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Yeni anayasa yapım sürecinin yaşandığı bugünlerde, vatandaşlık kavramı ve özellikle 
de bu kavramın kültürel kimliklerle olan ilişkisi, en fazla ilgi gören ve tartışılan konu 
başlıklarından birini oluşturuyor. Vatandaşlık başlığının, TBMM Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nu en fazla meşgul eden ve mutabakat konusunda onu en fazla zorlayan 
konu başlıklarından biri olduğu da anlaşılıyor. 

SETA, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Hüs-
nü Erdem tarafından hazırlanan “Yeni Anayasaya Doğru: Vatandaşlık” konulu analiz 
çerçevesinde, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu ve Yrd. Doç. 
Dr. Levent Korkut’un yer aldığı bir panel düzenledi. Panel’de “Osmanlı ve Türkiye 
anayasalarında vatandaşlık konusu nasıl düzenlenmiştir? Dünya anayasalarında va-
tandaşlık maddesi hangi kavramlar esas alınarak yazılmıştır? Yeni bir anayasa yazım 
süreci yaşayan Türkiye’nin yeni anayasasında vatandaşlık konusu nasıl düzenlenme-
lidir?” gibi sorulara yanıtlar arandı.

Yeni bir anayasa 
yazım süreci 
yaşayan 
Türkiye’nin yeni 
anayasasında 
vatandaşlık 
konusu nasıl 
düzenlenmelidir?
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Yılmaz Ensaroğlu: Hepiniz hoş geldiniz. Ma-
lum, Türkiye şu anda yeni bir anayasa yazım sü-
recini yaşıyor. Birkaç günden beridir, Meclis Uz-
laşma Komisyonu fiilen yazıma yönelik çalışma-
larına başladı. Biz de uzunca bir süreden beri, bu 
süreçte siyasi partileri ve Uzlaşma Komisyonunu 
en fazla zorlayacağını düşündüğümüz, en çok tar-
tışma çıkaracak ya da uzlaşmayı riske sokabilecek 
alanlardan başlayarak, birkaç konuda en azından 
hem bir yazılı çalışma yapalım, hem de bu ko-
nuları burada ya da başka mekânlarda ilgililerle, 
kamuoyuyla tartışmaya açalım istedik. Bunlardan 
ilki olan, “Yeni Anayasaya Doğru: Vatandaşlık” 
konusunu bugün, bu toplantıda tartışacağız. 

Vatandaşlık konusu/kavramıyla ilgili olarak 
açılış konuşmasında fazla zamanınızı alacak de-
ğilim; ama şu kadarını söylememe izin veriniz. 
Bir ülkenin anayasası vatandaşlıkla ilgili bir ta-
nımlama yapmışsa, aslında kendi yurttaşlarını da 
tanımlıyor demektir. Her ne kadar bizim mevcut 
anayasamızda, vatandaştan çok Türk’ü tanımla-
yan bir madde var ise de, bunun altında yatan 
zihniyetin, politikanın Türkiye’de farklı kimlikle-
ri tanıma, farklı kimliklerin farklılıklarını güven-
ce altına alma ve onların da yeni yapılacak ana-
yasayı sahiplenmelerini, kendi anayasaları olarak 
bilmelerini ne ölçüde kolaylaştırdığı ya da zor-

laştırdığı gibi sorular etrafında döneceğiz. Bugün 
bu toplantıya neden olan “Osmanlı ve Türkiye 
Anayasalarında, Vatandaşlık ve Türkiye’nin Yeni 
Anayasa Süreci”ni tartışan analizi, Dicle Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Fazıl 
Hüsnü Erdem hoca hazırladı.

Fazıl hoca bugün bu analiz etrafında bizi 
hem birazcık tarihe götürecek, sonra tarihten 
bugüne getirip yarına projeksiyon tutacak diye 
düşünüyorum. İkinci konuşmacımız Levent 
Korkut’u ise biz uzun yıllardır Hacettepe Üni-
versitesinden, hatta ondan daha çok insan hak-
ları savunucusu, aktivist olarak Uluslararası Af 
Örgütünde ve diğer insan hakları örgütlerinde 
yaptığı çalışmalarla tanıyoruz. Kendisi Ankara’yı 
terk etti ve çiçeği burnunda bir İstanbullu olarak 
aramızda. Kendisi şu anda Medipol Üniversi-
tesinde öğretim üyesi. Levent Hoca da “Uzun-
ca bir süredir dünya anayasalarında vatandaşlık 
tanımı yazılırken ne tür kavramlar kullanılmış? 
Hangi kavramlar etrafında vatandaşlık maddesi 
kurgulanmış ya da yazılmış?” soruları üstünde 
daha çok duracak. Bu vesileyle, analizi daha da 
zenginleştirmiş, dünyayla karşılaştırma imkânını 
bulmuş olacağız. 

Özellikle bu iki hukuki teknik çalışma sahi-
binden sonra zikretmek istediğim üçüncü konuş-
macımız ise, Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu. Ayşe hoca 
Sabancı Üniversitesinde Öğretim Üyesi. “Ayşe 
Hoca” deyince herkesin aklına, özellikle bu alanı 
ve bu literatürü izleyen insanların aklına, “vatan-
daşlık” gelir adeta. Vatandaşlık mevzuu üzerine 
yaptığı çalışmaları dolayısıyla, vatandaşlık soru-
nuyla neredeyse özdeşleşmiş bir isimdir. Sağ ol-
sun, çok kısa bir süre önce davet etmemize rağ-
men, bizi kırmadı geldi. Ben özellikle Ayşe Ho-
ca’nın vatandaşlıkla da ilgili olan “Cumhuriyet 
İradesi Demokrasi Muhakemesi”, “Türkiye’de 
Demokratik Açılım Arayışları” ve “Vatandaşlığın 
Dönüşümü: Üyelikten Haklara” kitapları başta 
olmak üzere yaptığı çalışmaları, bu konuya ilgi 
duyan arkadaşların dikkatine sunmak ve hatır-
latmak isterim. Fazıl Hoca zaten anayasa, insan 
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hakları mevzuları ile özdeşleşmiş bir isim. Biz 
kısa bir süre önce gene SETA’dan onun Türkiye 
Cumhuriyeti anayasalarını ve anayasa önerilerini 
madde karşılaştırmaları olarak bir araya getiren 
bir kitabını yayınlamıştık. Bu arada, ayrıca 1982 
Anayasasının analizine dair de bir çalışması çıktı. 
Levent Hoca da pek çok yerde insan hakları, ay-
rımcılık, eşitlik konuları başta olmak üzere -biraz 
önce belirttiğim üzere- aslında sahada da insan 
hakları mücadelesinin içerisinde çok daha fazla 
bulunduğu için insan hakları çevrelerinde ve bu 
alanlarla ilgili çalışmaları olan hemen hemen her-
kes tarafından yakından bilinen bir isim. 

Ben bu üç değerli ismi yerlerini almak üzere 
sahneye davet ediyorum ve kendileri sayesinde 
oldukça verimli, ufuk açıcı bir panel gerçekleş-
tireceğimizi düşündüğümü belirtmek istiyo-
rum. Bu vesileyle aramızda bulunamayan; ama 
telgraflarıyla bize selamlarını, sevgilerini, başarı 
dileklerini ileten hem Meclis hem de Uzlaşma 
Komisyonu Başkanı Sayın Cemil Çiçek başta 
olmak üzere, telgraf gönderen tüm siyasilerimize 
teşekkür etmek istiyorum. Son olarak da arkadaş-
lar, özellikle bir hususu anons etmemi istediler. 
Biz burada yapılan konuşmaları deşifre ederek 
yayınlayacağız. Ama o işin sağlıklı yürüyebilme-
si, dinlediklerinizin yarın önünüzde yazılı olarak 

da bulunması ama daha önemlisi şu an aramızda 
bulunmayan insanların da yararlanabilmesi için 
sağlıklı bir ses kayıt yapma ihtiyacı içerisindeyiz. 
Bunu da ne yazık ki, cep telefonları büyük ölçü-
de tehdit ediyor. Onun için mümkünse cep tele-
fonlarımızı kapatalım. 

Efendim, tekrar hoş geldiniz. Ben vakit kay-
betmeden sözü ilk önce Fazıl Hoca’ya vereyim.

Fazıl Hüsnü Erdem: Herkese selam ve saygı-
larımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Ben Osman-
lı-Türkiye anayasalarında vatandaşlık mevzusu 
üzerine konuşacağım. Osmanlı-Türkiye anayasa-
larından ilki olan 1876 tarihli Kanun-i Esasi’den 
başlayıp, bugüne kadarki süreç içerisinde kabul 
edilen anayasalarda, vatandaşlığın nasıl tanım-
landığı, vatandaşlığa ilişkin nasıl bir anlayışın 
benimsendiği konusuna değinmeye çalışacağım.

İlk Osmanlı-Türkiye anayasası olan 1876 
tarihli Kanun-i Esasi’de vatandaşlık şu şekilde 
tanımlanmıştır: “Devlet-i Osmaniye tabiiyetinde 
bulunan efradın cümlesine, herhangi din veya 
mezhepten olur ise bilâ istisna olsun Osmanlı ta-
bir olunur...” Dikkat edilecek olursa, vatandaşlık, 
herhangi bir etnik, dini veya mezhebi kümeye re-
feransla tanımlanmamıştır. Osmanlılık tamamen 
nötr bir kavramdır. Etnik, dini ya da mezhebi 

Fazıl Hüsnü 
Erdem: 
“Vatandaşlığın özü 
şudur: Herkesin 
kendisini bu ülkede 
öz vatanında 
yaşıyormuş gibi 
hissetmesini 
sağlamaktır; 
yani kendi 
evinin sıcaklığını 
hissetmesini 
sağlayabilmektir.“
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bir kümeye ilişkin bir referans ya da bir ima dahi 
içermemektedir. Vatandaşlık açısından düşünü-
lecek olursa, Osmanlı tabiri, kuşatıcı ve kapsayıcı 
bir tabirdir. Anayasa’nın diğer maddelerinde de 
buna paralel düzenlemelerin var olduğunu görü-
yoruz. Mesela, Anayasa’da bütün Osmanlı teba-
asının kanun önünde eşit olduğuna değinilmiş 
ve memuriyete alımda dini, mezhebi bağlılığın 
değil, liyakatin esas alınacağı ifade edilmiştir. 
Dolayısıyla bu tanıma paralel, yani kapsayıcı ve 
kuşatıcı tanıma paralel anayasal düzenlemelere 
yer verilmiştir. 

Ancak, 1876 tarihli Kanun-i Esasi’de, te-
melinde Osmanlıcılık düşüncesi bulunan ve 
anasır-ı Osmaniye arasında eşitliği sağlamaya 
yönelik olan bu vatandaşlık anlayışını kısmen 
de olsa zayıflatan birtakım düzenlemelerin var 
olduğunu da görüyoruz. Bunlar; devletin resmi 
dilinin Türkçe, resmi dininin İslam olarak kabul 
edilmesi, kamu görevlisi ve mebus olabilmek için 
Türkçe bilme şartının öngörülmesi gibi düzen-
lemelerdir. Bütün bunlar, Osmanlıcılık düşünce-
sinde mündemiç olan eşitlik anlayışını kısmen de 
olsa zayıflatan düzenlemelerdir. Ancak dönemin 
hâkim ve yaygın anlayışını yansıtan diğer anaya-
salarla mukayese edildiğinde, bu düzenlemelerin 
çok da abartılı olmadığını ifade etmek gerekiyor. 
Aslında bu Anayasa’nın hazırlanma sürecinde bu 
tür düzenlemelerin önerilmediği biliniyor. Örne-
ğin, Mithat Paşa tarafından hazırlanan Kanun-i 
Cedid adlı anayasa taslağında resmi dile yer veril-
mediği gibi, bütün anasır-ı Osmaniye’nin eğitim 

görebilmeleri de güvence altına alınmıştır. Padi-
şaha sunulan bir başka taslakta da bütün Osman-
lı unsurlarının kendi anadillerinde eğitim-öğre-
tim görebilmelerini mümkün kılan bir hükme 
yer verildiğini biliyoruz. Ne var ki, bu önerilere 
karşı çıkılmıştır. Örneğin, dönemin üst düzey 
bürokratlarından Eğinli Sait Paşa diyor ki: “Res-
mi dilin bulunmaması ve anasır-ı Osmaniye’nin 
kendi anadilinde eğitim yapmalarına imkân ta-
nınması, imparatorlukta bölücülüğe ve ayrılıkçı 
hareketlerin güçlenmesine yol açar.’’ Bu itiraz 
padişah tarafından kabul görüyor; dolayısıyla bu 
öneriler anayasaya girmiyor. Bu öneriler anaya-
saya girmediği gibi, resmi dilin Türkçe olduğu, 
devlet memuru ve mebus olabilmek için Türkçe 
bilmenin şart olduğu, meclis müzakerelerinin de 
Türkçe yapılacağı anayasada açıkça ifade ediliyor. 

1921 Anayasasına gelince, malumunuz bu 
Anayasada temel hak ve hürriyetlere ilişkin her-
hangi bir düzenleme mevcut değildir. Bu metin-
de tamamıyla devletin teşkilatlanmasına ilişkin 
düzenlemeler var. Zaten kısa bir anayasa, bir ge-
çiş dönemi anayasasıdır. Dolayısıyla vatandaşlığa 
ilişkin herhangi bir tanıma da yer verilmemiştir. 
Ama Anayasa’nın 3. maddesinde Türkiye devle-
tinden söz edilmiştir. Yine bu Anayasa, yani Teş-
kilat-ı Esasiye Kanunu hazırlanırken, buna esas 
teşkil eden Halkçılık Programına bakıldığında, 
o programda “İslam ekseriyeti”nden ve “Türkiye 
halkı”ndan söz edildiğini görüyoruz. Türk kelime-
sinin kullanımından ısrarla kaçınılmıştır. Bu dö-
nemde, hem kurucu elitin yaptığı açıklamalarda 
hem de kurucu nitelikteki anayasal belgelerde, hep 
Türkiye lafzı kullanılmış; Türkiye ordusu, Türkiye 
milleti, Türkiye halkı ve Türkiye vatanı gibi… 

Milli mücadelenin sürdürüldüğü topraklar-
da yaşayan topluluk için de, “İslam ekseriyeti”, 
“Osmanlı-İslam camiası”, “anasır-ı Osmaniye” 
ve “ahaliyi İslamiye” gibi tabirlerin kullanıldığı-
nı görüyoruz. Milli mücadelenin sürdürüldüğü 
dönem içerisinde, konsept olarak kurucu elitin, 
İslam ortak paydasında bir vatandaşlık anlayı-
şını inşa etmeye çalıştığını biliyoruz. Zaten son 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hazırlanırken, 
buna esas teşkil eden Halkçılık Programına 

bakıldığında, o programda “İslam 
ekseriyeti”nden ve “Türkiye halkı”ndan söz 

edildiğini görüyoruz. 
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Osmanlı Meclis-i Mebusanında gayrimüslim 
unsurlara yer verilmemiştir. Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinde, Sivas ve Erzu-
rum Kongrelerinde gayrimüslimlerin temsiline 
yer verilmemesinden hareketle de, gayrimüslim 
unsurların dışlandığı ve fakat Misak-ı Milli hu-
dutları içerinde yaşayan Müslüman unsurların 
birlikteliğine dayalı bir vatandaşlık anlayışının 
kurgulandığını anlaşılıyor. 

1921 tarihli Anayasanın diğer maddelerin-
de de halktan ve milletten söz edilirken, bu kav-
ramların önüne Türk sözcüğü yerleştirilmemiştir. 
Milli mücadelenin, farklı unsurların desteğiyle 
sürdürülebilmesini sağlayabilmek amacıyla bu 
sözcüğün kullanılmasından şiddetle ve özenle 
kaçınılmıştır. Hemen belirtmek gerekir ki, mil-
li mücadelenin sürdürüldüğü dönem içerisinde, 
yani 1919-1922 arasında böyle bir konsept var. 
Milli mücadele başarıyla sonuçlandıktan sonraki 
evrede, yavaş yavaş Türk kelimesinin kullanıl-
masına başlanıyor. Önceleri milletten, halktan, 
vatandan, ordudan, kadınlardan, gençlerden söz 
ederken, Türk kelimesiyle Türkiye kelimesi bir-
likte kullanıldığını görüyoruz; ancak dönemin 
sonlarına doğru, tek başına Türk kelimesi kulla-
nılmaya başlanmıştır. Bu değişimin son noktası, 
1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olmuştur. 

1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 
vatandaşlık; “Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı 
olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olu-
nur.” diye tanımlanmıştır. Vatandaşlık Türklükle 
tanımlandıktan sonra, hakların öznesi olarak da 
Türklerden söz edilmiştir. Her Türk ya da Türkler 
falan hakka sahiptir denilmiştir. Türk devletinden 
ve Türk milletinden söz edilmiştir. Tabii buradaki 
Türklüğün, vatandaşlık itibariyle Türklük olduğu 
ifade ediliyor. Bu tanımdan, yani “Türkiye ahalisi-
ne din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle 
Türk denir” ifadesinden, zımnen dini ve ırki fark-
lılıkların var olduğu ve fakat bunların vatandaşlık 
itibariyle Türk olduğu sonucunu çıkarmak müm-
kündür. Maddenin lafzından, Türklüğün etnik bir 
kimliği değil vatandaşlığı ifade ettiği anlaşılıyor. 

Ne var ki, tek başına anayasanın metninden, yani 
lafzından hareketle yapılacak bu yorumun gerçek-
çi ve doğru olup olmadığını test edebilmek için, 
bir taraftan meclis görüşmelerine, diğer taraftan 
idari pratiğe ve kurucu elitin açıklamalarına bak-
mak gerekiyor. Bir de mevzuata ve yargı kararları-
na bakmak gerekiyor.

Meclis Anayasa Komisyonunun önerisi şöy-
leydi: “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmak-
sızın Türk ıtlak olunur”. Dikkat edilecek olur-
sa, Komisyon teklifinde “vatandaşlık itibariyle” 
ibaresi yok. Din ve ırk farkı olmaksızın herkesin 
Türk ilan edilmesine meclisteki vekiller itiraz 
ediyor. İlk bakışta itirazın normalde gayrı-Türk 
unsurlar tarafından dile getirildiği düşünülebilir. 
Hayır, öyle değil. Türk milliyetçiği konusunda 
hassas olan milletvekilleri tarafından bu itiraz 
dillendiriliyor. Mesela Bozok (Yozgat) mebusu 
Ahmet Hamdi Bey itiraz ediyor ve gayrimüslim 
unsurların Türk olarak kabul edilmesinin müm-
kün olmadığını söylüyor. Bir takrir veriyor ve 
diyor ki; “Türkiye ahalisinden olup Türk harsını 
kabul edenler Türk ıtlak olunur.” Yani, gayrimüs-
limlerin ancak Türk kültürünü kabul etmelerin-
den sonra bizler onları Türk olarak tanımlayabi-
liriz. Muhtemeldir ki, gayrimüslimleri Türklüğe 
layık görmediği için böyle bir teklifte bulunuyor. 
İstanbul mebusu Hamdullah Suphi Bey olsa ge-
rek, o da bu tanıma şiddetle karşı çıkıyor. Şöyle 
diyor: “Onlar Türk olamazlar (…) Başka mem-
leketlerde başka ekalliyetlerin yaptığını kabul 
ediniz, Fransa’da yaşayan Musevi nasıl başka lisan 
konuşmuyorsa, nasıl Fransa’yı benimsemiş ise, 
mekteplerinizi kapatınız, Ermeniliği terk ediniz, 
Türk harsını kabul ediniz. Ondan sonra size Türk 
deriz”. Yani gayrimüslimlerin Türk olamayacak-
larını, Türk olabilmeleri için kendi dillerini ve 
kültürlerini terk etmeleri gerektiğini söylüyor. 
En çarpıcı açıklamayı Gelibolu mebusu Celal 
Nuri Bey yapıyor. Görüşünü çok çıplak bir şe-
kilde ifade ediyor. Gerçekten de fiiliyatta geçerli 
olan vatandaşlık tanımını yapıyor adeta. Diyor 
ki: “Bizim öz vatandaşımız, Müslüman, Hanifi-
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yül-mezhep, Türkçe konuşur zattır.” Hakikaten 
de çok doğru bir tespitte bulunuyor. Gerçekçi 
ve sonraki süreçte geçerli olan anlayışın tanımını 
yapıyor. Müslümanlık bir, Sünnilik iki, Hanefilik 
üç, Türklük dört. Tabii, buradaki Müslümanlık, 
Sünnilik, Hanefilikten kastedilen -sonraki süreç-
le birlikte okunduğunda- sekülerize edilmiş bir 
Müslümanlık, Sünnilik ve Hanefiliktir. 

Evet, bu dönemdeki kurucu elitin açıkla-
malarına baktığımızda da, yaklaşımın bu minval 
üzere olduğunu görüyoruz. Mesela İsmet İnönü 
1925 yılında şöyle diyor: “Vazifemiz Türk vata-
nı içinde bulunanları mutlaka Türk yapmaktır. 
Türklüğe ve Türkçülüğe muhalefet edecek un-
surları kesip atacağız. Vatana hizmet edeceklerde 
arayacağımız nitelikler, her şeyden evvel o ada-
mın Türk ve Türkçü olmasıdır.” Mahmut Esat 
Bozkurt’un meşhur ifadeleri var. Şükrü Kaya’nın 
öyle. Bunları tek tek okumam zaman alır. Bu dö-
nem içerisinde, hepimizin bildiği Türk Tarih Tezi 
ve Güneş Dil Teorisi de bu yaklaşımın ürünü-
dürler. Bütün bunlar, ilerleyen dönem içerisinde 
ırkçılığa kayıldığını ve vatandaşlığın da bu doğ-
rultuda algılanmaya başladığını gösteriyor. 

Bu dönem içerisinde yürürlüğe giren ka-
nunlarda da aynı anlayışın izlerine rastlamak 
mümkündür. Mesela 1926 tarihli Memurin Ka-
nunu’nda devlet memuru olabilmek için Türk ol-
mak şartı aranıyor. 1934 tarihli İskân Kanunu’nda 
“Türk kültürüne bağlı”, “Türk soyu” ve “Türk 
ırkı” gibi ifadelere yer veriliyor. 1949 tarihli İl İda-
re Kanunu’nda Türkçe olmayan köy adlarının de-
ğiştirilmesi öngörülüyor ve bu çerçevede yaklaşık 
12 binden fazla köyün ismi değiştiriliyor. 

İdari pratiğin de buna paralel geliştiğini bi-
liyoruz. Çok kısa ve ana başlıklarla hemen ifade 
edeyim. Mesela gayrimüslim memurların görev-
lerine son verilmesi, 1934’ teki Trakya olayları, 
1942’deki Varlık Vergisi, 6-7 Eylül Olayları, “Va-
tandaş Türkçe Konuş!” kampanyaları ve benzer-
leri. Bunlar hepimizin bildiği konular. Kısacası, 
1924 Anayasasının yürürlükte olduğu dönem 
içerisinde kapsayıcı ve kuşatıcı bir vatandaşlık an-

layışı geçerli olmamış; tam tersine, farklılıkların 
inkârı, bastırılması ve asimile edilmesi doğrultu-
sunda bir vatandaşlık pratiği egemen olmuştur. 

1961 Anayasasına gelecek olursak; vatandaş-
lığa ilişkin yaklaşımda daha bir geriye gidildiği 
anlaşılıyor. 1961 Anayasasının hazırlanma süre-
cinde Milli Birlik Komitesinin görevlendirdiği 
İstanbul Komisyonunun hazırladığı “Anayasa 
Ön Tasarısı”nda vatandaşlığa ilişkin şöyle bir 
teklifin olduğu görülür: “Türkiye halkına din ve 
ırk ayrımı gözetilmeksizin, vatandaşlık bakımın-
dan Türk denir.” Bu teklif, esas itibariyle 1924 
formülasyonunun aynısıdır; bir farkla ki, teklifte 
eski Türkçe sözcükler yerine yeni Türkçe sözcük-
ler kullanılmıştır. Bu süreçte Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi İdari İlimler Enstitüsü tarafından hazırla-
nan bir taslakta ise vatandaşlığa ilişkin bir tanım 
yapmaktan kaçınılarak şöyle denilmiştir: “Türk 
vatandaşlığı ancak kanunun açıkça gösterdiği hal 
ve şekillerde kazanılır ve kaybedilir.” Bu öneri, 
1924 ile 1961 ve 1982 Anayasalarındaki paralel 
düzenlemelerle mukayese edildiğinde, daha soft 
ve nötr bir düzenlemedir. En azından Türklük 
tanımlanmıyor ve vatandaşlığın nasıl kazanılıp 
kaybedileceğine değiniliyor. Her ne hikmetse, 
her iki öneri de kabul görmüyor. Gerek Anayasa 
Komisyonu ve gerekse Meclis Genel Kurulu her 
iki öneriyi hiç dikkate almayarak, 1982 Anaya-
sasında da benimsenen şu formülü kabul ediyor: 
“Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
herkes Türk’tür.” Bu formülün ne anlama geldiği-
ni Komisyon sözcüsü Muammer Aksoy çok açık 
bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki: “Bu hüküm, 
Atatürk’ün Türkçülük ve milliyetçilik mefhumu-
nu izah ederken kullandığı formülün ta kendisi-
dir.” Aynı değerlendirmeyi 82 Anayasasını yapan 
isimlerden Orhan Aldıkaçtı da yapıyor. Atatürk 
milliyetçiliğine ilişkin mecliste tartışma çıktığın-
da “Merak etmeyin! Bu Atatürk milliyetçiliği, 
Türk milliyetçiliğinden farklı değildir.” şeklinde 
konuşuyor. Atatürk milliyetçiliği ile Türk milli-
yetçiğinin, dolayısıyla Türkçülüğün aynı şeyler 
olduğunu söylemek istiyor.
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Evet. 1924 Anayasasındaki formülle karşı-
laştırıldığında, 1961 Anayasasındaki formülün 
çok daha katı, dışlayıcı ve ötekileştirici olduğunu 
söylemek mümkündür. Çünkü 1924 formülas-
yonunda hem “din ve ırk farkı olmaksızın” ifade-
si var, hem de “vatandaşlık itibariyle” ifadesi var. 
Bu ifadelerden hareketle, en azından maddenin 
lafzından, farklı etnik, dini ve mezhepsel kimlik-
lerin reddedilmediği, varlıklarının inkâr edilme-
diği sonucunu çıkarmak mümkündür. Ama 61 
ve 82’nin kabul etmiş olduğu formülasyondan 
böyle bir sonuç çıkarabilmek çok güçtür. Ayrı-
ca 1924 formülasyonunda vatandaşlık, halktan 
hareketle tanımlanırken, 61 ve 82’de devletten 
hareketle tanımlanıyor. Çünkü “Türk Devletine 
vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür”, 
deniyor. Oysa 24’te “Türkiye ahalisine…” diye 
başlıyor. Ayrıca hem 61’de hem 82’de yapılan bir 
başka yanlışlık -tabi bu bilinçli mi bilinçsiz mi bi-
lemiyoruz- devletten söz ederken “Türk Devleti” 
ifadesinin kullanılmasıdır. Oysa her iki anayasa-
da da devletin ismi çok açık bir şekilde ifade edil-
miştir. Devletin ismi “Türkiye Cumhuriyeti”dir. 
Türk Devleti ifadesi anayasal olarak yanlış bir 
ifadedir. Herhalde bu yanlışlığın vatandaşlık 
maddesi gibi önemli bir maddede yapılmış olma-
sı anlamlı olsa gerek. Türklüğe yapılan vurguyu 
güçlendirme isteği ön planda tutulmuş. Nitekim 
bu nedenle hakların öznesi olarak da Türklerden 
söz edilmiştir. Ama ne gariptir ki, kamu hizme-
tine girmede “her Türk ifadesi” kullanılmış iken, 
vergi ödevinde “herkes”ten söz edilmiştir. Çok 
manidar olan bu düzenlemelerle zımnen denmek 
isteniyor ki, vergiyi herkes versin ama kamu hiz-
metine yalnız Türkler girsin. 

61 Anayasasının yürürlükte olduğu dö-
nemdeki anayasa altı mevzuata baktığımızda da 
benzeri düzenlemelerin var olduğunu görüyoruz. 
Siyasi Partiler Kanunu’nda, Özel Öğretim Ku-
rumları Kanunu’nda, Nüfus Kanunu’nda fark-
lılıklara tahammülsüzlüğün izlerine rastlamak 
mümkündür. Bu döneme ait yargı kararlarında 
da gayrimüslimlerden, “Türk olmayanlar” ya da 

“yabancılar” diye söz edildiğini biliyoruz. Bu dö-
nemin, Cumhuriyetin makbul vatandaşlık profi-
linin dışında tutulanlara (gayrimüslimler, Kürt-
ler, Aleviler ve dindarlar) yönelik idari pratiğin de 
inkârcı, ayrımcı ve özümlemeci olduğunu ifade 
etmek gerekir. 

82 Anayasasına geldiğimizde, 61 Anayasa-
sından farklı olarak, vatandaşlığın düzenlendiği 
maddenin kenar başlığının değiştirildiğini görü-
yoruz. 61 Anayasasında maddenin kenar başlığı 
“vatandaşlık” iken, 82 Anayasasında “Türk va-
tandaşlığı” olmuştur. Bu değişiklikte, Türklüğe 
vurguyu çok daha belirgin bir şekilde yapma kay-
gısı ön plana çıkmıştır. Vatandaşlığın düzenlen-
diği 66. madde gerekçesinde, 61 Anayasasından 
farklı olarak neden “Türk vatandaşlığı” ibaresi-
nin tercih edildiği şu şekilde ifade edilmiştir: “Bu 
şekilde vatandaşlık bağının Türklüğü kazandır-
mada daha kuvvetli bir bağ olduğu vurgulanmak 
istenmiştir.” Yani kazanılacak şey vatandaşlık de-
ğil de Türklük olduğu çok açık bir şekilde ifade 
edilmiştir. 

82 Anayasasının vatandaşlık anlayışını kav-
ramada Danışma Meclisindeki görüşmeler ışık 
tutucu niteliktedir. Görüşmelerde bazı üyeler 
maddede yer alan “Türk Devleti” ifadesine karşı 
çıkar, bunun yerine “Türkiye Devleti” veya “Tür-
kiye Cumhuriyeti” ifadesinin konulmasını ister-
ler. Mesela bir milletvekili itirazını şu şekilde dile 
getirir: “Acaba burada ‘Türk Devleti’ denmekle 
özel bir mana mı kastediliyor yoksa bir daktilo 
hatası mı yapılmıştır, onun tavzihini rica ediyo-
rum.” Bir başka vekil İsmail Şengül ise, “Türk 
Devleti” ibaresinin Türkiye’de yaşayan herkesi 

1924 formülasyonunda vatandaşlık, halktan 
hareketle tanımlanırken, 61 ve 82’de 
devletten hareketle tanımlanıyor. 
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kapsayan bir tanımlama olmadığından hareket-
le şunları söyler: “Bir Anayasa ortaya getirirken 
bu Anayasamızın Türkiye’de, Anadolu ve Trak-
ya’da yaşayan insanların Anayasası olduğuna şek 
ve şüphe olmamak lazım gelir.” Vekillerin “Türk 
Devleti” ve “Türk vatandaşlığı” ifadelerine yöne-
lik itirazları hiç dikkate alınmıyor ve her iki ifa-
deye nihai metinde yer veriliyor. Yine aynı kay-
gılardan hareketle kimi üyeler, maddenin ilk fık-
rasında yer alan “herkes Türk’tür” ifadesine karşı 
çıkıyor, bunun yerine “herkes Türk vatandaşıdır” 
denilmesini istiyor. Ancak bu öneriler de kabul 
edilmiyor. Üyelerden biri de, tıpkı Hamdullah 
Suphi Bey gibi, özellikle gayrimüslim unsurla-
rın Türk harsını kabul etmediklerinden dolayı 
Türk olamayacaklarını ifade ederek itirazda bu-
lunuyor. Ona göre gayrimüslimleri Türk olarak 
tanımlamak doğru değildir. Zira Türklük ulvi bir 
mertebedir; Türklüğe ait manevi değerleri üze-
rinde taşımayan kimse Türk olamaz. 

82 Anayasasının vatandaşlık düzenlemesinin 
dışındaki hükümlerine göz atıldığında, selefi olan 
1961 Anayasayla mukayese edildiğinde, Türk söz-
cüğünün çok daha fazla kullanıldığı görülüyor. 
Mesela Anayasada 54 kez Türk kelimesi kullanı-
lıyor. Başlangıç kısmında etnik vurgusu çok daha 
belirgin ve açık olan ifadelere yer veriliyor ve bu 
kısımda tam 10 kez Türk sözcüğü kullanılıyor. 
“Türk milli menfaatleri”, “Türk varlığı”, “Türklü-
ğün tarihi ve manevi değerleri” ve “Türk evlatla-
rı” gibi etnik vurgusu çok belirgin olan ibarelerin 
Başlangıç kısmında yer aldığını görüyoruz. Yine, 
134. maddede “Türk kültürü”, “Türk tarihi” ve 
“Türk dili” gibi ibarelere yer veriliyor. 2001 ana-
yasa değişikliği öncesinde 26 ve 28’inci madde-
lerde “kanunla yasaklanmış dil” ifadesi yer alıyor-
du. Anayasa’nın bu hükmüyle, yasama organına 
kanunla herhangi bir dili yasaklayabilme imkânı 
tanınıyordu. Hâlâ yürürlükte bulunan Anayasa-
nın 42. maddesinin son fıkrası, Türkçeden başka 
hiçbir dilin, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk 
vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamayacağı-
nı ve öğretilemeyeceğini öngörüyor. 

82 Anayasasının yürürlükte olduğu dönem 
içerisinde de anayasa dışındaki pozitif hukuk ku-
rallarında dışlayıcı ve ötekileştirici hükümlere rast-
lamak mümkün. Bunlardan en meşhuru, 1983’te 
çıkarılan “Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak 
Yayınlar Hakkında Kanun”dur. Bu Kanun’la, dü-
şüncelerin Kürtçe olarak açıklanması, yayılması ve 
yayınlanması yasaklandı. Özal döneminde “Terör-
le Mücadele Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, bu Kanun ilga edildi. Öte yandan, hâlâ 
yürürlükte olan “Siyasi Partiler Kanunu”na göre, 
siyasi partiler Türkiye’de dil, din ve ırk farklılığına 
dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler, 
Türk dili veya kültüründen başka dil ve kültürle-
ri koruyup geliştiremezler. Benzeri yasaklar eski 
“Dernekler Kanunu”nda da yer almaktaydı. Yeni 
kanunla birlikte bu yasaklar kaldırıldı.

Anayasa Mahkemesi kararlarında da ben-
zeri bir yaklaşımın var olduğunu görüyoruz. Bu 
dönem içerisinde bölünmez bütünlük ve laiklik 
ilkelerine aykırılık sebebiyle 17 siyasi parti hak-
kında kapatma davası açıldı ve bunlardan 14’ü 
hakkında kapatma kararı verildi. Kapatılan siyasi 
partiler, esas itibariyle, Cumhuriyet rejiminin iki 
kurucu ilkesince (dışlayıcı milliyetçilik ve mili-
tan laiklik) ötekileştirilen, makbul vatandaşlık 
tanımının sınırları dışında tutulan toplumsal 
kesimlerin siyasi temsilcilerinden oluşmaktaydı. 
Anayasa Mahkemesinin kapatma kararlarında, 
farklılıklara yönelik tahammülsüzlüğü ortaya ko-
yan sayısız örnekler mevcuttur.

Vaktim daraldığı için bu döneme ilişkin an-
latacaklarımı burada kesip, kısaca yeni anayasa-
da vatandaşlığın nasıl düzenlenmesi gerektiğine 
ilişkin görüşlerimi ifade edeyim. Mevcut Anaya-
sadaki vatandaşlık tanımı ve bu tanımın arkasın-
da yatan düşünceyi ve zihniyeti irdelediğimizde, 
bunun bütün Türkiye toplumunu kapsayan, 
kuşatan bir anlayışı yansıtmadığını ifade etmek 
gerekir. Önemle belirtmek gerekir ki, vatandaşlık 
konusu sadece bir tanımlama, bir isimlendirme 
meselesi değildir. Dolayısıyla tek başına tanıma 
takılmamak gerekiyor. Tanımın önemli olmadı-
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ğını, Türk sözcüğünün ilk kez kullanıldığı dö-
nemlerde kimi Kürt entelektüellerin veya Kürt 
münevverlerinin bu ifadeye karşı çıkmamaların-
dan da anlamak mümkündür. Kürtlerin dışında-
ki diğer gayrı Türk Müslüman unsurlar da itiraz 
etmemişler. Mesela Abdullah Cevdet, “Osmanlı” 
tabirinin eskidiğini ve istibdadı çağrıştırdığını, 
bunun yerine “Türk” tabirinin tercih edilebile-
ceğini söyler. İsmini tam olarak hatırlamadığım 
Mardin mebusunun mecliste yaptığı konuşmada 
da aynı görüş dile getirilmiş. Bediüzzaman Said-
i Nursi de aynı görüştedir. O da “Türk milleti” 
ifadesinden rahatsız olmamıştır. Ancak bu Kürt 
münevverleri, kültürel kimlik haklarının tanın-
ması kaydıyla bu tanımın pekâlâ kabul edilebile-
ceğini ifade etmişlerdir.

Cumhuriyetin 80 yıllık pratiğine baktığı-
mızda, Türklüğün vatandaşlık anlamında kulla-
nılmadığını, çoğu kez etnik bir kimliğe referansla 
kullanıldığını herkes biliyor ve kabul ediyor. Bu 
nedenle, vatandaşlığın Türklükle tanımlanması 
mümkün görülmemektedir. Bu doğru bir tanım-
lama değildir. Şayet yeni bir anayasa yapacaksak ve 
bu anayasayı herkesin anayasası haline getirecek-
sek, yapılması gereken şeylerden biri, vatandaşlığı 
kapsayıcı ve kuşatıcı bir şekilde tanımlamak ya da 
vatandaşlık tanımına hiç yer vermemek olmalıdır. 
Israrla ve önemle ifade etmek gerekir ki, bu iş, sa-
dece tanımlama meselesi değildir. Bunun altının 
da doldurulması gerekmektedir. Bu konu her şey-
den önce bir zihniyet meselesidir. Türkiye’de yaşa-
yan herkesin ve her kesimin eşit ve özgür yurttaşlar 
olarak kabul edilmesi meselesidir. Vatandaşlığın 
özü şudur: Herkesin kendisini bu ülkede öz va-
tanında yaşıyormuş gibi hissetmesini sağlamaktır; 
yani kendi evinin sıcaklığını hissetmesini sağla-
yabilmektir. Kimseye ayrıcalık ya da ayrımcı bir 
muamelede bulunmamaktır. Bu önemlidir. Yoksa 
tanım konusuna çok fazla takılmamak gerekir diye 
düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. 

Levent Korkut: Dünyada BM’ye kayıtlı 193 
devletin önemli bir kısmında yazılı anayasa var. 

Yazılı anayasa olmayan beş-on ülkede ise İngil-
tere tarzı bir anayasal düzen var ve bazı temel 
kanunlar anayasal meseleleri düzenliyor. Vatan-
daşlıkla ilgili kısımları itibariyle, bazı çok küçük 
ada devletleri hariç, bunların aşağı yukarı 160’ına 
baktım. Bütün bu anayasaları genel olarak; “ana-
yasasında herhangi bir şekilde etnisite geçen - bu, 
vatandaşlık tanımı olabilir ya da başka bir yerin-
de etnisiteye yer verebilir – anayasalar” ve “etni-
site geçmeyen anayasalar” diye ikiye ayırabiliriz. 
Dünyadaki anayasaların bir kısmında etnisite, 
belli bir etnisite ya da birden fazla etnisite yer 
alıyor. Dolayısıyla bir ayrım daha yapmak lazım: 
Tek etnisiteye yer veren anayasalar ve birden çok 
etnisiteye yer veren anayasalar. Tek etnisiteye yer 
veren anayasaları da yine ikiye ayırabiliriz: Vatan-
daşlık ve etnisite ilişkisi olan anayasalar ve etni-
siteyi vatandaşlıktan bağımsız olarak, anayasanın 
başlangıç bölümünde ya da maddelerinde kulla-
nan anayasalar şeklinde. 

Şimdi burada etnisiteyle başlayacak olur-
sak, tek etnisiteden bahseden anayasalar diyelim, 
bunların bir kısmında etnisiteye yer veriliyor; fa-
kat vatandaşlık etnisiteyle tanımlanmıyor. Yani 
etnisite geçiyor işin içinde fakat vatandaşlığın 
tanımında etnisite kullanılmıyor. Bu, ilginç bir 
durum. Bunun en güzel örneği Federal Alman 
Anayasası’dır. Alman Anayasasının vatandaş-
lık maddesinin başlığı “Alman Vatandaşlığı”dır 
fakat “Alman kimdir?” bundan bahsetmemek-
tedir. Vatandaşlığın genel olarak kavramlaştırıl-
masında bir Alman vatandaşlığı geçiyor sadece. 
Alman Anayasasındaki durum, belki biraz önce, 
“Türk’tür” demeyin de “Türk vatandaşıdır” de-
yin diye söylediğiniz o formüle benziyor. Alman 
vatandaşlığı geçiyor başlıkta; fakat “Burada ya-
şayan insanlar Alman’dır.” gibi bir ibare mevcut 
değil. Buna benzer bazı başka anayasalardan da 
bahsedebiliriz. Avrupa’da bunun bir izi olduğunu 
görüyoruz. Slovenya’da Sloven vatandaşlığı, Es-
tonya’da Esti vatandaşlığı diye geçiyor, buralarda 
da bir etnisiteye atıf var. Çünkü bugün biliyoruz; 
mesela Estonya’da aşağı yukarı nüfusun %15’i 
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Rus, Slovenya’da çok sayıda Roman ve yine Ka-
tolik kökenli başka milletlerden yaşayanlar var. 

Etnisiteye yer veren diğer bir grup ise, etni-
siteyi vatandaşlıktan bağımsız olarak ele alan ül-
kelerdir. Bu grupta Arap ülkelerinin öne çıktığını 
görüyoruz. Arap ülkelerinin birçoğunda, örne-
ğin, Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, Libya – “eski 
Libya” diyelim -, Katar, Bahreyn bütün bu ülke-
lerde aynı kalıbı görüyoruz. Genelde bu ülkelerin 
anayasalarında standart bir madde var: “Bu ülke 
-Suriye’yse Suriye, Katar’sa Katar- Arap milleti-
nin bir parçasıdır.” Bu, anayasanın bir yerinde 
bir şekilde ifade ediliyor. Suriye Arap milletinin 
-Arap milletinden de kasıt bütün Arap dünyası 
olmuş oluyor orada- bir parçasıdır. Dolayısıyla 
kimliksel bir açıklama diyebiliriz buna. Yani “Bu 
ülkenin kimliği Arap’tır.” ya da “Araplık bu ülke-
nin kimliğinin temel unsurudur.” şeklinde. Fakat 
bu şekildeki madde kesinlikle vatandaşlıkla ilişki-
li değil; yani vatandaşlık ayrı bir yerde teknik ola-
rak düzenleniyor ve “Vatandaşlar Arap’tır.” diye 
bir ifade yok. Bu bir şekilde milletle vatandaşlığı 
ayıran bir anlayış diyebiliriz. Bir millet tanımı 
veriliyor ama bir vatandaşlık tanımı verilmiyor. 

Arap ülkeleri içerisinde Irak çok ilginç bir 
örnektir; biraz istisnai ve herhangi bir kategoriye 
sokulabilecek durumda değil. Irak Anayasasının 
vatandaşlık kısmında Irak’ın Arap milletinin bir 
parçası olduğu tekrar belirtilmekle birlikte, ikinci 
maddede Irak halkının Kürt ve Arap milletlerin-
den oluştuğu şu şekilde ifade edilmiş: “Kürt ve 
Arap milliyetçilikleri Irak halkına vücut verir.” 
Üçüncü maddede de, “Irak’ta yaşayan bütün 
azınlıkların hakları, özgürlükleri ve eşitlikleri 
korunur, onların kültürleri de korunur.” diyor. 
Dolayısıyla çok karmaşık, anlaşılması çok güç bir 
düzenleme. Birinci maddede, milleti esas alan bir 
vatandaşlık yaklaşımı var. İkinci maddede, etni-
sitelerin özerkliklerinden bahsediliyor. Üçüncü 
maddede ise, bütün yaşayanların, farklılıkların 
kültürel haklarından söz ediliyor. Bu tabii 2003 
sonrası Irak’ın yaşadıklarıyla oldukça yakından 
ilişkili olsa gerek. İstisnai bir örnek ve çok sağlam 

bir temele oturtulmamış bir vatandaşlık yaklaşı-
mı var gibi gözüküyor. 

Etnisiteyi temel alan anayasalar için vatan-
daşlık bakımından söyleyebileceğimiz şudur: 
Ben dünyada hiç bir devletin anayasasında “Bu 
devletin vatandaşları şudur.” ibaresini görmedim. 
Yani bu 160 ülkenin anayasasının hiç birinde, et-
nisiteye yer verenler de dâhil olmak üzere, “Bu 
devletin vatandaşları şudur.” diyen bir anayasa 
mevcut değil; demokratik-demokratik olmayan, 
kuzey-güney, yoksul-zengin vs. Böyle bir tanıma 
sahip şu anda dünyada tek bir anayasa mevcut 
değil; ama biraz önce dediğim gibi, Alman va-
tandaşlığı ya da Polonya’da Leh vatandaşlığı gibi 
bazı ülkelerde etnisite, vatandaşlık adı olarak ge-
çebiliyor. ama tanım yapılmıyor ya da kişiler ona 
aittir denmiyor. 

Etnisiteye yer vermeyen anayasalara geçti-
ğimiz zaman, burada da farklı modeller olduğu-
na işaret edebiliriz. Bir kere vatandaşlığa ilişkin 
hiçbir hüküm içermeyen anayasalar var. Yani 
vatandaşlıkla ilgili hiçbir hükme yer vermiyor 
ve anayasada sadece vatandaş diye bir ibare geçi-
yor. Fakat “vatandaş kimdir?”, “vatandaşlık nasıl 
kazanılır?” vb. teknik ya da siyasi herhangi bir 
açıklama getirilmiyor. Bu anayasaların sayısında 
da artış olduğunu görüyoruz. Özellikle anayasa-
cılık hareketinin son 30-40 yılı içinde bunların 
sayısında belirgin bir artış gözleniyor. Dünyada 
şu anda yaklaşık 50-60 devletin anayasasında va-
tandaşlıkla ilgili hiçbir hükme yer verilmemiş du-
rumda. Bunun çok güzel bir örneği Danimarka 
Anayasasıdır. Bu anayasada vatandaşlığa ilişkin 
hiçbir hüküm yer almıyor. Danimarka’nın yanı 
sıra, Avrupa’da çok sayıda bu şekilde anayasa var. 
Latin Amerika’da da hakim anlayış vatandaşlığa 
hiç yer vermemek şeklindedir. 

Bazı anayasalar da etnik unsura hiç yer ver-
meyen ikinci grubu oluşturuyor. Bu anayasalarda 
vatandaşlığın tanımı yapılmıyor; fakat kazanılma 
biçimine ilişkin düzenlemelere anayasada özet 
olarak yer veriliyor. Yani vatandaşlık soydan mı 
kazanılıyor, ülkede doğunca mı kazanılıyor, buna 
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ilişkin teknik açıklamalar var sadece ama vatan-
daşlık tanımlanmıyor. Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD) Anayasası bu grubun ilk örneğidir. 
ABD’nin anayasası 1787’de ilk yapıldığında va-
tandaşlığa ilişkin hiçbir hüküm olmayan anayasa 
kategorisindeydi. Fakat aşağı yukarı 100 yıl sonra 
14. değişiklikle birlikte ABD Anayasasına şu ek-
lendi: “Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde do-
ğan herkes Amerika Birleşik Devletleri vatanda-
şıdır.” Dolayısıyla ABD, ülke esasını temel alan 
bir vatandaşlık sistemini kabul etmiş olduğunu 
gösterdi. Bazı anayasalarda buna benzer şekil-
de, kesinlikle etnisiteye ilişkin hiçbir hükme yer 
verilmiyor. Zaten vatandaşlığın tanımı da yapıl-
mıyor; ama vatandaşlık nasıl kazanılıyor ülkede, 
ona ilişkin bir açıklama yapılıyor. “Anası babası 
Belçikalı olan Belçika vatandaşıdır”. Ya da “Sa-
dece annesi, sadece babası yani ebeveynlerinden 
birisi Japon olan, Japon vatandaşıdır”. Ya da “bu 
ülkede doğanlar bu ülkenin vatandaşıdır” gibi 
teknik bazda nasıl kazanıldığına ilişkin açıklama-
larla yetinen anayasalar var.

Etnik temele hiç yer vermeyen anayasalar-
dan bir başka grubu ise –ki, 25-30 ülkeyi bu 
gruba dâhil edebiliriz- vatandaşlığa bir tanım 
getiren ama tanımları etnisiteyle ilgili olmayan 
anayasalar oluşturmaktadır. Yani bu anayasalar, 

etnisiteden bağımsız bir vatandaşlık tanımı yap-
mışlardır. Bu tanımlar genel olarak totolojik ta-
nımlar olup genelde kullanılan kalıp şudur: “Bu 
devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olanlar, bu dev-
let vatandaşıdır.” Mesela Çin Halk Cumhuriyeti 
Anayasasında bunu görüyoruz: “Çin Halk Cum-
huriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes 
Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşıdır.” Avrupa’da 
da örnekleri var. Mesela, Slovak Anayasası’nda; 
“Slovak Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağ-
lı olan herkes Slovakya Cumhuriyeti vatandaşı-
dır.“ Deyim yerindeyse, bu gruptaki ülkeler ya 
da anayasalar, örneğin, “Slovakya Cumhuriyeti 
vatandaşıdır” diyerek vatandaşlık tanımını nötr-
leştiriyor, etnisiteye yer vermiyor ve bir etnisite 
dışı tanım da getirmiş oluyorlar. 

Son olarak şundan bahsetmek istiyorum: 
Vatandaşlık aslında siyasi bir kavram ama huku-
kun da -özellikle anayasa hukukunun da- refe-
ransı olan bir kavramdır. Bu açıdan baktığımızda, 
modern ulus devletin doğuşundan bu yana esas 
olarak iki zihniyetin bu tanımlarda ya da tanım-
lamalarda hâkim olduğunu söyleyebiliriz. Bun-
lardan ilki, “milli vatandaşlık” anlayışıdır. Milli 
vatandaşlık anlayışı ortak kültüre, ortak geçmişe, 
soya önem veren bir vatandaşlık anlayışıdır. Bu 
vatandaşlık anlayışında, millete ait olmayan, va-

Levent Korkut: 
“Gerçekçi bir 
uzlaşının, 
vatandaşlık 
tanımını hiç 
yapmamakta 
olduğunu 
düşünüyorum.“
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tandaş değildir. Hamdullah Suphi Tanrıöver ken-
di düşünce dünyası çerçevesinde tamamen haklı 
olarak bunu savunuyor; çünkü o, milli vatandaş-
lık anlayışına sahip ve devletin de “milletin, belli 
bir etnik grubun devleti” olduğundan hareketle 
onu söylüyor. İkinci anlayış ise, “cumhuriyetçi 
vatandaşlık” anlayışıdır. Cumhuriyetçi vatandaş-
lık anlayışı etnisiteye hiç yer vermez; ortak siyasi 
kültür ve ortak değerler üzerinden vatandaşlığı 
kurgular. ABD bunun en güzel örneğidir. Ama 
bu etnisiteye yer vermeyen cumhuriyetçi vatan-
daşlık anlayışının, bütün etnisiteleri kucakladığı 
anlamına gelmez. Çünkü o cumhuriyetin ‘etni-
site dışı değerleri’ne sahip olmayan ya da onları 
paylaşmayan, aslında vatandaş da olamaz; yani 
öyle bir yaklaşım da vardır. 

Günümüzde belki 20-30 yıllık bir geçmi-
şe sahip bir üçüncü tarzın daha ortaya çıktığını 
görüyoruz. Bu da, çok kültürlü vatandaşlık an-
layışıdır. Çok kültürlü vatandaşlık anlayışına 
geçiş yapan ülkeler var dünyada; Güney Afrika 
Cumhuriyeti gibi. İspanya’da bunun izlerini gö-
rüyoruz. Bu anlayış, aynı şekilde, Afgan Anaya-
sası’na da yansımış durumda. Bu anlayışa sahip 
ülkeler vatandaşlığı tanımlıyorlar ve vatandaşlığı 
tanımlarken o ülkede yaşayan bütün etnisitele-
rin de bu vatandaşlığı oluşturan millet olduğunu 
ifade ediyorlar. Yani o ülkede ne kadar etnisite 
yaşıyorsa onu sayıyorlar, tadat ediyorlar ve “Bun-
ların oluşturduğu milletin üyesi olan herkes va-
tandaştır.” şeklinde bir tanım getiriyorlar. Buna 
çok kültürlü vatandaşlık kavramı yakıştırılıyor. 
Yani o ülkedeki yaşayan bütün kültürlerin o top-

lumu oluşturduğu, o yapıyı oluşturduğu şeklinde 
bir tanım yer almış oluyor. Bu ülkeler aslında il-
ginç bir şekilde etnisiteye yer veriyorlar yani va-
tandaşlık tanımını etnisiteyle yapıyorlar; ama tek 
etnisiteye dayanmadıkları için ayrımcı bir etnik 
anlayış ortaya çıkmıyor. Bütün etnik grupların 
bir araya gelmişliğini ifade etmek için etnisiteye 
atıf yapıyorlar. 

Benim dünya anayasalarında vatandaşlık 
düzenlemeleri ile ilgili söyleyeceklerim bu ka-
dar. Bir de bazı toplumlarda, vatandaşlık tanı-
mı yapmama şeklinde gelişen yeni bir trend var. 
Özellikle Sanayi Devrimi sonrası gelişmiş ülke 
anayasalarında, Avrupa’da ve Latin Amerika’da 
vatandaşlık tanımından kaçma gibi bir durum 
var. Buna karşın, özellikle küreselleşme, yerel-
leşme, çok kültürlülükten etkilenmiş ülkelerde, 
etnisiteye yeniden bir dönüş olduğunu da görü-
yoruz. Ama bu dönüş tek etnisitenin hakimiyeti 
anlamında değil; çok etnisiteli bir yapının ayrım-
cılık olmaksızın bir arada bulunduğu ve her et-
nisitenin, her kültürün, her dinin eşitliğini ifade 
etmek için etnisiteye yer veriliyor. Mesela, Güney 
Afrika Anayasasında etnisitelerden, dinlerden 
bahsedildiği gibi dinlerin dillerinin de önemli 
olduğundan hareketle Arapçanın, İbranicenin 
eğitimi teşvik ediliyor. Böyle çok kültürlü bakış 
açısıyla yapılmış anayasalar da var. 

Türkiye için bu modellerden hangisi uygun-
dur, olmalıdır diye soracak olursanız; bence bu 
biraz da Türkiye’nin şu anda nerede uzlaşacağıyla 
ilgili. Yani öyle bir şey yapılmalı ki, “Türkiye’de 
temel hak ve özgürlükler - kültürel haklar da da-
hil olmak üzere- ihlal edilmeksizin, bunlar zarar 
görmeksizin bir uzlaşı yapılabilir mi?” sorusu so-
rulmalı. Açıkçası, ben burada gerçekçi bir uzlaşı-
nın, vatandaşlık tanımını hiç yapmamakta oldu-
ğunu düşünüyorum. Eğer hiç vatandaşlık tanımı 
yapmayan bir madde olursa ben burada uzlaşı 
sağlanabileceğini düşünüyorum. Ben öz itiba-
riyle çok kültürlü vatandaşlık tanımına yakın bir 
insanım; ama kısa vadede, en azından şu anayasa 
çerçevesinde, bunun pek mümkün olmadığını 

Milli vatandaşlık anlayışı ortak kültüre, ortak 
geçmişe, soya önem veren bir vatandaşlık 

anlayışıdır. Bu vatandaşlık anlayışında, 
millete ait olmayan, vatandaş değildir. 
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görüyorum ve hiç vatandaşlık tanımı yapma-
yan ama herkesin orada kendini hissedebileceği 
bir modelin kurgulanabileceğini düşünüyorum. 
Bence Türkiye için, ikinci seçenek ise, vatandaş-
lığı etnisite dışında açıklayan bir tanım geliştir-
mek olabilir. Yani hiç etnisiteye yer vermeyen, 
cumhuriyete vatandaşlık bağıyla bağlı olanların 
vatandaş olduğunu ifade eden ya da bunu çok to-
tolojik olmayan bir şekilde formüle edilebiliyorsa 
onu yapan bir tanım olduğunu düşünüyorum. 
Eğer yeni bir anayasa olacaksa mevcut tanımın 
da değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok 
teşekkür ederim.

Yılmaz Ensaroğlu: Biz de size çok teşekkür 
ederiz. Evet, Ayşe Hocam. Anayasa hukukçula-
rı salt hukukçu sayılmazlar, değil mi? Çünkü si-
yasetle, siyaset bilimiyle iç-içeler. Sizce özellikle 
anayasa kavramının ve vatandaşlık tanımının; 
birey açısından, toplum açısından, demokrasi 
açısından ve daha spesifik olarak Türkiye açı-
sından önemi nedir? Yani biz böyle bir toplantı 
düzenliyoruz da; bu konu, hakikaten bizi bu ka-
dar ilgilendiriyor mu yoksa anlamsız bir iş mi ya-
pıyoruz? Nedir, sizin siyaset bilimi cephesinden 
olaya bakışınız?

Ayşe Kadıoğlu: Bugün siyasetin parametre-
lerinin temelinde vatandaşlık konusu var ve sa-
dece Türkiye’de değil; dünyada da durum böyle. 
Vatandaşlık tartışmalarının içinde Türkiye’de as-
lında birbirinden bağımsızmış gibi tartıştığımız 
birçok konu ele alınabiliyor. Bunun içinde Kürt 
meselesi var, gayrimüslimlere ilişkin konular var, 
başörtüsü konusu var. Yani aslında bunların hep-
si vatandaşlıkla ilişkili ve birlikte ele alınabilecek 
konular. O açıdan çok önemli bir kavram ve “ta-
nımı yapılmalı mı, yapılmamalı mı” sorusunun 
üzerinde konuşulması gerekiyor. Açıkçası anaya-
sanın önümüzdeki süreçte en önemli konuların-
dan biri olduğunu düşünüyorum.

Ben konuşmama Levent Bey’in bıraktığı 
yerden devam etmek isterim. Anayasalarda bir 
vatandaşlığın nasıl tanımlandığı konusu var, bir 

de vatandaşlık yasaları var; yani ikisi birbirinden 
farklı konular. Gerçekten bugün hala Avrupa’da 
vatandaşlığın etnisite üzerinden tanımlandığı 
ülkeler var. Almanya bunlardan biriydi. 2000 
yılında o dönem Yeşiller Partisinin girişimle-
ri ve onların önderliğinde o vatandaşlık yasası 
değişti. Kan temelindeki vatandaşlık tanımın-
dan uzaklaşıldı. Ama hala Yunanistan gibi bazı 
ülkelerde var. Yunanistan vatandaşlık yasasında 
“homogeneis” diye bir kategori var. Yani Yunan 
kökeninden olanlar ayrı ele alınıyor, o kökenden 
olmayanlar ayrı ele alınıyor. Tabii bu düzenle-
me, AB nezdinde eleştiriliyor ancak 90’larda bu 
eleştiriler yöneltilmeye başlandığında Yunanistan 
zaten AB üyesiydi. Bu benim çok ilgimi çeken 
bir konu ve hiç gündeme gelmedi. AB değerle-
rine karşı bir durum vardı orada. Bunun yanı 
sıra, AB’nin kurucuları arasında olan Almanya’da 
da vardı. Almanya’da düzeldi, Yunanistan’da ise 
hala duruyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Konseyine 
“Birlikte Yaşamak” adı altında bir rapor hazırla-
dık. Orada önerilen konular arasında bu konu 
da vardı; yani bunun artık değişmesi gerektiğini 
ve 2011’de buna yer olmadığını dile getirmiştik. 
Bu konu o kadar önemli ki, mesela Sabancı Üni-
versitesinde “Vatandaşlık Politikaları” diye ders 
açtık ve bu derste sadece Türkiye’deki değil dün-
yadaki tartışmalara da bakıyoruz; Adalet Divanı 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
kararlarına bakıyoruz. Çünkü inanın, o kararlar 
ile vatandaşlık yeniden tanımlanıyor şu anda ve 
her platformda bu çok önemli bir konu olarak 
gündemde.

Ben, sizi dinlerken 19. yüzyılın sonuna git-
tim. 1882 yılında Ernest Renan’ın “millet nedir?” 
diye önemli bir konuşması vardır. O dönemde 
şimdiki gibi yazmaktan ziyade üniversite kürsü-
lerinde yapılan konuşmalar önemli. Ernest Re-
nan o konuşmada çeşitli meseleleri ele aldıktan 
sonra bunun iradeye ilişkin bir olgu olduğunu; 
yani sizin iradenizle, kararınızla ilişkili bir olgu 
olduğunu söyler. “Bir millete üyelik dilinizle, 
kökeninizle değil; iradenizle ilgili olmalı”ya ge-
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len bir tanım yapar. Aynı dönemde -1923 yılın-
da- Ziya Gökalp’in Renan’dan etkilenerek yazmış 
olduğu “Millet Nedir?” diye bir makalesi vardır. 
“Seciye değil terbiye” der, “köken değil terbiye”; 
yani Ziya Gökalp’in tanımında organik olmayan 
bir millet tanımı vardır. Bunlar vatandaşlığa tabi. 
Hamdullah Suphi’nin 1924 Anayasası öncesi o 
tartışmalarda; yani vatandaşlık tanımı öncesin-
deki tartışmalarda yaptığı konuşma bambaşka 
bir şey. Şimdi 19. yüzyılın sonunda Renan bir 
yerde, ondan etkilenen Ziya Gökalp bir yerde. 
19. yüzyılın sonunda bir de Almanya’da, Berlin 
Üniversitesinde, bir kürsüde konuşma yapan bir 
düşünür var; Heinrich von Treitshcke. Treitshc-
ke de tamamen etnisite ve kan bağı üzerinden 
bir vatandaşlık tanımı yapar o zamanlar. Renan 
ve Treitshcke uç örnekler olarak görülebilir. O 
dönemlerde, Alsace-Lorraine Fransa ile Alman-
ya arasında her zaman sorundu. Treitshcke der 
ki: “Alsace’ta yaşayan insanlar kendilerini Fran-
sız hissediyorlar ama aslında onlar Alman’dır ve 
bizim onlara Alman olduklarını öğretmemiz ge-
rekir.” Böyle bir millet tanımı ve buradan yola 
çıkan bir vatandaşlık tanımı var. Milliyetçilik ile 
vatandaşlık arasında çok ciddi bir ilişki var. Va-
tandaşlık yasaları gökten zembille inmiyor, milli-
yetçilikle ilişkili olarak gelişiyor. 

Tekrar söyleyeceklerime dönersem, genel 
olarak belki daha büyük resmi görmeye yardımcı 
olacak bir şeyler ifade etmek isterim. Şimdi “Va-
tandaşlık nedir?” diye bir soru sorarsak -her ne 
kadar çok kolaymış gibi görünse de - en azından 
dört tanım yapabiliyoruz ve bunların farkında 
olduğumuz zaman, konuşurken de birbirimizi 
daha iyi anlıyoruz aslında. Nasıl kullandığımızı 
biliyoruz çünkü. 

İlk olarak tamamen evraklar üzerinden ya-
pılan tanım var. Yani “nerelisin?” sorusuna nasıl 
cevap veriyorsunuz? Bazı insanlar evraklar ne di-
yorsa onun üzerinden cevap veriyor. Bazısı diyor 
ki: “Ben Kürt’üm, Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşıyım.” Bazısı tamamen, “Türk’üm” diyor; ev-
rak üzerinden konuşuyor. Bu evrakların üzerinde 

ne yazdığı, nüfus cüzdanları, kartlar vb., bugün 
de tartışma konusu. 2001-2002 yıllarında AB ile 
ilişkiler sebebiyle Yunanistan’da nüfus cüzdanına 
denk düşen kimlik kartının üzerinden din hane-
sinin kaldırılması söz konusu olduğunda yer ye-
rinden oynamıştı. Belki hatırlarsınız, Ortodoks 
Kilisesi “din hanesinin kalkması mümkün değil. 
‘Yunanlı’ demek ‘Ortodoks’ demek” dedi ama 
sonunda hükümet diretti ve o hane kalktı. Türki-
ye’de 2006’dan bu yana isteğe bağlı bir durum var 
ve bu Türkiye’de de tabii ki gündeme gelecektir. 
AİHM’in bu konuyla ilgili kararı var. Bir Alevi 
vatandaşın açtığı dava sonuçlandı ve AİHM da-
vacı lehine ihlal kararı verdi. Davacı din hanesine 
“Alevi” yazdırmak isteğiyle gitmişti ancak AHİM 
kararında hanenin bütünüyle kaldırılması gerek-
tiği şeklinde bir karar çıktı. 

İkinci olarak, hem dünyada hem Türkiye’de 
vatandaşlık haklar üzerinden tanımlanıyor. Bu 
çok ilginç, kimlik ile haklar arasında her zaman 
paralellik olmuyor. Kimlik olabiliyor ama haklar 
olmuyor her zaman. Örneğin, Batı Şeria’da Filis-
tinliler Ürdün pasaportlarıyla seyahat edebiliyor-
lar ama o kimlik kartı onlara Ürdün’de ikamet 
etme hakkı ya da daha başka birçok hakkı ver-
miyor. Bir kimlik var ama onunla gelen haklar 
yok. Aynı şekilde Türkiye’de de bunu Kürt va-
tandaşlarımız için söyleyebiliriz. Bir kimlik kartı 
(nüfus cüzdanı) var ama anadile ilişkin bir hak 
sorunu var. Yakın bir zamana kadar gayrimüslim 
vatandaşların, vakıflar etrafında düşündüğümüz-
de, mal edinmeye ilişkin hak sorunları vardı, hala 
birtakım sorunları var. Yani kimliği verdiğinizde 
her zaman bununla birlikte haklar geleceği an-
lamına gelmiyor; ona çok dikkat etmek lazım. 
“Kimliği verdim daha ne!” deniliyor çoğu kez 
ama öyle olmuyor. Demek ki, kimlik yani kimlik 
kartı başka haklar başka; ikisi bir arada gitmeye-
biliyor. Bugün vatandaşlık konusunda belki “el 
kitabı” diyebileceğimiz bir kitap var. Bu konuda 
çok sayıda uluslararası yayınları olan meslektaşım 
Engin Işın ve Bryan Turner’ın birlikte yayına ha-
zırladıkları “Vatandaşlığın El Kitabı” adlı eserin 
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ilk sayfasında şu ifade var: “Vatandaşlık sadece 
bir üyelik değil, aynı zamanda haklar dizisidir 
de.” Bu ikisini birlikte düşünmek önemli. Mesela 
İsrail’deki Filistinli vatandaşlar, 1948’den sonra 
orada kalmışlar ve 50’lilerdeki bir yasa sayesinde 
İsrail vatandaşı olmuşlar. Ancak hala bazı hakla-
rı yok. Sosyal haklar, toprak sahibi olma hakkı 
vb. konularda Yahudi vatandaşlar ile aynı hakları 
paylaşmıyorlar. Demek ki kimlik kartı ile vatan-
daşlık arasındaki fark çok önemli. 

Üçüncü olarak, vatandaşlık birtakım vazi-
felerle ilişkili bir konudur. Vatandaşlıkla birlikte 
gelen birtakım vazifeler var. Bazı ülkelerin anaya-
salarında buna daha çok vurgu yapılıyor. Örne-
ğin, 1982 Anayasasında buna büyük vurgu var. 
Haklar ve vazifeler sürekli birlikte ele alınıyor. 
Hâlbuki insanların vazifelerini yerine getirme-
seler bile hakları vardır. Temel hak budur zaten. 
Temel hak dediğimizde, zanlının da, suçlunun 
da hakkı vardır şeklinde düşünmek gerekir. 
1982 Anayasasında hakların vazifeler ile bitişik 
olması halen bir sorun olarak duruyor. Dolayı-
sıyla üçüncü olarak, vazifeler dizisi olarak düşü-
nebiliriz vatandaşlığı. Hatta bu konuda çalışan 
bir meslektaşım olan Füsun Üstel’in Türkiye’de, 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e vatandaşlık eğitimini 
ele aldığı “‘Makbul Vatandaş’ın Peşinde” başlıklı 
bir kitabı vardı. O mesela, Birinci Meşrutiyet’ten 
itibaren vatandaşlık eğitimini inceler ve “vatan-
daşlık eğitiminin temel özelliğinin vazifelere ya-
pılan vurgu olduğunu” söyler. Zaten Türkiye’de 
‘vatandaş’ deyince, ben hep şunu sorarım: “Va-
tandaş deyince aklınıza ilk ne geliyor?” Genellik-
le vazifeler geliyor, haklar gelmiyor. 

Yılmaz Ensaroğlu: Erkekler açısından askerlik 
geliyor.

Ayşe Kadıoğlu: Tabi, ben sınıfımda sordu-
ğumda, erkek öğrencilerim hemen “askerlik” 
diyorlar. Ancak onu yaparsanız hakkınız oluyor. 
Zaten, Türkiye’de bu yüzden vicdani ret konusu-
nu pek konuşamıyoruz. 

Dördüncü tanım daha kavramsal. Modern 
vatandaşlık tanımının en temel özelliği vatandaş-
lığı milliyet olarak tanımlaması. Vatandaşlık de-
nildiğinde milliyet anlaşılıyor. Bu tabii modern 
siyasetin en büyük özelliklerinden biri. Vatandaş, 
ulus-devlete üye olarak görülüyor. Bugün yaşa-
dığımız süreç işte tam bunun değişme, dönüşme 
süreci. Bu sadece Türkiye için böyle değil, dün-
yada da böyle. Vatandaşlık ulus-devletle olan bu 
bağını yitirmeye başlıyor. Hatta diyebiliyoruz ki 
hiç tanımlamasak mı acaba? Gerek var mı, hatta 
tanımlayacaksak da haklar temelinde tanımlasak. 
Yılmaz Bey’in sözünü ettiği, içinde benim de 
yazım bulunan kitabın başlığı odur; “Vatandaş-
lığın Dönüşümü-Üyelikten Haklara”. Vatandaş-
lığı üyelik olarak değil de belki bir haklar dizisi 
olarak tanımlamak. Anayasa’da da vatandaşlığı o 
şekilde ele almak. 

Bu milliyet konusu, sadece Türkiye’de değil 
her yerde böyle değişime uğruyor. Seyahat ettiği-
nizde, yabancı bir ülkeye gittiğinizde, ki bu he-
pimizin başına sık sık geliyor, uçaktan inmeden 
önce küçük bir kağıt veriyorlar. Bazen gümrük 
için, bazen başka bazı işlemler için, bazen de bazı 
ülkelerde olduğu gibi istatistik tutmak için. Ora-
da dikkat ederseniz, isminizi soruyorlar ve sonra 
“vatandaşlık (citizienship)” sorusu geliyor. Aynı 
soruyu bazen “milliyet (nationality)” diye so-
ruyorlar, sanki arada bir fark yokmuş gibi. Yani 
öyle algılamaya alışılmış. Modern çağın en büyük 
özelliği bu: Vatandaşlık ve milliyetçilik eş anlamlı 
olmuşlar artık. Bugün bunun yanlışlığıyla uğra-
şıyoruz; daha doğrusu bugün buna “yanlış” diyo-
ruz. Milli kimlikle olan ilişki belki de “zorunlu” 
değil “gönüllü” olmalı. Yani bir devleti nasıl ki 
dinsel bir kimliğin ele geçirmesini istemiyorsak, 
milli bir kimliğin de ele geçirmesini istemiyoruz. 
Devletin anayasasına ve değerlerine olan bağlı-
lığın belki “zorunlu” olması önemli. Ama milli 
kimliğe bağlılığın zorunlu olması gerekli değil. 
Artık bugün bunu konuşabiliyoruz. Gönüllü-
lük önemli burada. Ernest Renan’ın dediği gibi 
önemli olan irade. Artık öyle bir durum ki, ak-
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lımızın başında olduğuna, kendi aklımızla buna 
karar verebileceğimizi düşünüyoruz. Kimisi daha 
kalpten milliyetçi oluyor, kimisi olmuyor. Ama 
bu milli kimlik ile olan ilişkinin zorunluluk şek-
linde olması ve bunun anayasada yer alması bir 
sorun teşkil ediyor aslında. Bu dört tanımdan 
sonra, “haklar” deyince ne anlıyoruz? Haklar 
temelde, sivil haklar, siyasal haklar, sosyal hak-
lardır. Bunun yanı sıra kadınlara özgü bazı hak-
lardan söz edebiliriz. Örneğin, kendi bedenleri 
üzerindeki haklardan söz edebiliriz. 

Ama tabii, bütün bunların yanı sıra, bir de 
“çok kültürlülük hakları” denilen haklar söz konu-
su artık hayatımızda. Çok kültürlülük ifadesi, son 
zamanlarda çok olumsuz bir anlam kazandı. Çok 
kültürlülük deyince, sanki farklı kimlikler, birbir-
lerine değmeden, herkes kendi köşesinde yaşasın 
gibi bir anlam çıkmaya başladı. Hatta Almanya 
Şansölyesi, İngiltere Başbakanı, eski Fransa Cum-
hurbaşkanı Sarkozy, hepsi geçen yıl arka arkaya, 
çok kültürlülüğün öldüğüne, iflas ettiğine işaret 
eden konuşmalar yaptılar. Dolayısıyla çok kültür-
lülük ifadesi biraz olumsuz bir anlam kazanmaya 
başladı. Hatta o yüzden, biraz önce bahsettiğim 
Avrupa Konseyi Raporu’nu kaleme aldığımızda, 
çok kültürlülük yerine birlikte yaşamak ifadesini 
kullanmıştık. Çok kültürlülükten hazzetmediği-
mizden değil ama kavram eskidi, çok farklı yer-
lere çekildi. Mesela; İngiltere’de çok hukukluluk 
anlamına gelmeye başladı. Çok hukukluluğu sa-
vunanlar, çok kültürlülük ifadesini kullanmaya 
başladılar. Bu nedenle öyle ki, liberaller İngiltere 
gibi bağlamlarda çok kültürlülüğü eleştirir oldular. 

Türkiye’de çok kültürlülük haklarının enine 
boyuna düşünülmesi, konuşulması gerektiğini 
düşünüyorum. Yeni bir anayasa yapılırken en 
büyük vurgunun burada olmasında fayda var. Bu 
da şu demek; 66. madde gibi, hatta değiştirilmesi 
yasak olan 3. madde gibi, etnisiteye vurgu yapan 
maddelerle hesaplaşmak gerekiyor. Eğer amaç 
çok kültürlü bir vatandaşlık tanımına doğru ev-
rilmek, daha doğrusu birlikte yaşamak ise; va-
tandaşlık tartışmaları en can alıcı konu olacaktır. 

Ama tabii sadece ben bunun ulusal kimlikle, milli 
kimlikle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani 
kimliklere ilişkin bir konu deyince Türkiye’de sa-
dece Kürt meselesi ya da azınlıklara ilişkin me-
seleleri kastetmiyorum. Başörtüsü konusu da bu-
nun içindedir. Yanlış hatırlamıyorsam 2003-2004 
yılları olmalı, Türkiye’de başörtülü bir sanığa ha-
kim “Çık dışarı!” demişti. En temel haktır mah-
kemeye çıkma hakkı ve kökleri 18. yüzyıla gider. 
Sivil haklar içerisinde mahkemelerin gelişmesiyle 
bu hak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla birçok konuyu 
ele alırken, çok kültürlülük derken, içine bu da 
giriyor. Çok kültürlülükten sadece etnik köken 
anlaşılmasın, farklı yaşam biçimleri de giriyor. 

Bugün “nasıl bu işe başlanmalı?” diye düşü-
nürsek; 1982 Anayasası, Fazıl hocanın anlattığı 
gibi, çok net görünüyor. Özellikle 1924, 1961, 
1982 Anayasasına geçerken bir yerde etnik vur-
gunun giderek arttığını görüyoruz. İşte 1982 
Anayasasında 54 kez Türklüğe vurgu var. 1982 
Anayasasının belki de ikinci problemi burada. 
Birinci problem daha kapsayıcı; 1982 Anayasası 
devleti korumaya vurgu yapan bir anayasa. Bu 
1982 Anayasasının ruhu ile ilgili bir konudur. 
Anayasanın birçok yerinde, benim bildiğim 7-8 
kere, “ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlük” 
ibaresi yer almaktadır. Bir kere bunun değişmesi 
gerekiyor. Yani bireysel haklara vurgu yapan bir 
anayasa kavuşmamız gerekiyor artık. Bireyin bö-
lünmez bütünlüğü gibi bir şey diyeceğim ama bu 
fazlasıyla insanı sıkan bir konudur gerçekten. Üs-
telikte öyle bir konu ki, hani devletin milleti var 
gibi bir sıralama söz konusu orada. 

Burada önemli olan, bireysel haklara vurgu 
yapan, “nereye üyeyiz, kimiz?” sorusundan çok, 
“hangi haklarımız var?” konusunu kafaya takan 
bir anayasa. Artık Türkiye’de bunun zamanı gel-
di; daha doğrusu bence hep zamanıydı. Biliyor-
sunuz, Türkiye’de 1980 darbesinden sonra dile 
getirilen bir söz vardı: “Bu anayasa bol geldi.” 
Bence hiçbir zaman bol değildi. İstediğimiz hak-
lar, her zaman insan olmaya dair önemli haklar. 
Dolayısıyla “zamanı geldi” yanlış ifade aslında. 
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Hep zamanıydı bana sorarsanız. Dünyada da bu 
çok kültürlülük temelinde artık çok daha fazla 
konuşulduğu için bu trene atlamak gerekiyor 
artık. Yani bunun gerisinde kalmamak lazım. 
Öncelikle bireyi değil devleti korumak konusu-
nu ben her zaman söylüyorum. Örneğin, 1990’lı 
yılların başında TÜSİAD’ın Görüş dergisine 
kadının bireyselliğine vurgu yapan kısa bir yazı 
yazmıştım. “Alaturkalık ile İffetsizlik Arasında 
Birey Olarak Kadın”dı başlığı. Orada da bir şe-
yin altını çizmiştim: “Sadece kadını korumak 
üzerinden gitmemek gerekiyor, aslında kadının 
kendisini korumasına izin vermek; yani kadının 
kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayabilecek 
koşulları hazırlamak. Bu, kadını korumaktan 
çok daha önemli.” Tabii ki, şiddete karşı kadını 
korumak önemli ama kadının iki ayağı üzerinde 
durmasını sağlamak da bir o kadar önemli. Ve 
sonradan düşündüm ki aynı konu Cumhuriyet 
için de geçerli. Yani bugün Türkiye’de Cum-
huriyeti korumak, muhalefetin de vizyonunu 
kısıtlayan bir şey. Artık korumak değil geliştir-
mekten söz etmemiz gerekiyor. Geliştirmek için 
de bazı şeyleri değiştirmeye cesaretinizin olması 

gerekiyor. Yani bu koruma diskuru gerçekten 
sorunlu. Türkiye’de kadınların da, Cumhuriye-
tin de başına ne geliyorsa aslında onu korumak 
ve kollamak isteyenlerden geliyor. Bu koruma 
diskurunu bir kenara bırakıp, gelişmeye, geliş-
tirmeye odaklanmak gerekiyor. İkinci söylemek 
istediğim; bu etnik vurgunun, yani bu Treitshcke 
usulü vurgunun kalkmasının ve hak temelli bir 
anayasa yapmanın zamanı gelmiş ve geçmiştir 
Türkiye’de. Bunu vurgulamak isterim. Yani hak 
ve vazife arasındaki bu kilitlenmeyi bu bir arada 
olmayı kırmanın zamanıdır. İnsanlar tüm vazi-
felerini yerine getirmeseler de, onların hakları 
olduğunu hatırlamamız gerekiyor. İnsan olmaya 
dair bir şeydir insanın hakkı olması; yani iyi in-
san diye hakkı yok insanların, kötü insanın da 
hakkı vardır. Temel hak dediğimiz budur. 1982 
Anayasasında vazife ve hak arasında çok ciddi bir 
bağ var ve bunun kırılması gerekiyor. Bunu ben 
ek olarak söylüyorum. Diğerleri zaten Fazıl ho-
canın metninde çok açık bir şekilde var. Mesela 
66. maddeyle olan sorun, çok açık biçimde dile 
getirilmiş burada. O sebeple ben burada söyleye-
ceklerime son vereyim.

Ayşe Kadıoğlu: 
“Vatandaşlık ve 
milliyetçilik eş 
anlamlı olmuşlar 
artık. Bugün 
bunun yanlışlığıyla 
uğraşıyoruz; daha 
doğrusu bugün 
buna “yanlış” 
diyoruz.“
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Levent Korkut: Yeni anayasayı düşünürken 
bakmamız gereken bir nokta da, anayasaların bir 
gelecek vizyonu, bir gelecek perspektifi de olma-
sı gerektiğidir. Yani “Anayasa’nın geleceğe bakışı 
nedir?” diye sormak lazım. Anayasa yapıldığı za-
man, bence ilk sorulardan biri bu olmalı. Vatan-
daşlık meselesine bu açıdan bakıldığında, dünya-
daki küreselleşme eğiliminin çok güçlü bir eğilim 
olduğunu ve toplumların hızlı bir şekilde etni-
site, din, dil açısından karıştıklarını ve bunların 
yeni sorunlara vücut verdiğini artık görüyoruz, 
ki bu Türkiye için de geçerli. Daha bir ay olmadı, 
Türkiye’de yabancıların mülk edinmesine ilişkin 
bazı esaslar belirlendi. Ben kayıtlara baktım, her 
yıl Türkiye’de beş ila on bin kişi evlilik yoluyla 
vatandaş oluyor. Bu sayılar eskiden yüzlerde iki 
yüzlerdeyken bir anda on binlere geldi. Yani ge-
lecekte yüz binlere iki yüz binlere gidecek ve biz 
daha çok özellikle komşu topraklardan ve ülke-
lerden gelen kişilere burada yer vereceğiz. Vatan-
daşlık konusunda, soy ve toprak ilkesi dışında 
yeni bir ilkenin çıktığını görüyoruz şimdi; ika-
met ilkesi. Yani ikameti olanlara artık vatandaşlık 
verilmeye başlandı dünyada. Biz bu gerçekleri 
görmeden geriye bakarak ilerleyemeyiz. Bunu 
artık rasyonel bir şekilde kabul etmemiz lazım. 
Buna uygun bir model hazırlayalım ki, Türkiye 
geleceğinde, geçmişinde yaşadığı dar görüşlülük-
ten kaynaklanan sorunları yaşamasın. Bunu da 
anayasa yapıcılara iletmek lazım. Öyle bir anaya-
sa yapılsın ki, bize perspektif versin, daraltmasın 
önümüzü, genişletsin. Kaldı ki, siz de uygularken 
böyle yapıyorsunuz. Bakın işte mülkiyet yasası 

çıkarttınız, bir sürü yabancı gelecek bu ülkeye, 
onlara biz Türk mü diyeceğiz? Bu bir bakış açısı 
olabilir diye düşünüyorum.

SORU-CEVAP

Yılmaz Ensaroğlu: Bir kaç arkadaştan soru 
alalım. Arkadaşımıza mikrofon ulaşıncaya kadar 
ben hızlıca birkaç sorumu sorayım. Anayasa de-
nilince, ben bir vatandaş olarak daha çok şunu 
düşünüyorum: Bir tarafta devlet var, bir tarafta 
ben varım. Bu anayasa aslında ikimiz arasındaki 
bir sözleşme. Hatta bu bile bana sorunlu geliyor; 
çünkü bu durumda devletin benim karşımda bir 
tüzel kişilik olarak dahi olsa hak sahibi olmasını 
kabul ediyorum demektir. Bu ne kadar doğru bir 
şeydir? Çünkü aslında devlet bana hizmet için 
var olan bir araçtır. Benim oluşturduğum, bizim 
oluşturduğumuz, bireyler olarak oluşturduğu-
muz bir araçken; anayasa denilen metinle, bir 
sözleşmeyle, onu da o belgenin bir tarafı haline 
getiriyoruz. Ama o gücü de elinde tuttuğu için 
daha sonradan bizi kısıtlayan, ortadan kaldıran, 
bizi tanımlayan çeşitli düzenlemelere dahi gidi-
yor, gidebiliyor. Bizim tarihimizde bunun pek 
çok örneği var. Mesela; “devletin ülkesi”, “dev-
letin milleti” derken aslında Başbakan Erdoğan 
epeyce anayasa ihlali yapıyor. İkide bir “benim 
ülkem” diyor; oysa onun ülkesi yok. Ülke, devle-
tin ülkesi; yani milletin devleti yok, yani biz dev-
lete aitiz. Bu “devletin milleti ve ülkesiyle bölün-
mez bütünlüğü” diyerek geçiştirdiğimiz şey daha 
çok Kürtlerle ilgili tartışılan bir şey ama aslında 
bizi yok eden ve bizi devlete izafe eden bir ifade. 
Dolayısıyla bu mantalite değişmediği sürece, biz 
gerçekten hak sahibi olabilir miyiz? Yani nasıl bir 
anayasa olursa biz hakikaten kendimizi güvende 
ve gerçekten hakkın sahibi, hakkın öznesi olarak 
görmüş olacağız? Bu çerçevede “anayasal vatan-
daşlık” ve “anayasal yurtseverlik” gibi kavramlar 
çıktı son yıllarda ya da biz yeni duyduk. Kısaca 
da olsa bilgi edinmemiz açısından bu kavramları 

Hak temelli bir anayasa yapmanın zamanı 
gelmiş ve geçmiştir Türkiye’de. İnsan olmaya 

dair bir şeydir insanın hakkı olması; yani iyi 
insan diye hakkı yok insanların, kötü insanın 
da hakkı vardır. Temel hak dediğimiz budur. 
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açarsanız sevinirim. Bir de vatandaşlık ile ilgili 
hiçbir hükme, tanıma yer vermeyen anayasaların 
sayısının artması neyin göstergesidir? Bunu nasıl 
yorumlamak, okumak gerekir? Evet dileyen dile-
diği soruya cevap verebilir ama birkaç arkadaştan 
daha soru alalım ondan sonra siz cevap verirsiniz.

Dinleyici: Hocam ben Fazıl Hüsnü Erdem 
Bey’in bir sözüne atıfta bulunmak istiyorum. 
Dedi ki: “Bediüzzaman Said Nursi, Türk milli-
yetçiliği vurgusuna karşı çıkmamıştır, tıpkı Ab-
dullah Cevdet gibi.” Oysa ben onun eserlerini 
okuduğumda şunu görüyorum. Mesela bir yerde 
diyor ki: “Azametli ve bahtsız bir kıtanın (Asya) 
talihsiz ve değerli bir devletin (Osmanlı) fakat sa-
hipsiz bir kavmin (Kürt kavmi) reçetesi İttihat-ı 
İslam’dır.” Bediüzzaman Said Nursi etnik milli-
yetçilik peşinde koşmadığından dolayı, milliyet 
anlayışını bir İslam anlayışı olarak gördüğünden 
dolayı, bu meseleye bu bağlamda bakmıştır. Za-
ten 1925’ten sonra özellikle bu milliyetçilikle ilgi-
li çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. 1925’te Mus-
tafa Kemal ile yaptığı tartışmayı biliyorsunuzdur. 
Sonrasında trene binerek Van’a doğru gitmiş ve 
1925 yılında da Barla’ya sürülerek, 1960 yılına 
kadar hayatını böyle geçirmiştir. Salt milliyetçilik 
anlayışına da hiçbir zaman olumlu bakmamış-
tır. Mesela Ziya Gökalp diyor ki; “Kızıl elma”. 
Said Nursi “Ben” diyor, “Ziya’nın binlerce kızıl 
elmasını bir kelle soğana değişmem.” Bu bağlam-
da Hocamın değerlendirmede bulunmasını rica 
ediyorum. İnşallah Bediüzzaman ile ilgili farklı 
çalışmaları olur, bu perspektiften bakma imkanı 
olur. Teşekkür ediyorum efendim.

Dinleyici: Benim de özellikle Ayşe Hocamın ce-
vaplandırmasını istediğim bir sorum var. Vatan-
daşlığın, “citizenship” ve “nationality” kavramla-
rından hareketle, ulus-devlet ile ilintilendirilen 
bir kavram olduğunu, ayrıca bunun bir değişim 
sürecinden geçtiğini söylediniz. Aslında bu Av-
rupa Birliği bağlamında ortaya çıkmış bulunu-
yor. “Multi-layered citizenship” diye bir kavram 

kullanıyor bazı akademisyenler. “Çok katmanlı 
vatandaşlık”. Mesela; Federal Almanya’da federal 
düzeyde bir vatandaşlık, ulusal ölçekte bir va-
tandaşlık ve bir de Avrupa ölçeğinde vatandaşlık 
kavramı var. Benzeri bir durumun aslında Türki-
ye’de de uzun dönemdir tartışıldığına tanık olu-
yoruz. Alt-kimlik ve üst-kimlik tartışmasını bu 
vatandaşlık bağlamında sürdürebilir miyiz? Tür-
kiye’de veyahut genel olarak bölgede dünyanın 
başka bir yerinde bu “çok katmanlı vatandaşlık” 
tartışmasını kimlikle ilintili bir tartışma olarak 
sürdürebilir miyiz? Yeni anayasada bu yönde bir 
düzenleme veya öneri getirilebilir mi? Teşekkür 
ediyorum.

Dinleyici: Çok teşekkürler. Levent Hocama 
bir soru ve biraz da katkı anlamında bir şeyler 
söylemek istiyorum. Levent Hoca yeni yapılacak 
anayasada vatandaşlık tanımının yapılmamasının 
daha doğru olduğu noktasında bir görüş beyan 
etti. Ben bu görüşe katılmakla beraber bu gö-
rüşün, resmi ideolojinin bizim zihinlerimizde 
bırakmış olduğu “hastalıkları” tedavi edemeye-
ceği, mevcut sorunlarımızı çözemeyeceği nokta-
sında bir inanca sahibim. Zira resmi ideolojinin 
zihinlerimize nakşettiği bir egemen kültür anla-
yışı var ve bu egemen kültür anlayışı da bugün 
kendini Türk kültürü olarak bize dayatmakta. 
Yeni anayasada Türkiye’de mevcut etnik yapıla-
ra sahip insanların anayasada korunmaması veya 
kimliklerinin teminat altına alınmaması halinde 
mevcut egemen kültürün rüzgarıyla yaşamamı-
za devam edeceğimiz noktasında bir düşünce ve 
inanca sahibim. Bu anlamda mevcut zihinsel has-
talıklarımızın minimize edilmesi noktasında veya 
buna hizmet edeceği düşüncesiyle yeni anayasada 
mevcut etnik yapıların anayasal vatandaşlık tanı-
mı yapılırken birer birer sayılması ve bunun belli 
bir süre anayasada korunması gerektiği düşün-
cesindeyim. Ancak bu şekilde resmi ideolojinin 
zihinlerimize nakşettiği o egemen kültüre karşı 
kendimizi muhafaza etme ve adil-eşit bir yaşam 
zeminini yakalayabiliriz. Teşekkürler. 
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Dinleyici: Ben de Fazıl Hocama bir soru sor-
mak istiyorum. Türkiye’de son 10-12 yıl içerisin-
de, yeni anayasacılık hareketi anlamında epey bir 
çalışma yapıldı ve yeni taslaklar ortaya çıkarıldı. 
Sondan başlayacak olursak Özbudun taslağı, 
Barolar Birliği taslağı, Odalar ve Borsalar Birliği 
taslağı, -gerçi tam bir taslak değil ama- TÜSİ-
AD çalışmaları. Oralarda vatandaşlığa yaklaşım 
nasıldı? Ona dair biraz bilgi verebilir misiniz? 
Teşekkür ediyorum.

 
Dinleyici: Ben bilhassa Fazıl Hüsnü Erdem Ho-
ca’dan öğrenmek istiyorum. Benim kanaatime 
göre Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş yapısı itiba-
riyle, modernleşme ve medenileşme hedefinde 
kurulmuş bir devlet. Bu yapısı itibariyle kurulan 
bütün bakanlıklar kuruluş kanunları itibariyle, 
hep bu modernleşme ve medenileşme tarzı içeri-
sinde kurulmuş. Milli Eğitim Bakanlığını açıyo-
ruz, kuruluş kanununda Kemalist ilkeler çerçeve-
sinde birtakım öngörüler ve hedefler konulmuş. 
TRT’ye bakıyoruz, TRT’de de aynı kavramlar 
var. Milli Savunma Bakanlığına bakıyoruz, aynı 
kavramlar var. Diyanet İşleri Başkanlığına bakı-
yoruz, aynı kavramlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıy-
la şimdi 2000’li yıllarla beraber başlayan süreçte, 
uluslararası anlaşmaların verdiği bir ivmeyle Tür-
kiye ray değiştiriyor veya makas değiştiriyor. Bu 
çerçevede devletin, vatandaşını modernleştirme 
hevesine, yeni yapılacak anayasa ne kadar engel 
koyacak? Devletin bu modernleşme ve medeni-
leştirme hevesini ne kadar devre dışı bırakacak? 
Bu birinci sorum. İkincisi de liberal dünyada 
devlet ve vatandaş hukuk önünde eşit statüde 
mütalaa ediliyor. Dolayısıyla vatandaş hakların-
dan ziyade insan haklarının ön plana geldiği bu 
dönemde, yeni anayasada devlet ile vatandaşı na-
sıl eşit bir statüde tanımlayacağız? Bunun açılma-
sını talep ediyorum. Teşekkür ederim.

Ayşe Kadıoğlu: Anayasanın meselesi, vatan-
daşın kim olduğundan ziyade, haklarının ne 
olduğu olmalı aslında. Anayasanın bizim kim 

olduğumuzu söylemesine gerek yok. Benim söy-
lemek istediğim şu: Haklarımız üzerinde daha 
fazla bölüm olması, buna daha fazla vakit ve yer 
ayrılması. “Anayasal vatandaşlık” konusunu dile 
getirdiniz, bu tabii ki çok önemli. Anayasal va-
tandaşlık konusunun kuramsal arka planına hiç 
girmeyeyim ancak şöyle söyleyeyim: Bir yerde 
vatandaşlık ile milliyet arasındaki ilişkinin ko-
parılmasından söz ediyorsak, bu “evlilik” bir 
“boşanma”yı gerektiriyorsa, şu anda “şiddetli bir 
geçimsizlik” varsa, orada gerçekten bu şekilde 
bakılabilir buna. Anayasal vatandaşlıktan kaste-
dilen aslında ortak bir anayasanın değerlerinde 
buluşmak. Bizi buluşturan şey kim olduğumuz 
değil, bu anayasada ifade edilen değerlerde bir 
araya gelmemiz. Yani buluşma noktasının ana-
yasa olması. Milli kimlik değil haklara dayalı 
bir anayasa olması. Bu konu bence çok önemli; 
onun için de Anayasa’nın uzlaşıyla yapılması ko-
nusu sürekli gündeme geliyor. O yüzden, nasıl 
yapıldığı konusunu ben de önemsiyorum. 

AB bağlamıyla ilgili olarak da şunları söy-
leyeyim: “Çok katmanlı vatandaşlık” oldukça 
önemli bir konu ancak bu konulara çok gir-
medik. Ancak hemen şöyle bir örnek vereyim: 
Yanlış hatırlamıyorsam, 89-90 yıllarıydı; Sosyal 
Demokrat Parti şunu demişti: “Schleswig-Hols-
tein eyaletinde Norveç ve İrlanda gibi altı ülke-
nin vatandaşlarına - Almanya’da eğer beş yıldır 
yaşıyorlarsa - eyalet seçimlerinde oy verme hakkı 
verilsin”. Bu karar Eyalet Meclisinden geçti an-
cak Hristiyan Demokratlar “Böyle bir şey olamaz 
çünkü Anayasada oy verecek olan kişi Alman’dır. 
Dolayısıyla Alman olmayanlar vatandaş olamaz-
lar, hiçbir seçimde oy veremezler.” dediler. Hris-
tiyan Demokratlar Eyalet Meclisinin kararını 
Anayasa Mahkemesine götürdüler ve Anayasa 
Mahkemesi Sosyal Demokratların o kararını ip-
tal etti. Almanya AB Anlaşması’nı imzaladı ve o 
haklar, sadece altı ülkenin vatandaşlarına değil, 
bütün AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına verildi. 
Dolayısıyla orada, aslında Anayasa Mahkemesi-
nin kararını tamamen kaldırıp bir kenara atan bir 
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gelişme oldu. Orada kimin vatandaş olduğunun 
kararını Anayasa Mahkemesi değil AB Anlaşması 
verdi. Dolayısıyla Levent Bey’in biraz önce söyle-
diği gibi, giderek Adalet Divanı ve AİHM karar-
larına bakarsanız, özellikle Adalet Divanı AB için 
mevzuatı düzenlediğinden, vatandaşlığa ilişkin 
haklarda tek tek davalara bakıldığında, giderek 
oturma izninin öne çıktığını görüyorsunuz. 

Levent Korkut: Öncelikle “anayasal vatandaş-
lık” kavramı ile ilgili konuşmak istiyorum. Ana-
yasal vatandaşlık bir anlayış olarak günümüzdeki 
vatandaşlık anlayışının çok ilerisinde bir bakış. 
Fakat gelecekte dünyada anayasal vatandaşlık ne 
kadar kabul görür, o konuda çok emin değilim. 
Çünkü anayasal vatandaşlık, biraz önce yaptığım 
ayrımda cumhuriyetçi ve modernist bir yaklaşımı 
da içeriyor, yani onun ürünü. Toplumda oluşmuş 
değerler ve o değerler çevresinde birleşmeyi ifa-
de ediyor ki, zannediyorum gelecekte biz bunun 
da ötesinde bazı şeyleri konuşuyor olacağız. Yani 
anayasal vatandaşlık, gelecek dönemlerde yeterli 
olmayabilir. Biraz önce soru soran arkadaşların 
da bahsetmiş oldukları, o katı modernist çerçeve-
nin dışında insanların farklı etnik, kültürel, dini 
değerleri serbestçe yaşayabilmelerini ne kadar 
sağlar bunu tartışmak gerekir. Ama şu anda Tür-
kiye’deki vatandaşlık anlayışına göre çok daha iyi 
bir vatandaşlık anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. 
Ayrıca ben şahsen anayasal vatandaşlık kavramı-
nı çok kullanmıyorum. Benim kullandığım daha 
çok “çok kültürlülük ve çoğulculuk”. Tabii biz 
burada vatandaşlığın teknik tanımı üzerine bir 
konuşma yaptık. Ama bunun ötesinde şunu da 
kavramak gerekir: Bu vatandaşlık tanımı mese-
lesinin ötesinde bütün anayasal sistem içerisinde 
vatandaşlığın nasıl algılandığı çok önemli. Yani 
vatandaşlık tanımı yapan maddenin ötesinde bel-
ki anayasanın yüzde yüzüne yakın kısmı vatan-
daşlığa ilişkin sonuçlar oluşturuyor. Öncelikle ya-
pılacak anayasada tanım olmamalı ama mutlaka 
çoğulculuk ilkesine yer verilmeli; çok kültürlülü-
ğe ilişkin düzenlemeler yapılmalı; farklı din, dil 

grupları için gerekli haklar verilmeli ve anayasa-
nın felsefesi ve somut hükümleri bu esaslar çerçe-
vesinde düzenlenmelidir. Bütün bunlarla birlikte, 
“vatandaşlık tanımının yapılmaması” ancak bir 
değer ifade edebilir. Yoksa soruda da belirtildiği 
gibi, çok haklı olarak - yani siz vatandaşlık tanımı 
yapmasanız dahi, anayasanın diğer kısımları tu-
tarlı olmazsa - bunun fazla bir anlamı olmaz. 

Anayasa altı mevzuat da burada çok önemli 
ama şu da bir gerçek ki, bir anayasaya etnisite-
leri, dinleri filan koysak da aynı tehlike mevcut. 
Etnisiteden, dinden, farklı etnik gruplardan 
bahseden ama pratiği öyle olmayan anayasalar 
da var. Yani anayasa kağıt üzerinde kalabiliyor. 
Bunu kağıt üzerinde kalmaktan kurtaracak şey, 
anayasanın kendi iç mantıksal tutarlılığı ve güçlü 
olmasıdır. Ayrıca anayasanın yapısının ve onun 
alt mevzuatının da ona göre hazırlanmış olması 
gereklidir. Dolayısıyla, tanımlamakla her iş bit-
miyor; diğer unsurlar da çok önemli. Burada ben 
şuna da çok önem veriyorum: Anayasa yapımı 
meselesini çoğunluk-azınlık mücadelesi olarak 
görmemek gerekiyor. Önemli olan, vatandaşların 
anayasa konusunda ikna olmaları ve tartışabilme-
leridir. Mesela, biz 2007 yılında anayasa yapmayı 
başaramadık ama çok iyi bir şey oldu; insanlar 
tartışa tartışa bir miktar açıldı yani tartışmalar ile 
tabu konularına girilmiş oldu. Dolayısıyla tartış-
mak çok önemli. Toplumda, bunu ne kadar çok 
tartışırsak o kadar iyi sonuçlara ulaşabiliriz. Sı-
radan insanın görüşü, halkın görüşü, halkın ta-
lepleri, duyguları, onun anayasaya yansıması çok 
önem taşıyor. Bütün bunlarla birlikte bir anayasa 
anlam kazanabilir. Sadece tanım yapmak-yap-
mamak, çok kültürlü bir tanım yapmak-milli-
yete dayalı bir tanım yapmak sorunu çözmeye 
yetmiyor. Bunların hiçbiri işe yaramayabilir. O 
mantıksal tutarlılığı vermek lazım. Benim söyle-
miş olduğum “tanımlamama”, bir uzlaşı noktası 
olarak anlamlı. Partiler tanımlamamakla belki bir 
başlangıç yapabilirler, bazı şeylerden uzaklaşabi-
lirler. Yoksa mutlaka diğer unsurlar olmalı yani 
çok kültürlülük, çoğulculuk, temel hak ve özgür-
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lükler ve özellikle kültürel haklar, kültürü geliş-
tirme hakkı, devletin bu kültürel haklarla olan 
ilişkisi; bunların hepsi hüküm olarak kurulmalı 
ve güvenceye alınmalıdır. Ancak o zaman bir an-
lam ifade eder bu değişiklik. 

Fazıl Hüsnü Erdem: Anayasaya bizim ile 
devlet arasında bir sözleşme gibi bakmak bence 
yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü bu yaklaşımda 
devleti sözleşmenin bir tarafı yaparak ona bir 
önem ve bir değer atfetmiş oluruz ki, bu düşünce 
anayasaların tarihsel olarak da hikmet-i vücudu-
na aykırı bir yaklaşım olur. Oysa liberal anaya-
sacılıkta anayasalar, insanların, toplumun kendi 
aralarında yaptığı bir sözleşme olarak kabul edi-
lir. Bizimle devlet arasında değil, bizim kendi 
aramızda yapmış olduğumuz bir sözleşmedir. Bu 
sözleşmeyi yapmamızın sebebi de, bizim adımıza 
bizi yönetenlerin yetki sınırlarını belirlemek ve 
bizlerin hak ve özgürlüklerini yönetenler karşı-
sında güvence altına almaktır. Çünkü devletin 
kendisi bir güçtür, bizim hak ve hürriyetlerimi-
zi ihlal edebilme potansiyeline sahip bir güçtür. 
Dolayısıyla bizim hak ve özgürlüklerimiz açısın-
dan bir tehlike arz eder. Anayasayı, bu potansiyel 
tehlikeyi denetim altına alabilmek için yapıyoruz 
ya da yapmalıyız. Özgürlükçü demokratik ana-
yasaların yapılış sebebi de budur. Anayasalara bu 
çerçevede baktığımızda, biz devleti otomatik ola-
rak ikincilleştirmiş oluruz. Vatandaşlar ile devleti 
eşitlemek değil, vatandaşlar arasında eşitliği ön-
görmek ve vatandaşları devlet karşısında önce-
lemek lazım. Devleti kutsayıp, yüceltmek değil, 
tam tersine bireyin kendisini ve onun onurunu 
kutsamamız, yüceltmemiz gerekiyor. Bu çerçeve-
de yeni anayasada devletin neler yapabileceğini, 
bizim adımıza egemenlik yetkisini kimlerin, han-
gi organların ne tür yetkiler kullanacağını ve ken-
di aralarındaki ilişkilerin nasıl olacağını belirleye-
ceğiz ki, devlet yetki sınırlarını aşmasın ve bizler 
de hak ve özgürlüklerimizi çok rahatlıkla kulla-
nabilelim. Bu anlamda anayasa, devlete verilen 
bir yetki beratı gibidir. Devlete tanıdığımız yet-

kinin sınırlarını tayin eden bir belgedir. Kısacası, 
anayasayı kendi aramızda gerçekleştirdiğimiz bir 
sözleşme olarak kabul etmeliyiz ve görmeliyiz ki, 
bizim ile devlet arasındaki ilişkiyi de sağlıklı bir 
zemine oturtalım. Zira ancak böylelikle devleti 
ikincil bir pozisyona itmiş ve var oluşunu bize 
borçlu hale getirmiş oluruz. 

İkinci soruya ilişkin olarak şunları söyleye-
bilirim: Vatandaşlık konusuna ilişkin bugüne 
kadar getirilen önerilere, özellikle de 2007 son-
rası anayasa önerilerine baktığımızda, çok büyük 
oranda mevcut Anayasa’dan ciddi bir kopuş ira-
desinin ve talebinin var olduğunu görüyoruz. Va-
tandaşlığa ilişkin tanımlamaların daha kapsayıcı 
ve kuşatıcı olduğunu, Türkiyelilik veya Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinden bir tanımla-
ma çabasının olduğunu biliyoruz. Kültürel kim-
lik haklarının anayasal güvenceye kavuşturulması 
konusunda çok ciddi ve yaygın bir talep olmasa 
da, en azından bu hakların kullanımını engelleyi-
ci önerilerin olmadığını da söylemek gerek. Hiç 
şüphesiz bütün bunlar çok olumlu gelişmelerdir.

Son olarak Bediüzzaman’a ilişkin değerlen-
dirmede ben Türk milleti lafını kullandım, Türk 
milliyetçiliği demedim. O dönemde Bediüzza-
man’da da, Abdullah Cevdet’te de benzeri yakla-
şım görüyoruz. Türk milleti ya da Türk vatandaş-
lığı kavramına itirazları yok. Batılıların algıladığı 
ve isimlendirdiği şekliyle Türklük tanımına kimse 
itiraz etmiyor. Batılılar Türklüğü nasıl algılıyor? 
Bütün Anadolu’da yaşayan halkları ifade eden 
bir kavram olarak kullanıyorlar. Şayet Türklük 
devlet katında da bu şekilde algılansa ve uygula-
ma da buna paralel olarak gelişseydi, yani bütün 
kültürel kimliklerin kendilerini ifade ve geliştir-
me imkânları tanınmış olsaydı, sadece bu tanım-
lamadan dolayı problem çıkmazdı. Nitekim o 
dönemin kimi Kürt entelektüelleri, münevverleri 
de meseleye bu çerçevede bakmışlar. Mesela Ab-
dullah Cevdet bir Ermeni ile muhaveresinde ona; 
“Osmanlı” tabirinin yıprandığını, bu tabirin is-
tibdatla anıldığını, dolayısıyla bu yıpranmış tabi-
ri bir taraf bırakıp kirlenmemiş yepyeni bir tabir 
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kullanalım diyor ve “Türk” tabirini öneriyor. Bir 
Kürt olan ve Kürtlerin kimlik haklarını savunan 
bir aydının “Türk vatandaşı” olarak anılmaktan 
rahatsız olmaması anlamlıdır. Çünkü Abdullah 
Cevdet, Türk vatandaşı olmasının, kendi Kürt-
lüğünü inkâr anlamına gelmeyeceğini düşünüyor 
ve öyle algılıyor. Mardin mebusu da benzer şey-
ler söylüyor. Bugün için de aynı değerlendirmeyi 
retrospektif olarak yapanlar var. Bundan birkaç 
yıl önce BDP’li bir siyasetçi ile yapılan söyleşi-
de bu siyasetçi, şayet Türklük, Anadolu’daki di-
ğer unsurların inkârı ve onların bastırılıp asimile 
edilmeleri üzerine kurulu olmasaydı, sadece bu 
isimlendirmeden dolayı problem çıkmazdı diyor. 
Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Cumhuriyet 
tarihi boyunca Türklük çoğunlukla ve genellikle 
etnik bir kimliğe referansla kullanıldı. Buna bağlı 
olarak da, diğer kimliklerin ret, inkâr ve bastı-
rılmasında araçsallaştırıldı. Anayasalar, kanun-
lar, kurucu elitin açıklamaları, yargı kararları ve 
idari pratik hep bu doğrultuda gelişti. Bütün bu 
nedenlerden ötürü, artık vatandaşlığı Türklükle 
tanımlamak mümkün değildir. Yeni anayasada ya 
Türkiyelilik veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
lığı gibi kapsayıcı ve kuşatıcı bir tanım yapacağız 
ya da vatandaşlığı hiç tanımlamayacağız.

Yılmaz Ensaroğlu: Evet, çok teşekkür ederiz. 
Değerli misafirler; vatandaşlık maddesini, ko-
nusunu bir analiz ve panel konusu yapmamızın 
altında yatan temel sorunu zannediyorum bi-
raz daha ayrıntılı olarak görmüş olduk. Türkiye 
Cumhuriyeti bir imparatorluk bakiyesi, çok dil-
li, çok dinli, çok etnisiteli bir toplumun üzerine 
kurulmuş ve bu toplumdan da yepyeni bir ulus 
inşasına başlamış; bunu da resmi ideoloji olarak 
benimsemiş bir devlet. Dolayısıyla anayasa em-
riyle herkes Türk ilan ediliyor, vatandaşlığı evli-
lik yoluyla alıyor ya da ilk dönemlerde Türklük 
din üzerinden tarif ediliyor. Müslüman Kürtler, 
Araplar birdenbire anayasa emriyle ya da kong-
relerde Türk ilan edilirken, gayrimüslim Türk-
men unsurlar Türklüklerini kaybediyorlar. Bu 

önümüzde bir sorun. Yani anayasada Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağ-
lı herkesi Türk olarak tanımlayan, ilan eden bir 
madde var ve bu maddenin yeni anayasada bir 
sorun oluşturacağı açık. Dolayısıyla ben bitirir-
ken şunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu 
maddeden, zannediyorum en fazla etnik olarak 
da Türk olanların rahatsız olması lazım. Siz bir 
çırpıda Kürt’ü, Arap’ı, Laz’ı, Çerkez’i herkesi 
Türk ilan ediyorsunuz. Türk’ü çok üstün görü-
yorsan da beni rahatsız eder, üstün görmüyorsan 
da rahatsız eder. Çünkü Türk olmayan birtakım 
insanları Türklüğe mahkûm etmek çok açık bir 
biçimde karşı çıkılması gereken bir şey. Ama top-
lum da bunun üstüne çok kafa yormuş, düşün-
müş değil. O yüzden ben diyorum ki: “Vatandaş 
anayasana sahip çık!”. Özellikle de bu vatandaş-
lık maddesi ile ilgili herkesi, hepimizi tanıyan/
tanımlayan bir madde olmasa dahi, en azından 
hiçbirimizi inkâr etmeyen, hiçbirimizin varlığı-
nın önüne engel oluşturmayan bir düzenlemeye 
bizim toplum olarak, vatandaşlar olarak sadece 
Uzlaşma Komisyonunu değil; siyasileri, medyayı 
ve sivil toplum aktörlerini zorlamamız gerekir. 
Toplantının ve bu analizin en azından bu doğ-
rultuda bir işlev görmesi umuduyla, katıldığınız 
için, katkılarınız için sizlere teşekkür ediyorum. 
Ayrıca hepsi de günübirlik Ankara dışından bu 
toplantıya gelip, görüşlerini, değerlendirmeleri-
ni bizlerle paylaşan Fazıl Hüsnü Erdem, Levent 
Korkut ve Ayşe Kadıoğlu’na SETA adına, sizler 
adına teşekkür ediyorum.



Yeni anayasa yapım sürecinin yaşandığı bugünlerde, vatandaşlık kavramı ve 
özellikle de bu kavramın kültürel kimliklerle olan ilişkisi, en fazla ilgi gören 
ve tartışılan konu başlıklarından birini oluşturuyor. Vatandaşlık başlığının, 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nu en fazla meşgul eden ve mutabakat konu-
sunda onu en fazla zorlayan konu başlıklarından biri olduğu da anlaşılıyor. 

SETA, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Hüsnü 
Erdem tarafından hazırlanan “Yeni Anayasaya Doğru: Vatandaşlık” konulu analiz 
çerçevesinde, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. 
Levent Korkut’un yer aldığı bir panel düzenledi. Panel’de “Osmanlı ve Türkiye ana-
yasalarında vatandaşlık konusu nasıl düzenlenmiştir? Dünya anayasalarında vatan-
daşlık maddesi hangi kavramlar esas alınarak yazılmıştır? Yeni bir anayasa yazım 
süreci yaşayan Türkiye’nin yeni anayasasında vatandaşlık konusu nasıl düzenlen-
melidir?” gibi sorulara yanıtlar arandı.
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