýlýk, yasama
yetkisi tümüyle parlâmentoya aittir. Bu sistemde iki organ arasýnda ortaya çýkacak uzlaþmazlýklarý
çözecek bir mekanizma mevcut olmadýðýndan, devlet hayatýnda týkanma ve krizlerin ortaya
çýkmasý ihtimali kuvvetlidir. Özellikle baþkanla parlâmento çoðunluðunun ayrý partilere veya
siyasî eðilimlere mensup olmasý halinde baþkan, siyasetini uygulayabilmek için muhtaç olduðu
yeni kanunlarý veya bütçesini parlâmentoya kabul ettirmekte güçlükle karþýlaþacaktýr.
(b) Baþkanlýk sistemi, çok istisnaî þartlara sahip olan ABD dýþýnda, genellikle istikrarlý
demokrasiler yaratmakta, parlâmenter sistemden daha az baþarýlý olmuþtur.
(c) Türkiye, 1876 Anayasasýndan bu yana, ufak deðiþikliklerle parlâmenter sistemi sürdürmüþtür.
Baþkanlýk sistemi, Türkiye'ye yabancý bir sistemdir ve böyle bir sistemin kabulü, tüm mevzuatýmýzda
radikal deðiþiklikleri gerektirecektir.
(ç) Öte yandan, 1982 Anayasasý, devlet baþkanýnýn yetkilerinin esas itibariyle sembolik ve
temsilî olduðu parlâmenter sistemden önemli ölçüde sapmýþ ve siyasî partiler politikasý üzerinde
bir vesayet makamý olarak tasavvur ettiði Cumhurbaþkanlýðýna, parlâmenter rejimle baðdaþmayacak
geniþ takdirî yetkiler vermiþtir. Yuvarlak masa toplantýsý katýlýmcýlarý, yürütmenin bu iki unsuru
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arasýnda sürtüþme potansiyeli taþýyan bu yetkilerin, gerçek bir parlâmenter rejimde olmasý
gerektiði gibi, temsilî ve sembolik yetkilerle sýnýrlandýrýlmasý görüþündedir.
Yargýnýn Tarafsýzlýðý ve Baðýmsýzlýðý
Yargýnýn tarafsýzlýðý ve baðýmsýzlýðý, hukuk devletinin, dolayýsýyla demokratik devletin
gerçekleþmesi açýsýndan vazgeçilmez bir þarttýr. Yargý organý içinde, kanunlarý iptal gibi çok
güçlü bir yetkiyle donatýlmýþ olan Anayasa Mahkemesi'nin konumu, özel bir önem taþýmaktadýr.
Bu Mahkemenin demokratik meþruluðunun güçlendirilmesi açýsýndan, Anayasa Mahkemesi
hâkimlerinin önemli bir bölümünün, meselâ yarýsýnýn, TBMM tarafýndan nitelikli çoðunlukla
seçilmesi yerinde olacaktýr. Toplantýlarda görüþülen bu konular yaný sýra, bizce Anayasa
Mahkemesi'nin, anayasa deðiþikliklerini esas yönünden denetlenmesi gibi, demokratik ilkelerle
baðdaþmayan uygulamasý, kesinlikle önlenmelidir.
Hâkim ve savcýlarýn personel iþlemlerinin, yasama ve yürütme organlarýndan baðýmsýz, özerk
bir kurula verilmesi, yargý baðýmsýzlýðýnýn zorunlu þartý olan hâkimlik teminatýnýn güvencesidir.
Avrupa'da, Türkiye'deki Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) muadili olan yüksek
yargý konseyleri, genellikle, hâkimlerin çoðunlukta olduðu, fakat hâkim olmayan üyelerin de
yer aldýðý, yargýnýn tüm kademelerinin kendi eþitleri arasýndan seçilmek suretiyle temsil edildikleri,
hâkim olmayan üyelerin öncelikle parlâmento olmak üzere siyasî organlar tarafýndan seçildiði
karma yapýlar görünümündedirler. Bu deðiþikliklerle, HSYK'nýn kendi binasýna, bütçesine,
sekretaryasýna sahip olmasý, þimdiye kadar Adalet Bakanlýðý'na baðlý olan adalet müfettiþlerinin
HSYK'ya baðlanmasý, HSYK'nýn meslekten ihraç kararlarýnýn yargý denetimine açýlmasý gibi,
öteden beri yaygýn þikâyet konusu olan hususlarda iyileþtirmeler saðlanmýþtýr. Adalet Bakaný ve
Bakanlýk Müsteþarý'nýn Kurul üyeliði konusunda toplantýlarda farklý görüþler dile getirilmiþtir.
Eþ koordinatörler olarak, 2010 Anayasa deðiþiklikleriyle bu üyelerin yetkilerinin, önceki döneme
nazaran önemli ölçüde sýnýrlandýrýldýðý, bununla birlikte bu konuda bazý ek iyileþtirici tedbirlerin
de düþünülebileceði kanaatindeyiz.
Yeni Anayasada, Kurulun diðer önemli kararlarýnýn da yargý denetimine açýlmasý ve Kurulun
demokratik meþruluðunun güçlendirilmesi amacýyla, hâkim olmayan üyelerinin bir bölümünün,
nitelikli çoðunlukla TBMM tarafýndan seçilmesi yerinde olacaktýr. HSYK ve hâkim ve savcýlarýn
statüsü ile ilgili düzenlemelerde, onlarý yürütme organýnýn baskýlarýndan korumak kadar, yargý
organýnýn kendi içinden gelebilecek hiyerarþik etki ve baskýlardan korumak hususuna da özen
gösterilmelidir.
Askerî Yargý
Yargý organý baþlýðý altýnda ele alýnmasý gereken bir konu da, askerî mahkemelerin durumudur.
1961 Anayasasý (özellikle 1971 ve 1973 deðiþikliklerinden sonra) ve daha da ileri ölçüde 1982
Anayasasý, yargýda gerçek bir iki-baþlýlýk yaratmýþtýr. Demokratik bir sistemde kabul edilmesi
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mümkün olmayan bu durum, mutlaka ortadan kaldýrýlmalýdýr. Bu alanda da 2010 Anayasa
deðiþiklikleri bazý önemli iyileþtirmeler getirmiþ olmakla birlikte, bu konuda, Askerî Yüksek Ýdare
Mahkemesi'nin ve Askerî Yargýtay'ýn kaldýrýlmasý, askerî mahkemelerin görevlerinin sadece
disiplin suçlarý ve münhasýran askerlik hizmet ve göreviyle ilgili suçlarla sýnýrlandýrýlmasý, bu
mahkemelerin hükümlerinin Danýþtay ve Yargýtay'ýn özel bir dairesinde veya gene Yargýtay'ýn
nihaî temyiz yetkisine tâbi bir askerî istinaf mahkemesinde temyiz yolu ile incelenmesi gibi,
daha radikal adýmlarýn atýlmasý gereklidir.
VIII. Silahlý Kuvvetlerin Demokratik Gözetim ve Denetimi
Askerî müdahalelerin ertesinde ve silâhlý kuvvetlerin güçlü etkisi altýnda yapýlan 1961 ve 1982
Anayasalarýnýn, seçilmiþ organlara karþý derin bir güvensizliði yansýttýðý ve bu nedenle silâhlý
kuvvetleri bazý vesayet yetkileri ile donattýðý, açýk bir gerçektir. Kuþkusuz, 1982 Anayasasý, bu
konuda selefinden çok daha ileri gitmiþtir. 2001, 2004 ve 2010 Anayasa deðiþiklikleri ve bunlara
uygun olarak çýkarýlan uyum paketleri normalleþme ve sivilleþme yönünde atýlan önemli adýmlar
olmakla birlikte, halen mevcut olan durumun da evrensel demokratik normlara uygun olmadýðý
söylenebilir. Yeni Anayasada, seçilmiþ organlar üzerinde vesayet organlarýna yer verilmemeli,
asker-sivil iliþkileri silâhlý kuvvetlerin sivil iradeye tâbi ve onun denetiminde olacaðý þekilde
yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Bu amaçla Yuvarlak masa toplantýsý katýlýmcýlarý aþaðýdaki deðiþiklikleri
önermektedir:
(a) Millî Güvenlik Kurulu, anayasal bir organ olmaktan çýkarýlmalý, kanunla düzenlenen ve
görev alaný münhasýran millî savunma konularý ile sýnýrlý olan bir danýþma organý þeklinde
yeniden yapýlandýrýlmalýdýr.
(b) Genelkurmay Baþkanlýðý, bütün demokratik ülkelerde olduðu gibi, Millî Savunma Bakanlýðý'na
baðlanmalýdýr.
(c) Silahlý kuvvetlerin yüksek komuta kademelerindeki tayin ve terfiler, kanunla düzenlenecek
olan ve silahlý kuvvetler temsilcilerinin yanýnda sivil otoritenin de etkili rol oynayacaðý bir kurul
tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Bu durumda, söz konusu kurulun tüm iþlemlerinin yargý denetimine
açýk olacaðý da tabiîdir.
(ç) Sayýþtay'ýn silahlý kuvvetlerin malî denetimi konusundaki yetkileri güçlendirilmelidir.
IX. Siyasî Partiler Rejimi
Çaðdaþ demokratik siyasî hayatýn vazgeçilmez unsurlarý arasýnda yer alan siyasî partiler,
toplumla devlet kurumlarý arasýnda bir köprü oluþtururlar. Dolayýsýyla siyasî örgütlenme hürriyeti,
çoðulcu ve yarýþmacý bir parti sistemine dayanan çaðdaþ demokrasinin en temel unsurlarýndan
biridir. Bu gerçeðe karþýlýk, 1961 ve onun da çok ötesinde 1982 Anayasalarýnýn kurduðu parti
yasaklarý rejimi, çaðdaþ demokratik normlarýn çok gerisindedir. Ýkinci Dünya Savaþýnýn bitiminden
bu yana tüm Avrupa kýtasýnda sadece üç partinin kapatýlmýþ olmasýna karþýlýk, 1961 ve 1982
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Anayasalarý dönemlerinde toplam 25 partinin kapatýlmýþ olmasý, Türkiye'deki durumun atipik
niteliðinin açýk kanýtýdýr. Yürürlükteki parti yasaklarý rejimimizin, en önemli demokrasi açýklarýmýzdan
birini oluþturduðundan kuþku duyulamaz. Bu nedenlerle yuvarlak masa toplantýsý katýlýmcýlarý,
yeni Anayasada siyasî partilerle ilgili olarak þu ilkelerin yer almasý gerektiði görüþündedir:
(a) Anayasamýzýn 68 ve 69'uncu maddelerinde yer alan ve partilerin kapatýlmasý müeyyidesini
öngören yasaklar listesi, çok uzun olup, deðiþik yorumlara yol açabilecek muðlâk kavramlarla
doludur. Konsey rejiminin ürünü olan Siyasî Partiler Kanunu, bu yasaklarý daha da aðýrlaþtýrarak
çaðdýþý hale getirmiþtir. Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasak hükümlerini aþýrý bir katýlýkla
uygulayarak çok sayýda parti hakkýnda kapatma kararý vermiþtir. Toplantýlarda, parti kapatma
nedenleri olarak AÝHM kararlarýndan çýkarýlacak ilkelerin tercih edilmesi de önerilmiþ olmakla
birlikte, eþ koordinatörler olarak görüþümüz Venedik Komisyonu'nun 1999 tarihli Yol Gösterici
Ýlkeler raporundaki kriterlere uygun þekilde, kapatma müeyyidelerinin, sadece þiddet yöntemleri
kullanan veya bu yöntemleri savunan partilerle sýnýrlandýrýlmasý gerektiðidir. Venedik Komisyonu'nun
anýlan raporunun açýklayýcý notlarýnda da belirtildiði gibi, ýrkçýlýk, savaþ kýþkýrtýcýlýðý ve nefret
cürümlerinin teþviki de "þiddetin özgül tezahürleri" arasýnda sayýlabilir.
(b) Gene Venedik Komisyonu'nun 2009 tarihli ve münhasýran Türkiye'deki parti yasaklarý
rejimine iliþkin raporunda da belirtildiði gibi, Türkiye'deki parti kapatma süreci, usulî (yöntemsel)
açýdan da, çok düþük bir eþik oluþturmaktadýr. Bilindiði gibi Türkiye'de kapatma dâvasý açma
yetkisi, münhasýran Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý gibi, seçilmiþ olmayan bir kamu görevlisinin
takdirindedir. Oysa, bir parti hakkýnda kapatma dâvasý açýlmasýnýn dahi siyasal sistemde yaratacaðý
çalkantýlar ve huzursuzluklar dikkate alýndýðýnda, bu konudaki inisiyatifin seçilmiþ ve halka
hesap verme sorumluluðunda olan siyasal organlarla paylaþýlmasý gereklidir. Nitekim Almanya
ve Ýspanya gibi parti kapatma müeyyidelerine yer veren ülkelerde bu süreç, siyasî organlar
tarafýndan baþlatýlmaktadýr. Eþ koordinatörler olarak önerimiz, yeni anayasada, ya Baþsavcýnýn
bu dâvayý TBMM'nin talebi üzerine açabilmesi, ya da Baþsavcýnýn talebinin TBMM veya onun
özel bir komisyonu tarafýndan deðerlendirilmesi ve onun onayýna tâbi olmasý gibi yöntemlerden
biri benimsenmesidir. Elbette birinci durumda dâvayý açýp açmamak gene de Baþsavcýnýn
takdirinde olacak, bütün durumlarda kapatma kararý, ancak Anayasa Mahkemesi tarafýndan
nitelikli çoðunlukla verilebilecektir.
(c) Partilerin program ve tüzüklerinden dolayý kapatýlmalarýnda bir ön uyarý yöntemi ihdas
edilmelidir.
(ç) Yasak hükümleri dýþýnda da, yürürlükteki Siyasî Partiler Kanunu, siyasî partilerin
örgütlenmelerini ve faaliyetlerini demir bir cendere içine sokan aþýrý derecede ayrýntýlý ve kýsýtlayýcý
hükümleri ihtiva etmektedir. Siyasî Partiler Kanunu'nun liberal bir anlayýþla tümden yeniden
yazýlmasý, mutlak bir zorunluluktur.
Prof. Dr. Ergun Özbudun
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