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TAKDİM 

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) olarak her yıl 

düzenlediğimiz Boğaziçi Buluşmaları’nın sekizincisi 23-25 Aralık 2011 tarihlerinde 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarımızın Türkiye’nin 14 farklı şehrindeki 24 farklı 

üniversiteden geldiği bu etkinlikte temel amacımız, üniversite öğrencilerinin bir yandan 

konuya dair bilgi birikimlerini geliştirirken diğer yandan da kendi aralarında serbestçe 

tartışarak görüşlerini paylaşabilmelerini sağlamak olmuştur. Bu bağlamda, etkinliğimizin 

ardından hazırladığımız bu rapor, son derece verimli geçtiğine inandığımız 8. Boğaziçi 

Buluşması’nda konuşulanları ve tartışılanları bir araya getirerek sizlere kalıcı bir kaynak 

sunmayı amaçlamaktadır.  

“Yeni Anayasaya Doğru: Tasarılar ve Öneriler” konulu 8. Boğaziçi Buluşması Raporu’nda üç 

günlük etkinliğimiz boyunca gerçekleştirilmiş olan tüm panellerin yazılı dökümünü, 

moderasyon ekipleri tarafından hazırlanan çalıştaylar raporunu ve çalıştaylarımızda 

gerçekleştirilen anket araştırmasının sonuçlarını bulacaksınız. Bunların yanısıra, son bölümde, 

8. Boğaziçi Buluşması’ndan karelere yer vereceğimiz bu raporun faydalı bir yayın olmasını 

dileriz. 
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TEŞEKKÜR 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) bünyesinde gerçekleştirilen “Yeni 

Anayasaya Doğru: Tasarılar ve Öneriler” başlıklı 8. Boğaziçi Buluşması’nda katıkıda 

bulunan; 

-   Saygıdeğer konuşmacılarımız:  

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim 

üyeleri Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Yard. Doç. Dr. Ayşen Candaş, Ankara 

Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 

Murat Sevinç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Turgut Tarhanlı, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Levent Köker, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Türkiye Barış Meclisi Üyesi, Özgür Gündem 

Yazarı Ayhan Bilgen, Anayasa Kadın Platformu üyesi Hülya Gülbahar, Kaos 

GL Derneği kurucu üyesi Ali Erol, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Gönenç, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Serkan Köybaşı, Yazar Ayşegül Devecioğlu, 

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili Prof. Dr. Binnaz Toprak, Bağımsız 

Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili 

Faruk Bal’a 

-   Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdürü: 

Prof. Dr. Hakan Yılmaz’a 

-   Çeşitli üniversitelerden gelen değerli katılımcılarımıza 

-   AÇMÖF üyeleri’ne ve 

-   Emeği geçen tüm Boğaziçi Üniversitesi çalışanlarına 

teşekkürlerimizi sunarız. 

 

AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ ÖĞRENCİ FORUMU 
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1. AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ 

Avrupa Çalışmaları Merkezi (AÇM), Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Prof. Dr. Nedret Kuran- 

Burçoğlu tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik bir birimi olarak 1991’de kuruldu. 

Çok sesli bir düşünce platformu olan AÇM, akademisyenlere Avrupa çalışmalarında 

disiplinler arası araştırma yapma olanağı sağlamanın yanı sıra, akademisyenlerin, kamu ve 

özel sektör çalışanlarının düşüncelerini paylaştıkları bir kurum olarak AB - Türkiye 

ilişkilerinde tartışmaların yoğunlaştığı bir odak noktası görevini üstlenmektedir. Ulusal ve 

uluslararası konferanslar, halka açık Jean Monnet seminerleri ve atölye çalışmaları 

düzenleyen merkez böylece, AB konusunda kamuoyunu şekillendirme gücüne sahip çeşitli 

kurumların çalışanlarının ve sivil toplum örgütleri üyelerinin Avrupa’daki eş değer 

kurumlarla etkileşime geçerek iletişim ağı oluşturmaları için büyük fırsatlar sunmaktadır. 

AÇM, Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Center of Excellence unvanı verilen 

Türkiye’deki ilk akademik kuruluştur. Merkezin şu anki müdürü, Boğaziçi Üniversitesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz’dır. 

Müdür Yardımcılığı’nı ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Gül Sosay yapmaktadır. 
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2. Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 

AÇM projelerine gönüllü olarak öğrencilerin de katılması amacıyla Ekim 2002’de AÇM 

Öğrenci Forumu (AÇMÖF) kurulmuştur. Bu projelere katılmanın yanı sıra kendi planladığı 

birçok etkinliği de hayata geçiren AÇMÖF yalnızca AB konusuyla sınırlı kalmayıp sivil 

toplum bilincini arttırmak ve bunları yaparken resmi kurumlar, akademik birimler ve sivil 

toplum örgütleri üçlüsünü bir araya getirmek yolunda önemli adımlar atmaktadır. 

Bugün 25’i aşan aktif üyesiyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ve dinamik bir 

topluluk olan AÇMÖF, her yıl düzenli olarak yürüttüğü organizasyonlarında Türkiye'den ve 

yurt dışından öğrencileri ağırlamakta, bu öğrencilere konusunda uzman kişilerin deneyim ve 

bilgilerinden faydalanabilecekleri, fikirlerini serbestçe tartışabilecekleri ve üretken olmaları 

yönünde teşvik edici bir platform sunmaktadır. Her yıl çok çeşitli Türkiye üniversitelerinden 

öğrencileri bir araya getiren ve 2011 yılında sekizincisi düzenlenmiş olan Boğaziçi 

Buluşmaları, yine her yıl Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden 60’ın üzerinde katılımcıyı 

Avrupa Birliği ülkelerinden uzmanlarla buluşturan ve 2011 yılında dokuzuncusu 

düzenlenecek olan European Weekend School, düzenlenmeye 2007 yılında başlanan ve 

Türkiye’de bu türde düzenlenen ilk akademik faaliyet olan Müzakere Bilgilendirme 

Seminerleri organizasyonların ana çerçevesini oluşturmaktadır. Bunun dışında AÇMÖF, 

güncel konuları ele alan ve dönem içindeki politikalar ve tartışmalar düşünülerek belirlenen 

çeşitli konferanslar düzenlemekte, yine bu konular bağlamında akademik bir boyutta yılda iki 

sayı olarak hazırlanan AÇMÖF Bülteni’ni yayımlamaktadır. 
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3. 8. Boğaziçi Buluşması 

“Yeni Anayasaya Doğru: Tasarılar ve Öneriler”                                                             

Türkiye’de üniversite gençliğinin Türkiye’nin iç dinamikleri, Avrupa Birliği ile ilişkileri ve 

bu ilişkilerin küresel konjonktür içerisinde yeri hakkındaki fikirlerini ortaya koyup seslerini 

duyurabildikleri tek organizasyon olma özelliğini taşıyan Boğaziçi Buluşmalarının bu sene 

sekizincisi düzenlenmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversitelerden öğrencilerin 

katıldığı çalıştay ağırlıklı 8. Boğaziçi Buluşması’nın konusu “Yeni Anayasaya Doğru: 

Tasarılar ve Öneriler” olmuştur. 

Bundan önceki yedi toplantıda üniversite gençliğinin Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerine 

farklı açılardan bakmalarını, Türk dış politikalarına farklı perspektiflerden yaklaşmalarını, 

olgulara değişik yaklaşımlarda bulunmalarını sağlayan ve Türkiye’nin iç dinamiklerini 

irdeleyen Boğaziçi Buluşmaları, bu sene kavramsal bir analiz olarak anayasa üzerine 

yoğunlaşmıştır. Konu, “Anayasa için Toplumsal Uzlaşı ve Yeni Katılım Modelleri”, 

“Anayasa Yapımında Dünya Deneyimleri”, “Siyasi Partilerden Yol Haritaları” başlıkları 

altında tartışılmıştır. 

AÇMÖF, etkinliğin ilk yıllarında katılımcı öğrencilerin sempozyum başlıkları ile ilgili 

hazırladıkları sunumlar üzerine kurulu olan Boğaziçi Buluşması’nı, katılımcıların konu 

hakkında söz sahibi uzmanların görüşlerini dinledikten sonra küçük gruplar halinde kendi 

görüşlerini tartışarak beyin fırtınası yapabildikleri, tartışmalarında öne çıkan soruları 

konuşmacılara sorabildikleri ve aldıkları yanıtları kendi aralarında tekrar değerlendire-

bildikleri bir organizasyon olarak gerçekleştirmiştir. 
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Etkinlik Programı 

8. BOĞAZİÇİ BULUŞMASI 

“Yeni bir Anayasaya Doğru: Tasarılar ve Öneriler” 

  
23 - 25 Aralık 2011 

 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
  

1. Gün (23 Aralık 2011, Cuma) 

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Rektörlük Konferans Salonu 

  

09.30 – 09.40: Açılış 

Elvin Vural 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu, 

Başkan 

  

09.40 – 10.00: Açılış Konuşması 

Prof. Dr. Hakan Yılmaz 

Avrupa Çalışmaları Merkezi, 

Müdür 

  
10.00 – 11.30: Panel 

“Anayasa için Toplumsal Uzlaşı ve Yeni Katılım Modelleri” 

1.oturum 

Oturum Başkanı: Nermin Abadan Unat 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
  

Turgut Tarhanlı 
  

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

   

Levent Köker 
  

Yakın Doğu Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
  

Sibel İnceoğlu 

  

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
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11.30 – 12.00: Soru & Cevap 
  

12.00 – 13.30: Öğle Yemeği 

13.30   – 15.00: Panel 

“Anayasa için Toplumsal Uzlaşı ve 

Yeni Katılım Modelleri” 

2.oturum 

Oturum Başkanı: Murat Sevinç 

Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi 
  

Ayhan Bilgen 
  

Türkiye Barış Meclisi Üyesi, 

Özgür Gündem Yazarı 
  

Hülya Gülbahar 

Anayasa Kadın Platformu 

Ali Erol  

Kaos GL Derneği 

15.00 – 15.30: Soru & Cevap 

15.30 – 16.00: Kahve Arası 

16.00 – 17.00: Birinci Çalıştaylar 

19.00 – 21.00: Akşam Yemeği 

  

2. Gün (24 Aralık 2011, Cumartesi) 

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Rektörlük Konferans Salonu 

  

09.00     – 10.30: Panel 

“Anayasa Yapımında Dünya Deneyimleri” 

Oturum Başkanı: Ayşen Candaş 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 

  

Levent Gönenç 

Ankara Üniversitesi 
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Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
  

Serkan Köybaşı 
  

Bahçeşehir Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 
  

Ayşegül Devecioğlu 

Yazar 

10.30 – 11.00: Soru & Cevap 

11.00 – 11.30: Kahve Arası 

11.30 – 12.30: İkinci Çalıştaylar 

12.30 – 14.00: Öğle Yemeği 

14.00 – 15.00: Üçüncü Çalıştaylar 

15.00 – 15.30: Kahve Arası 

15.30 – 16.30: Panel 

“Siyasi Partilerden Yol Haritaları” 

Oturum Başkanı: Ayşen Candaş 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Öğretim Üyesi 

Binnaz Toprak 

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili 

Abdullah Levent Tüzel 

Bağımsız Milletvekili 

Faruk Bal 

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili 

16.30 – 17.30: Soru & Cevap 

19.00 – 21.00: Akşam Yemeği 

 

3. Gün (25 Aralık 2011, Pazar) 

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Albert Long Hall, Kriton Curi Salonu 

10.30 – 12.15: Genel Değerlendirme ve Temsilci Konuşmacıları 

12.15 – 12.45: Kahve Arası 

12.45 – 13.30: Kapanış 
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1. Panel: “Anayasa için Toplumsal Uzlaşı ve Yeni Katılım Modelleri”                              

 

1.1. Prof. Dr. Turgut Tarhanlı 

Anayasa meselesi hakkında son birkaç yılda 2010 referandumuna giden süreçle başlayıp 

bizim biraz daha geriye giderek bugüne bakmamız önem  taşıyor. Eski anayasalara karşı 

politik duruş hala önem taşıyor. Şuanki durum ne bir kısmi değişiklik ne de tam bir 

değişiliktir. Aksine bu durum bir ön çalışma olarak tanımlanabilir. Anayasadan önce 

kanunlarda yapılacak değişiklik cok daha elzemdir. Bu noktada anayasaya nasıl baktığımız 

çok önemlidir. Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki bir anayasanın ülkede her sorunla baş 

etmesi imkansız. Günümüze dek 1982 anayasasında yapılan değişikliği nasıl tanımlayabiliriz? 

Öncelikle bu anayasa içindeki sorunları iyi teşhis etmemiz gerekir. 1982 anayasasında çok net 

gözlenen bir ikircikli durum (dualism) vardır. Bu anayasa bir üst norm olarak içindeki hak ve 

özgürlüklere ilişkin durumların ve istisnaların çok keskinleştiği bir anayasadır. Kanunlar 

anayasadan sonra geldiği için daha sonra anayasa oluşturulmuş gibidir. Hak ve özgürlüklerin 

korunmasına ilişkin mevcut siyasi hayatı zora sokacak bir durumla karşı karşıyayız.  Hem 

seçim yöntemi ile hem de siyasi parti gündemi ile ilgili bu durum demokrasinin eksik 

olduğunu gösteriyor. Anayasa hazırlamadan önce bu durumu çözmeliyiz.  

Askeri dönemden 1983 sonbaharında gerçekleşen genel seçimlerden sonra ANAP 

hükumetiyle sivil bir meclis dönemine geçilmiştir. Böylece bazı anayasal değişikliklerinin 

önü açılmıştır. 1991 yılında örgütlenme özgürlüğü gibi yasalar düzenlendi. Türkçe dışında 

yayın yapmayı engelleyen yayın kanunu kaldırıldı. Terörle mücadele kanunun bu süreçte 

tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Mevcut kadro ve Türkiye düzeni bugün istisnalar 

düzenidir.  

Anayasa hazırlamak halkın kendi geleceğinin tayiniyle ilgili bir olgudur. Anayasa bunun 

birincil metnidir. Bu kavram aslında bir şemsiye kavramı olarak bütün ana hak ve 

özgürlüklerin temelini oluşturmaktadır. Bu kısıtlı hak ve özgürlükler rejimi altında, şuanki 

anayasa büyük bir tezat oluşturuyor.  Miras aldığımız bu kanunların ve mevcut olan 

anayasanın bir kısmının büyük bir istisna döneminde oluşturulduğunu dikkate almak 
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zorundayız. Biz bu istisnalardan hareketle rejimin kurulduğu bu ortamda, normu Türkiye’nin 

kendisinin nasıl kurması gerektiğini dillendireceğiz. Şu noktada ne sorusundan cok nasıl 

sorusu çok daha önemlidir. Nasıl sorusuna ilişkin Türkiye’de epey çalışmalar var fakat 

bunların sonucu siyasi olarak tartışılmalıdır. Bunlar arasında açık katılımcı bir sistemi 

önerenler var. Buradaki sorun şu; tartışmanın dilinin nasıl kurulduğunu belirlemek önemli. 

Örneğin; ilk 3 madde ibaresi yada değiştirilemez maddeler ibaresini göz önüne aldığımızda 

yeni anayasanın kendine has yeni bir dil de yaratması bekleniyor. İlk 3 madde hakkında bilim 

ve sanat dünyasında yapılan tartışmalara baktığımızda Türkiye’de uzlaşı konusunda çok temel 

bir sorun olduğu aşikardır. Buna en iyi örnek Kürt sorunu tartışmalarıdır. Bu konu hakkında 

hukuki bir değişiklikten çok adalet yaklaşımının dilini değiştirmek gerekebilir. Yaygın adalet 

bakışında denkleştirici bir adalet sistemi olduğunu söylememiz gerekir. Fakat son çeyrek 

yüzyılda belirginlik kazanan adalet bakışına baktığımızda, devlet hukukunu tehdit eden 

kişilere yönelik yaptırımların hız kazandığını söyleyebiliriz. Toplumun farklı sektörleri 

arasında iletişimi güçlendirmek, var olan bu iletişimi yeniden tesis etmek Kürt sorununda 

izlenilebilecek yöntemlerden biridir. Toplumun farklı kesiminden insanlar birleşip 

konuşmalıdır. Hıza odaklanmak yerine süreci ön planda tutan, sürecin de belli etapları 

oluğunu kabul eden anayasa hazırlık sürecine ihtiyacımız vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Prof. Dr. Levent Köker 

2007 yılındaki cumhurbaşkanı seçim krizi döneminde şöyle bir söz ortaya atılmıştır: 

toplumsal uzlaşma ve sözleşmeye dayalı yeni bir sivil demokratik anayasa. Yeni bir sivil 

sözleşmeymiş gibi ortaya atılan bu anayasal sözleşme uzlaşmayı gerektirmektedir. Toplumsal 

uzlaşma bizi yaklaşık olarak 10 yıldır meşgul eden bir meseledır. Bu bölünme ve gerginliğin 

temel sebeplerinden birisi AKP’nin demokratik görünüm altında cumhuriyetin temel taşlarını 

boşaltıp Türkiye’yi başka bir devlet haline getirme yolundaki çalışmalarıdır. Mecliste uzlaşma 

komisyonu yeni anaysa metni üzerine çalışmaya başlamadı ama başladığında kırmızı çizgiler 

meselesi gündeme gelecektir. Yeni anaysa meselesi pek olacak bişey gibi görünmemektedir. 

Çünkü bu toplumsal uzlaşı konusunda bir bölünmüşlük ve bir çözümsüzlük hali mevcuttur.   

Ülkelerin anayasal tecrübeleri birbirinden farklıdır. Örneğin Almanya’da devlet var ve bunun 

için bir anayasa yapma gereği duyulur, ABD’de ise anayasa yapılır ve bu anayasa üzerinden 

devlet inşa edilir. Türkiye’deki durum daha çok Almanya’ya benzemektedir. Türkiye 6 okun 

tanımladığı bir ülke iken 1961 anayasasıyla 1. 2. Ve 3. Maddelerle tanımlanır hale gelmiştir. 

1982 döneminde ie çok daha dar bir şekilde tanımlanmaya başlamıştır. Ulus-devletlerin kendi 

kimliğinin anayasa içine yerleşmiş olması gibi bi durum mevzu bahistir. Bunu değiştirmek 

için politik bir karar almak gerekmektedir. Türkiye’de de bir politik karar var ve birileri onu 

değiştirmek istiyor şu anda anayasa komisyonu içindeki yapılan tartışmalarla. 

Anayasaların mutlaka milliyetçi bir paradigma içinde oluşması gerekmemektedir. Milliyetçi 

anayasa yapmakla bu mesele çözülemez. Anayasayı bir politik mesele olarak kafa yormak 

lazım Carl Schmitt tarzında. Bugün çalışmakta olan uzlaşı merkezi toplumda bunu hemen 

sağlamayacaktır ama bu mesele tekrar tekrar konuşuldukça sonuçta Türkiye bu paradigma 

içinden kurtulabilir. 
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1.3. Prof. Dr. Sibel İnceoğlu 

Ne nasıl olacak, kurumlar nasıl hareket edecek bunları belirlemek ve hak ve özgürlüklerin 

düzenlenmesi gibi amaçlarla anayasa yapılır. Dünya örneklerinde sıfırdan bir anayasa 

yapmak; yeni bir devlet kurulma sürecinde (ABD örneği), savaş sonrası devletin yeniden 

yapılanması (Almanya örneği, 2. Dünya Savaşı sonrası), halk ihtilali (Fransa) ya da darbe 

(Türkiye örneği) olduğunda yapılır. Anayasanın özellikleri sosyal ve toplumsal koşullarla 

belirlenir. Aynı zamanda olağanüstü bir durum yokken de anayasa yapılabilir. Finlandiya 

örneğinde tam uzlaşma ile anayasa yapılmıştır. Macaristan örneğinde ise sadece iktidarın 

tekelinde olan bir anayasa yapılmıştır. Türkiye’nin anayasal geçmişine baktığımızda 1921 ve 

1924 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş anayasalarıdır. 1961 ve 1982 ise darbe anayasalarıdır. 

Anayasalar yapım sürecinde demokratik veya anti-demokratik yöntemler uygulanarak 

yapılabilir. Amerikan örneği oldukça demokratiktir. Demokratikten kasıt ise halkın anayasa 

yapılması için meclisi seçmesidir. Türkiye'de anayasa yapılması için bir kurucu meclisin 

oluşturulması gerekirdi. Şu an meclisteki partilerin yeni anayasa taahhütleri vardır ancak 

seçmenin ne kadar anayasa yapılması için oy veridğinden çok emin olunamaz. %10 seçim 

barajı da bir problemdir  ve bu baraj seçmenin tercihini etkilemektedir. %10 barajını 

geçemeyeceğini bildikleri bir partiye seçmen oy vermiyor. Aynı şekilde bu durum yüzünden 

BDP örneğindeki gibi partiler meclise giremeyebiliyor. Ayrıca partilerin aldığı oy oranıyla 

meclisteki sandalye saysısı orantılı değildir. Tutuklu milletvekilleri de çok ciddi bir sorundur. 

Demokratik bir anayasa yapım süreci tutuklu milletvekillerinden negatif olarak 

etkilenmektedir. 1961 anayasasında dokunulmazlığa getirilmiş bir sınırlama söz konusu 

değildi ancak 1982 anayasasında dokunulmazlığa sınır getirilmiştir. Dokunulmazlık 

milletvekiline asılsız söylemlerde bulunularak yasama faaliyeti dışında bırakılmamasını 

amaçlamaktadır. Aynı zamanda seçmen de seçtiği kişinin korunacağını bilir. 1982 anayasasını 

soruşturma başlamış ise 14. maddedeki eylemler dokunulmazlık dışındadır. 14. maddede ise 

suç belirtilmemektedir. Dolayısıyla kişiden kişiye yorum değişebilir ve madde farklı 

yorumlanabilir.  Dokunulmazlık yasama dışındaki eylemler için geçerlidir ve mutlak değildir. 

Yasama sorumsuzluğu (kürsü dokunulmazlığı) uyarınca milletvekilleri meclis çalışmaları 

sırasında söylemlerinden, oylamalarından sorumlu değildir ve bu yasa mutlaktır. Yasama 

sorumsuzluğu süreklidir ve bu anayasa sürecine istediğiniz şekilde katılınabilmenin 
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güvencesidir. Türkiye'de ifade özgürlüğü kısıtlı olduğundan bu çok önemlidir. Yasama 

sorumsuzluğu sayesinde milletvekillerinin en azından özgürce görüş bildirmeleri güvence 

altına alınmıştır. Ancak problem şu ki anayasa mahkemesi dile getirilen görüşleri parti 

kapatmada delil olarak kabul etmektedir. Bireysel olarak sorumsuzsunuz ancak partiniz 

görüşleriniz ve sözleriniz yüzünden kapatılabilir ve bu milletvekillerinin özgürlüğünü 

kısıtlamaktadır. Vatandaşın istediklerini ifade edebilmesi gereklidir ancak polis gösteri 

karşısında sabırsız davranmaktadır. Aynı zamanda gösterilerin izinsiz olması hak olduğu 

halde polis bunu öne sürerek davranışlarını haklı çıkarmaktadır.  

Anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu ve bu açıdan uzlaşmayla karar alınması Türkiye için 

olumlu bir gelişmedir. Öte yandan bu sürecin nasıl işleyeceği yeteri kadar şeffaf değildir. 

Uzlaşma komisyonu gizli olarak çalışıyor ancak bu doğru bir uygulama değildir. Komisyonun 

çalışma esaslarını gösteren maddelerde veri toplama aşaması Nisan ayının sonuna kadar 

devam ediyor görünürken Meclis Başkanı 31 Aralık’ta görüş bildirmek için son tarihin 

olduğunu söylüyor. Görüş yazılabilmesi için TC kimlik no alınıyor ve bu görüş bildiren 

kişinin özgürlüğünü kısıtlıyor. Üniversitelere 7 Aralık’ta görüş bildirin dendi ancak süre 31 

Aralık’a kadar. Üniversitenin anayasayla ilgili görüş sahibi olması gerektiği düşünülmesi 

gariptir. Ve bu 12 Eylül bakış açısıdır. Üniversitenin kurumsal bir görüşü olması üniversitenin 

çoğulcu olmasıyla çelişiyor. Belki üniversitedeki akademisyenlerin çoğunluğunun görüşü 

iletilebilir ancak bu en az 4-5 aylık bir çalışma sonucu olabilir. Tüm bu süreçler bakımından 

sıkıntılar vardır. İfade özgürlüğü, katılım gibi öncüllerin altı çizildi çünkü Türkiye'de 

çatışmacı bir toplum ve siyaset var ve bu bazı yerlerde apaçık ortada ve bunun üzerinden 

yargı araç olarak kullanılarak adeta bir ''savaş alanı'' olmakta. Bu sorunların üstesinden ancak 

özgürce konuşarak gelinebilir. Özgürce konuşma sayesinde birbirimizi daha iyi 

anlayabileceğiz. 
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2. Panel: “Anayasa için Toplumsal Uzlaşı ve Yeni Katılım Modelleri”  

 

2.1. Ayhan Bilgen                              

Ayhan Bilgen yeni anayasa yapım sürecinde hak ve özgürlükler konusuna önem vermektedir. 

Toplumdaki özgürlüklerle ilgili algılar politik düşüncelerden daha önemlidir. Türkiye 

sorunlarının çözümü böyle bir metinle çözülebilir mi? Metne ve anayasaya dair eleştirilecek 

çok şey var ama 1982 anayasasının içinde yapılacak birkaç değişiklik çok anlamlı değildir. Bu 

anayasa yapım sürecinde öznesi bilinmeyen bir dönemim içindeyiz. Bu süreç 

demokratikleşme açısından fırsat oluşturabilecek birtakım imkanlar sunabilir ama bu süreci 

caydırıcı şekilde yönlendirebilecek bir toplumsal baskı yoksa sadece lutfedilen alan kadar yer 

açılır. Sorunlardan bir nebze kurtulmak için bir anayasa bekliyorsak, bu yaş kuşağından bunu 

beklemek çok gerçekçi değil. Geçmişin günahlarını arındıracak bir formül çıkabilirse bundan 

sonrasına dair birşeyler yapabilecek olanlar sizsiniz. Anayasaya dair asıl güç olması gereken 

sizsiniz.  

Benim fikrim Diyanet İşleri Bakanlığı kaldırılsın ve her din için farklı kurumsal veya 

cemaatsel öğeler aktif olsun. Olması gereken budur. Devletin inanç üzerinde etki, güç, kontrol 

mekanizması olmamalı. 4 partinin anayasa üzerinde etkili olması gibi bir durum söz 

konusudur ama uzlaşma kavramı öyle fetişize edildi ki ben sizin kendi dilinizi kullanmanızı 

istemiyorum diyenle özgürlüğünü isteyen insanların uzlaşması beklenmektedir. Parlamentoya 

öneriler gidecek, son sözü parlamento söyleyecek ve Genel Kurul’dan sonra referandum 

süreci yaşanacak. Sürecin katılımcılığıyla ilgili bu döneme kadar yapılan şeylerden artık bir 

adım öte bir şey yapmamız gerekiyor çünkü yine yukarıdan inme bir tasarı var. Çözüm 

önerilerini  bize daytamak yerine geçmiş günahları temizleyecek bir sorumluluk 

gerekmektedir. En önemli engel toplumsal konularda önyargılar ve devletin uyguladığı çifte 

standarttır. Bunu boşa çıkartacak tek şey farklı toplumların ezber bozan tutumları olurdu. 
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2.2. Ali Erol 

Cinsel yönelimlerin ilk kez kayda geçmesi 2002 yılının 1 Mayıs’ında gerçekleşmiştir. KAOS 

GL’nin bu süreçte rolü ise kulakların bu meselelere alışması idi. Bizim varoluş mücadelemiz 

her alana giren bir süreçle evrildi ve kuruldu. En temel yaşam hakkının söz konusu olduğu 

ihlalde bile kayda geçilecek bir varoluşumuz söz konusu değildi. Çünkü Türkiye’nin ulus 

devletle şekillenmiş bütünlük anlayışına biz dahil değildik. Heteroseksüel varoluşun 

dışındakileri kayda almayan bir bütünlüktü bu. Sivil-demokratik-özgürlükçü olan bu anayasa 

herkes için diye tanımlanıyordu. Biz o dönemde dahil edileceğimiz konusunda oldukça 

heyecanlanmıştık.  

10. maddeye “cinsel yönelim” kavramının eklenmesi talebinin temelleri, 1 Mayıs 2002’de 

meydanlarda atıldı ve ilk kez o dergide kayda geçti. Daha sivil anayasa tartışmaları 

başlamamıştı. Derdimiz kulakları bu tartışmalara aşina etmekti. 1980’lerde biz de varız diye 

ortaya çıktığımız aşamada bırakın anayasada istenilen hakları, en temel haklar bile ciddiye 

alınmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet projesiyle şekillenmiş o "bütün" anlayışına 

eşcinseller dâhil değildi. 2007 de ilk defa Başbakan’a, Cumhurbaşkanı’na LGBT’lerce 10. 

maddeye cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eklensin mektupları yollandı. Böylece eşcinseller 

anayasa tarafından korunmuş olacaktı. Doğrudan diyalog kurulmadı bizimle ancak yine o yıl 

Anayasa Komisyonu Başkanı Hürriyet Gazetesi üzerinden cevap verdi. Bu meselelerin 

ülkenin kaldırabileceği meseleler olmadığını söylediler. Örneğin; Aliye Kavaf eşcinselliğin 

hastalık olduğunu söylemişti. Çok büyük bir tepki gösterdik LGBT olarak çünkü herhangi biri 

böyle düşünebilir ancak bir Bakan’ın böyle düşünmesi LGBT bireylerin başına bir şey 

geldiğinde “Biz devlet olarak bunları korumayacağız.” anlamına geliyordu. Fatma Şahin ise 

“Yaşam hakkının korunması lazım.” dedi ancak bu öznesi olmayan bir cümleydi. Hala bizim 

adımızın ağza alınamadığı bir yerden konuşulmakta. Yaşam hakkı korunmuyor, üstelik LGBT 

bireyleri öldürenlerin neredeyse ödüllendirildiği bir uygulama mevcut. Bir grubun adı ağza 

alınmadığında o kişilerin yasal olarak korunacağı güvencesini verilmemiş oluyor. 

Dernekleşmek istediğimizde ise genel ahlak ve Türk aile yapısı sorunları karşımıza çıkıyor. 

Mevcut hükümette Fatma Şahin'in pozitif yaklaşımı dışında bir gelişme olmadı. Fatma Şahin, 
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“Ben muhafazakâr bir partinin Bakan’ıyım, benim de sınırlarım var” dedi; ancak ben temel 

haklar konusunda sınırların bu kadar dar olduğunu düşünmüyorum. 
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2.3. Av. Hülya Gülbahar  

2007 yılında AKP, bir grup akademisyene bir anayasa taslağı hazırlatmıştı. Bu anayasanın 10. 

maddesinde kadınlarla ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Kanun önünde eşitliği düzenleyen bir 

maddeydi.” Biz buraya yaş, engellilik ve sağlık kesinlikle yazılmalı diyoruz. Buraya açıkça 

yazalım; cinsel yönelim, cinsiyet, kimliğin mutlaka yazılması gerekiyor. Ama “ve benzeri” 

deyip kestirip atıyorlar. Birçok ülkenin anayasasında “Kadınlar ve erkekler eşit haklara 

sahiptir ve devlet bunu sağlamakla yükümlüdür” maddesi yer alıyor. 2007’de hazırlanan 

taslakta ise “Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sakatlar özel olarak himaye edilirler” deniyor. Biz 

bunu görür görmez "Hiçbir kesimi anayasal olarak korunmaya muhtaç diye 

damgalayamazsınız" dedik. Birdenbire eşitlik kavramından korunma kavramına geçmiş 

olduk. Türkiye heyecanla anayasa tartışırken üniversitelerde başörtü sorunu çıkınca birdenbire 

tartışmalar kesildi. Kanımca ne üniversitelerde böyle bir yasak, ne de anayasada böyle bir 

hüküm olmalı. Türban meselesini çözmek için üniversitelerde genel ahlaka aykırı olmamak 

koşuluyla kılık kıyafeti serbest kıldılar. Bir panik daha yaşadık. Kıyafet ve genel ahlak yan 

yana gelince perişan olacağımız belli oldu. Anayasalarda kıyafetle ilgili bir hüküm olmamalı, 

bu toplum içerisinde çözülmesi gereken bir konudur. Buna karşı da mücadele vermek zorunda 

kaldık. Bu bizim bitmek bilmeyen tartışma konumuz. LAMBDA İstanbul kurulurken, onu 

genel ahlaka aykırı olarak nitelendirmişlerdi. Genel ahlak kavramının hukukta yer alması 

gerektiğine beni hala kimse ikna edemedi.  

Gelelim referanduma. Ben de karamsar olanlardanım. Referandumdan önce komik bir şey 

yaşadık. Bize sürekli AKP hakkında kapatma davası açılabilir diye duyduğumuzda AKP 

kapatılmasın diye toplandık; ama sadece bununla ilgili değil, siyasi partilerle ilgili veya genel 

bir siyasi reform yapılsın diye bir metin hazırladık. Anayasa değişsin istedik. Biz imzaları 

meclise götürürken meclis kendi anayasa paketini açıkladı. Pozitif ayrımcılığa peki dedik. 

Kadınlar açısından, bu süreç söz konusu olduğunda umutlu olmak için hiçbir neden yok. Hatta 

bizim “Ne olur bir süre anayasa yapmayalım” dememiz lazım. Sivil bir anayasa yapılması için 

siyasi reform gerekli kanımca. 
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3. Panel: “Anayasa Yapımında Dünya Deneyimleri”    

 

3.1. Doç. Dr. Levent Gönenç 

Karşılaştırılmalı politika yaparken hem iyi hem de kötü örneklere bakmak gerekir. Kötü bir 

örnekle başlayıp 18 Nisan 2011 tarihinde kabul edilen Macaristan anayasasına bakalım. Bu 

anayasayı hazırlayan muhafazakar koalisyon, parlamentoda anayasayı kabul etmek için 

gerekli olan çoğunluğu oluşturmaktaydı. Dolayısıyla toplumsal uzlaşıyı sağlamaya gerek 

kalmadan bir anayasa kabul edildi. Anayasanın başına muhafazakar bir ulusal ant eklendi, 

diğer görüşleri dışlayan bir anayasa yapıldı ve anayasa halk oylamasına götürülmedi. Bunun 

üzerine Venedik Komisyonu toplandı ve demokratik anayasanın niteliklerini sıralayan bir 

rapor yayınladı.  Venedik Komisyonu bu raporda, şeffaflık, katılımcılık ve çoğulculuk gibi 

ilkelerin Macaristan anayasasında yer almadığını söyleyerek bu sürecin demokratik 

olmadığını iddia etmiştir.  Şimdi olumlu bir sürecin nasıl olması gerektiğine bakalım. 

Katılımcı anayasa kavramı sadece referandumda evet / hayır şıkları sunmayı değil, 

vatandaşların bu sürece aktif katılımını sağlayabilmeyi ifade etmektedir. İnsanların bu sürece 

katılımının nasıl sağlandığını görmek için Trinidad Tobaco, Nikaragua ve Güney Afrika gibi 

örneklere bakabiliriz. Bu ülkelerde anayasa taslakları vatandaşlara dağıtılmış, yerel düzeyde 

geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiş ve halktan birçok bildirim alınmıştır.  Tiyatro 

toplulukları anayasayı anlatan çeşitli oyunlar sergilemiştir. Türkiye’de şu an bunlar 

yapılmamaktadır, bürokratik, sıkıcı bir oyun sergilenmektedir. İyi bir anayasa yapılacağına 

dair umut kalmadı. Anayasanın katılımcı niteliğe sahip olması önemli ancak bir yandan da bu 

konuda kaygılar var. Biz vatandaşları birebir sürecin içine katmak istiyoruz, derdini anlatsın 

ne bekliyor onu söylesin istiyoruz bunlar çok önemli. Ancak bir de Ekvator ve Nepal 

örneklerinde gördüğümüz gibi bir tehlike var. Bu ülkelerde, insanların anayasanın ne 

olduğunu bilmeden taleplerde bulunması anayasanın ‘christmas tree’ ye dönüşmesine sebep 

olmuştur. Bu noktada sivil toplumun devreye girip katılımcı anayasa oluştururken bir 

katalizör görevi görmesi gerekmektedir. 

- Katılımcı anayasa gerçekten şart mı? Sadece Venedik kriterleri yerine getirilse yetmez 

mi? . “Katılımcı anayasa iyidir ama her gelen bir şey ekleyebilir.” dediniz; bunun 

olmaması  için neler yapabiliriz?  
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Katılımsız anayasa olur ama bunlar empoze anayasalardır. Uganda’da anayasanın meşruiyeti 

konusunda anayasa yazılımına katılanlarla katılmayanlar arasnda bir çalışma yapılıyor; ama 

bir fark çıkmıyor. Neden sonuç ilişkisi kurmak kolay değildir. Ama ben Türkiye’de katılımlı 

anayasa yapımının bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye’nin sorunlarıyla yüzleştiği 

bir süreç olabilir. Geleceğe nasıl bakacağınızı oturup konuşabiliyorsanız, bu başlıca bir 

kazanımdır. Temsili demokrasiye yöneltilebilecek bir eleştiri, anyasayı meclisin 

hazırlamasıdır çünkü nereden bakarsanz bakın parlementonun 4 duvarı arasında yazılacak bi 

anayasa olacaktır. Fanus gibi bir mecliste sahici bir anayasa yazmak bence mümkün değildir. 

Sürecin bürokratik karakterinin kırılması gerekiyor. STK’lar işin içine girmelidir. Mesela 

erozyonu birtakım kullanılabilir modeller ve ilkeler halinde ancak STK’lar anayasaya 

sokabilir. Anayasa içinde bazı hükümler beğenilip bazıları beğenmeyebilinir; dolayısıyla 

referandum bütün olarak oylamada iyi bir araç değildir. Bu yüzden toplantıları, STK’ları 

artırmak gerekir ve medya da sürekli bu işin üstünde olmalıdır. 

- Güney Afrika’da da toplumsal mutabakatı sağlayan bir anyasa örneği varken, ceza 

kanunu çok kötü olduğu için durum kötüdür. Bu durumu nasıl yorumlarsınız? 

Güney Afrika’da Noel Ağacı (Christmas Tree) anayasalarla karşılaşabilirsiniz; önemli olan 

bunu nasıl süreç yaptığınızdır. Tutarlılıktan yoksun uygulanamayan anayasalar olabilir. 

İnsanlara bir anayasadan ne bekledikleri sorulduğunda daha iyi bir yaşam için gereken şeyleri 

isterler; bunun için neler yapılabileceği düşünülmelidir.  

Çok iyi bir anayasa yapmak, bu anayasanın çok iyi işleyeceği, bütün sorunları çözeceği 

anlamına gelmez. Anayasanın benimsenmesi için yapım süreci, etkinliği ve siyasal kültür 

başlıca üç ayağı oluşturmaktadır. Kurumlar etkin olmalı ve başından beri insanlar buna destek 

vermelidir. Bu üç unsur birbirinin eksiğini kapatınca uzun süren siyasal sistemler 

oluşmaktadır. Ama bunlar da ön koşullardır ve yeterli değildir. Dolayısıyla bu üç unsurdan 

başlayarak ilerlenmelidir. 

İskandinav anayasaları parlamenter monarşik yapıda olup bunların özgürlükler anlamında pek 

bir sıkıntıları yoktur. Dolayısıyla bize çok örnek olacak anayasalar değiller; kendilerine özgü 

anayasalardır. Kanada da bizden çok farklıdır, federal yapıdadır. Temel hak ve özgürlükler 

açısından Kanada da bize benzememektedir. Avrupa bize daha uygundur. 

Anayasalar nötr olmalı; ideolojik, ekonomik tercihler içermemelidir. Sosyal devletin artık 

ideolojik tercih olmaktan çıktığını düşünüyorum. Hukuk devleti artık insanoğluna yaraşır bir 

sistemdir ve asgari ücret anayasaya girmelidir. 
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3.2. Dr. Serkan Köybaşı 

Demokratik anayasa yapım sürecinin ideal bir örnek olarak gördüğümüz Güney Afrika 

Cumhuriyeti, daha ileri düzeyde bir süreç yaşayan İzlanda ve daha geri olan Macaristan 

incelenebilecek güzel modellerdir. Güney Afrika’da azınlıkların, özellikle siyahların 1963’ten 

itibaren Mandela önderliğinde başlayan silahlı direnişi ve sonraki yıllarda bu direnişin siyaset 

alanında da meşrulaşması üzerine beyazlar, uzlaşma kararı almıştır.  Yedi yıllık demokratik 

anayasa yapım sürecinin ardından öncelikle bir geçiş anayasası hazırlanmıştır. Bu anayasanın 

ardından yapılan seçimleri siyahların kazanmasının ardından halka anayasa konusunda 

bilgilendirmeler yapıldı ve iki yıl boyunca halktan iki milyon talep alındı. Halkla kurulan 

doğrudan bağlantı ile 1996’da meclis komisyonları tarafından hazırlanan anayasa, anayasa 

mahkemesi tarafından kabul edildi.  Şu an düzenin işleyişi çok sorunlu olsa da anayasa halk 

tarafından çok benimsenmiştir. Her yıl Anayasa Haftası kutlanmaktadır. Bunun bir ileri 

düzeydeki örneği ise İzlanda’dır. Yaşanan ekonomik krizin ardından İzlanda’da yeni bir 

anayasa ihtiyacı doğmuştur. İzlanda halkı bir komisyon belirlemiştir ve bu komisyonun 

üyeleri her meslekten, toplumun her kesiminden seçilmiştir. İnternet erişiminin serbest olduğu 

ülkede anayasa talepleri internet üzerinden Facebook aracılığıyla alınmıştır ve bizzat 

STK’ların ayağına gidilmiştir. Yapılan bu çalışmaların ardından hazırlanan yeni anayasa 

parlamento tarafından kabul edilmiştir.  Aynı dönemde yeni bir anayasa hazırlayan diğer bir 

ülke olan Macaristan’da ise son derece sorunlu bir yazım aşaması yaşanmıştır. İktidar partisi, 

meclisin %60 çoğunluğuna sahip olması dolayısıyla 1 yıl boyunca muhalefete sormadan 

anayasada onlarca değişiklik yapmış, sonrasında bir senelik süreçte de bir anayasa komisyonu 

kurup halkın haberi olmadan yeni bir anayasa hazırlamıştır. Ardından kamuoyuna açıklanmış 

ve parlamentoda oylanarak yürürlüğe konmuştur. Muhalefetin müdahalesi engellemiştir ve 

kontrol mekanizmaları yok edilmiştir. Anayasa mahkemesinde anti-demokratik değişiklikler 

yapılmıştır, üye sayısı arttırılmış ve bütün üyeler iktidar partisi tarafından seçilmiştir. İktidar 

partisi seçimi yeniden kazanabilmek için seçim bölgelerini değiştirmiştir. Bunların yanı sıra 

özel kanunlar belirsizleştirilmiştir. Özetle birey yerine devleti ön plana çıkaran bir anayasa 
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hazırlanmıştır. Macaristan’ın demokratik olabilmesi için muhalefetin sınırlanmaması ve 

medyanın özgürleştirilmesi gerekmektedir. 

        -       Macaristan’ın Türkiye’ye benzediğini düşünüyorum; bu bizi korkutmalı mı? 

2. Dünya Savaşı’nın ardından oluşan anayasalar  yapılırken  bir  meşruiyet yoktu ama çıktıları  

çok iyiydi. Örneğin Alman anayasası, değiştirilmez maddeleriyle çıkmasına rağmen 

meşruiyeti için çok iyi bir örnektir. Dünyanın yarısının anayasası değiştirildi. 1980’den 

sonraki 30 yıllık demokratik anayasa yazım sürecinin kriterlerinde içerik kadar yapım aşaması 

da önemlidir. Kapalı kapılar ardında Ergun Özbudun başkanlığında yapılan anayasa için 

Recep Tayyip Erdoğan herkes için en iyisini yaptıklarını söylemişti. Ama bu demokratik bir 

anayasa yapımı değildir çünkü yapım aşamasında biz yoktuk dolayısıyla bir çıktı meşruiyeti 

yoktur.  

Macaristan ile Türkiye arasında bazı paralellikler var ama anayasa yapım aşamasında bazı 

farklılıklar vardır. FIDES ile AKP çok paralel tabanlara sahip, populist muhafazakar, dine 

referans yapan partiler ve anayasada görmek istedikleri şeyler de birbirine çok yakındır. 

Anayasa Mahkemesi ile ilgili değişiklikleri de birbirine benzer. AKP uzlaşmacı bir parti değil 

ama FIDES kadar da sert değildir. Anayasa yapım sürecinde AKP’nin kendi çapında son 

derece demokratik gittiğine inanyorum. Komisyon her partiden eşit milletvekili ile 

kurulmuştur. STK’ları sürece sokmaya çabası vardır. İki hükümet arasında bunun gibi 

farklılıklar vardır. Ama sonunda dayatma bi anayasa yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Yine 

de şu an herhangi bir şey dayatması mümkün değildir; çünkü süreç komisyonla işlemektedir 

ve uzlaşmacı olmalıdır.  

Güney Afrika’da anayasa başarılı olamamıştır çünkü anayasalar ekonomik metinler değildir. 

Böyle anayasalar dünyada pek yoktur. Ekonomi hükümet tarafından idare edilir ve anayasalar 

ekonomiyi  idare eden metinler değildir. Siyah hükümet ekonomik politkaları kötü yönetti ve 

populist politika yürüttü. Dolayısıyla ekonomiyi çökertti. 
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3.3. Ayşegül Devecioğlu 

Ben İngiltere, İspanya ve Güney Afrika örneklerine baktım. Bu ülkelere baktığımızda farklı 

tarihsel süreçlere sahip olmalarına rağmen ortak özellik olarak üçünde de iç çatışma karşımıza 

çıkmaktadır. Ülkemizde de 30 yıldır süren bir iç çatışma yaşanmaktadır, 1980 darbesinin 

etkisi hala sürmektedir. Halktan gelen taleplerin anayasal düzleme taşınabilmesi ve 

uyarlanabilmesi için örgütlü yapılara ihtiyaç vardır. Biz bu örgütlü yapıların yoksunluğu 

sebebiyle anayasa yapım sürecine dezavantajlı başladık. Halkın yeni anayasaya olan talebi 

oldukça fazla, bu durum kadınların, LGBT bireylerin, kamu emekçilerinin ve Türkleşmiş 

halkların sürdürdüğü mücadelede karşımıza çıkmaktadır. Yeni anayasalar tabi ki mucizeler 

yaratmamaktadır. En olumlu örnek olarak gösterdiğimiz Güney Afrika’da bile anayasanın 

değiştirilmesinin ardından ekonomik nedenlerden dolayı sorunlar yaşanmıştır. Baktığımız bu 

üç ülkede anayasa yapım süreçleri öncelikle siyasi reformların yapılmasıyla başlamaktadır. 

İnsanların taleplerinin korkusuzca dile getirebilmesi için ifade özgürlüğünün önündeki bütün 

engeller kaldırılmıştır. Türkiye’de bu sürecin tam tersi olduğunu görmekteyiz, azami 

özgürlüklerle yaşamamız gerekirken anti-demokratik bir ortamda yaşamaktayız. Bugün 

sokağa çıkıp eylem yapan insanlar, pankart açan öğrenciler karşılığında hapis cezası 

almaktadır. Neredeyse herkes telefonunun dinlendiğinden şüphelenmektedir. İhtiyacımız olan 

en temel iki şey talepleri anayasal hale getirecek örgütlü yapılar ve ifade özgürlüğüdür. Ben 

aynı zamanda BDP komisyon üyesiyim. AKP ile görüşmemizde, toplumun örgütlü yapılarının 

katılımını kurumsallaştırmak için bir meclis önerisinde bulunduk. Konuşma ve tartışmaların 

yasal güvence altına alındığı bir mecliste, toplumun bu örgütler aracılığıyla anayasaya 

katılımını sağlamak istedik. Fakat bu önerimiz kötü niyetli olarak nitelendirildi. 

- Savaş terimini kullanıyorsunuz ama uluslararası hukukta bunlar terörist olarak 

algılanıyor bu dil farkını nasıl yorumluyorsunuz? Legalize etmekten ve siyasi 

reformlardan bahsettik; Kürt meselesi özelinde Abdullah Öcalan’ın serbest 

bırakılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Öcalan’ın bırakılması mı daha önemli 

KCK tutuklularının  mı?  
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Meclis %10 barajıyla oluşmuştur; böyle bir baraj başka hiçbir ülkede yoktur. Bu baraj, 

özellikle Kürtler için 12 Eylül anayasasıyla konulmuştur. Uzlaşma çıkması, 30 yıldır savaş  

sebebi olan konuların çözümlenmesi için bunun değiştirilmesi lazımdır. Anayasa yapacak 

olan mecliste LGBT’ler, kadınlar veya Kürtlerle ilgili  büyük bir temsil sorunu varken, her 

siyasi partiye eşit sandalye vermek bu meşruiyet sorununu ne kadar giderir? İnternet 

üzerinden katılımın nasıl işlemesi  gerektiği, taleplerin değerlendirilmesi gibi konularda geri 

dönüş mekanizmalarının oluşması gerekiyor. Bunlar olmadan anayasal bütünlüğü, hukukun 

üstünlüğü, yargı-yasa dengesi konularını birtakım temeller üzerine oturtmazsak büyük bir 

meşruiyet sorunu oluşur.  

Terör kavramı kullanılmıyor; çünkü bu barışın sağlanması için kötü bir kavramdır. Terör ve 

terörle mücadele özellikle 1990’lardan sonra özgürlükleri güvenlik adı altında sınırlayan çok 

sığ bir kavramdır. Bu ifadelerin iktidar çoğunluklarının iletişim organlarını idare altına alarak 

sürekli kullanılması, ifade özgürlüğüne aykırıdır. Abdullah Öcalan’ın ev hapsine alınması çok 

önemlidir. İrlanda militanlarının serbest bırakılması, Mandela’nın özgür bırakılması, 

İspanya’daki benzer süreçler önemli adımlardır. Türkiye’deki savaşın nedeni Öcalan’ın Kürt 

hareketinin siyasi lideri olmasıdır; müzakere sürecinde onun desteğinin alınması gerekir. 

Yeniden ateşkes sürecinin başlaması için siyasi af çıkması, iyi niyet adımıdır. Türkiye’de yeni 

anayasa tartışmaları sosyal adalet ötesinde kimlik meselelerini çözmeye odaklanmış; bu da 

huzursuzluk kaynağı oluşturmuştur.  

Sosyal devlet ilkesinin hangi araçlarla hayata geçirileceği önemlidir. İşsizliğe karşı onurlu  bir 

istihdam hakkı vardır. Bu konularda sürece dahil olmamız, sendikal hak ve özgürlükleri elde 

etmek için sosyal devlet olma adına önemli bir adım olur. 
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4. Panel: “Siyasi Partilerden Yol Haritaları”                  

 

4.1. Prof. Dr. Binnaz Toprak 

Meclis uyum komisyonu her partiden üçer kişi görev alarak ve STK’ları meclise davet edip 

düşüncelerini alarak görüşmelerini kamuya sızdırmadan çalışmalarını yürütüyorlar. Ben bu 

duruma hak veriyorum çünkü uzlaşmayı sağlamak adına görüşmeleri kamuya açmak bizi 

sonuçsuz bırakabilir. Bütün kararları oy birliği ile ama zorunluluğu var. Bu tıkanıp kalır 

denildi fakat aslında doğru bir uygulama. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de oy 

birliğiyle kararlar alınır örneğin, aksi durumda savaş çıkar çünkü. Ancak içinde 

bulunduğumuz süreçten rahatsızım; her parti o masaya kırmızı çizgilerimiz yok diye oturuyor 

ancak hepsinin kırmızı çizgileri mevcut. AKP'nin en temel kırmızı çizgisi "yargı", bu çizgi 

CHP ve MHP için de yargının hükumetin kontrolünde olması açısından geçerlidir. Aslında bu 

bir anlamda tüm partilerin kırmızı çizgisi çünkü herkes biliyor ki yargı bugün tamamen 

iktidarın yönetimi altında, bağımsız yargı yok artık. HSYK gibi bir kurumda Adalet Bakanı ve 

Müsteşar var. Bunun manası şudur: benim Adalet Bakanı’na yağcılık yapmam gerekecek. 

Hiçbir demokraside Adalet Bakanı bu tarz kurumlara üye değildir. 

Değiştirilemez maddelere karşı CHP ve MHP muhafazakar bir tutum sergilerken, AKP belki 

de  içinde laiklik ilkesi barındığından dolayı bu maddelerin değiştirilmesi taraftarıdır. 

Değiştirilemez maddeler hakkında benim kanaatim dilinin değişmesi gerektiğidir. MHP ve 

CHP’nin kırmızı çizgileri arasında ilk dört madde var. MHP'nin asıl kırmızı çizgisi yerel 

yönetimler ve vatandaşlık tanımı üzerineyken, CHP vatandaşlığı yurttaş olarak tanımlamakta 

ve özgürlükler bağlamında seçmeli dil ve kültür dersi verilmesini öne sürüyor. Ana dilde 

eğitim meselesi CHP’nin asıl gündemindedir. Yani CHP dil ve kültürü öğrenmeyi bir hak 

olarak görmektedir. Yerel yönetimler meselesinde de Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimler 

şartının 9 maddesine Türkiye çekince koymuş durumda, CHP bu çekinceler kaldırılsın 

demektedir.  

Temel hak ve özgürlükler konusunda da pek çok alanda çatışmalar çıkacaktır. Bu çok önemli 

bir meseledir. Çünkü giderek otoriterleşen bir hükumetle karşı karşıyayız. Hopa Davası, 

basına yapılan müdaheleler buna örnek olarak gösterilebilir. Biz bunun karşısında kadın erkek 

eşitliğini, din ve mezhep özgürlüğünü, dini olarak her kesimden vergi verilirken sadece 
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sunulan hizmetin sadece sünni müslümanlara olmamasını, mecburi din eğitimi olmamasını ve 

üniversitelerin özerk olmasını istiyor ve bu konuları destekliyoruz. Yerel yönetim konusunda 

ise mutlaka ombdusman sistemi geliştirilmelidir. Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurum 

olmaktan çıkarılmalı. Yargı bağımsızlığı tam olarak sağlanmalı, Özel Yetkili Mahkemeler 

kaldırılmalı, bir ceza haline gelen tutukluluk süreleri yeniden gözden geçirilmeli, buna 

kısıtlama getirilmesi lazım. YAŞ kararlarının denetim altına alınması, toplumsal katılımın 

güçlendirilmesi de istekeler arasındadır. 
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4.2. Faruk Bal 

Bizim bu dönemde artık Avrupa’yı bir kenara bırakıp evrensel değerlere yönelmemiz 

gerekmektedir. Bu coğrafyada huzur istiyorsak bu elzem bir durumdur. İnsanlığın geliştirmiş 

olduğu bireysel haklar olabildiğince derin ve geniş bir şekilde anayasaya aktarılmalıdır. Örnek 

olarak Fransa’nın Ermeni soykırımı yasası insan haklarına ve özgürlüklere ters düşer. Oysa 

biz Türk medeniyeti olarak Türk kültürü dahilinde bu değerlere çok büyük katkılarda 

bulunduk. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın üç kıtada barış içinde bir yönetim sağlayıp 

hükümdarlık kurabilmişiz. 600 yıllık Türk kimliği bu değerlere katkıda bulunmaya devam 

edecektir.  

Şimdi ise çalışmak, üretmek yerine bir Avrupa ülkesi olursak Avrupa bizi korur gibi saçma 

bir düşünceyle ilerleyip diplomasiyi buna göre şekillendiriyoruz. Halbuki, tarih tekerrür eder 

ve biz bundan ders almalıyız. Anayasa sürecinde üniter devlet yapısından vazgeçmemeli, yeni 

ihtilaller yaratacak durumlardan sakınmalıyız. Anayasada ‘Türk’ ifadesi üzerine bir 

dezenformasyon yapılıyor, buradaki ‘Türk’ kelimesine atıf vatandaşlık anlamındaki hukuki 

bir bağdır. MHP olarak bizim kırmızı çizgimiz bu devletin kuruluş çizgileridir. Bunlar aynı 

zamanda hepimizin kırmızı çizgileridir. 

Geçmiş iki anayada da MHP tarafından milli irade ürünü olmamakla eleştirilmiştir. Türkiye 

anayasalarda en çok değişiklik yapan, bu anayasaları yaparken dünyanın en ağır bedellerini 

ödemiş bir ülkedir. 300 defa değişiklik yapılmış, 311 madde değiştirilmiştir. Koskoca 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma döneminde kurulan Kanun-i Esasi düzeni günümüzde 

yitirilmiş, Türkiye büyük bir değer kaybetmiştir. Şimdi biz kendi kendimizi geliştirmek 

yerine, Avrupalı olmaya çalışarak çok daha fazlasını kaybetme dönemindeyiz.  

Son iki anayasa darbe anayasalıydı zaten, millet iradesi ortadan kalkmıştı. MHP’nin diğer 

kırmızı çizgileri arasında yer alan bireyin bireysel hakları, evrensel insanlık değerleri ne kadar 

ilerideyse o kadar ileride olmalıdır. Üniter yapıdan, millet hakimiyetinden vazgeçilmemeli, 

yeni ihtilaller yaratacak ortamın anayasadan kaldırılması gerekir. Bunlar MHP’nin  

oluşturduğu sorunlar değildir, bunlar hepimizin kırmızı çizgisidir. Onun için MHP toplumsal 



 
33 

mutabakat temin edilmelidir diye söylenip durmaktadır. Anayasa ortak değerlerimizi 

çoğaltarak devam etmelidir. Farklılıklar yaramızdır, bu yarayı kaşımamak lazım. 
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4.3. Abdullah Levent Tüzel 

Günümüz anayasa koşullarında demokrasi, adalet ve güvence en önemli kavramlardır. Hemen 

herkes 12 Eylül anayasasından kurtulmak istemektedir. Nasıl bir anayasa istediğimizi 

demokratik bir ortamda tartışmamız gerekirken dümenin başında AKP yer alıyor ve bizler bu 

sürecin sadece birer süsüyüz. Yargı üzerindeki baskısı, üniversitelerdeki ağırlığı ve devlet 

organlarındaki çoğunluğuyla belirleyici tek irade hükümettir. Diğer aktörler bu süreçte sadece 

süsleme gibidir. Herkes kırmızı çizgilerinden söz ediyor anayasa sürecinde ama demokrasi 

terimi kırmızı çizgilerle ne kadar bağdaşır? Bunun dışında sekiz tane milletvekilinin 

cezaevinden çıkamaması sebebiyle katılamadıkları bir anayasa yapım sürecinden 

bahsediyoruz. Bu ortamda biz nasıl ‘demokratik bir anayasa nasıl yapılır’ diye konuşabiliriz?  

Kürtlerin özerklik isteği, bizim üniter devletimize halel getiren, ulusal birliğimize zarar veren 

bir durum olarak görülmemelidir. Bu, güvenli bir yaşamın gereğidir. Siyasi cinayetler 

konusunda kendi tarihimizle yüzleşmeliyiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmiş geçmiş 

milletler meselesini çözmeliyiz. Şehitlik kavramını ise sadece ‘Türk’e ait olmaktan 

çıkarmalıyız. Özgürlüklerin, hakların mevcut olduğu, herkesin eşit muamele gördüğü bir 

ülkede yaşamak istiyoruz ve bunu ancak gerçekten güven olgusu oluştuğunda elde edebiliriz. 

Öncelikle iradesi sakatlanmış bir anayasa karşısında millet iradesinden bahsedilemez. Her 

partinin üye verdiği bir komisyon bunu gideremez, çoğulcu katılımlı bir kurucu meclis 

olmalıdır. Toplumun bütün unsurlarının birleşeceği bir kurucu meclis şarttır. Kırmızı 

çizgilerden bahsetmek gerekirse, demokrasi kırmızı çizgilerle, değişmez maddelerle hiçbir 

şekilde bağdaşmaz. Halk iradesi diye bir şey vardır. Doğuştan kazanılmış haklar ve 

özgürlükler önünde hiçbir engel olamaz. Fransa’daki Ermeni soykırım yasasına baktığımızda 

Sarkozy her ne kadar Ermenileri yedeklemek istiyorsa, Erdoğan da buradaki milliyetçi güçleri 

yedeklemek istemektedir. Peki biz tarihimizle yüzleşebiliyor muyuz? Bunlarla hala açıklıkla 

yüzleşilemediği için bu tarz mevzular her açıldığında kutuplaşmalar olmaktadır.  

Halkın haber alma özgürlüğü hangi noktada? Bugün bütün muhalifler üzerinde baskı söz 

konusudur. Hopa, Karadeniz, öğrenci hareketleri herkes terörle mücadele yasası kapsamında 



 
35 

değerlendirilmektedir. Bunun nedeni yasanın çok esnek olmasıdır. Bu kadar özgürlükçü olan 

bir iktidar neden bunları yapıyor? Dersim’den özür dileniyor da gereği yapılıyor mu 

gerçekten? Bugün bütün siyasi cinayetlerin altında MGK onayı vardır. Bunlar sadece çete 

örgütlenmesi miydi? Değildi, yargı ve siyasi irade harekete geçirilmemiştir. Tarihimizle 

yüzleşmeliyiz çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmiş geçmiş milletler meselesini çözmek 

gerekmektedir. Bu meseleler üniter ve ulusal birliğimize zarar vermektedir. Hakların, 

özgürlüklerin, inançların eşit şekilde uygulandığı ve güvence altına alındığı bir anayasa 

istenmektedir. Barış ve adalet bizden eksik olmasın. 
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1. Salon:  John Freely 

 

1.1. Çalıştay Raporu  

Birinci Çalıştay 

 Çalıştay, katılımcıların kısaca kendilerini tanıtmaları ve Boğaziçi Buluşması’na katılmadan 

önce yazdıkları görüş yazılarının değerlendirmesiyle başlamıştır. Çalıştay öncesindeki panelin 

konuşmacıları olan Turgut Tarhanlı, Levent Köker ve Sibel İnceoğlu’nun genel olarak 

anayasa kavramından ne beklenmesi gerektiğinden bahsetmesi, çalıştayın ilk gündem 

maddesini oluşturmuştur. Türkiye’nin şu an içerisinde bulunduğu sorunların çözümünün 

anayasa ile mümkün olup olmadığı konusu üzerinde durulmuş ve bu nokta çalıştayın genel 

havasını daha genel noktalara değinmeye itmiştir. Birlikte yaşamak için kanunlara ihtiyaç 

olup olmadığı düşüncesi irdelenmiş ve konu anayasaya tekrar getirildiğinde, yeni bir anayasa 

yazmanın sorunları çözemeyeceği kanısına varılmıştır. Özellikle Kürt sorunu ele alındığında, 

sorunun anayasadan ziyade yasal bir zeminde yattığı fikri ortaya çıkmıştır. Genel görüş, 

“anayasanın tüm sorunlara çözüm üretebilecek sihirli bir değnek olmadığı” yönünde olmuştur. 

Toplumsal uzlaşı konusunda, Çalıştaydaki katılımcılar arasında birtakım fikir ayrılıklarının 

olduğu görülmüştür. Anayasanın hazırlanmasında; toplum katılımının süreci demokratik 

yapabileceği halde meşru kılmayacağı görüşünün yanında, tam tersi durumun da mümkün 

olduğu dile getirilmiştir. Uzlaşı noktasında ise, anayasa hazırlanırken kutuplaşmaların 

yaşanmasının olası faydaları ve zararları üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, yasaların 

aradaki dengeyi sağlayabileceği fikrine varılmıştır. Çalıştayda öte yandan, “halkın anayasa 

yapım sürecine aktif katılımının hayal olduğu” fikri dile getirilmiş ve “önceki anayasa Koç’un 

anayasasıydı, o zaman yeni anayasa da Sabancı’nın olabilir” benzetmesine yer verilmiştir. Ek 

olarak, yeni anayasanın hazırlanışında sivil toplum örgütlerinin önemli bir role sahip olduğu 

da dile getirilmiştir.  

Çalıştayın devamında, anayasadaki vatandaşlık tanımı incelenmiştir. Anayasanın herhangi bir 

etnik kökene referans vermesinin ne denli gerekli olduğu tartışılan noktalar arasında 

bulunmaktadır. Türkiye’de, farklı kökenlerden gelen birçok insanın birlikte yaşadığının 

özellikle altı çizilmiş, buna paralel olarak anayasada sadece belirli bir kökene vurgu 

yapılmasının sorunların devamına teşkil edeceği tezi kabul edilmiştir. Bu sorunun çözümü 
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konusunda iki farklı düşünce dile getirilmiştir. Bazı katılımcılar Amerikan vatandaşlık 

kavramının çözüm olabileceği fikrini savunurken, “hiç kimsenin Türk olmak zorunda 

olmadığı” ve bu sorunun liberal anlayışa sahip bir anayasa ile çözülebileceği belirtilmiştir. 

Diğer yandan, Türk toplumunun içinde bulunduğu durumunun herhangi başka bir 

toplumunkiyle karşılaştırılmaması gerektiği fikri öne sürülmüştür. Çalıştayda, anayasada 

vatandaşlık kavramı incelenirken genellikle Çerkez halkı ve Kürt halkı karşılaştırılmıştır. 

Çerkez Halkı mevcut durumdan memnunken neden Kürt halkının silahlandığı sorusuna cevap 

aranmıştır. 

Son olarak, ilk panelde konuşulan anayasa için yeni katılım modelleri hususunda katılımcılar, 

Avrupa’daki anayasaların doğrudan benimsenmesinin doğru olmayacağını, ancak örnek 

olarak incelenmesinin gerekliliği fikrini ileri sürmüşlerdir. 

 

İkinci Çalıştay 

 Çalıştayda ilk olarak, ikinci panelde anayasa yapımında dünya deneyimleri irdelenmiş 

olduğundan, Türkiye’deki anayasa yapım süreci ile bu tecrübeyi yakın zamanda yaşamış diğer 

ülkelerin süreçleri karşılaştırılmıştır. Şu an içinde bulunulan durumun, “İzlanda’daki kadar 

olmasa da, bir önceki anayasa yapım sürecine nazaran daha “açık” olduğu” düşüncesi dile 

getirilmiştir. Halihazırdaki Türkiye anayasasında Kuzey Kore anayasasındaki gibi kişiye özgü 

yasaların oldukça fazla olduğu ve yeni anayasanın bu yasalardan arınması gerekliliği özellikle 

vurgulanmıştır. 

Katılımcılar, ilgili panelde konuşmacı olan Levent Gönenç’in sözlerinde yer verdiği 

‘Christmas Tree’ deyiminden yola çıkarak anayasayı kimin hazırlaması gerektiği konusuna 

eğilmişlerdir. Sayın Gönenç’in bahsettiklerinin ışığında, anayasa sürecine herkesin 

katılmasının karışıklığa yol açabileceği savının özellikle üzerinde durulmuş, bu konuda çeşitli 

görüş ayrılıkları gözlenmiştir. Bazı katılımcılar bu düşünceyi haklı bulmuş ve meclise vekil 

seçme sebebinin bir meşruiyet kaynağının da anayasa yapabilme yetkisini atfetmek olduğunu 

iddia etmişlerdir. Yine aynı görüşü savunan katılımcılar, yüzde 10’luk seçim barajının süreci 

zora soktuğunu da belirtmişlerdir. Öte yandan, katılımcıların bir kısmı, anayasa yapım 

sürecindeki aktörlerin “devlet büyükleri” olması gerektiği düşüncesinin doğru olmadığını dile 

getirirken, anayasa hazırlama sürecinin toplumsal iletişimi tekrardan kurmak için iyi bir fırsat 

olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. Vatandaşların anayasa yapım sürecine katkıda 

bulunmak adına fikir beyan ederken kimlik numaralarını vermek zorunda bırakılmasının 

yanlışlığı özellikle dile getirilmiş, bu uygulamanın süreci antidemokratik bir yöne soktuğu 

kansına varılmıştır. Bu görüşlere ek olarak, bazı katılımcılar “kapalı kapılar arkasında başka 

bir anayasanın hazırlanıyor olabileceği korkusunu taşıdıklarını” söylemişlerdir.  

Çalıştayın devamında, mevcut anayasadaki bazı kanunların gereksiz olduğu noktası üzerinde 

durulmuştur. Örneğin, kadınların ve çocukların korunmasıyla ilgili yasaların anayasada yer 

almasına gerek olmadığı, bu hususların genel geçer yükümlülükler olarak ele alınması 

gerekliliği katılımcılar tarafından kabul edilmiştir. Çalıştayda genel olarak, yeni anayasadan 

beklentilerin arasında, bu ve benzeri yasaların kaldırılmasının var olduğu gözlenmiştir. Bunun 



 
40 

dışında, yeni anayasada sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili yasaların tekrardan düzenlenmesi 

gerekliliği ortaya atılmıştır. Anayasada yer alan mevcut maddelerin sivil toplum 

örgütlenmesine zorluk teşkil ettiği tezi de ileri sürülmüştür.  

Çalıştayın son kısmında, referandum sonrası değişiklik yapılan yasalar incelenmiştir. 

Değişikliğe tabii tutulan maddelerin hangi halleriyle yeni anayasada yer almasının doğru 

olacağı konusu üzerinde durulmuştur. 

 

Üçüncü Çalıştay 

Son çalıştayda, çalıştayın konuşmacıları siyasi parti temsilcilerinden oluşan panelden önce yer 

almasına paralel olarak, yeni anayasa konusunda siyasi partilerin tutumu incelenmiştir. Bu 

konu ışığında “anayasanın ilk dört maddesi” masaya yatırılmıştır. Katılımcılar, ilk dört 

maddenin kaldırılmasının sadece Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından değil, aynı 

zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından da olumsuz karşılandığını 

belirtmişlerdir. Bunun devamında, konunun ilk dört maddenin tümden çıkarılması veya 

maddelerin değiştirilmesi boyutu üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, ilk dört maddenin 

anayasa bünyesinden tümden çıkartılmasının gerekli olduğu fikrine varılmıştır.  

Çalıştay anayasada yer alan “Atatürk Milliyetçiliği” ilkesinin gerekliliğinin sorgulanmasıyla 

devam etmiştir. Bu konu kapsamında, milliyetçilik ilkesinin Cumhuriyet Halk Partisi ve 

Milliyetçi Hareket Partisi dışında kalan partiler tarafından değiştirilmesinin istendiği 

belirtilmiştir. Katılımcılar arasındaki genel kanının, milliyetçilik ilkesinin tümden 

kaldırılmasının doğruluğundan yana olduğu gözlenmiştir. Bazı katılımcılar tarafından ise, asıl 

sorunun “Atatürk milliyetçiliğinin kurumsulaştırılması” olduğu düşüncesi beyan edilmiştir ve 

“tek düze bir toplum oluşturma çabası” bu düşünce için sebep olarak gösterilmiştir. Atatürk 

milliyetçiliği konusundaki tartışmanın bir kısmında, çözümün “Atatürkçülüğün etnik 

kimliklerle bağdaştırılmamasında” saklı olduğu düşüncesi vurgulanmıştır. Tüm bunların 

yanında, milliyetçilik ilkesi dışındaki ilkelerin anayasadaki yeri tartışmasına sıra geldiğinde, 

“devletin kendini koruması için anayasada bazı ilkelerin bulunması gerektiği” inancı açığa 

çıkmıştır.  

Çalıştayda tartışılan bir diğer siyasi parti ise Barış ve Demokrasi Platformu olmuş, çalıştay 

boyunca BDP’nin Kürt sorunu konusundaki tutumunun da üzerinde durulmuştur. BDP’nin 

yeni anayasadan beklentilerine dair, katılımcılar, BDP’nin özerklikten ziyade kapsayıcı 

hükümler içeren yerel yönetim yöntemini savunduğu düşüncesi öne çıkmıştır. Buna paralel 

olarak, BDP’nin, olası bir ayrılmanın Kürt halkına da yarar getirmeyeceğine inandığına dair 

görüşler de yer almıştır. Çalıştayda, Abdullah Öcalan’a ev hapsi isteği gündeme gelince bazı 

fikir ayrılıkları gözlemlenmiştir. Bazı katılımcılar tarafından bu talep radikal olarak 

değerlendirilirken, katılımcıların bazıları bu talebin yerine getirilebileceği demokratik ortama 

ulaşmanın mümkün olduğunu dile getirmişlerdir. Bu demokratik ortama ulaşmanın bir 

önkoşulu olarak, “devletin her türlü aykırı düşünceye de açık olması gerektiği” belirtilmiştir. 

Bu noktada tartışma, Kürdistan Halklar Konfederasyonu (KCK) kapsamında yargılanan ve 

gözaltına alınanların yargı ile imtihanlarının ne şekilde ilerleyeceğine evrilmiştir. Günümüz 
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koşullarında, düşünce ve fiil suçlularının ayrılmasının zor olduğu fikri öne sürülmüş olsa da, 

katılımcılar düşünce suçlularının diğer suçlulardan ayrılmasının gerekliliğine dikkat 

çekmişlerdir.  

Çalıştayda son olarak, mevcut anayasadaki maddelerin içerdiği genel “ama olgusu” 

tartışılmıştır. Katılımcılar tarafından, anayasada, temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddelerin 

çoğunun devamında “ama” bağlacının yer aldığı ve bu şekilde hak ve özgürlüklerin 

kısıtlandığı üzerinde durulmuştur. Çalıştay, siyasi partilere sorulabilecek soruların 

tartışmasıyla sona ermiştir. Bu noktada “her partinin kırmızı çizgilerinin neler olduğu” 

sorusuna ayrıca önem atfedilmiştir.  
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2. Salon: İB 203 

 

2.1. Çalıştay Raporu 

Birinci Çalıştay 

Çalıştay kimlik tartışmasıyla başladı. Ali Erol’un LGBT bireyler olarak anılmak istemesine, 

“Bu etnik kimlikle aynı şey değildir, daha önde tutulamaz.” gibi bir fikir geldi; ama insanların 

istedikleri kimliğini ön planda tutma hakkına sahip olduğu konusunda uzlaşıldı.  

Etnik kimlik konusu çalıştayın önemli bir kısmına kapsadı. Çoğunluk, anayasada Türklük 

kavramından çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ön planda olması gerektiği konusunda 

hemfikir oldu. Etnik köken ayrımının insanların yaşayışları içinde çok da öne çıkmadığı 

vurgulandı. Ulus devlet anlayışı sorgulandı. 

Bütün kimlik tartışmalarıyla ilgili, anayasada yer alınsa da toplumun algısı değişmediği 

sürece bir işe yaramayacağı söylendi. 

Tartışılan bir başka konu kurucu meclisti. “Parti genel başkanları tarafından atanan kişilerle, 

ne kadar temsil ediliyoruz?” sorusu doğdu. Meclisi seçen halksa, şu an tedirgin olmamamız 

gerekirdi; ama baraj sorunu karşımıza çıkıyor. Seçtiğimiz insanlar bizi ne kadar temsil ediyor? 

Bu şekilde yapılmış anayasanın bağlayıcılığı ne kadar olacaktır? 

Halk anayasa konusunda bilinçsiz. Katılımın çok olması istense de bu nasıl gerçekleşecek? 

Çoğu kişinin bu konuda bir bilgisi yok. İnsanları bilinçlendirmek lazım.  

Türkiye genel olarak ne kadar demokratik? Mahallelerin adı değişirken bile insanlara 

sorulmuyor. 

 

İkinci Çalıştay 

Çalıştayın büyük bir bölümünde anadil meselesi tartışıldı. Ulusal dil ve anadilin ayrılması 

gerektiği konuşuldu. Anadilini bilmek herkesin hakkıdır, ama eğitim boyutuna geldiğinde 

sınırı ne olmalı? Anadilini öğrenme hakkı mı, yoksa bütün derslerini anadilde öğrenme hakkı 
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mı? Bu soruya “Talebe göre seçilebilir.” cevabı geldi. Herkesi öğrendiklerini kendi dilinde 

yorumlama hakkı vardır. İki dilli öğrenimi de düşünmek gerekli. Bu konuyu siyaset üstü bir 

çerçevede değerlendirmek gerekiyor.  

Anayasaya katılım nasıl gerçekleşecek? İnsanlar internetten fikir bildirebiliyor ama TC kimlik 

numarasıyla. Fişlenme tehlikesi var. Ayrıca kaç kişi bununla ilgileniyor? İlgilenecek bir ortam 

sunuluyor mu? Geçim derdinde olan insan bu tarz şeylerle ilgilenmek istemeyecektir. Onlar 

“Oyumu vermem yeterli” diye düşünüyorlar; insanları katılıma zorlamak da mantıklı olmaz.   

 

Üçüncü Çalıştay 

Uzlaşma komisyonunun halkı ne derece temsil ettiği konusu tekrar tartışıldı. Üyelerin parti 

başkanı tarafından atanıyor olması, seçimlerde baraj uygulanıyor olması gündeme geldi. 

Uzlaşma komisyonunda oybirliği olması gerekiyor; oy verdiğimiz partinin temsilcileri 

oybirliği için bazı şeylerden taviz verdiklerinde, hala bizi temsil ediyor olacaklar mı?  

“İdeolojik bir anayasa mümkün müdür?” sorusu gündeme geldi. Bu soruya iki cevap geldi: 

ideolojinin anayasaya girmesi diktatörlüğe götürür ve ideoloji insandan dolayı zaten var 

olacaktır. 

Milletvekili panelinden önce yapılan bu çalıştayda ağırlıklı olarak milletvekillerine sorulacak 

sorular üzerinde duruldu. Ortaya çıkan sorular şunlardı:  

Neden yeni bir anayasa? 

Kısmi bir değişiklik mi, köklü bir değişiklik mi? 

Yeni anayasa önceki bir anayasayı atıfta bulunacak mı? 

İlk üç madde değiştirelecek mi, değiştirilecekse ne kadar? 

Komisyonun esasları neler? 

Uzlaşma mümkün mü veya mecburi mi? 

Fikirlerden ne derece taviz verilecek? 

Böyle oluşan bir meclisten çıkan bir uzlaşma komisyonu ne kadar meşru, temsil kabiliyeti ne 

kadar? 

Temsiliyet sorunu? 

Anayasada herhangi bir ideoloji olacak mı? 

İdeolojisiz anayasa mümkün mü? 

Eskisinin yerine bir şey konulacak mı? Eskisinden tamamen vazgeçilecek mi? 
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3. Salon: İB 512 

 

3.1. Çalıştay Raporu 

1) Yeni Anayasa gerekli mi? Gerekliyse, neden gerekli ve yeni anayasa nasıl yapılmalı, nasıl 

olmalı?  

Bu soru çalıştayda 2. Panelin moderatörü Murat Sevinç tarafından dile getirilmişti ve 

moderatör Efe Tokdemir çalıştayda bu soruyu gündeme getirdi. Katılımcıların hemen hepsi 

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu yönünde fikir belirtti ve mevcut anayasanın 

askeri darbeyle gelen bir anayasa olduğundan sivil isteklere cevap veremediği konusunda 

birleşildi. Anayasanın değişmesi ve neden değişmesi gerektiği konularında ortak bir görüş 

varken, soru yeni anayasanın nasıl olması ve nasıl yapılması gerektiği olduğunda cevaplar 

çeşitlilik gösterdi. Amerikan örneğinde olduğu gibi temel ilkeleri kapsayan ancak detaya 

girmeyen bir anayasanın daha iyi olacağını savunanlara karşılık Türkiye'de halkın çok fazla 

kutuplaşmasından dolayı yoruma açık bir anayasanın büyük problemler yaratacağını, 

dolayısıyla anayasanın herkesin nerde durduğunu açıkça belirtmesi gerektiğini savunanlar 

oldu. Ancak bu sefer de herkesin nerde durduğunu açık olarak belirten bir anayasanın 

istenilen özgürlükçü anayasaya talebini ne kadar karşılayacağı sorusu gündeme geldi. Bu 

durumda halkın arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi gerekliliği konuşuldu. Halkın 

kutuplaşmış kesimlerinin birbirine güvenmesiyle ancak halkın bütünleşebileceği sonucuna 

varıldı ve ancak halk bütünleştikten sonra çoğulcu bir anayasanın mümkün olabileceğine 

değinildi. Aynı zamanda katılımcı bir anayasanın da Levent Gönenç'in bahsettiği gibi 

toplumun her kesiminin bir şey eklediği "Christmas Tree" bir anayasaya dönüşmesi ihtimali 

konuşuldu ve bunun da halkın belli bir yere kanalize edilmesi ihtiyacını yeniden gündeme 

getirdiği dile getirildi. Anayasanın tepeden inme bir anayasa olması istenmediği yönünde 

görüş birliği oluştu fakat yine halkın kendi içinde uyuşmamasının tabandan gelecek, halkın 

istediklerini yansıtacak bir anayasayı imkânsızlaştırdığı söylendi. Panellerde Güney 

Afrika'nın toplumun büyük çoğunluğunu kapsayan şekilde katılımcı bir anayasaya sahip 

olduğunun örneği verilmişti buna karşıt örnek olarak da Macaristan'da tamamen iktidarın 

eliyle demokratik olmayan yöntemlerle yapılan yeni anayasa verilmişti. Bu örnekler 

üzerinden Türkiye'deki yeni anayasa süreci konuşuldu ancak katılımcıların bazıları Güney 

Afrika'daki gibi toplumun çoğunluğunun fikirlerinin direkt olarak alındığı bir anayasa 
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hazırlanmasının Türkiye nüfusunun çokluğu yüzünden gerçekleşemeyeceğini söyledi. 

Türkiye'nin anayasa yapım süreçleri örnek gösterilen ülkelerden çok daha farklı bir durum 

içinde olduğundan bahsedildi. Bunun üzerine panellerde de değinilen Türkiye ve Macaristan 

arasındaki benzerlikten konuşuldu. Macaristan'daki iktidar partisi ile AKP arasındaki 

benzerliklerden bahsedildi; bunlar iki iktidar partisinin de yüksek oy oranlarıyla seçilmiş 

olması ve iki ülkede de iktidarın çok güçlü olmasıydı. Ancak sonuç olarak Macaristan'daki 

gibi tepeden inme ve antidemokratik bir anayasanın mevcut sorunları çözme adına hiçbir 

katkı sağlamayacağından bahsedildi. Mevcut sorunların çözümü için gereken şeylerden 

bahsedilirken, anayasanın her şeyin çözümü olacağını beklemenin de yersiz olacağı dile 

getirildi. Sorunların ancak tarafların birbiriyle anlaşarak ve birbirine güvenerek çözülebileceği 

söylendi ve bu durumun da hali hazırda istenilen çoğulcu, tabandan gelen anayasaya zemin 

oluşturacağından bahsedildi.  

2)Anayasa'da değişmesi gereken maddeler nelerdir? 

Mevcut anayasada değişmesi gereken maddeler çalıştayda en çok üzerinde durulan konuydu. 

Değişmesi gereken maddeler tartışılırken en büyük odak noktaları anayasadaki vatandaşlık 

tanımının nasıl olacağı ve bunun üzerinden ilerleyen azınlık ve Kürt sorunuydu. Bir katılımcı 

mevcut anayasadaki vatandaşlık tanımındaki Türk kelimesinin bir etnik kökene işaret 

etmediğini dile getirdi. Bu söylemin üzerine bir grup katılımcı ise şu anki vatandaş tanımının 

kendilerini kapsamadığını hissettiklerinin belirttiler. Kürt sorununun temelinde de Kürtlerin 

kendilerini 82 Anayasası bünyesinde TC vatandaşı olarak tanımlayamamaları olduğu ileri 

sürüldü; sadece Kürt bireylerin değil diğer mevcut azınlıkların da kendilerini vatandaş olarak 

tanımlayamadıkları da dile getirildi. Örnek olarak LGBT bireylerin de toplum bütününün 

dışında bırakıldığı söylendi. Devletin "beyaz vatandaş" oluşturmaması gerektiği dile getirildi. 

"Beyaz vatandaş" ifadesinin Türkiye'de erkek, Müslüman, Kemalist, heteroseksüel bireyleri 

Bu noktada bir katılımcı mevcut anayasada tanınan azınlıkların gayrimüslimler, Ermeniler, 

Çerkezler olduğunu hatırlattı ve anayasayla toplumun azınlık kavramlarının birbiriyle 

uyuşmadığını söyledi. Anayasada değişmesi gereken bir diğer şeyin de anayasada bulunan 

muğlâk ifadeler olduğu konuşuldu. Yoruma göre değişebilecek maddelerin etkili STK’ların 

olmadığı Türkiye gibi bir ülkede belirsizlikler oluşturacağını ve bunun da çatışmalara yol 

açtığından konuşuldu. Panellerde de oldukça üzerinde durulan değiştirilemez maddeler 

üzerine konuşuldu ve bu değiştirilemez maddelerin baki kaldığı yeni bir anayasanın pek de 

yeni bir anayasa olamayacağı söylendi.  

3) STK’ların rolü anayasa sürecinde nedir? 

Konu STKlardan açıldığında, Türkiye'de Avrupa ya da Amerika'daki gibi güçlü STK’lar 

olmadığı konusunda fikir birliği vardı. Halkın bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen 

bir katılımcı Türkiye'de dernek ve STK’ların çok fazla olduğunu ancak bunların hemen 

hepsinin içeriğinin boş olduğunu dile getirdi. Türkiye'deki birçok STK ve derneğin içeriğinin 

boş olmasının nedeni olarak ise halkın bilinçsizliği ve hükümetin STK’ların önüne koyduğu 

engeller gösterildi. Bir katılımcı örgütlenerek isteklerini iletmek isteyen insanların üzerinde 

çok fazla baskı olduğunu belirtti ve diğer katılımcılar buna katıldı. STK’ların güçlenebilmesi 

ve anayasa hazırlanma sürecinde etkin bir rol oynanabilmesi için bu baskı ortamının 
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yumuşaması gerektiği söylendi. Konuyla ilgili olan STK’ların anayasa taslaklarını hazırlaması 

gerektiğinden bahsedilirken, her STK’nın farklı ajandası olduğundan tüm STK’ların sürece 

katılmayabileceğinden ancak ilgili olanların sürece dâhil olacağından bahsedildi. 

4) Yerel yönetimler güçlendirilmeli mi? 

Katılımcılardan bazıları yerel yönetimlerin güçlenmesi gerektiğini, aşırı merkeziyetçiliğin 

yumuşaması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin güçlenmesinin o bölgenin ihtiyaçlarına 

hem daha çabuk hem de daha etkili cevap verilmesinde yardımcı olunacağı konuşuldu. Bunun 

üzerine bir katılımcı yerel yönetimler güçlendiğinde, bazı bölgelerin ekonomik gelirinin 

diğerlerine göre çok daha fazla olmasının ekonomik eşitsizliğe yol açmasına yol açabileceği 

konusundaki çekincelerini belirtti. Bu çekince üzerine tartışılarak, yerel yönetimler 

güçlendiğinde bölgenin ekonomisi bölgedeki yetkililerin elinde olacağı için bölgenin 

kalkınması için çaba harcanacağını ve bu sayede ekonomik eşitsizlik olmayacağı sonucuna 

ulaşıldı. Dahası bölgeler ekonomik sorumluluğa sahip olduğunda bunun ülkenin ekonomisine 

de katkı sağlayacağı konuşuldu. Ekonomik sorunlar tartışıldıktan sonra, katılımcılardan biri 

yerel yönetimler güçlendirildiğinde, özellikle Kürt sorununun en çok yaşandığı Güneydoğu 

bölgesini kastederek, bazı bölgelerin ülkeden ayrılmak isteyebileceği şüphesi taşıdığını 

söyledi. Bunun üzerine başka bir katılımcı da Kürtlerin şu an için böyle bir planı olmadığını 

söyledi. Sonuç olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği görüşünde birleşildi. 

5) Kürt Sorunu için neler yapılmalı? 

Kürt sorununun öncelikli meselelerden biri olduğu ve aciliyeti olduğu görüşünde birleşildi. 

Kürt sorununun anlaşılabilmesi için diğer kesimlerin de empati yapmasının gerekliliği dile 

getirildi ve Kürtlerin taleplerinin dinlenmesi ve buna karşılık verilmesi gerektiği söylendi. Bu 

noktada Kürt sorununun artık demokrat olmanın bir sembolü gibi göründüğünden bahseden 

bir katılımcı, "demokratım diyen herkes Öcalan'ı destekleyerek bunu gösterebileceğini 

düşünüyor" dedi. Aynı zamanda PKK ve ETA'nın bir tutulmasının da yanlış olduğu 

savunuldu. PKK ve ETA'nın oluşum sürecinin çok farklı olduğundan ve her ikisinin de 

birikimlerinin farklılığından bahsedildi. Bunun üzerine bir katılımcı Ayşegül Devecioğlu'nun 

Nelson Mandela-Abdullah Öcalan benzetmesine katılmadığını söyledi. Ayşegül Devecioğlu 

paneldeki konuşmasında Nelson Mandela'nın da Güney Afrika'da terör örgütü liderliği 

suçuyla hapis yattığını, ancak Güney Afrika yeni anayasasını hazırlarken Nelson Mandela'nın 

serbest bırakılıp onun da anayasa ile ilgili fikrinin alındığından bahsederek aynı şeyin Türkiye 

tarafından da yapılabileceğini söylemişti. Katılımcı ise Türkiye'de Öcalan konusunda çok 

derin ayrılıklar bulunduğunu dolayısıyla uzlaşma getirmesi beklenen bir metin için Öcalan'ın 

fikrinin alınmasının bir uzlaşma getirmeyeceğini söyledi. Buna karşılık başka bir katılımcı 

Öcalan'ın artık bir siyasi akımın lideri olarak görüldüğünü söyleyerek Mandela-Güney Afrika 

ve Öcalan-Türkiye benzetmesine katıldığını söyledi. Ayrıca Kürtlerin de çokça baskı 

gördüğünden, örneğin bir zamanlar Kürtçe konuşmanın dahi yasak olduğundan, bahsedildi ve 

empati duyulması konusu tekrar gündeme geldi.  Kürt sorununun toplumun diğer kesimleriyle 

konuşularak, onların da neden bu konuda çekinceleri olduğunun öğrenilmesi ve bu 

çekincelerin giderilmesinin toplumun bu konuda bütünleştirilmesine yardımcı olacağından 
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bahsedildi. Bu sayede, bazı kesimlere hâkim olan aşırı milliyetçiliğin de törpüleneceği 

söylendi.  

6) Anadilde Eğitim Konusu 

Moderatör Efe Tokdemir anadilde eğitim konusu gündeme getirdiğinde katılımcılar fikir 

uyuşmazlığı yaşadı. Bir grup katılımcı anadilde eğitim konusunun Türkiye'de tam yerine 

oturmamış bir demokrasi varken tartışmanın şu anki duruma göre fazla olacağını savunurken, 

diğer bir grup katılımcı ise insanların kendi anadillerinde konuşmasının kısıtlanmasının 

haksızlık olduğunu ve buna müdahale edilmesi gerektiğini savundu. Anadilde eğitim 

konusunda konuşulan sıkıntılardan biri ise anadilde eğitim gören kişilerin mezun olduklarında 

iş bulma konusunda yaşayacağı sıkıntılardı. Sonuç olarak, anadilde eğitimin her kişi için bir 

hak olduğu ancak anadilde eğitimin resmi dilin farklı olduğu bir ülkede iş bulmak gibi 

konularda sıkıntılar yaratacağı sonucuna varıldı.  

7) Partilerin ve toplumun farklı kesimlerinin kırmızı çizgileri konusunda neler yapılabilir? 

Söz konusu kırmızı çizgilere geldiğinde katılımcılar, kesimlerin kırmızı çizgilerinin diğer 

kesimleri etkileyen konularda olmaması gerektiği görüşünü savundular. Her görüşün kabul 

edemeyeceği bazı şeyler olabileceği söylendi ancak bir kesimin kabul edemediği bir şeyi 

başkasının istediği bir ortamda uzlaşmanın sağlanamayacağı belirtildi. Bu durumda asıl 

uzlaşmayı sağlayacak ve toplumun tüm kesimlerini birlikte yaşayabilir hale getirecek şeyin 

bir kesimin taleplerini diğer kesimlerin de dile getirmesi olduğu konuşuldu. Sonuç olarak, en 

başta denildiği gibi katılımcı bir anayasa için halkın uyuşması gerekir ve halkın uyuşması için 

de tarafların birbirini dinleyip birbirlerinin isteklerini dile getirmesi gerekir sonucuna 

varılarak kırmızı çizgiler tartışması sonlandı. 

8) Laiklik konusu. 

Katılımcıların bazıları anayasada laiklik kavramının güncellenmesi gerektiğini söylediler. Bir 

katılımcı Türkiye'de laikliğin uzun zamandır var olduğunu ancak halen bağnaz bir kesimin 

laiklik kavramını benimseyemediğini söylerken diğer katılımcılar da buna katıldı. Halkın 

laiklik kavramını benimsemesi gerektiği eğer bu olmazsa sadece bir kavram olarak laikliğin 

orda duracağı söylendi. İktidarı laiklik tehdidi olarak gören bir kesim de bulunduğu göz 

önünde bulundurulduğunda anayasa sürecinde laikliğe çok fazla vurgu yapılacağı sonucuna 

varıldı. 
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1. Giriş 

8. Boğaziçi Buluşması kapsamında katılımcılara uygulanan, aynı soruların yöneltildiği 

anketten elde edilen veriler “Yeni Anayasaya Doğru: Tasarılar ve Öneriler” konusunda 

katılımcıların genel görüşleri hakkında bilgi vermekte, aynı zamanda aralarında gözlenen 

çeşitliliğin boyutlarını inceleme fırsatı sunmaktadır.  

Şunu belirtmek gerekir ki, bu noktada yapılan gözlem ve çıkarımların temsil niteliği yoktur. 

Ayrıca, anket sonuçlarının değerlendirilmesinin, çalıştaylar boyunca üretilen bilgilerin ve 

ortaya konan görüşlerin niceliksel bir tasviriyle sınırlı kalma olasılığı vardır. Bu nedenlerle, 

sonuçları değerlendirirken, konuşmaların ve çalıştay gruplarından elde edilen bilgilerin 

kapsamı ve zenginliği göz önünde bulundurulmalıdır.  

8. Boğaziçi Buluşması‟nın somutlaştırıldığı bu çalışmada anket sonuçlarının ilan edilmesi 

gerekliliğinden hareketle, bazı anket sonuçları yorumsuz olarak çalışma içerisine dahil 

edilmiştir. Kanımızca çarpıcı sonuçların yer aldığı anket çalışması hem Türkiye‟nin 

geleceğini yönlendirmeyi hedef edinen katılımcılarımızın profili hakkında geniş bilgiler 

vermekte hem de 8. Boğaziçi Buluşması panel ve çalıştaylarının gerekliliği hakkında fikirler 

sunmaktadır.  
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2. Grafikler ve Değerlendirmeler 

 

Uygulanan anketteki soruların bir kısmı katılımcıların seminere katılmadan önce ve 

katıldıktan sonra konu hakkındaki bilgi düzeyini ve bilgilerinin kaynaklarını belirlemeye 

yöneliktir. Bu noktada, katılımcılara yeni anayasa ve anayasa yapım süreci hakkında 

kendilerini ne kadar bilgili hissettikleri ve edinimlerinin ağırlıklı olarak hangi kaynaktan 

olduğu sorulmuştur. Bunun yanında, genel bir katılımcı profiline erişmek amaçlandığından, 

katılımcıların siyasal görüşlerini nasıl tanımladıkları da sorular arasında yer almıştır. 

 

Bilgi Düzeyi 

Katılımcıların yeni anayasa ve anayasa 

yapım süreci hakkında ne kadar bilgili 

olduklarını görebilmek adına, kendilerine 

bilgi düzeylerini belirten dört seçenek veril-

miş, kendilerine uyan seçeneği işaretleme-

leri istenmiştir. 

Grafiğin ortaya koyduğu en dikkat çekici 

veri, kendini “biraz bilgili” hisseden katı-

lımcı sayısındaki azalmaya paralel olarak 

“çok bilgili” hisseden katılımcı sayısındaki 

artıştır. Anket sorusuna “Biraz bilgiliyim” 

diyerek yanıt veren katılımcıların oranı sem-

pozyum öncesi yüzde 70 civarındayken sempozyum sonrasında yüzde 40’ın altına inmiş; 

“Çok bilgiliyim” şıkkı ise sempozyum sonunda katılımcıların yarısı tarafından seçilerek en 

çok işaretlenen seçenek olmuştur. Öte yandan kendini “pek bilgili” hissetmeyen az sayıda 

katılımcı da sempozyum sonrasında bu seçeneğe yönelmemiştir. Tüm bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda, organizasyonun bilgi anlamında doyurucu bulunduğu ve katılımcıların 

konu hakkındaki bilgi düzeyinin yükselmesinde etkili olduğu düşünülmektedir. 
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Bilgi Kaynakları 

Katılımcıların konu hakkındaki bilgi 

kaynaklarını öğrenmek amacıyla, görüş-

lerini genel olarak şekillendiren kaynakla-

rın neler olduğu sorulmuş; bu noktada 

kendilerine “Medya”, “Okul”, “Çevre”, 

“Aile”, “Sanat Yapıtları” ve “Diğer” seçe-

nekleri verilmiştir. 

Bu sorunun cevapları anket öncesinde ve 

sonrasında büyük bir değişim göster-

memiştir. Genel olarak, katılımcıların 

bilgi düzeyini en çok etkileyen faktörün 

“medya” olduğu ortaya çıkmış, sempoz-

yum sonrasında bu etkinin payının az da olsa azaldığı görülmüştür. Diğer bilgi kaynaklarının 

anayasa yapım sürecinde katılımcılar üzerinde sahip oldukları etki, medyanın yanında 

önemsiz kalmaktadır. Katılımcıların yüzde 20’sinden az bir oranı “okul”, yine yüzde 

20’sinden az bir oranı “diğer” seçeneğine yönelmiş; “çevre” ve “sanat yapıtları” da oldukça az 

sayıda kişi tarafından bilgi kaynağı olarak gösterilmiştir. “Aile” seçeneği ise ne anket 

öncesinde ne de sonrasında hiç işaretlenmemiş, böylece ailenin bu konu hakkında bilgi 

edinme konusunda pek etkili bir araç olarak görülmediği ortaya çıkmıştır.  

 

Siyasi Görüş 

Anketin bu kısmında, seminer 

katılımcılarına siyasi görüşlerini nasıl 

tanımladıkları sorularak, katılımcılara 

dair bir profil çıkarılması hedef-

lenmiştir. Kendilerini tanımlamaları 

için “Fikrim Yok”, “Sağ”, “Merkez 

Sağ”, “Merkez Sol”, “Sol” ve “Diğer” 

seçenekleri sunulmuştur. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 

katılımcıların üçte birinden fazlası bu 

konuda “fikri olmadığını” veya siyasi 

skalanın “uygulanabilir olmadığını” 

belirtmiştir. “Sol” seçeneği de sempozyum öncesi “fikrim yok/uygulanabilir değil” seçeneği 

ile eşit yüzdede işaretlenmiştir. Sempozyum öncesi katılımcıların yüzde 10’dan biraz azı 

kendini “sağ”da, yüzde 10’dan biraz fazlası “merkez sağ”da, yüzde 15’ten biraz azı ise 

“merkez sol”da tanımlamıştır. Sempozyum sonrasında kendini “merkez sağ” ve “merkez 

sol”da tanımlayanların oranında yüzde 5 civarı bir artış gözlenirken “sağ”da tanımlayanların 
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oranı da çok az artmıştır. Buna karşılık “sol” ve “fikrim yok/uygulanabilir değil” seçenek-

lerinin işaretlenme oranlarında bir azalma meydana gelmiştir.  

 

Anayasayı Oluşturacak Meclis ve Yetkili Organlar  

 

Uygulanan iki ankette de 

katılımcıların büyük çoğun-

luğu, Haziran seçimlerinin 

yüksek bir baraj ile ger-

çekleştirilmesinin anayasayı 

yapacak meclisin meşruiye-

tini azalttığını düşündüğünü 

belirtmiştir. Sempozyum 

öncesi bu sava “biraz” ve 

“tamamen” katılanların ora-

nı yaklaşık yüzde 70 olarak 

saptanmıştır. Sem-pozyum 

sonrası önemli bir değişik-

lik, “Tamamen katılıyorum” diyenlerin oranının yüzde 60’lara varacak şekilde artması ve 

“Biraz katılıyorum” diyenlerin oranının yüzde 20’lerden yüzde 5’in altına gerilemesi 

olmuştur. Bu noktada meclisin meşru olmadığını düşünenlerin bu yöndeki kanaatleri 

güçlenmiştir, denilebilir. Öte yandan kesinlikle katılmayanların oranı da bir miktar artarak 

yüzde 20’ye yaklaşmıştır. Şu halde sempozyum sonrası kutuplardaki fikirlerin güçlendiği, 

ancak, sonuç itibariyle yoğunluklu olarak meclisin meşruiyetine dair önemli soru işaretleri 

bulunduğu söylenebilir. 

 

Paneller sırasında da kimi konuşmacılar 

tarafından sıklıkla dile getirilen, anayasa 

yapımı için Kurucu Meclis veya Anayasa 

Meclisi gibi yapıların oluşturulması 

önerisi sempozyum öncesi ve sonrasında 

katılımcılara yöneltilen sorulardan biri 

olmuştur. Bu öneriye olumlu bakanların 

oranı hem sempozyum öncesi hem de 

sonrasında baskın olmuştur. İlk ankette 

“Biraz katılıyorum” (yüzde 35) en çok 

işaretlenen seçenek olurken onu “Tama-

men katılıyorum”, “Pek katılmıyorum”, 

“Biraz katılıyorum” ve “Fikrim yok” 

seçenekleri takip etmiştir. İkinci anket dağıtıldığında ise katılımcıların yaklaşık beşte biri 
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anayasa yapımı için Kurucu Meclis veya Anayasa Meclisi gibi organların gerekliliğine 

tamamen ikna olmuştur. Ancak bir önceki sorudakine benzer bir şekilde bu soruda da 

“kesinlikle” ve “pek” katılmayanların oranı çok az da olsa artmıştır. Sempozyum sonunda bu 

konuda fikri olmayan çok kişi kalmamıştır. 

 

“Meclis bünyesinde kurulmuş 

olan ‘Uzlaşma Komisyonu’ genel 

kabul görecek bir anayasa tas-

lağının ortaya çıkmasında yeterli 

ve etkili olacaktır” fikrine katıl-

mayanlar hem ilk hem de ikinci 

ankette çoğunlukta olmuşlardır. 

İlk ankette “Kesinlikle katılmıy-

orum” ve “Pek katılmıyorum” 

seçenekleri katılımcıların yüzde 

65’e yakın bir oranı tarafından 

işaretlenmiş, yalnızca birkaç katı-

lımcı “Tamamen katılıyorum” se-

çeneğine yönelmiştir. Sempozyum sonrası Uzlaşma Komisyonu’nun yeterliliğine ve 

etkinliğine olan inanç önemli ölçüde azalmış, “Kesinlikle katılmıyorum” ve “Pek katıl-

mıyorum” diyenlerin oranında ise bu azalmayı karşılayan artış fark edilmiştir. Sempozyum 

sonunda katılımcıların yüzde 80’i yeterlilik ve etkililik iddiasını reddeden fikir beyanında 

bulunmuştur. 

 

Katılımcılık ve Toplumsal Uzlaşı      

Anayasa yapım sürecinin 

katılımcı bir karaktere sahip 

olup olmadığı sempozyum 

süresince masaya yatırılan 

soruların başında gelmiştir. 

Ancak panelistlerin çoğunun 

aksi yönde fikir bildirmesine 

rağmen, ilk ankette, ka-

tılımcıların üçte birinden faz-

lasını kapsayan bir kesiminin 

yeni anayasanın yapım süre-

cinde katılımcı yöntemler 

uygulandığı yargısına “tama-

men” katılması ve sempozyum sonunda bu oranın daha da artması ilgi çekici bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İkinci ankette katılımcıların yaklaşık yüzde 65’i bu yargıya 
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“tamamen” veya “biraz” katıldığını belirtmiştir. Paneller sonrasında kaydedilen bir diğer 

önemli gelişme ise “kesinlikle katılmayan”ların oranının biraz artarak yüzde 10’a yaklaşması 

olmuştur. 

 

İlk ankette, katılım-

cılar toplumun tüm 

kesimlerinin üzerin-

de uzlaşacağı yeni 

bir anayasa oluştur-

mak mümkün mü-

dür, sorusuna daha 

olumlu yanıtlarken 

verirken ikinci an-

kette bu tablo değiş-

miş; katılımcıların 

uzlaşıya varılarak bir anayasa hazırlamanın mümkün olmayacağına dair kanaatleri 

güçlenmiştir. Sempozyum sonunda hiçbir seçenekte uzlaşı sağlanamamış, seçenekler arasında 

hemen hemen eşit, dengeli bir dağılım meydana gelmiştir. Özetle panel ve çalıştaylarda 

konuşulanların her katılımcı üzerinde farklı bir etki bıraktığı söylenebilir. 

 

Anayasa Yapımında Dünya Deneyimlerinin Rolü   

Sempozyum öncesi katılımcıların 

“Türkiye’nin önel koşullarının yeni 

anayasada dünya deneyimlerinden 

çok daha farklı düzenlemeleri 

gerektirdiği” yargısına verdikleri 

yanıt sayısal olarak çoktan aza 

“Tamamen katılıyorum”, “Biraz 

katılıyorum”, “Pek katılmıyorum” 

ve “Kesinlikle katılmıyorum” 

şeklinde olmuştur. Sempozyum 

sonrası tabloda sıralama yönünden 

pek bir değişiklik gerçekleşmemiş, ancak “Kesinlikle katılmıyorum”, “Biraz katılıyorum” ve 

“Tamamen katılıyorum” diyenlerin bir kısmı “Pek katılmıyorum” seçeneğine yönelmiştir. 

Kısaca, Türkiye’nin öznel koşullarının anayasa yapımında daha belirleyici, baskın bir unsur 

olarak öne çıkması gerektiği konusunda genel bir kanaatin varlığı dikkati çekmektedir; fakat 

sempozyum, çok az da olsa, Türkiye ve dünya deneyimleri arasında bir paralellik 

kurulabileceği algısını yaratmıştır. 
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Anketin bir başka sorusunda ise 

“Türkiye’nin yeni anayasası 

yapılırken dünya deneyimleri en 

önemli yol göstericidir” yargısı 

yer almıştır. Bu yargıya katılmak 

veya katılmamak noktasında 

katılımcıların “en önemli” ifade-

sini özellikle göz önünde bulun-

durduklarını düşünmekteyiz. İlk 

ankette katılımcıların yarısından 

fazlası, bu yargıya ”biraz katıldı-

ğını” belirtmiştir. “Tamamen ka-

tılıyorum” seçeneği ise katılımcıların yüzde 30’u tarafından işaretlenmiştir ve “kesinlikle ve 

pek katılmadığını” belirten katılımcıların oranı yüzde 20’nin altında kalmıştır.  

 

Sempozyum sonrası, dünya dene-

yimlerinin en önemli yol gösterici 

olduğunu düşünenlerin sayısında 

ciddi bir azalmanın meydana gel-

diğini görmekteyiz. Buna karşılık 

dünya deneyimlerinin en önemli yol 

gösterici olduğuna “pek katılma-

yan”ların oranı yüzde 20 civarında 

artış göstermiştir. Böylelikle seçe-

nekler arasında sıralama değişmiş; 

“Biraz katılıyorum” hala yarıya 

yakın katılımcı tarafından işaretlenen seçenek olmasına rağmen en çok işaretlenen ikinci 

seçenek “Pek katılmıyorum” olarak değişmiştir.  

Anayasa yapım sürecine ilişkin katılımcıların fikri alınırken yapılan bir diğer vurgu “Batı 

ülkelerinin anayasaları” üzerine olmuştur. İlk ve ikinci ankette katılımcıların yaklaşık yüzde 

50’si Batı ülkelerinin anayasalarının temel alınması gerektiği fikrine “pek katılmadıkları” 

konusunda uzlaşmıştır. Ayrıca katılmama eğiliminin sempozyum sonrasında güçlendiği de 

gözlemlen-mektedir. Bu noktada, panellerde ve çalıştaylarda son yıllarda katılımcı 

yöntemlerle oluşturulan Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin anayasalarının 

örnek olarak öne sürülmesinin, bu soruya verilen yanıtlarda etkili olmuş olabileceğini 

düşünmekteyiz. 
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Vatandaşlık Tanımı      

Katılımcıların sempozyum 

süresince üzerinde en az 

uzlaşıya vardıkları konuların 

başında anayasadaki “vatan-

daşlık tanımı” gelmektedir. Bu 

yargıya çalıştay tartışmalarını 

dikkate alarak ulaşabildiğimiz 

gibi, anket sonuçlarını göz 

önünde bulundurarak da vara-

bilmekteyiz. Öyle ki “Mevcut 

anayasada yer alan vatandaşlık tanımındaki ‘Türk’ ibaresi etnik bir topluluğa referans 

vermektedir” iddiasına ne “tamamen” veya “biraz” katılanlar ne de “pek” veya “kesinlikle” 

katılmayanlar baskın grup olarak öne çıkabilmiştir. Hem ilk hem de ikinci ankette etnik bir 

topluluğa referans verildiğine “tamamen katılanlar” en kalabalık grubu (yüzde 30) 

oluştururken, ilk ankette, onları “biraz katılanlar”, “kesinlikle katılmayanlar” ve “pek 

katılmayanlar” takip etmiştir. Topluluk sempozyum sonrasında da bu heterojen yapısını 

korumuştur; ancak önemli bir değişim, “Türk” ibaresi ile “etnik bir topluluk” arasında kurulan 

ilişkiye “kesinlikle katılmamaktan”dan daha ılımlı “pek katılmama”ya doğru yönelimde 

görülmüştür. 

 

Temel Hak ve Özgürlükler 

Üzerinde en rahat uzlaşıya varılan görüş ise 

“mevcut anayasanın temel hak ve özgürlükler 

noktasında yeterince demokratik bir karaktere 

sahip olmadığı” olmuştur. Yürürlükteki 

anayasanın bu açıdan antidemokratik 

olduğuna “tamamen katılanların” oranı yüzde 

60’ın üzerindedir. “Kesinlikle veya pek 

katılmayanların” yüzdelerinin de yüzde 4-5 

civarında olduğunu düşünecek olursak, 

katılımcıların neredeyse tamamı, anayasanın 

temel hak ve özgürlüklerin tanınmasında 

yetersiz kaldığını kabul etmiş görünmektedir.   
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Kapsam ve Uzunluk   

Yeni anayasanın kapsamı ve uzunluğu 

noktasında bir fikir birliğine varı-

lamadığı görülmektedir. Öte yandan 

sempozyum bu konuda katılımcıların 

fikirlerini önemli ölçüde değiş-

tirmiştir. Örneğin, ilk ankette “Yeni 

anayasa geniş kapsamlı ve uzun 

olmalıdır” yargısına “tamamen katı-

lanlar” yüzde 30 ile en kalabalık 

grubu oluştururken sempozyum son-

rasında bu seçeneği işaretleyenlerin oranı yarı yarıya azalmış, buna karşılık, “kesinlikle 

katılmayanlar” oranlarını ikiye katlayarak (yüzde 16’dan yüzde 32’ye) en kalabalık grup 

haline gelmişlerdir. Şu halde kesin olarak varılabilecek sonuç, panel ve çalıştayların 

katılımcıların bir kısmını anayasanın geniş kapsamlı ve uzun olmaması gerektiği konusunda 

ikna ettiğidir. 

 

Bir önceki sorudakine benzer bir sonuç, 

soru “Kısa ve kapsamı dar bir anayasa 

sorunların çözümünde daha etkili 

olacaktır” şeklinde formüle edildiğinde de 

karşımıza çıkmaktadır. Panel ve 

çalıştaylardan önce, katılımcıların yüzde 

40’a yakını tarafından işaretlenen 

“Kesinlikle katılmıyorum” seçeneği en 

çok işaretlenme oranına sahipken panel 

ve çalıştaylardan sonra yüzde 20’nin 

altında bir oranla en az işaretlenen 

seçenek olarak karşımıza çıkması dikkat çekici bir sonuçtur. Bu azalmaya paralel bir artış ise 

“Biraz katılıyorum” seçeneğinde kaydedilmiştir. Sempozyum sonrasında hem “biraz” hem de 

“tamamen” katılanların oranının artması, katılımcıların sorunları çözüme ulaştırmada kısa ve 

dar kapsamlı anayasaların etkinliğine ikna olduğunu gösteriyorsa da, katılımcıların üçte 

birinin bu yargıya hala “pek katılmadığını” göz önünde bulundurmak gerekmektedir.  
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Değiştirilemez Nitelikteki Maddeler ve Vatandaşlık Tanımı  

 

Uygulanan ilk ankette, mevcut 

anayasadaki değiştirilemez nitelik-

te maddelerin tamamının yapılacak 

yeni anayasada da muhafaza 

edilmesinin gerekli olduğuna “ta-

mamen katılanlar” ile “kesinlikle” 

ve “pek katılmayanlar”ın oranları 

birbirlerine eşit, “biraz katılanlar” 

ise en küçük grup (yüzde 10) 

olarak hesaplanmıştır. İkinci anket 

yanıtlanırken ise pek çok katı-

lımcının fikrini değiştirdiği fark 

edilmektedir. Örneğin, “Kesinikle 

katılıyorum” ve “Biraz katılı-

yorum” diyenlerde önemli bir artış, “Pek katılmıyorum” diyenlerde ise kayda değer bir 

azalma görülmüştür. Buna göre seçeneklerin hem tercih edilme sırası değişmiş hem de 

kutuplarda bir yoğunlaşma gerçekleşmiştir. 

 

Vatandaşlık tanımı, ankette bir kez 

daha gündeme getirilmiş ve yargı, 

“Mevcut anayasada yer alan 

vatandaşlık tanımı yapılacak yeni 

anayasada olduğu gibi korunmalıdır” 

şeklinde oluşturulmuştur. İlk ankette 

katılımcıların üçte biri, “kesinlikle 

katılmadığını” belirtmiş, bu orandan 

biraz daha azı ise sırasıyla “tamamen 

katıldığını” ve “pek katılmadığını” 

belirtmiştir. İkinci ankette ise 

katılımcıların yarıdan çoğu, ”Ke-

sinlikle katılmıyorum” seçeneğinde 

birleşmişlerdir; ayrıca “Pek katılmı-

yorum” seçeneği de onu takip eden seçenek olmuştur. Şu halde, genel olarak, anayasadaki 

vatandaşlık tanımına duyulan hoşnutsuzluğun panel ve çalıştaylardan sonra arttığı ve tanımın 

korunmasına dair isteğin azaldığı söylenebilir. 
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 Devlet Teşkilatı       

Devlet teşkilatının âdem-i 

merkezileştirilmesi ve yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi 

fikrine genel olarak olumlu 

bakıldığı söylenebilir. Hem 

ilk hem de ikinci ankette 

“tamamen katılanlar” en 

kalabalık grubu (yüzde 40 

civarı) oluşturmaktadır. İlk 

ve ikinci anket arasındaki 

önemli bir fark ise hem 

“tamamen” hem de “biraz” 

katılanların oranındaki azal-

ma ve buna karşılık “kesin-

likle” ve “pek katılma-

yanlar”ın oranındaki artıştır. Bu değişiklik sonucunda seçenekler arasındaki sıralama 

değişmiş; ikinci en çok işaretlenen seçenek “Biraz katılıyorum” yerine “Pek katılmıyorum” 

olmuştur. 

 

Sivilleşme       

Türk Silahlı Kuvvetleri, Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi, Milli 

Güvenlik Kurulu gibi ku-

rumların reforma tabi tutularak 

sivilleşmeye gidilmesi katı-

lımcıların çoğunun hemfikir 

olduğu bir konudur. Anket 

sonuçlarına göre reform süreci 

ve sivilleşmenin gerekliliğine 

“tamamen katılanlar” katılım-

cıların sempozyum öncesi yüzde 

40’tan, sempozyum sonrasında 

ise yüzde 50’den çoğunu kap-

samaktadır. “Biraz katılıyorum” diyenlerin oranı da iki ankette de yüzde 25 dolaylarındadır. 

Sempozyumun en çarpıcı etkisi ise reform ve sivilleşmeye “kesinlikle” karşı çıkan yüzde 

20’lik kesimde görülmüştür; çalıştay ve panellerin ardından bu seçeneğe yönelen kimse 

kalmamıştır.  
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LGBT Bireyler ve Eşitlik      

”LGBT bireylerin maruz 

kaldıkları ayrımcılığın 

önüne geçilmesi için, yeni 

anayasanın eşitlik mad-

desinde ‘cinsel yönelim’ ve 

‘cinsiyet kimliği’ ibareleri 

yer almalıdır” yargısına 

sempozyum öncesi katılım-

cıların yalnızca yüzde 40’ı 

“tamamen” katılırken bu 

oran ikinci ankette yüzde 

80’e yaklaşmıştır. İlk an-

kette yüzde 30 civarında 

bir oranan sahip olan “Bi-

raz katılıyorum” seçeneğini 

işaretleyenlerin görüşlerini 

pekiştirerek bu sonucu ya-

rattıkları düşünülebilir. Öte yandan fikri olmayan bir grubun da bu konuda sempozyum 

sonrası fikir sahibi olduğu görülmektedir.  
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