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Olağan Dönemlerde Anayasa Yapımının
Zorluklgrı: Anayasanın Dayandığı Temel İlkeler

Üzerine Oydaşma Sorunu

Ibrahim O. Kaboğlu

lIçılıcı] bcliftclinı ki. ycni aıııyasa gcı,cksiıriırıi açıklır: ıncık ycııi].nıc g|lç-
liiği] dahı tiızlai]ır. tsıı ırcclenle. ycni bir ınavasa ıIıyışı. zaınan. ııckin ıc içcrik
bakıı:ıııırlın sonıullıştıı,ılıııak gcrekir. Bu bildiride anayasanııı zaıııını. nıckijnı ı,c
içcıik olıı,ık 1,cniliğiııin anlamı c]c alınıcaktır.

I. Yeniliğin Zanıanı

l. Anayosalat ne zoman yulıılır veya yenileııir?
Anayirsalaı,. vçni biı devlctin kurulrışıı ilc cşzaırıaıılı olaı,ak orıaya çıkaı,.

ABD'dc olduğu gibi. Vcya yeııi dcvlcıin kuı,ı.ılıış çcı,çcvcsini oluşturur. l92l

l7li9 FransıZ insan ve Yuıltaş Ilakları Bildirgcsinin dolaylı olarak yaptığı
aı,ıayasa tanımı bugıiin clc gcçerlidir: "Erk]cr ayrılığ]ı,ıın sağlaıııı,ıadığı ı,c insaıı hak-
larlnııı giivcncclennlcdiği ıop]ulnda anayırsa cla yoktur^' (ırı, l 6). Nc ı,ar kı. ınlıl.ı-
sa adı ı,erilcır bclgecic iktidar-özgüı,l|ik dengcsiıri sağlayabilcn dcı let savısı. 2009
diı]yıSında. yani Bildirge ilc yaplla]l tanınlı]l iiZcrindcn taİr 22() yıl gcçtiği haldç.
ızııılıktı kalmaktadıı,

Ana çrçği. iktidarl Slnlrlaünak surctiylc ilzgtiı,lilklcı,i güı cncç altıı,ıa a]ıııık rrlan
anay-asacılık haı,ckcti. taııraıırlanıııanıış. aını dcvanı cdcn bir sürcçtir, -lilıkiyc'dc.

l990'lı yıIların başlırındaı,ı brı yaııa 1aııık rılunaı,ı yeııi anayasa yapıırıııra yönclik
çalışırıalır. aktırılan vc klasik halc gclnriş blıluıran anayasa tanıınına uygun bir
toplLıtnsal uzlaşı,na ınelıri aı,ıyışından başkası dcğildiı



TcŞki]at-, ESaSi!,c KanLnu ijfncğiı]dc görüldtiğii üzcrc. Çoğu zaınan iSc. kırılılliıi]
kopma dtjncn]lcri ırdından ya da siyasal rcjirndc k(ikli] bir değişiklik söz ktınusu

oldLığtı zaıüniiü1 yapılır. Bı.ı ncdcn]crlc. olaiğan döncınlcrdc anayasanln ycnilcnıııcsi
ayrık bir duı-um oluştıı,uı,.

GiinüıILi7 Avrupa deVlct]crinin çoğuılda yiirr:il]üktc olan anayasalar. kırıJma]

kopma döncn]lcı-lniD iiriiniidür: AvuStLırya. italya vc Almanya'da olduğrı gibi rcji-
min savaş sonrasında ycnidcn inşasl slraSlnda: Yunaı,üiStın. P()rtckiZ Ve lspanl,ı'rla
olduğu gibi. askçrı'vc sivil djktatör]iik vcya otoritcr rcji]nlcrdcn çıkışın ardından:

Bıılgaristııı. Polon_va ı,cya Rtııııanya'da olduğu gibi kiiklü bir rcjiın dcğişikliğini
izlcycn döncnııic ytı da Makcdonya ve Sloı cnya'da olduğu gibi aırayasalar. hcıı,ı

köklii rrjiın dcğişikJiği arrlından. hcnı dc ycni dcvlctlcrin krınıluşuyla cşzamanlı

o]arık ()naya çıkar.

Dcğinilcn vc bcıızerj sürcçlcıin dışında ycr alan vc siyısal yöndcn rejiııılcri
istikıarlt o]an dcvlçtlcr. ştı iki özgtil duı,un]u vansıttı,: anayasalarını olağan döıcm-
lcrdc ycnilcr. ama bı.ııırı da çi,ık istisnai olırak yaparl çünkii olağaı] ortamda anal,a-

sa]arın hazırlık siircci I,]cı]ı uzundrır. lıcııı zamın ılıri böylc anayasaların kalıcılığı
da uzuır vadcli olur. Son on yılda hazırlanan İsviçre vc FinIandiya anayasalırrı.

hıınun cıı vcni ijrncklcridir-

Ötc yandan. ınayasalarını ycnilcnıcycn dçvlcılcr dc. zaman içcrisindc aıra-

yasalarıırı siirckli gözdcn gcç]ıirlçr. AnayasaI stirckliliktc dcğişınc yoluyla cvrinı.
ıopluınsal dcğişiııı r'c ihtil,açlartlan kaynaklanrlığı gibi. ilgili dcı,letlcrin ıılııslara
rast taaI,ühiitlcrindcıü dc ilcri gclcbilir. Bu çerçcvcdc. Al,rıstlürya. Al]nallyı. F[ansa.

ispanya. Portckiz \,ç YuııaniStan'da anayasal değişiın clıncnlcri üç başlıkta sıra-

lanabilir. Topluınsal gcrcksininlcr. Avnıpa Konscyi gcrcklcri. AB 1,apılann,ıası.
Iıklcınck gcı-ckir ki. ıılıısal anayısılarda cı,ü somut dcğişikliklcr. AB'nin siyasal

cvriııiııin gcrcği o1arak 1,apılaı,ılardır.

2. Tiirkife bu değinilen gelişmelerin ncresinı]e?
Hcnıçn bcliı,tcliıı ki. 192l Tcşkiliıı Esasiyc Kanuıru (-l-EK). dcvlcl için

kı.ırucrı bir aııayısadıı,. L)olayısıyla. ]920 Mcc]isinin asli kuruçu iktidar OzclJiği

tcnıc]dir. Çiinkii cLnlhuri},ct anayasaları bu tcmcl ilzç.indc inşa ediJıniştir l92,1

Tcşkildı-ı Dsasiyc Kanunu. ikiııci Mcclis taıaiindan Irazıılanan vc Cunıhuri1,,ct^in.

_vani dcvlctiıı ilk anıyasası olduğu haldc. l96] vc l982 Aı,ıayasıları. kopıııa,'kı-

rılına döııçnıi anayasalarıdır. Yapın,ı nedcnlcrindc beıızc.lik bıılunsa da. l96l vc

l982 Ana},asaları arasındtr hazırlanış süreci vc içcrik olarak ciddi farklar vardır.

l9lJ2 Ana),aSaSl. iinccki AnayaSa]ardan olduğu gibi çağdaş] olan n]ctinlcrdcn

_] l{



Anayasal vesal,et: Öıccliklc işarct cdilnıcsi gçrçkçn. l982 Anayasası ilc
koplııa ı kıı,ılıııa döııcııılcriırdc hazıılanan anayasalar arasıı]daki t'arknr. Şöylc ki:
ıdı gcçcn anayasalar. koplışı.ı,ı yol açtığı ortaın vc krrşı.ıllara tcpkinin ı,cya önccki
döncınlc l,ıcsaplaşnıanIn yanı stIa. sijz konLısLı döncıniaşn,üak anıacıyla dcınokratik
giiçlcrin ycni diincın için uzlaşnıa iradesini dc yansıtır. l975 Yunanistan. l976
P,.ırtçkiz r,,c l978 ispaııya al]ayllsalarl. böylc bir s|irccin ürünüdiİ-. Buııa karşılık
l9lt2 1'üı,kiyc Cuıııhuı,iyeti Anayasası. ıla döneı]üdc vc iilkc yönetinrinc hakim
olan askeri iktidarın dcııcliııı vc gözcliüüüindc hazırlalıdı: son sözü onlar söylcdi,
Bu açıdaır. ıskcri yöııctinıin sivil yönctin,ı üzcrindc ınayasa yoluyla vcsaycti söz-
koırrısudur,

l982 Anayasası 1,enilenmelidir: Çiinkü l982 AnayaSasl o]ağaniistü oİanl
rc koşullarda. üs|clik askçri yiinctim altlı]da. Tiirkiyc toplUınunun, \,allığını hcp
aynü ortatnda slildürcccği zihniyctiyIc hazıı-laııdı, Nc vır ki. yiirairlLiğc !irl)inln
tlzcriııdcn sadecc bcş yıl gcçıiktcn sonı,a dcğişlirilnıcyc başlaııclı vc yirııi yıl bo-
yrıncı sürckli gijZdcD gcçiriIdi. Bu s|ireçle^ kLışkrısuz biızl ilcrlcn]eler sağlandı;
ancık hazır!aıııa stireciülc damgaslnl \,uraD otoı,itcı,Zihniycl. iç çclişkilcri vc krı-
runrIararası dcngclcri bozaı,ı özclliği siIineıııcdi.

Türki},e ve dün!,a çok değişti: l982'dcn brı yaııiı gcçcıı zınıın dilinıindc
üIkcnıiz^ ııiitiıs yapısı. kiiy-kenı iIişkisi. çktıııolııik sckıijılcralası dcılge. cğilinı dü-
zeyi başta gcItDçk tizcİç. çok yajnlü dcğişikliklerc uğrıd]. adçta kabuk dcğiştirdi.
Bu arada. dcğişcn dün),a koşulları bağlanıında fiirkiyc. gcrck kcncli coğı,afyasında
vc Aı rııpa ilc ilişkilcrindc. gcıcksc uluslarırası iIişkilcrindc içc kapalılığı aştı. Ay-
rıca. ınayasıcıltğln ınlaın l,c kapsaını dt,gıştı, Özcıll,.:]clı)çır Lliin}Jylı tıyarlannıı
r,ç ivn,ıç kazaıııı anayasacılık harckellcriııi içscllcştifnıc crcğindc topluıııut] önii
nLi açn,]ak irıılacıyla. Aırayısanıır vcnilcırırıcsi dc gihcc1 biı, gerckliliktiı.

Ccrçi l982 Anayasasü^nı ycııilcmc aıı,ıacıyla iIk stımut adıııiar. l990'laıın
başında atıldı vc bu konu l99 ] yasaırıa scçiııleriırc clanıgasını r,urdu. (iiincclliğini
hiç kaybcııcycn anayasa sorunLı. 2007 yasaı,ııa scçinılcriylc biİIiktc bir kcz daha
Tiirkiyc'nin gündcı]ıiııc otuıdu, l 982 Anayasas ıııa. l987'dcn başIavarak yirn,ıi yıl-
lık zan,ıan dilin,ıiı,ıe yayılan ınüdalıa]clcı,. t'aıklı siyasal grupların anayısayı il,ilcş-
tiı,tı]c konusundaki oılak iıadçsiııi yansttır. Bununlı birliktc. lçni]çnıç konusunda
bçnzcr bir ortık siyasal iradc hcı,ıüz ortaya çıkı,ııadı,

Şu sorulabilir: Yirıııi yıllık zaıııaı,ı kcsitiı,ıc yayılan dcğişikliklcre IiıEnr!-ı].
ycnilcnn,ıc ihıiyacı ncclcn gidcıilcnıcdi'l Nitckim. adı gcçcır Aıı,upa dcı,lcılcrinin
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clc l'aı,klı iizclliklcı, gaistçımeklcdir:



anayasa]arı da rlcğiı,ıilcn nçdçnlcrlc sürckli rcvizc edjldi. Ne ı,ar ki stjz konrısrı

clcv]ctlcrdc anayasayı ycnilenc arayışı. bizdcki gibi gündcındc dcğil, Bizdc giin-

dcındc rılnıası. l982 Aırayasasına iizgü koşullardıın kayııaklanıyoı

l91l2 Anayasasln,n lıukı.ık dcvlctindc ncden olduğu tahribat (Sapma). soruü,üu,]

ana ckscnjni o]ı,ışturuyor. Bu ı,ıedcnlc. ijncc hukuk dcr,]çtinin gcrcklcri açısınclan.

sonra cla anavasanın i'çlscfi vc cıik tcıncl]cribakınıından konu_vı dcğinıncktc yarar

\,ar.

3. Hukuk devIeıi gcrcklcrine uygunlak
a) Birinci öZgül koşul: dcğişikliklcr daha çok hak vc özgiirlüklcrlc sınırlı

kaldığından, ı/cı,/cl c rklcriıin ı,tıpı lınıııa laı:ı ilk şckliylc n,ıuhafaza çdildi. Bu du-

ruın. crklcr ayrtlığt - huktık dcr,]cti srınınsalt olarak da ortaya koyulabilir, Şiiy''lc ki.
] 9li2 Ana_v-asası sistcmatik vc biçinıscl olarak l96 l Aııayas;ısını bcıızcsc dc. içcrik
olarak ikisi arasındaki zıtlık açıktır. Başka bir if'ııdc ilc. huktık deı,]cti kııvram vc

nrckaııizıııa]arı i]k kcz l96 ] A]]ayasısı i]c tanındı. l 9E2 Anayasası. hukuk dçr,lcti-
ni biçimscl olaı-ak yansıtsa da. içcrik olarak hukuk dcvletindcn bir "sapna"dır.

Bu açıdaıı yrıkarıda adı gcçcıı anayasalar. hrıkuk dcvlctini hcm içcrik hcm dc

biçinı oJarak küırma yöniindcki c!rin Siirecinc dcnk düşer,

Hukuk rlcvlctini kaba çiı glleriyle. biçiınscl ıe içerikscl olarak açınakta yarar vaı

Norıılıır hiı,crcırşi.ıı. hukuki yapılınnıanln iskeletini oJtışturuı Kurallarıır.
aşaınalı vc t'ıırklı dcğer sırasında ycı,alııasını if'adc cdcn nonı]ar hiycrurşisi. iiç
tcıncl gerckliliğc dayaııır:

i. Yüriirliikteki nrırınların kaynaklarının çoğulculrığı.ı,
ji, Nrırmların yapııı,ıı. ul,gulaırııırsı \,c dcnctlcnmesiı,ıdcki fhrklılaşma: Biı

yanclaıı. bir norıırı.ı hızırJaııakla yctkili kılıırınış organ ilc. rınu uygulamaya koyan
organ arastnda: ötc yaırdan, bu ikisi ile. oırları ilcnctlcyen orgaır arasında fiırklı-
lışma ıaıdıı,.

ıiı, An:ırlı.lr u ulgtıııluk Jt,ncıiıni.

Erkler ayrılığı isc. dcvlct örgütlenmcsinin iskcletini oluşturur. Btına görc.

ırorııları lıazırlayan organ (yasama). onu uygulanıakla yüküınlü o]an organdan
(ytiriitmcdcn) ayİılınıştır, iık ikisini dcı]et]eyÇn üçüncü erk (yargı) isc. onlırdan

bağımslZdır,

.10

aa. Biçim rel,a mckanizma o|arak hukuk derleti. bclli biı hııkrrki,v"apılan-

n]avı \,ç btına tı_"-gtın iitişcn dc\ lcüin örgiitlcnn]çsi ınlımlna gclir.



Bu yapılanııradı cıı üst dıiizcyclc ycr alanlaı,dilıil. hiçbiı,ı,csıni kuruıı,ı. ııakaııı
ıc kişi. l,ıukuk dışıı,ıila harckct cdcınez. cylcıırdc brılı.ınan,ıaz. işlcnı yapamaz. IIu-

kuk dcr,]ctindç kın,ıu nıakınılaıının cylcııı vc işlcn,ılcri. yuı,ttaşlaItn davranışlarına
orrrnla dal,ıa sıkı bir biçin,ıdc zorlayıcı htıkuk kuralları ıarafindaı,ı çerçcvcJcnııiştir.
Oıılar, sadccc kçndilcriırc taırıııaır yclkilcri kuilanır vc görcı,,lcri ycrinc gctirir. Aksi
hıltlc sıırııınlıı ııılıılıırlar

Bu aıılaıı,ıda i,ıııkı.ık dcvlcti. idari işlcn,ılcrin yargısal dcnctimi ile başladı;yı-
saııra işleınlcriırin anayasaya rıygrıııluk dcnctimi jlç ilcrlccli vc ulusalüsttidüzlcmlc
gclişiıı,ıiı,ıi Siirdürıncktçdir.

bb. Ozsel hukuk devleti anlal,ışına gclincc: baştı yasalar gclırıck üzcı,c.

ırorııratii'clcğcri iılıır ıııcıinlcı,. ıjngöıiilcbilir. ulaşılabilir. açık ı,c ctkili olıııalıdır.

sonra^ ytirlirliiktcki kurallar^ iıSan haklırının diıraııik. cvrin]ci Vc bıitünSc]
iizclliklcriııi yansıınıalıdır. Böyle bir anlayış^ "özgiirlük. cşitlik vc insan haysiycti"
tcııclinc dayanı,ııalıdır,

Yinc pozitifhı.ıktık kuralları. dcınokrıtik rı-jin,ıin işleyişi için asgaıi güvcnec-
lcı,i içenııclidir

Dcılctin kendisi dc. Irrıkı.ıkrın gcncl ilkclcri gcı,cğincc örgütlcnınclirlir. Bu-
rada ölçiilüliik ilkcsi vc yönetcnlcrlc yöııctilcnlcrin hukuk ölünde cşitliği ilkcsi
csaslıI. Kısacası. hukuk dcılcti. "lıııkuk kıılıhıncltı ı,ıığrıılıııış" bir siyasal örgilı
lcnıncdir

Bu gcı]cl dı.ıruııı ve onak ilkelcr karşıstnda Tiirkiyc'nin diiırii Ve bugi,inü nastl
bir görüniiın sunııaktadır']

Anayasacılık lıarckcıi. Osnıaı,ılı Dc\,letindc Anıçliklı \,c AVrLıpa'ya gölc yilZ
yıllık bir gccikınc ilc başladı. Tçıncllcri Iıernckadar Taııziı,ıııt dötıçıııindç attlnıtş
olsa da. anayasal diizlcı,ıdc kı.ıra]]arı rc kurı,ıı,ı,ılarıyla ıııckanizııa rc içcrik ola-
ı,ak hukuk dcvlctiniıı kuı,ulıırası. l96l Ana),asası taratındatr gcrçcklcştirilıııişıir.
l982'nin yaratlığı kopuklrık isc. l9lJ7'dçn itibıı,cn giderilııcyc çalışıldı. Gcrçck-
tcn. ]987 - 200.1 ylllaı,ı aı,ası:ıda anayaslrl iyilcştirnlcler. hukrık de1,1clini "onarıılı

stiı,çci" anlımtıra gclir. Nc ı,ar ki. yaı,ııır ı,c cksik kalan bu stircci. 2007'dcıı ilibarcn
gcrilctici yöndc dcğişikliklcr de rıldu. Yaıgı orgaırları da. Aı,ıayasayı dcğinilcn açı-
lıın ereğindc yoı,uııılaııa csnckliğiııi hcr zan,ıan gösıcrcbiJnıiş dcğil. tsu gijzlcnılcr
lşığıı]da bakıldığlnda. l982 Anayasaslnııı 2()()9'clı yansıttığı tablo. hrıkuk dcvlcti-
niı,g.,rt,k bıl,ıııı.,.,I lC1.1.( tç(rıl\.l gcrcklerc uzak k:ılılı!ıJır. l)I(. }Clli Jlıa)ı5:ı
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çalışn,üasında aykırılıklar ayıklanaıak, hrıkuk devlcti öJçütlcrinc uyguıı düzenlcüne

iizcrindc çalışılmalıdır,

b) İkinci özgül koşul: ycnilcmc ilrtiyacı. tryııca Aııu.ı,osonııı eıik ıe lclseli
/c»ıcllcrı açısındaır gcı,cklidir, ('iinkü. başlangıç kısıııından gcçici ııaddclcrinc ka-

dar uzlaşnıa bclgcsi olınaktan çok. bir dayatına vc topluıırsiıl çatışıııa bclgesi olııa
özclliği bclirgindir, (İyilcştirici },ijndc anayasa değişikliklcrinin uygulaınaya yan-
sıınasıırda ci,jdı' sorunlar yaşınnıası ı,c aııacına uIaşaıııaıııasında. 1982'nin giivcıı
ycrjne korku tiıp]umu inşa ctmcyc yönelik nıhu g()zardı crlilcııcz.)

II. Yeniliğin Mekanı

Aııayasa lıangi ülkcdc ycnilencccktir'l Aııayasaı,ıın ycnilcndiği ii]kc. Anaya-
sal mckiin sorununu gtl,]de,]ıc gctirir. Bunun tincııi üç noktada toplanabilir:

Mckina ilişkin bu iiç §onın. TüIkiyc açıslndan nasıl bir göriiniiın suı]ar'J

l. Kırılgoıı alaııIıır
Toplrınısal uzlaşma bclgcsi olııık tanımlanan anayasa. yürür]iiklc olacağt

toplunüun özcl]iklcrinin irdclcnıncsini dc gcrckli kı]ırıaktaclır. Zira. toplunsal pakt

olarık nitclcnmcsi. toplLtnun tcmç] sorunlırı iizcrinc ıızlaşııa §ığlanması ölçtisün-
dc ı]ıünıkiindür. Türkiyc'dc isc. "ı,urttaşltk, laiklik vc yönetimde merkcz-çcvrc
ilişkisi". oydaşına zorlrığu buIı.ınan konrılaı,ın başıııda ycr alır, Yurttaşlık. kin,ılik
ckscnindc ortaya çtkan başlıcir kırılı,ı,ıa halkasıdır. LaikJik. aııayasanın dünycvi
özclliği iizcıinc yap]lan taı-tlşmaya ilişkindir. Katı ıııcrkeziyctçi dçv]ct )apl\ı iıc.
mcrkcz-çcr.rc iIişkisi srırrınuna işatct cdeı. f zcrindc o1ıJ.ı;ırıı bıı ltıırını1 an kırılı,ııa
halkaları. ınayasal tızlaşnıa for]]]tillcrini zorlaştıran alanlardır, Bı.ı ncdcnJc. ıicğini-
]cn kırılına hatlaı,ı 1ıcııi anayısı için iin ça]ışınalar]n sonınsa]ını ()luştufn,ıaktad]ı

2. Anayısal diizey farkhlaşması
Günüıntlz dünyaSı vç özcllikIc Avrupa mekAnı, "tckil anayasa" olgusundaıl

hayli uzaklaşııış bulunuyor.

Bu ncdcı,ıle. çok tlüzerli aııavasal ı,apıltınııla bakımıntlaıı Türkiyc, iinitcr
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. Anayısanın },üriirliiğc koyulacağı toplumun özcl]iği bakınrln
dan oydaşma (koı,ısensüs) güçlüğii ojan alaı,ılaııı,ı saptanmast.
. (]ok diizcyli anayasal yapılaııma bakımından cgcnıenliği pay-

laşııı,ı sorunu.
. Anayasanıı] geçerli oldrığu iilkcnin, diğcr devlct]cr karşısln-
rlaki koı,ıııııı,



dcı,lcı biçinıiı,ıi lcrcih clliği içiıı. cgcıııenIiğin içtc paylaşını soı,unu yaşaınıyrı,. AI-
nıanya. Bclçika ı,ç İsviçrc'dckinin aksinc. yctki pıyltrşııııntr gcrck bulrıııııaıı,ıası.
ıırayasal ycnilcıırc siirçci bakıırııııdın rıhıtlaııcı bir özcllik. Zira. örnck olarak bc
ljnilcıı deı,letlcrdc iiç dtizcyli aırayasal yapı ortaya çıkırıış btılunuyor; Ulusal. ulu-
sıltistii vc tılusıltı. Bu üçlü anayasal diizcydc. rılrısıl iiııayısa için kcndisinc özgii
ılıırıır giılcrck claı,aInıası ncdcniylc "sıırdviç aırayasa" clcyiıııi tlc kullanılır. Brı da
cgcı,ı,ıcnlik bakııııındaı,ı alaıı rlarirlıııasını işarcı cder, Bu bakıııdan Tıirkiyc. içcridc
cgcnıcnlik yctkisiniı,ı dcı,rinc gitıııcksizin katı ıncrkcziycıçi yapısını csırclmcklc
1,,ctincbilir. Fakat Avrrıpa ıırckiırıırdıı ycr alınası nedcniylc cgcn,ıenlik yctkileıinin
kıtı ölçcğindeki örgl:illcIlc 1şaİ]alı olarak paylaşın]ı. AvnıPa iIc biitünlcşıncnin biı
gcı,cğiclir.

3. Uç ong!ıüsgl meka,ı bo!ulu
Içcridc kcııdi anayasamızı nasıl algılıyoruz'l

-Anayısal açıdan koınşu rc başka dcvletlcrc ıırcscla Yıııranistan, Azcrbay-
can vc Hindislan Anıyasalarına bıktığıınızdı kcndi anayasal konrıııumı.ız l,ıak-
klnda ne diişiiniiyoruz veya nasıl algıllyorrız'/

-Taın tcrsinc dışaııdan Tiirkiyc'ye bakıIdığında yansıl,an görünüm ncdir'l tsu
bakıııdan. birj olunılu, ciiğeri o1ıııısrız ikili görüniitne işareı cdilcbiliı: Bir yandan.
Ttirkiyc'yi öZgiin kllan bir özcllik: laiklik; ötc yandaıı, askcı,lcrin dayalırrasıyla
kıbul çdilcn vc otoritcı cğilinıi yansıtan l9ll2 Anayasası.

İştc. anayasal ycniiçnnıç sürccindç. içtcn dışa doğru. dışarıdan isc içeriyc
doğru algılaına tarzları göZöü]|ı,]c alınıı,sa. çatışııacı bakış açıları görcccli k!Iüna-
biliı. Btiylcliklc ycni anayısaya vönclik arayışlaı,ın daIra rasyonel bir zcıııinc oıur-
tulnıası ııün,ıkün olabiliı,.

III. Yeniliğiıı 1nlamı

}laı,ıgi kuralları. Iııııgi kuruı,ııIarı. hirngi ficıı vc dcngc ıııckaııizn,ıaları ıçcı,ccc-

ği scıı,uııu. anayısanın ycnilcnıırçsinin ın]ınıı ilc ijrtr:]şür. tsuıülar i]zcrindc üıılaşn,üa
SağIanınaSı ö]çiisündc ycni anayasa],a doğrlı yol alınıı,lış olrır.

l. IIıngi yeni kurallar?
Anayasal kurallar (norınlar) baktınındaıı ycııiliklct zinciri.. diizcnlcnıc ko-

ııı.ıliırı r,c kapsaın olaıak iiç ayrl düZlcn]e görc bc]irlçnnıçlidir: Insın vc yurttaş
olarak kişiler bakıınındın. öZgiirlük-hak-cşitlik iiç]üsii ckscn olrıştuınialıdır. Buna
karşılık devlet organları. göre v-yclki-sorunIultık üçIüsiindc yap ılandırı ln,ıa lıdır.
()tc yaırclaır aırayasa. yiirtiı,ltiktc oldtığu ycryüzij paIçısr (ijlkc) göZöniırc allnarak
tıısaı,ltıııııiılıdır. .

lnsın \c yLürtlaş olarık kişilcrc ilişkin dtizcnlcnıclerdc. Irak ıc ilzgiirlüklcıi
biı,btiliin olarak ıaııııııık ıc anayasılaştıı,nıak kıdır. ycııi giiıcııcc iIkclerini. I,ıak

!c ölgiirlük]cri koı-uyucu ılcrİclici ı,ııckanizııa l,c kLırumlaI1 ajngii1-1llck clc gcrckiı.
Ziıı. lıak ı,c iizgiir]iiklcr. gcı,ck gcııişlcycn yclpızcsi. gcrcksc oıılaı,ı lehdi1 cdici
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öğelcrin aı,tıni]sı sonucu. ııc sadcce klısik kural]arla. nc dc yalnızca var ıılan kıı-
nınılarla konınabilir. İnsan hakları çizcIgcsiıin 0lLışlurulıı,ıasında. giiniilıriizdc hak
\.ç ijzgüIliik lcriüı c!rinrci özclliği giizijniinc alınmakta: bu da kişi iizgiirltiklcri lc
siyasal haklaı. iktisadi. sosyal vc kültli]-cl lıaklar. çcvrc. barış ı,c gelişııc hakları

şcklindc soı,ııutlışnıaktadır,

Aı]ayasirya konacak yeni kuı,allar. dcvlet organlart bi'ıtilnünün oldrığu kadar.

ayrı ayrı hcrbiı,inin görc\,\,c !,ctki]criylc ilgiJi oln,ıalıdır, Orncğiı,ı. yasanıa ıncclisi
iiyclcrinin statüSii ilc "yasama dokunrılmaZlüğı". yü]ni aııayasaI normlarla dtizcn-
lcnmclidir. Al,nı şckildc, Anayasa Mal,ıkcnıcsinc yuıltaşlır!ır cioğrudan başı,uru
haklartnln tanlnması. ycni kuralları bcrabcrinde gctirir.

2. Hanqi !,eni kurumlar?
Dcvlcl oıganlarıırın crklcr ayrılığr ışığında ycnidcn vc dengcli bir şekilde

yapıJandırılmısı. sadccc ıncvcut]ara ilişkin kı,ııalJarın gözdcn geçirilııcsini dcğil.
yeni biriınlcrin kunılmasını da gerekli kılar.

()rncğin. yasanıa organıııa ilişkin ycni kurallır konulurken. 1ıapısal olarak
da. 1'tsMM'yi ıncvcııt haliylc ıni n,ıulıataza ctıncli. yoksa Scnato kunılarak çilt
ııççlisli bir yap]ya ını gcçiImcli? Bu yiinclcki sorgulama. yc],üilik arayışını ifadc
cdcr, Bcnzcı şckil,Jc. yargı crki açısından: sadccc bağlıısızlık vc tarafSı7lrk ilkclc-
rinc ilişkin diizcnlcıncylc nıi yctiniJııcli'l Yoksa ycniAnayasada. "idi] yaıgılannıa
hakkı" crcğindc yargı organlarında ycniden yapılann,ıaya gidilııcsi dc gcrckir nıi'?

Üç crkin yanısıra. çağ]tnızın 4. crki olarak da adlandırılan rızııan-özçrk dcnctjn,ı

biriınlcri (bağınısız idari otoritclçr). hangi ilkclcr vc hangi kunımsal yapılarla ana-
yasaI Staüüyc kavuştlıru]acak']

Ötc yandın ıncrkczi yapılannıa karşısıııda. alan topltıluklatı cılarak da ıdlan-
dırılan vc bölgcscl ijlçcktcki yapllannıalırrı da kapsanrına alan ycrcl yönctin]lcr.
hangi anayasal §tatl:idc diizcnlcnçcck'/ Yıırttaşlaıın yclcl kalar a]ma sülccindc rOlii
nc rılacak'.) Dcı,lctin doğrucian cvlcın vc işlcnılcriylc vcya tizcl güçlcrin f'ııaliycr
lcriylc doğa,çcı,rc tizcrindç tahIibata yol ıçmasını cıgcllcmck amacıyla anayasal

diizlcmdc ycnl kural]ar. kuruııılar vc başvurrı yolları nclcr o1acak? Yinc Birlcşıniş
Millctlcr(BN'l) vc Avrupa Konscyi(AK) bclgclcri vc ilkclcri ışığınrla iıısan hakları-
nı korunıak rc ilcrlçtnıck aınacıylı ı.ılıısal ijlçckte hangi anayasal kurunülar öİgö-
rii]mclidir'] Bu ı,ç 1ıcıızcri soıuları yaırıt araııııalıdır.

3. Hangi denge nıekanizmqlqrı?
Anayasal dcngc mckanizmaları. ycni kurallar vc kurumlar ckscnindc taşar-

lanacak 2l . yüZyül için "ycni bir devlet anlayışı'iıl yansltmaya yönc]ik olmalıdlı
Brınlar:

o Dcvlct (siyasal vc idtrri örgütlcnmc) vc yurttaşl (loplrııısal
nıckdnı) birbirinc yaklaştırıcı vc hcr iki kcsimin ilişki)crini.
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yönctcn-yönctilço ayrlmınt t(irpiileyccck vc iküidalı l]cm pay-
laştırıcl. hcnı dc hizııctc yiinlcndirici bir bağlanra döıriiştürecek
diiZcnlcınc]cr yapllınasüi
. f)cv]ct orgaıılarıııı. görcv alanları bağlan,ııırda biıbirini dcn-
gclcyici vc uytııııIu işleyişini sağlamayir yöı,ıelik düzcnlcmclcrc
ycı,vcriln,ıcsi;
. Anayasa ilc uIrıslararası ajrgiitlçrc gcçirilccck ycıkilcrin yanı-
sıra. ycrcl yiiılcıiınlcrç lanlnacak yclkiIcr bakın]lııdan. yctki pay-
Iaşııı,ılnda dcı]ge vc deııetlcırıc ınckaniztnalaı,ıntn öngijrtiImçsi:
o Brı koııulardı Anayasa Mahkcıııcsiırin. "lıakcıı,ılik'^ yapabile-
cek bil slalıi ilc ycııirlcn yapılaı]dırılınası.
. Dcv]l]t orgaılarlnın yetki \,ç görcvlcri ilc ylırttaşlartn lrak Vc
özgüı,lüklcri arasıırdaki ilişkilcıdc dcılclin vaı,lık ncdeninin.
bunIarı koruııak olduğu anlayışıyla özeık vc Lıznıan iıısaı hak-
Iarı biriınlerjniıı kı.ıı,ulıııırsıdır,

Uırulmaııak gcrckir ki. l,ıalkın ya da toplı,ımun ijzgcçmişi. cldcn gcldiğiırcc
.iirecc gtni,i bir kaıılıııılı 1azılıbilir.

Bu üçüncü alan, deVet Ve insan top]uluğuna kalş çevleyi/doğayı koruyucu ön]emlerin ana-
ya§al düzeyde öngörülmesi gereğini berabelinde get rİnektedir
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Yırı ııı Bukahilnıek...

-I'tirkiyc açısından: anayısa yapııır sürcci. gcçmişlcü] alıllan ı]iras \L, üjiiı]ii-
üntiZe ilişkin soruıılrir ışığınclı. gclcccğc yiinclik çöz|İl1 öncrilcrinirı birlikte düşü:ı

niilnıcsiı,ıi gcrekli kılar. Bı.ı ncrlcnlc yeıri aırayasa çalışnıalaııııda l92l. l92,1. l96]
ıc l9112 ıırayasılırt ortak mirıs o]arak göziinifuc alınıııılıdır. Nc var ki. ycııi ıııı-
yası Tiirkiyc'nin gçloccğinç ilişkin bir bclgc tılacağı için. anayısal nıirasın ortak
paydalaıı kadar çağdaş anayasıcılığıır ı,cıilcı,i dc hcsaba kaıılırıalıdıı,. Gcrçcktcıı
günümüzdc iırsaıı haklaıı^ dcınokrasi vc hukrık dcı,leti in.scııılığııı ıırtak ancı.ı,tı.tol
ıılııı.iııı oluşluı,ınakladıı,. Bu bakıır,ıdın. 1,,cni antryasır çalışmasıntla ı.ılıısal n,ıirasla
insınllğın oı-tak anayasal n]irası i]ıasİnda scntcz yapılabildiği ölçüdc anayasanın.
l92,1 Tcşkiliit-ı Esasiyc Kanuııı,ı dcyiıniy],c "Tijrki,ı,c htılkınııı " ıııohiıııgrıfisi özc|-
liğindcn söz çlıİek ü,]liiı],ık|h olabilccckıir. Kuşkıısrız bunlar yapılabildiği ölçiidc
Tiiı,kiyc toplııınu olağan döııçındç ycni bir anayısa yapııaya ilişkin güçlükleri
aşabilcccktir




