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12 Haziran 2011 seçimleri öncesi topluma ‘Yeni Anayasa’ taahhüdünde bulunan 
ve 24. Dönem TBMM’de Grubu bulunan dört siyasi parti, seçim öncesi verdikleri 
sözü yerine getirmek üzere bir araya gelmiş ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in baş-
kanlığında, her partiden üçer üyenin katılımıyla Anayasa Uzlaşma Komisyonunu 
kurmuşlardır. 19 Ekim 2011 günü çalışmalarına başlayan Komisyon, 2012 yılı so-
nuna kadar anayasanın yazım sürecinin tamamlanması hedefini gerçekleştiremese 
de, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmüş, toplumun yeni anayasa beklentisini 
yerine getirebilmek için bugüne kadar toplam 170’in üzerinde maddeyi ele almıştır. 
Günümüzde geldiğimiz noktada ise, yeni anayasa çalışmalarının geleceğinin tartışıl-
dığını görmekteyiz. 

SETA, anayasa çalışmalarının vardığı noktayı, bundan sonra yapılacak çalış-
maları ve beklentileri ele almak amacıyla Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerinden 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Cum-
huriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen ve Barış ve 
Demokrasi Partisi (BDP) Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın konuşmacı olarak yer 
aldığı bir panelle, yapılan çalışmaları ve beklenen gelişmeleri tartışmaya açtı. 

Günümüzde 
geldiğimiz 
noktada, 
yeni anayasa 
çalışmalarının 
geleceğinin 
tartışıldığını 
görmekteyiz. 
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Yılmaz Ensaroğlu: Hepiniz hoş geldiniz. Bü-
tün dünyada anayasalar temel/insan hak ve öz-
gürlüklerini güvence altına alan toplumsal sözleş-
meler olarak tarif edilir. Ama bu ülkede anayasa-
lar, genellikle askerlerin ve silahlı bürokrasinin ya 
siyasetin başında olduğu ya da siyasete çok ciddi 
ölçüde müdahale ettiği ara rejim dönemlerinde 
hazırlandı. Halk bu anayasaları doğru dürüst tar-
tışmadan, konuşmadan, tam bir toplumsal söz-
leşmeye dönüştürmeden, dönüştüremeden oyla-
mak ve onaylamak zorunda bırakıldı. 

1982 Anayasasının oylanmasını hatırlayanlar 
gayet iyi bilirler; o anayasa metni üzerinde sade-
ce bir tek kişinin, Darbe Lideri Kenan Evren’in, 
konuşma hakkı var idi. Oylama gizli yapılıyor idi 
ama evet ve hayır oyları için kullanılan turuncu 
ve mavi oy pusulaları öylesine ince zarflara konu-
luyordu ki, sandık kurulunun önüne geldiğiniz-
de, verdiğiniz evet veya hayır oyu dışarıdan belli 
oluyordu. Bütün bunlarla kamuoyunun tercihi 
ve iradesi ciddi ölçüde baskı altına alınmıştı. 
Halk “Ya bu anayasaya evet diyecek, bu metni 
onaylayacak ve Kenan Evren’i de cumhurbaşkanı 
seçeceksiniz ya da askeri yönetim devam edecek” 
seçenekleriyle karşı karşıya bırakılmıştı. 

Yürürlükte olan anayasa metninin içeriğine 
baktığımızda ise, 1961 Anayasasının daha da ge-

risine giden; demokrasi, hukuk devleti, laiklik, in-
san hakları ve benzeri uluslararasılaşmış kavramla-
rı önemli ölçüde bize özgü kılan, daraltan ve Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, bu Anayasa’da 
gösterilen temel hak ve hürriyetlerden yararlanma 
hakkına sahip kılan, otoriter, insan hak ve özgür-
lüklerini devletin çıkarlarına, devletin güvenliğine 
tabi kılan bir anayasa olduğunu görüyoruz. 

Günümüzde ise toplum, bütün bu tarihimiz 
boyunca ilk kez, doğrudan siyasi temsilcileri 
aracılığı ile kendi toplumsal sözleşmesini/ana-
yasasını yapma fırsatı yakaladı. Öylesine güçlü 
bir yeni anayasa talebi var idi ki, biz artık son 
yıllarda yeni anayasadan çok “nasıl bir anayasa” 
sorusunu konuşmaya, tartışmaya başlamış idik. 
Nihayet, seçim ve siyasi partiler mevzuatının 
demokratik istikrar, temsilde adalet vb. ilkeler 
açısından eksikliklerine, tartışmalı yanlarına rağ-
men çok ciddi bir temsil gücüyle oluşan mevcut 
parlamentoda grubu bulunan dört parti Anayasa 
Uzlaşma Komisyonunu oluşturdular ve bu Ko-
misyon, iki seneden beri bizim yeni anayasamızı 
yapmak üzere çalışıyor. 

Uzlaşma Komisyonunun değerli üyelerinden 
üçü konuğumuz olarak buradalar. Ben, kişisel 
olarak, Uzlaşma Komisyonunun üyelerini ve bu 
Komisyon’da görev yapan bütün arkadaşları (da-
nışman, uzman vb.), Türkiye’nin siyasi tarihin-
de, geleceğimiz açısından, devleti yeniden kuran, 
toplumsal ilişkileri ve devlet-yurttaş ilişkilerini 
yeniden düzenleyen tarihi mimarlar olarak de-
ğerlendiriyorum. Bu Komisyon çalışmalarını bir 
anayasaya dönüştüremese ya da Anayasa’da köklü 
bir değişiklikle sonuçlandıramasa bile, yaşadığı-
mız yeni anayasa süreci başlı başına çok ciddi bir 
değer taşıyor, çok ciddi bir anlam taşıyor. 

Her şeyden önce biz, “Anayasa nedir?”, “Bizi 
ne kadar ilgilendirir?” gibi soruların öneminin 
epeyce farkına vardık. Gerçi hala bazı toplumsal 
kesimler için kendilerini doğrudan ilgilendiren 
sorunlar anayasa meselesinden epey öncelikli 
ama önemli değil; zamanla bunların da aşıla-
cağına inanıyorum. Binlerce, on binlerce insan 
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sokaklara dökülüp demokratik tepkilerini göste-
rirken, yeni anayasa sürecinde Anayasa Uzlaşma 
Komisyonunun elini güçlendirecek benzer bir 
toplumsal desteği biz maalesef vermedik. İnsan-
lar bu dört partinin ya da Parlamento’nun kapı-
sını “Nerede benim yeni anayasam?” diye çok da 
aşındırmadı. Buna rağmen, Uzlaşma Komisyo-
nu, uzlaşma kültürümüze, siyasal kültürümüze 
büyük katkılar sağlayan bir çalışmayı başlattı ve 
hala sürdürüyor. Ben umuyor ve diliyorum ki, 
tüm zorluklara, siyasetin ve siyasi ilişkilerin çok 
gerilimli olmasına rağmen, Uzlaşma Komisyonu 
bu çalışmalarını sabırla ve kararlılıkla başarılı bir 
sonuca bağlar. 

Uzlaşma Komisyonunun kurulduğu günden 
beri neler yaptığına ilişkin bir özeti aynı zamanda 
bu Komisyon’da çalışmakta olan bir genç anaya-
sa hukukçusu arkadaşımızdan, Taylan Barın’dan, 
dinleyeceğiz. Taylan’ın sunumundan önce şunu 
söylemek istiyorum: Salonda bu tartışmayı dinle-
yenler var. Bunun yanı sıra, bu tartışmayı internet 
üzerinden, SETA’nın sayfası üzerinden, değişik 
yerlerden izleyecekler olacak. Bunu daha önceki 
toplantılarımızdan da tecrübeyle biliyoruz. Ben 
umuyor ve diliyorum ki, gerek konuklarımızın 
değerlendirmeleri, gerek sizlerin soru, katkı ve 
analizleri ile gerçekten verimli bir tartışma yapa-
cağız. Benim bu toplantıdan yana bir tek dileğim 
ve temennim var: Saat 13.00 olduğunda ve bu 
salonu terk ettiğimizde yeni anayasa umudumuz 
biraz daha artmış olsun. Şimdi, Anayasa Uzlaşma 
Komisyonunun çalışmalarına ilişkin sunumunu 
yapması için sevgili Taylan Barın’ı kürsüye davet 
ediyorum. Katıldığınız için tekrar hepinize çok 
teşekkür ederim. 

Taylan Barın: Değerli misafirler, hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. Bana ayrılan süre içerisinde 
kısaca “Komisyon nasıl kuruldu? Neler yaptı? 
vb. konulara ilişkin bilgiler vermek istiyorum. 
Komisyon, 19 Ekim 2011 tarihinde kuruldu. 
Kurulduğu günden bu yana da, Anayasa Taslak 
Metnini hazırlamak üzere çalışmakta. Komisyon, 

çalışmalarını dört siyasi partinin eşit sayıda kat-
tığı üyeler ile yürütmekte. Her siyasi partiden, 
Meclis’teki sandalye sayısına bakılmaksızın üçer 
üye ile toplantılarını yapıyor ve kararını da oy 
birliği ile alıyor. 

Komisyon, çalışmalarını dört aşamada ta-
mamlamayı hedeflemekteydi. İlk aşamada, ka-
tılım, veri toplama ve değerlendirme yaptı. Bu 
aşamada 67.887 kişi internet üzerinden, binden 
fazla kişi ve kurum da posta yoluyla fikirlerini 
beyan etti. Bu gelen görüşleri, içinde benim de 
bulunduğum Teknik Heyet tasnif etti. Teknik 
Heyet üyeleri olarak, gelen önerileri, Anayasa 
Uzlaşma Komisyonundaki gruplara, toplumdan 
hangi konuda ne tür talepler geldiğini kolaylık-
la görebilecekleri ve kendi önerilerini ne şekilde 
şekillendirmeleri gerektiğini anlayabilecekleri, 
özetle, önerilerin onlara rehberlik edebileceği bir 
sistem üzerine yerleştirdik. Burada, şunu ifade et-
mek isterim ki, bir tek görüş bile ziyan olmadı. 
Hepsi Teknik Heyet üyelerinin önünden geçti ve 
Heyet üyeleri bunları dört siyasi partiye de yan-
sıttı. Yani bu öneriler, siyasi partilerin Anayasa 
Uzlaşma Komisyonuna sunduğu önerilerinin 
içerisinde belirleyici bir rol oynadılar. Toplamda 
yetmiş bine yakın öneri bu şekilde tasnif edildi. 
104 üniversite burada katkı sağladı; pek çok çatı 
kuruluşu, sendika ve sivil toplum örgütü katkıla-
rını esirgemediler. 

İkinci aşama olan ilkelerin belirlenmesi ve 
metin oluşturma aşamasına ise, Mayıs 2012’nin 
başında geçildi. Burada önce ilkeler belirlendi. 
Daha sonra da Anayasa Taslak Metninin hazır-
lanmasına başlandı. Meclis burada çalışırken şöy-
le bir yöntem izledi: Çalışmaya üzerinde kolay-
lıkla uzlaşabileceği maddelerden başladı. Dünya 
anayasa yapım teknikleri arasında da en çok 
önerilen modellerden birisi budur. Daha sonra 
giderek zorlaşan maddelere doğru mesafe alma-
ya başladı. Burada ilk olarak “İnsan Onuru”nun 
anayasaya girmesi kararlaştırıldı. “İnsan Onuru” 
dört siyasi partinin de ortak katılımı ile anaya-
saya girmekle kalmadı, aynı zamanda yeni bir 
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paradigma olarak şu ifade ile anayasanın başında 
yer aldı: “İnsan onur ve haysiyeti, anayasal dü-
zenin temelidir.” 1982 Anayasası “devlet temelli 
bir anayasa” oluğu yönünde sürekli eleştirilmişti, 
Komisyon bu uzlaşısıyla yeni anayasanın para-
metresinin devletten insana doğru kaydığını, ilk 
maddesinde kabul etmiş oldu.

Komisyon, yaklaşık bir buçuk yıldır ikinci 
aşama çalışmasına devam etmekte. Komisyon 
ilk oluştuğunda üç ay gibi kısa bir sürede taslak 
metni yazabileceğini tahmin ediyordu. Çünkü 
– sizin de kanaatiniz odur diye tahmin ediyo-
rum – otuz yılı aşkın süredir anayasa tartışması 
yapmakta olan Türkiye’nin bu konuda yeterince 
birikimi olduğu ve bunu yeni bir taslak metnine 
yansıtmanın çok da zor olmadığı düşünülmekte 
idi. Fakat sonuç böyle olmadı. Bir buçuk yılı aş-
kın süredir, hatta tam olarak ifade edecek olursak 
547 gündür bu aşamadayız. 

Bu aşamada neler oldu? Meclis Anayasa Uz-
laşma Komisyonu 247 toplantı yaptı. Bu toplan-
tıların her birinin süresi yaklaşık altı saat. Sürenin 
uzamasının nedeni Meclis’in çalışmaması veya 
Anayasa Uzlaşma Komisyonunun bu konuya 
gerekli ihtimamı göstermemesi değildi. Konular 
çetrefilli olduğu, uzlaşma kültürü ve imkânımız 

da çok olmadığı için süre uzadı. Buna rağmen 
Komisyon’da 172 madde görüşüldü. Bunların 
altmışında tamamen mutabakat bulunmaktadır. 
Kalan 112 madde için de mutabakat arayışları 
devam etmektedir. Hatta o derece ki, bu Panel’de 
bulunan sayın vekiller buradan çıktıktan sonra, 
yine Meclis’te Anayasa Uzlaşma Komisyonu ola-
rak toplanıp mutabakat arayışlarına kaldıkları 
maddeden devam edecekler. 

Peki, bu altmış madde neleri kapsıyor? Esa-
sen bu altmış maddenin neyi kapsadığına ilişkin 
detaylı bir çalışma elinizdeki analizde mevcut.1 
Bu nedenle, ben sadece birkaç satır başından 
söz etmek istiyorum. Uzlaşılan altmış maddenin 
kırk üçü temel hak ve hürriyetlere ilişkin. 1982 
Anayasasının belki de en sorunlu alanı olarak ni-
telendirdiğimiz temel hak ve hürriyetler alanını 
Komisyon’un uzlaştığı metinle büyük ölçüde aş-
mak mümkün olabilir. Kalan on yedi maddeden 
dokuzu yargıya ilişkin, beşi yasamaya, diğerleri 
de sair bölümlere ilişkin. 

İçeriklerine bakacak olursak ilk önemli yeni-
lik, biraz önce belirttiğim gibi, “insan onur ve 
haysiyeti”nin Anayasa’ya girmesi ve anayasal dü-
zenin temeli olması. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin 
gündemini de meşgul eden sorunlar arasında yer 
alan, tutuklanma sebeplerinin daha da azalması 
ve netlik kazanması, çok fazla hak kaybına neden 
olan “formül karar” veya “matbu karar” şeklin-
deki mahkeme kararlarını ortadan kaldırmaya 
yönelik anayasal düzenlemeler var. Hürriyetin 
esas, sınırlamanın ise istisna olduğu, uzlaşılan 
maddeler arasında yer alıyor ve tereddüt halinde 
hürriyet lehine yorum yapılacağı ilkesi getiriliyor. 
Tedavisi cezaevinde mümkün olmayan ağır hasta 
tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin cezaevi dı-
şında yapılmaması, işkence ve zalimane muamele 
kapsamında değerlendiriliyor. Çok fazla eleştiri-
len YÖK kaldırılmıyor fakat yapısı ciddi bir de-
ğişikliğe uğruyor ve çoğulcu ve demokratik bir 

1. Taylan Barın, “Uzlaşma Yolunda: Komisyon’un Uzlaştığı 
Maddeler ve Anayasa”, SETA Analiz, Sayı 71, (Ağustos 2013)

Taylan Barın: 
“1982 Anayasasının 
belki de en sorunlu 

alanı olarak 
nitelendirdiğimiz 

temel hak ve 
hürriyetler alanını 

Komisyon’un 
uzlaştığı metinle 

büyük ölçüde 
aşmak mümkün 

olabilir. “
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yapıya kavuşuyor. Hayvan hakları ilk kez anaya-
saya giriyor. Hayvanlara eziyet ve kötü muamele 
anayasa tarafından yasaklanıyor. Çevreye zarar 
verebilecek uygulamalarda halkın karar alma me-
kanizmalarına katılmasının önü açılıyor. Asgari 
ücretten vergi alınmaması da toplumun önemli 
bir kesimini ilgilendirebilecek bir diğer mevzu. 

Komisyon, Sayın Yılmaz Ensaroğlu’nun da 
belirttiği gibi, kurulduğundan bu yana, Türki-
ye’de bir ilki gerçekleştirmeye, sivil bir anayasa 
yapmaya çalışıyor. Her ne kadar uzlaşılan madde 
sayısı şimdilik altmışla kalsa da, bunun giderek 
artacağını ümit ediyoruz. Şunun da bilinmesinde 
fayda var: Bu altmış maddeden hiçbirisi temel hak 
ve hürriyetler alanında 1982 Anayasasında benzer 
konuları düzenleyen maddelerin getirdiği düzen-
lemelerden ve yeni bir anayasacılık anlayışından 
geride kalan maddeler değildir. Hepsi 1982 Ana-
yasasını bir adım daha öteye taşıyan, daha iyileş-
tiren, temel hak ve hürriyet merkezli, insan mer-
kezli bir anayasayı öne çıkaran maddelerdir. Beni 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 

Yılmaz Ensaroğlu: Sevgili Taylan Barın’a su-
numu için teşekkür ediyoruz. Ben müsaadeniz-
le, konuklarımızı yerlerine alayım. Bugün bura-
da AK Parti adına Sayın Mustafa Şentop, CHP 
adına Sayın Rıza Türmen ve BDP adına da Sayı 
Bengi Yıldız bulunuyor. Üç vekilimiz de Uzlaşma 
Komisyonunun üyesi. Bir konuğumuz daha ola-
cak idi. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
adına davetli olan Sayın Faruk Bal, yaklaşık iki 
saat önce bir program uyuşmazlığı dolayısıyla ka-
tılamayacağını bildirdi. 

Toplantıyı açarken de vurguladığım gibi, Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonu Türkiye için gerçekten 
yeni bir tecrübe. İlk kez, farklı siyasi partilerden 
milletvekilleri bir araya gelerek, konuşarak, tartı-
şarak yeni bir anayasa yapma mücadelesi veriyor. 
Üzerlerindeki pek çok gölgeye, pek çok engele, 
zorluğa, Türkiye’deki siyasi atmosferin onların 
işini çok zorlaştırdığını yakından bilmemize rağ-
men, iyi bir performans sergilediler. Bunu çok te-

laffuz etmek istemem ama uzlaşılan 60 maddeyi 
bir tarafa bırakalım – ki, Taylan’ın da vurguladığı 
gibi, hepsi mevcut Anayasa metninden daha ileri 
hükümler/düzenlemeler içeriyor – bu Komisyon 
ve Meclis mevcut Anayasa’ya ilişkin olarak dahi 
“Bizim anayasamız budur.” dese mevcut Ana-
yasa’nın meşruiyetini ciddi ölçüde arttıracaktır. 
Türkiye, 12 Eylül darbecilerini yargılarken 12 
Eylül darbesi ürünü bir anayasayla daha fazla ya-
şamayı hak etmiyor. Yeni bir anayasa umudunu 
arttırma dileği ile panelimize geçelim istiyorum. 

Ben, izniniz olursa, vekillerimize konuşmala-
rını yapmaları için on-on beş dakika süre vermek 
yerine birkaç temel soruyla interaktif bir tartışma 
yürütelim istiyorum. Konuklarımız da cevapla-
rını o soruyla sınırlayıp spesifik hale getirirlerse, 
daha verimli bir tartışma sürdürebiliriz. 

Komisyon, Ekim 2011’de çalışmaya başlar-
ken, Temmuz 2012’ye kadar metnin oluşturul-
masını, 2012 sonuna kadar da tüm çalışmaların 
tamamlanmasını hedeflemiş idi. Ancak biz hala 
metin oluşturma aşamasındayız. Bu kadar süreye 
rağmen taslağın hala oluşturulmamasını nasıl de-
ğerlendirmek gerek? Toplumda bu konuda ciddi 
bir kafa karışıklığı var. Bu durum bir başarısızlık 
olarak mı görülmeli? Komisyon’un bu çalışma-
larını sürdürürken aldığı “bütün kararların oy 
birliğiyle alınması” gibi birtakım ilke kararları-
nın bunda etkisi var mı? Bunun yanı sıra, Ko-
misyon’un yeteri kadar sık toplanamadığını ya da 
verimli çalışamadığını düşünüyor musunuz? Ça-
lışmaya ilişkin metodolojik birtakım sorunlar ve 
engeller var mıydı? Komisyon, dış faktörlerden 
ne derece etkilendi? Geriye dönüp baktığınızda, 

Türkiye, 12 Eylül darbecilerini yargılarken 12 
Eylül darbesi ürünü bir anayasayla daha fazla 
yaşamayı hak etmiyor. 
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“Biz bir-bir buçuk yılı nasıl geçirdik?” diye kendi 
kendinize düşündüğünüzde neler söylemek ister-
siniz? Bu sorularla başlayalım. 

BİRİNCİ TUR

Bengi Yıldız: Öncelikle Anayasa Uzlaşma Ko-
misyonunun ciddi sıkıntılar yaşadığı, tıkandığı 
bir dönemde düzenlendiği bu Panel ile Komisyon 
çalışmalarına destek sunan Yılmaz Bey’e teşek-
kür ediyorum. Herkesin bu sürece odaklanması 
lazım. Çünkü bazen Toplantı ve Gösteri Yasa-
sı’nda bir sıkıntı doğuyor, bunun üzerine günler-
ce konuşuyoruz. İfade özgürlüğü, basın özgürlü-
ğü konularında günlerce konuşuyoruz. Ama bu 
özgürlüklerin şu anda bir Komisyon’da yeniden 
düzenlendiğinden pek haberdar değiliz ya da o 
Komisyon’u etkilemeye çalışmıyoruz. Hâlbuki 
tartıştığımız bütün bu konuların hepsi, tabiri ca-
izse, aslında bizim geleceğimizin tayin edildiği bir 
çalışmada ele alınıyor. Biz bu istisnai durumları 
tartışacağımıza, genel düzenlemelerle etki yarata-
bilirsek çok daha olumlu sonuçları olacaktır. 

Önümüzde iki yıllık bir çalışma var. İlk defa 
halk tarafından seçilmişlerin “Biz kendimize bir 
elbise dikelim, bir anayasa yapalım.” çalışması-
nı yürüttüğü bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla 
geçmişin bir birikimi yok. Geçmişte, birilerinin 
yapıp, önümüze koyduğu yemeği yemek zorunda 
kalmışız. Şimdi ise kendimizce bir yemek yapıyo-
ruz. “Tuzu nasıl olsun, yağı nasıl olsun” meselesi 
üzerinden çalışma yürüyor. Sürenin kamuoyun-
da tartışılmasına rağmen, bizim de eleştirmemi-
ze rağmen, ilk defa bu meseleyi tartışıyor olma-
mızdan ve yetkinin bize devredilmiş olmasından 
kaynaklı sıkıntıları yaşıyoruz. Temel sıkıntı ne-
dir? Temel sıkıntı, siyasal partilerin bulunduğu 
noktadan uzlaşma noktasına adım atmamasıdır. 
Yani “Bu devleti demokratikleştirecek miyiz yok-
sa bu devlet böyle kalsın ama biz iktidara geldiği-
mizde bunu bu şekliyle kullanalım mı?” sorusuna 
verilecek yanıttır. 

Anayasa yazımıyla ilgili çalışmalar etrafındaki 
tartışmalara baktığımızda, buradaki şahıslardan 
azade olarak söylüyorum, genel merkezlerin du-
rumu şudur: CHP “laiklik ve benzeri bir madde 
olsun” dediğinde aslında geçmişteki devlet biçi-
mini, “Ben iktidara geldiğimde hangi madde bana 
güç verecek, ben hangisinden besleneceğim?” ar-
gümanını anayasada hayata geçirmeye çalışıyor. 
AKP açısından baktığımızda ise, o da devletin 
demokratikleşmesi noktasından çok “Geçmişte 
İttihat ve Terakki geleneğini var eden yasal düzen-
lemeyi aşalım ama devlet çok demokratikleşmese 
de olur.” çizgisinde. Bazen tartışıyoruz; örneğin 
“HSYK ne olacak?” diye sorduğumuzda arkadaş-
lar “Siz değiştirmezseniz bu haliyle devam eder. 
Bizim açımızdan, verdiği yetkiler açısından, bir 
sıkıntı yok.” diyorlar. Yani orada tartışılan mesele 
özgürlük meselesinden çok “Bu devleti ben ne ka-
dar yönetebilirim? Ne kadar bana ait olacak? Ne 
kadar benim ideolojimin sürdürücüsü olacak?” 
konusundan, yani siyasi partilerin kırmızı çizgi-
lerinden, ideolojik duruşlarından kaynaklanıyor, 
evrensel ölçütlerden değil.

Yılmaz Ensaroğlu: Bu kadar sürede ancak bu 
kadar yol alınabilmesinde en önemli faktör, par-
tilerimizin siyasi tutumlarında ısrarcı olmaları mı 
oldu sizce?

Bengi Yıldız: Kesinlikle. Yani ortaklaşma nok-
tasında, Türkiye’nin en temel problemlerinde, 
hiç kimse yerinden kıpırdamıyor. 

Yılmaz Ensaroğlu: Onlara az sonra geçece-
ğiz. Bu konudan önce izin verirseniz bir de Rıza 
Bey’i dinleyelim. Daha sonra da Mustafa Bey’e 
söz veririz. 
 
Rıza Türmen: Öncelikle böyle bir toplantı ya-
pıldığı için teşekkür ederim. Bengi Bey’in de ifa-
de ettiği gibi, içinde bulunduğumuz aşamada bu 
tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç var. Çünkü 
içinde bulunduğumuz aşamada bu anayasa yap-
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ma sürecini bizim eski Tarım Bakanlığındaki 
odamızdan dışarı çıkarıp halkla birlikte, toplum-
la birlikte yeniden gözden geçirmemiz gerektiği-
ni düşünüyorum. 

İşte bir buçuk, iki yıldır çalışıyoruz. Neden 
sadece 60 madde üzerinde mutabakat sağladık? 
Öncelikle şunu söylemek lazım ki, 60 madde 
üzerinde sağlanan mutabakatı küçümsememek 
gerekir. Çalışma süresi ile mutabakat sağlanan 
madde sayısı arasında bir orantı yok. Birçok dev-
lette anayasa yapım süreci çok uzun sürmüştür. 
Polonya’da sekiz yıl sürdü. İsviçre’de çok daha 
uzun idi. Güney Afrika’da beş ya da yedi yıldı. 
Anayasa yapılması, mutabakat sağlanması uzun 
zaman alabiliyor. Fakat bizim içinde bulunduğu-
muz durumda, noktada bir tıkanma görüyoruz. 
60 madde üzerinde bir mutabakat var ama geri 
kalanın üzerinde de bir tıkanma var. İkisini bir-
likte görmek lazım. 

Bu tıkanma nereden geliyor? Sizin sordu-
ğunuz soru aslında bu. Bu tıkanma birçok fak-
törden kaynaklanıyor. Tabii, 1982 Anayasasının 
yapıldığı Türkiye’deki ortamı unutmamak lazım. 
Kutuplaşmanın çok, gerginliğin hat safhada, si-
yasi görüşler arasında uçurumların ise epeyce ge-
niş olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bunun yanı sıra, 
uzlaşma kültürümüz zayıf. Anayasa Uzlaşma Ko-
misyonunda bulunan üyelerin uzlaşma kültürü, 
dışarıdaki siyasi partilerin uzlaşma kültüründen 
daha fazla. Çünkü biz bir eğitimden geçtik. İki 
yıldır uzlaşma konusunda eğitiliyoruz. O nedenle 
biz, hiç olmazsa uzlaşmamız gerektiğini biliyoruz. 
Birtakım kalın çizgiler içinde, “bu çizgileri zor-
layarak nereye kadar gidebiliriz” çabası içindeyiz. 
Ama genelde uzlaşma ve müzakere kültürünün 
fazla kuvvetli olmadığı bir toplumda yaşıyoruz. 

Bir diğer faktör, siyasal partilerin beklen-
tileri… Siyasal partilerin beklentileri çok fark-
lı. “Biz kimin için anayasa yapıyoruz? Hangi 
amaçla anayasa yapıyoruz?” sorularını sorduğu-
nuz zaman dört siyasi partiden dört farklı yanıt 
alabilirsiniz. Her siyasi parti size demokrasi, öz-
gürlük vb. şeyler söyler, kılıfını söyler. Ama onu 

biraz kazıdığınız zaman bu soruların cevabının 
dört siyasi parti bakımından farklı olduğunu 
görürsünüz. Burada iktidar partisine düşen çok 
önemli bir rol var. İktidar partisi açısından bu 
anayasayı ne için yapıyor sorusunun büyük bir 
önemi var. İktidar partisi bu anayasayı, Türki-
ye’deki güç temerküzünü, kendi elindeki güç 
temerküzünü pekiştirmek, onu konsolide etmek 
için yapıyorsa, bu durum mutabakata, uzlaşıya 
dayanan bir anayasa ortaya çıkması bakımından 
büyük bir engel oluşturur. Buna karşılık iktidar 
partisi, elindeki güç temerküzünden vazgeçecek-
se yani her demokratik ülkede olan ve kendisini 
de denetleyecek denge-denetim mekanizma-
larının anayasada yer almasını kabul edecekse, 
çoğunlukçu bir anlayıştan çoğulcu bir anlayışa 
geçebilecekse, o zaman bu anayasanın geri kalan 
maddeleri üzerinde de uzlaşı sağlanması daha 
kolay olacaktır. 

Fakat gördük ki, buradaki üyeleri tenzih ede-
rek söylüyorum, iktidar partisinin genel olarak 
yaklaşımı, bu güç temerküzünden vazgeçmek 
yönünde değil. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela, 
başkanlık önerisinden anlıyoruz. Başkanlık öne-
risi böyle bir güç temerküzünden vazgeçip daha 
katılımcı, daha paylaşmacı bir demokrasi anlayı-
şını yansıtmıyor. Tam tersine, bu güç temerküzü-
nü daha pekiştirici bir anlayışı yansıtıyor. Başka 
örnekler de var. Ne zaman böyle iktidarı frenleyi-
ci bir maddeyle ya da önerilerle karşılaşsak, ikti-
dar partisi kendini denetleyici bu mekanizmalara 
anayasada fazla yer vermek istemiyor. 

Rıza Türmen: 
“Uzlaşma ve 
müzakere 
kültürünün fazla 
kuvvetli olmadığı 
bir toplumda 
yaşıyoruz. “
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MHP’nin tutumuna gelince… Kendi ide-
olojisi doğrultusunda biraz devletçi bir zihni-
yete sahip MHP… Her ne kadar demokrasi ve 
özgürlük deniyor ise de, MHP’de görüyoruz ki 
refleks olarak MHP’nin her zaman “devleti koru-
ma, devlete karşı tehditleri savuşturma” gibi bir 
yaklaşımı var. Bu tutum, anayasayı yapmaktaki 
amacımızla tam bağdaşmayan bir yaklaşım. Biz 
bu anayasayı niçin yapıyoruz? Bir taraftan 12 
Eylül Anayasasından ve onun getirdiği düzenden 
memnun olmadığımız için yapıyoruz. Diğer ta-
raftan da, özgürlükleri genişletmek, daha uzlaşıcı 
bir toplum yaratmak ve demokrasi alanında Tür-
kiye’nin hatalarını düzeltmek için yapıyoruz. 

BDP’nin ise Kürt sorununun çözümüne iliş-
kin öncelikleri var. O konuya ilişkin maddelere 
daha fazla öncelik veriyor. Diğer maddeler onlar 
bakımından daha az önceliğe sahip oluyor. Böyle 
bir yaklaşım görüyoruz. 

Biz ise, CHP olarak burada masumu oynuyo-
ruz. En masum biziz. Yani biz burada istiyoruz 
ki, Türkiye daha demokratik, daha özgürlükçü 
bir ülke olsun. Bu kadar basit. (Gülüşmeler)

Yılmaz Ensaroğlu : Ama diğer partiler yanlış 
anlıyor herhalde sizi. (Gülüşmeler)

Rıza Türmen: Fakat burada şunu söylemek is-
tiyorum ki, bu dört partinin “Kimin için anayasa 
yapıyoruz? Ne için anayasa yapıyoruz?” soruları-
na verecekleri cevaplardaki farklılıklar zannedi-
yorum uzlaşıyı önleyen önemli bir faktör. 

Yılmaz Ensaroğlu: Teşekkür ederiz. Mustafa 
Bey, iktidar partisi ne düşünüyor veya ne diyor?

Mustafa Şentop: Öncelikle, iktidar partisi 
adına teşekkür ediyorum. Kritik bir günde yapı-
yoruz bu toplantıyı. Çünkü yarın önemli bir top-
lantımız olacak. Az önce Bengi Bey de, Rıza Bey 
de ifade etti: Bizim dostluklarımız eski. Özellik-
le Bengi Bey ile. Gerçi kendisi Komisyon’un en 
genç üyesi ama benden genç değil, onu söyleye-

yim. Kendisi üniversitede bizden bir iki dönem 
önceydi ama hukuk fakültesinde okurken aynı 
yıllarda, benzer mekânlarda kaldık. Rıza Bey’le 
beraber de, Komisyon’un çalışmaya başlamasın-
dan bu yana Komisyon’da en fazla vakit harcayan 
iki üye sayılırız. Değil mi?

Rıza Türmen: Evet.

Mustafa Şentop: Komisyon’da daha önce bir 
Yazım Komisyonu oluşturulmuştu ve CHP’yi 
Rıza Bey, AK Parti’yi de ben temsil ediyordum. Bu 
bakımdan en uzun süre biz birlikte çalıştık. Artık 
kadim bir dostluğumuz var. Ama dostluk başka, 
arkadaşlık başka, iş başka. O bakımdan benim 
eleştirilerim yanlış anlaşılmasın. Burada “Anayasa 
niye bu noktaya geldi? Neredeyiz ve niye burada-
yız?” konularını konuşmak mecburiyetindeyiz. 

Faruk Bey’in gelmesi aslında iki bakımdan 
iyi olurdu. Bir, MHP’nin görüşlerinin de burada 
konuşulması lazım. “Niye olmuyor?” konusunda 
benim söyleyeceklerimin bir kısmı CHP’yle, bir 
kısmı da ağırlıklı olarak MHP’yle alakalı. Ama 
bir Fransız siyasetçisinin sözü vardır: “Bulun-
mayanlar daima haksızdır.” Dolayısıyla burada 
çağrıldığı halde bulunmaması onun aleyhinde 
konuşmamıza mani değil. 

Burada bir başka husus açısından da Faruk 
Bey önemliydi. Biliyorsunuz “Şu 60 maddeyi 
biz geçirelim.” dedik. Sayın Başbakanımız Tem-
muz ayında uzlaşılan madde sayısı kırk sekizken 
“geçirelim” demişti. Aradan zaman geçti. Bizim 
bu icabımıza Eylül ayı sonlarına doğru Sayın 
Kılıçdaroğlu kabul cevabı verdi. Bunun üzerine 
görüşmeler oldu. Nihayetinde CHP’nin bize 
vermiş olduğu cevap şu: “Diğer iki parti gelirse, 
hep beraber yaparsak olur.” Dolayısı ile kabahati 
biraz da kendi iradelerini BDP’nin ve MHP’nin 
iradesine bağlayarak, ipotek ederek ortaya çıktı-
lar. Yani o tekerlemede olduğu gibi, “inek içti, 
dağa kaçtı, yandı bitti kül oldu” hikâyesi gibi. Fa-
ruk Bey de buraya gelmeyince CHP de iradesini 
MHP’ye bağlayınca meseleyi çözemez hale gel-
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dik burada. Bu bakımdan Faruk Bey’in bulun-
masında fayda olurdu.

19 Ekim 2011’den beri çalışıyoruz. Yirmi 
beşinci ayı doldurmak üzereyiz. Bu sürenin bir 
kısmı görüş toplamakla geçti. 1 Nisan 2012’den 
itibaren ise yazım aşamasındayız. Zaman zaman 
anayasanın yapılmasına ve yetişmesinin ehemmi-
yetine dair birtakım çıkışlarımız oldu. İlki, Ko-
misyonca ortak belirlediğimiz bir takvimdi. 31 
Aralık 2012’de, bu metnin teslimine dair ortak 
belirlediğimiz “Hedefler” şeklinde bir ifade var. 
“Hedefler” demek “yapmaz” anlamına gelmiyor, 
daha çok “yapar” anlamına geliyor. “Kesin yapar” 
anlamına gelmese de “yapar” anlamına geliyor 
ama yapamadık. Biz bu tarihte süre doluyor diye 
kamuoyunu bilgilendirdik ama olmadı. Daha 
henüz partiler tam olarak önerilerini Komisyon’a 
vermemiş, tekliflerini tamamlamamışlardı. Bu 
nedenle süreyi üç ay uzattık. Bu sürenin de so-
nunda, Mart ayına geldiğimizde önerilen mad-
deler üzerinde müzakereler tamamlanmamıştı. 
Önce Nisan sonuna, daha sonra Haziran’a kadar 
süreyi tekrar uzattık. Müteaddit defalar “Bu işin 
yetişmesinde sıkıntı var, gecikiyoruz.” diye ka-
muoyunu bilgilendirdik. 

Açık olarak söyleyeyim, bugün geldiğimiz 
nokta ümit bozucu. Yılmaz Bey, konuşması sı-
rasında “Toplantı sonunda buradan anayasa ko-
nusunda ümitle çıkarız” dediğinde ben de Rıza 
Bey’e “İnşallah Komisyon üyeleri olarak biz de 
ümitle çıkarız buradan” dedim. Ama ben o kadar 
ümitli değilim. Arkadaşlarımız ümitlendirecek 
bir şeyler söylerse memnun olurum. Niye? Çün-
kü 60 madde meselesi artık en azından CHP’nin 
yaklaşımı sebebiyle birlikte yapılamayacak hale 
geldi. 60 maddede mutabakat var. Henüz mu-
tabakat sağlanamayan madde sayısı 112. Bunlar 
üzerinde mutabakat sağlanabilir mi? Üç aydan 
fazla bir zamandır 60 maddenin üzerine bir 
madde daha ilave edemedik. Yani yerimizde sa-
yıyoruz. Komisyon, bir uzlaşma kıraathanesine 
döndü. Oturuyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyo-
ruz. Hatta Süheyl (Batum) Bey, HSYK ile ilgili 

bir şey anlatmaya başladığında “Süheyl Bey bu 
anlattıklarını kaçıncı defa anlatıyorsun, hatırlı-
yor musun?” diye sordum. Bana göre beş ya da 
altıncı defa idi. Kendisine “Şimdi ben de sana 
cevap vereceğim. Daha önce beş-altı defa söyle-
diklerimi bir daha söyleyeceğim. En iyisi, bunlar 
tutanaklarda yazıyor. Karşılıklı olarak atıf yapa-
lım. ‘Şu tarihli tutanakta demiştim. Ben de sana 
şu tarihli tutanakta cevap vermiştim.’ diyelim .” 
Yani öyle bir noktaya geldik. 

Bundan sonra bizim uzlaşılacak madde sayı-
sını arttırmamız çok zor görünüyor. İyileşmeler 
olabiliyor ama ben onu bir ümit olarak değer-
lendiremiyorum. Artık o noktada değiliz. Varsa-
yalım ki, çalıştık ve uzlaşılan madde sayısını bi-
rer ikişer arttırdık. Ne yapacağız? Hangi süreçte 
bunu tamamlayacağız? Bir takvimimiz var mı? 
Bizim açımızdan yapılabilecek bir takvim kalma-
dı artık. 30 Mart 2014’te Türkiye yerel seçimleri 
yapılacak. 2014 Temmuz’unun son iki haftası 
muhtemelen cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ha-
ziran 2015’te milletvekilliği seçimi var. Bunların 
Meclis’te müzakere edilmesi, görüşülmesi, arka-
sından referanduma sunulması, halk oylamasına 
sunulması için önümüzde bir süre yok, kalmadı. 
Bütünüyle mutabık kaldığımız maddeleri bile 
TBMM Genel Kurulunda tartışmaya başladı-
ğımızda, asgari kesintisiz iki-üç aylık bir süre 
gerekecektir. Böyle bir süreç “Görüşüldü, Ko-
misyon’da mutabık kalındı, partiler benimsedi” 
demekle olmaz. Milletvekillerinin de buna katkı 
yapmasını sağlayacak bir süreyi bizim burada or-
taya koymamız, öngörmemiz gerekir. Netice iti-
bariyle böyle bir takvim maalesef kalmadı. Bizim 

Komisyon, bir uzlaşma kıraathanesine 
döndü. Oturuyoruz, çay içiyoruz,  
sohbet ediyoruz. 
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de bu uzlaştığımız maddelerle ilgili teklifimiz, 
önerimiz aslında buradan kaynaklanıyordu. 

Niye uzlaşamadığımızı daha uzun söylemem 
lazım ancak kısaca ifade edeyim. Arkadaşlarımı-
zın daha çok sebep olarak ortaya koyduğu hu-
suslar işin muhtevasıyla ilgili. Hâlbuki bizim asıl 
sorunumuz, 1982 Anayasasının muhtevasıyla 
ilgili değil. Elbette muhtevada da sorunlar var 
ama bu sorunları biz anayasa değişiklikleriyle gi-
derebilecek haldeydik. Nitekim bugüne kadar on 
yedi anayasa değişikliği yapıldı. Birisini Anayasa 
Mahkemesi bütün olarak iptal etti, on altı tanesi 
ise halen yürürlükte. Anayasa’nın belki yüzde elli-
den fazlası değişmiş. Yine değişebilir. Örneğin tu-
tuklama ile ilgili; otururuz maddeyi değiştiririz ve 
meseleyi hallederiz. Sonuç itibariyle maddelerle, 
muhtevayla ilgili Anayasa’da sıkıntılarımız var mı? 
Var. Ama bizim yeni anayasa için yola çıkışımızın 
sebebi Anayasa’nın temel felsefesiyle, paradigma-
sıyla ilgili problemlerdi. Temel problem burada. 
Anayasa’ya birçok bakımdan yanlış hükümler 
konmuş ancak bunlar bir yana Başlangıç kısmın-
da açık olarak birçok temel kavramı Anayasa bir 
paranteze alarak tanımlıyor: “Bu anayasadaki te-
mel hak ve hürriyetler…”, “Bu anayasadaki de-
mokratik hukuk devleti…”, “Bu anayasadaki de-
mokrasi…” gibi tırnak içerisinde “Bu anayasada” 
kavramı ile yapılan tanımlamalar. 

“Bu Anayasa bir parantez ise, muhteva deği-
şiklikleriyle biz bu parantezi genişletebiliriz veya 

kaldırabiliriz.” diye düşünülebilir. Ama Ana-
yasa’nın Başlangıç’ı buna da müsaade etmiyor. 
Başlangıç kısmı bu anayasanın ruhundan bah-
sediyor. “Bu anayasa ruhuyla, ruhuna sadakatle 
anlaşılır” diyor. Dolayısı ile bu Anayasa’nın ken-
dine göre bir ruhu var. İşte paradigma dediğimiz 
bu. Anayasa’nın Başlangıç kısmı madde metnine 
de dâhil ve bu ruh kelimesi Anayasa Mahkemesi 
tarafından da birçok kanunun incelenmesinde 
daha önceki zamanlarda kullanıldı. Dolayısıyla 
problem, Anayasa’nın bedeniyle değil, ruhuyla 
ilgili. Anayasa’yla ilgili problemimizi çözmemiz 
de, Anayasa’nın ruhunu teslim etmesiyle müm-
kün. Onun için yerine yeni anayasa yapıyoruz. 

Peki, Anayasa’nın bu vesayetçi ruhu nedir? 
Türkiye’de çok partili demokratik hayata 1950’de 
geçildi. Demokrat Parti kazandı, Türkiye’deki 
müesses nizamı, merkezi temsil edenler kaybetti. 
1954’te ve 1957’de de kaybetti. 1960’ta yapılacak 
seçimi yine kaybedecekleri belli. Vesayetçi anlayı-
şa sahip bu ideolojik yapının seçimle iktidara gel-
me şansının olmadığı, 1950 ile 1960 arasında or-
taya çıktı. Darbe yapıldı ancak darbeyle iktidarı 
sürdürebilmek mümkün değil. Tekrar seçime git-
mek gerekiyor. Sonuç itibariyle, tekrar o çok par-
tili hayata geçince yine kaybedeceksin. 1961’de 
cevabı aranan soru şudur: Seçimle iktidara gele-
meyecek bir siyasi anlayışı seçimi kazanamasa da 
iktidara getirmek, seçimi kaybetse de iktidarda 
tutmak nasıl mümkün olabilir? Türkiye’de Ana-
yasa’nın fonksiyonel anlamı budur. Yani milletin 
vermediği, seçimle alınamayan iktidar yetkisini 
Anayasa üzerinden almak. Anayasa bu bakımdan 
Türkiye’de bir iktidar alanıdır. 2002’den bu yana, 
AK Parti’nin siyasi duruşu, tavır alışı ve daha son-
ra yaptığı hukuki düzenlemelerle de facto olarak 
millete dayanmayan, gücünü sadece Anayasa’dan 
alan bu iktidar anlayışının büyük ölçüde tasfiye 
edildiği kanaatindeyim. Şimdi ise yeni anayasa 
ile bunu de facto’dan de jure hale getirmek için 
yola çıkıyoruz. Bizim temel çıkış noktamız bu.

Siyasi iktidarın, millet adına güç kullanı-
mının ancak milletten yetki alarak olabileceği 

Mustafa Şentop: 
“Problem, 
Anayasa’nın 
bedeniyle değil, 
ruhuyla ilgili. 
Anayasa’yla ilgili 
problemimizi 
çözmemiz de, 
Anayasa’nın ruhunu 
teslim etmesiyle 
mümkün.“
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kanaatindeyiz. Ama diğer siyasi partilerin yak-
laşımı bu noktada değil. Daha önce bürokratik 
oligarşik yapının anayasadan almış olduğu ikti-
dar yetkisini, bu sefer muhalefetteki siyasi parti-
ler anayasadan almak, istiyorlar. Nasıl? Milletin 
verdiği gücü milletin verdiği kadar kullanmak 
yerine, Anayasa üzerinden bu gücü arttırarak 
kullanmak istiyorlar. 

Buna somut bir örneği gensoru mekanizma-
sıyla ilgili olarak vereceğim. Gensoruyla ilgili üç 
muhalefet partisinin mutabık kaldığı ve önerdiği 
bir madde var. Ne diyor o maddede? Şu anki usu-
le göre, gensoru verildiğinde, görüşülmesiyle ilgi-
li bir ön görüşme yapılıyor. Kabul kararı çıkar-
sa gensoru görüşülüyor, arkasından da gensoru 
oylaması yapılıyor. Parlamentolarda görüşmeler 
neticesinde karar verilirken bu kararlar nasıl ve-
rilir? Çoğunlukla; ya nitelikli çoğunluktur bu ya 
da salt çoğunluktur. Mevcut olanların çoğunlu-
ğudur. Böyle karar verilir. Muhalefetteki üç par-
tinin ittifak ettiği husus ise şöyle: Gensoru teklifi 
ön görüşmede üyelerin üçte biri tarafından kabul 
edilirse gensoru görüşmelerine geçilir. Niye üçte 
bir? Çünkü şu anda bu partileri topladığımızda 
Parlamento’nun üçte biri ediyor. Anayasayı biz 
geleceğe dönük olarak yaptığımız için, gelecekte 
de muhalefet partileri ancak üçte bir olacaklarını 
düşündükleri için üçte bir kendileri için ideal bir 
rakam. Ve üçte bir üçte ikiden büyük değil. Do-
layısı ile çoğunlukla demek ki kabul edilmiyor. 
Azınlıkla kabul edilmesini öngörüyorlar. Peki, bu 
azınlığa bu gücü kim veriyor? Millet değil. Millet 
üçte bir vermiş. anayasa veriyor. Dolayısıyla mu-
halefet partileri hala bürokratik oligarşinin ana-
yasa üzerinden elde ettiği iktidar alanını şimdi 
kendileri için, milletin verdiğinden fazlasını ana-
yasa üzerinden elde etmek için gayret ediyorlar. 

HSYK’da da aynı. Muhalefet “Orada başvu-
ranları ne yapalım? Eşit temsilli bir komisyonda 
görüşelim.” diyor. Millet eşit oy vermemiş. Niye 
komisyonda eşit temsil olsun? Çünkü tüm parti-
lerin eşit temsil edildiği bu Komisyon muhalefet 
partilerinin çok hoşlarına gitti.

Yılmaz Ensaroğlu: Bu toplantı özellikle böyle 
gitmesin diye “soru turları” koymuştuk ama siz 
üç turluk konuştunuz.

Mustafa Şentop: Bitiriyorum. Bu bakımdan 
temel mesele Anayasa’nın felsefesiyle ilgilidir. 
Muhalefet partileriyle ilgili bizim temel proble-
mimiz de buradan kaynaklanıyor. Buna ilaveten, 
kurucu iktidar meselesiyle ilgili sorunumuz var. 
CHP ve MHP, bu Meclis’in asli kurucu iktidar 
yetkisinin olmadığı kanaatinde... Nitekim ilk üç 
maddenin değişmezliği ve değiştirilemezliği ile 
ilgili dördüncü madde ile ilgili teklifleri bunu 
gösteriyor. Bu parlamentonun daha önceki asli 
kurucu iktidarın çizdiği ana çerçevenin dışına 
çıkamayacağı kanaatindeler. En fazla tali kuru-
cu iktidar yetkisi farz ediyorlar. Hâlbuki biz asli 
kurucu iktidar yetkisinin bulunduğu konusunda 
ısrarlıyız. BDP ise bu konuda bize yakın düşünü-
yor. Teşekkür ederim. 

İKİNCİ TUR

Yılmaz Ensaroğlu: Ben teşekkür ederim. Sa-
yın Şentop, ikinci soruyu önce hemen size sor-
mak istiyorum ama maksimum iki dakika içeri-
sinde cevap vermenizi istirham edeceğim. 

Mustafa Şentop: Tamam, saate bakmadığım 
için uzatmış olursam beni ikaz edersiniz. 

Rıza Türmen: Yılmaz Bey, usulle ilgili bir şey 
söyleyeyim. Biz öyle anladık ki, konuşmalar sizin 
sorularınızla sınırlı olacak, size cevap vereceğiz. 
Ama Mustafa Bey öyle geniş bir alanı kapsadı ki.

Yılmaz Ensaroğlu: Size mecburen pozitif 
ayrımcılık yapacağız. Onun için Mustafa Bey’e 
ikinci soruyu soracağım, sonra size geçeceğim. 
Doğrusu bir yurttaş olarak sizi dinlerken benim 
kafamda gensoru konusunda şöyle bir problem 
oluştu: İktidarın çoğunlukla alındığı herhangi 
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bir dönemde hiçbir hükümetin hiçbir bakanı 
hakkında gensoru verilememesi gibi bir durum 
da çıkmaz mı ortaya? Ancak iktidar partisi ya da 
partileri, kendi bakanları hakkında bir gensoru 
düşünürse bu gerçekleşebilir. Çünkü neticede 
muhalefet hep azınlıkta... 

Mustafa Şentop: Öyle ama bunun bir soru 
olmaması lazım.

Yılmaz Ensaroğlu: O zaman gensoru müesse-
sesini kaldırmak çok daha uygundur. Başka türlü 
olmaz. Muhalefetin siyasi denetim yapması - de-
diğiniz külliyen yanlıştır anlamında demiyorum 
ama - bir sorun.

Mustafa Şentop: Ama millet bazen bu mana-
da denetim yapabilecek gücü muhalefete verme-
yebilir. Vermemişse ne yapacağız?

Yılmaz Ensaroğlu: İşte o zaman iktidarın ço-
ğunluk diktatörlüğüne dönüşmesini önlemenin 
yolu nedir? Denetim mekanizmaları neler olma-
lıdır?

Mustafa Şentop: O temel haklarla ilgili sınır-
lama var.

Yılmaz Ensaroğlu: Bunu esasen şunun için 
açmak istedim. Bu kısa turdan hemen şu anla-
şılıyor: Her üç konuğumuz da aynı şeyi söyledi. 
Siyasi partiler kendi pozisyonlarını muhafaza et-
mek yerine, birer adım geri çekilmeli. Biz öyle bir 
sözleşme yapmalıyız ki, hiç birimizin dediğinin 
tam olmamasına herkesin biraz hazır olması la-
zım ki bir yerde uzlaşabilelim. Dolayısıyla uzlaşı 
eğitiminde daha çok yol almamız gerekiyor. 

Fakat ben şunu merak ediyorum: Bu 60 mad-
dede uzlaşıldı. Bu önemli bir başarı ama 112 
madde duruyor. Uzlaştığımız bu 60 maddenin 
akıbetinin ne olacağını, siz de uzun uzadıya an-
lattınız. Bu anlamda özellikle CHP ile AK Parti 
ilişkisini biliyoruz. Ama BDP nerede duruyor? 

MHP nerede duruyor? Uzlaşma Komisyonu 
hakikaten fazla yol alamayacaksa bugüne kadar 
harcadığınız emekleri gözden çıkarıp, ortaya koy-
duğunuz ürünleri rafa mı kaldıracaksınız? Yoksa 
Komisyon önümüze yeni bir projeksiyon tutarak, 
örneğin, “Biz bir çırpıda anayasayı yapamayaca-
ğız. O nedenle tedrici anayasa yapım yöntemi 
gibi bir strateji değişikliğine gidip anayasamızı 
adım adım değiştireceğiz. İhtilaflı konuları ise 
yeni uzlaşılara bırakacağız.” mı diyecek. Bu du-
rumda uzlaşma dörtlü olmaz da üçlü ya da ikili 
olur. Aşamalı ya da tedrici anayasa yönteminden 
kastedilen böyle bir projeksiyon. Komisyon üye-
lerinin zihinlerinin arka planında böyle bir seçe-
nek de var mı? Komisyon kendi içerisinde, resmi 
görüşün dışında, bu tür şeyler tartışıyor mu? Bu 
soruları ikişer ya da üçer dakikada cevaplamanızı 
rica ediyorum.

Mustafa Şentop: Kısaca ifade edeyim. Az 
önce Rıza Bey de, siz de uzlaşı kültürünü ifade 
ettiniz. Bu uzlaşma siyasette sözlük anlamıyla ka-
bul edilen bir kavram değil. Uzlaşmak için herkes 
belli bir miktar bir ortaya gelmeli. Peki, o zaman 
partiler kendi ilkelerini bir kenara mı bırakacak-
lar? O zaman “uzlaşmış partiler dünya görüşü, 
siyasi görüşü” diye bir görüş ortaya çıksın. Uz-
laşmak o değil. 

Teknik olarak baktığımızda Anayasa da uz-
laşmayı aramıyor. Kanun çıkartmak için Ana-
yasa’nın aradığı uzlaşma nedir? Asgari çoğun-
lukta olmak kaydıyla karar yeter sayısıdır. Bu 
uzlaşma olarak kabul ediliyor. Anayasa değişik-
liğinde ise üçte iki aranıyor. Anayasa’ya baktığı-
mızda uzlaşma olarak bu yeterli görülüyor. Biz 
550 milletvekilinin de uzlaşmasını arıyorsak bu 
olmaz. CHP’nin 60 maddeyle ilgili yaptığı da 
bu. “Dördü de gelsin” diyor. Biz ise “Dört par-
tinin Komisyon’da uzlaştığı maddeleri getirelim. 
Buna ilave yapmayalım.” diyoruz. Ama partiler-
den birisi, ismini vermeyelim, “Komisyon’da 60 
maddeye ben ‘Nasıl olsa çıkmayacak. Uzlaşma-
yan ben olmayayım.’ diye ‘evet’ dedim.” dedi. 
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İş ciddileşince ve Parlamento’ya gelince de “Ben 
arkasında durmuyorum.” dedi. Bu konuda çeşitli 
bahaneler üretilebilir. Bu siyasi parti böyle diyor 
diye maalesef uzlaşma olmadı. Peki, bundan vaz 
mı geçeceğiz? 

Uzlaşma çok soyut bir kavram olarak ortaya 
konulmamalı. Uzlaşmanın içi doldurulmalı. Ne-
dir uzlaşma? Anayasayla ilgili mutabık kaldığımız 
bir metin. Bunu geçirelim. Bir de, siyasi partile-
rin de uzlaşma adına taviz veremeyecekleri, par-
ti programlarında yer alan bazı hususlar vardır. 
Bunları millete sunmuşuz. Millet test etmiş, des-
teklemiş, belli bir miktar oy vermiş. Bütün bun-
ları yok sayamayız. Ama mümkün olduğu kadar 
esneyeceğimiz noktaların üzerinden bir uzlaşma 
yapabiliriz. Burada temel mantıkta anlaştığımız 
takdirde sorun yok. 

Az önce ifade ettim. Mesela, biz ilk üç mad-
deyi niye değiştiremiyoruz? İçeriğini değil. Bu 
maddelerde ifade bozuklukları var. Aslında CHP 
de ilk önerisinde bunu kabul etti. “Türkiye 
Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütündür, dili Türkçedir” ifadesinde herkes dili 
“Türkçe” değil “resmi dil” olarak anlıyor. 1961 
Anayasasında resmi dil zaten. Başlığı da bu mad-
denin resmi dil. Dolayısı ile bu “Dili Türkçedir”i 
“Resmi Dili Türkçedir” olarak değiştirelim. 
CHP’nin önerisinde de buna sıcak baktığına dair 
ifadeler vardı. “Hayır. Yapmayalım, dokunmaya-
lım bunlara?” “Niye dokunmayalım?” “Çünkü 
biz asli kurucu iktidar olamayız.” Hala o vesayet-
çi anlayışın çizmiş olduğu ana çerçevenin dışına 
taşma iradesi yok ortada. Bu sadece buraya yansı-
mıyor; vatandaşlık maddesine de yansıyor. Niye 
ilerleyemiyoruz vatandaşlık maddesinde? Ondan 
sonra, ana dilde eğitimle ilgili maddede ya da eği-
tim-öğrenim hakkı ile ilgili maddede niye mesafe 
alamıyoruz? Hala o ana çerçevenin dışına taşılmı-
yor, taşılamıyor. Sorun bu. 

60 madde ile ilgili de, CHP’nin kendi irade-
sini başka siyasi partilerin iradesine ipotek etme-
siyle sorun bu manada, dört partinin mutabaka-
tıyla Genel Kurul’da halledilebilir olmaktan çıktı. 

Fakat bizim bu konuda irademiz devam ediyor. 
Gerekirse biz o uzlaşılan 60 maddeyi Parlamen-
to’ya getirme yönünde de adım atabiliriz. For-
mülümüz bu. 

Yılmaz Ensaroğlu: Buyurun Rıza Bey.

Rıza Türmen: Öncelikle Mustafa Bey’in değin-
diği birkaç konuya ben de değinmek istiyorum. 
İlk olarak, bu gensoru meselesi. AK Parti ne diyor 
gensoruda? AK Parti başkanlık rejimi önerisi getir-
diği için gensoruyu tamamen ortadan kaldırıyor. 

Bu üçte bir meselesi, tabi gensorunun görüşül-
mesiyle ilgili. Bugün Meclis’te gensoru önerileri 
görüşülemiyor. Gensoru veriyorsunuz ancak gün-
deme alınmıyor. Üç partinin üzerinde mutabık 
kaldığı üçte bir çoğunluk meselesi gensorunun 
kabulü değil, görüşülmesiyle ilgili. Görüşülme-
sinden sonra gensorunun akıbetine elbette ki, her 
parlamenter sistemde olduğu gibi, parlamentoda-
ki çoğunluk karar verecek. Bizim dediğimiz ise şu: 
Mademki böyle bir dert var, üç parti böyle bir so-
run görüyor; bu bir görüşülsün, müzakere edilsin.

HSYK ya da diğer yargı organlarının seçimi 
konusunda da düşünüldü ki, burada yargının 
bağımsızlık ve tarafsızlık konusu varsa, o zaman 
hiçbir partinin çoğunluğuna dayanmayan bir 
yargıç seçimi sistemi getirelim. Meclis’teki dört 
partinin de üzerinde uzlaştığı bir yargıç seçimi 
getirelim ki, bu yargıçlar hiçbir partinin görüşü-
nün mensubu olmasınlar. Bu aslında tamamen 
yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili bir 
mesele. O yüzden yargıçların seçiminde nitelikli 

Uzlaşma çok soyut bir kavram olarak ortaya 
konulmamalı. Uzlaşmanın içi doldurulmalı. 
Nedir uzlaşma? Anayasayla ilgili mutabık 
kaldığımız bir metin. 
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çoğunluk istedik. Meclis’teki partiler o nitelikli 
çoğunluk sonucunda bir uzlaşı sağlamak zorun-
da kalsınlar ve yargı da böylelikle siyasetin dışına 
taşınsın istedik. Tabii ki, orada liyakat meselesi 
de var. Partiler uzlaşı sağlamak için kendi görüş-
lerine yakın bir yargıcı değil de en ehliyetli insanı 
seçmek zorunda kalacaklardır. 

Asli kurucu iktidarı kabul etmediğimiz ne-
reden çıktı bunu anlamadım? Çünkü biz bu ça-
lışmanın başında “Yeni bir anayasa yapmak için 
buraya oturuyoruz.” dedik. 

Bengi Yıldız: Siz kabul ediyorsunuz da Süheyl 
(Batum) Hoca kabul etmiyor.

Rıza Türmen: Biz bu çalışmanın başında “Bura-
ya oturmamızın amacı, yeni bir anayasa yapmak” 
dedik. Yeni anayasayı kim yapar? Meclis’in bu yeni 
anayasayı yapma yetkisine sahip olduğunu, kuru-
cu iktidar rolünü oynayabileceğini düşünüyoruz 
ki, biz bunu kabul ettik. Zaten bu asli kurucu 
iktidar tartışması biraz küflü, yani biraz bayat bir 
tartışma. Tabii ki, bu Meclis’in anayasa yapma yet-
kisini kabul ediyoruz. O yüzden çalışıyoruz.

Mustafa Şentop: Peki, ilk üç maddenin  
değişmesi?

Rıza Türmen: İlk üç madde ayrı bir şey. İlk üç 
maddeye ilişkin bir yığın formül var. O konu-
da nihai sözler söylenmiş değil. Bundan sonra 
da değiştiririz. Anadilde eğitimle ilgili ise başta, 
benim kabul etmediğim, gayet yasakçı bir şey ge-
tirmiştik. Ondan sonra onu değiştirdik ve daha 
yumuşak bir madde getirdik. Demek ki bunlar 
da değişebiliyor. 

Şimdi bu toplantıda enteresan olan şey şu: 
Görüyorum ki, biz uzlaşmanın ne olduğu ko-
nusunda uzlaşmamışız. Bir kere orada bir mesele 
var. Yani orada bir uzlaşmak lazım. Uzlaşma ne 
demek? Tabii ki, partilerin siyasi görüşleri var 
çünkü onlar belirli bir ideolojiye dayanarak, be-
lirli bir siyasi anlayışa göre kurulmuşlar. Ama uz-

laşmak için bu siyasi anlayışlardan taviz vermek 
gerekiyor. Sizin söylediğiniz doğru: Ortaya çıka-
cak olan nihai ürün hiçbir siyasi partinin benim-
semediği, hiçbir siyasi partinin sevmediği ortak 
bir görüş olacaktır. Bu ortak görüş, belki dört 
siyasi partinin de programına uygun olmayan bir 
görüş olacaktır.

Yılmaz Ensaroğlu: Ya da tam uygun olmaya-
caktır.

Rıza Türmen: Evet. Tam uygun olmayacaktır. 
Ama “Benim siyasi parti olarak programımda şu 
yazılı. Onun için ben bu programdan hiçbir ta-
viz vermem, bu programın arkasında dururum.” 
derseniz o zaman uzlaşma imkânı yoktur. Çünkü 
dört siyasi parti tamamen dört farklı programa 
sahipler. O zaman, uzlaşılan bu 60 madde bile 
bir mucize. Önce, bu uzlaşma konusunda bir uz-
laşmak gerekli. 

60 madde meselesini biz şöyle görüyoruz. Bu 
uzlaşma, tabii ki önemli; bunun önemini kü-
çümsememek lazım. An önce Taylan’ın aktardığı 
gibi burada çok önemli maddeler var: YÖK’ün 
yeniden yapılandırılması, Genelkurmay Başkan-
lığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması, 
temel hak ve özgürlükler, tutuklama problemi, 
çevreyle ilgili önemli maddeler vs. Dolayısıyla 
170 madde demek doğru değil. Bugün anayasa-
da 170 madde olsa bile, bunlardan bir bölümü 
vazgeçilebilecek maddeler. Onun için 130 mad-
deden filan bahsetmek daha gerçekçi. 

Şimdi bu Komisyon’a verilen yetki nedir? 
Yeni bir anayasa yapma yetkisidir. Bir kere yeni 
anayasa yapma hedefini muhafaza etmemiz la-
zım. İkincisi, varılan anlaşmada “Her şey muta-
bakatla olacak. Bütün kararlar mutabakatla alı-
nacak. Sürecin bitirilmesi de mutabakatla olacak. 
Hatta süreç bittikten sonra Meclis o maddelerde 
değişiklik yapmak isterse o dahi mutabakatla 
olacak.” dedik. Mutabakata dayanan bir çalışma 
düzenimiz var. Şimdi bu 60 madde üzerinde mu-
tabakat sağlandığına göre, burada önemli olan 
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şu: 60 maddeyi şimdi mi kabul edeceğiz yoksa 
bütün anayasanın yapılmasına bağlı olarak ileri 
mi bırakacağız? 60 maddeyi şimdi kabul etsek 
bile bu Komisyon çalışmasına devam etmeli, 
müzakereler sürmeli ve yeni anayasa yapma he-
define doğru ilerlemeye çalışmalı. 60 maddenin 
şimdi kabul edilmesinin getireceği pratik yararlar 
var. Bu pratik yararları da göz önünde tutarak 
“Tamam, 60 maddenin Meclis’ten geçirilmesini 
kabul ediyoruz.” dedik. Ediyoruz ama yazılı bir 
metin var elimizde. Her şey dört partinin muta-
bakatı ile yapılacak diyor. Bizim kabul etmemiz 
yeterli değil bunu. AK Parti’nin kabul etmesi de 
yeterli değil. Diğer iki partinin de kabul etmesi 
gerekir ki, bunu yapabilelim. 

Mustafa Şentop: Ama orada 60 maddeyle il-
gili hüküm yok.

Rıza Türmen: 60 maddeyle ilgili hüküm yok 
ama bütün kararların mutabakatla alınacağına 
dair hüküm var. Yani bu mutabakata dayanır. 
İşin bir de demokratik meşruiyet tarafı var. Dört 
partinin Meclis’ten geçireceği metin başka bir 
ağırlığa, başka bir demokratik meşruiyete sahip 
olacak. Onun için “Biz ilke olarak bunu kabul 
ediyoruz. 60 maddeyi geçirelim ama diğer iki 
parti de buna katılsın. Buna çalışalım.” dedik. 
Bizim söylediğimiz bu. Şimdi burada bir başka 
mesele var: 60 maddeyi geçirsek de geçirmesek 
de, bu müzakereler bundan sonra ne olacak? 

Yılmaz Ensaroğlu: Son sorum o olacaktı zaten. 

Rıza Türmen: O zaman ben bu soruya şimdi 
yanıt vereyim. 

ÜÇÜNCÜ TUR

Rıza Türmen: “Müzakerelerin bundan sonra ne 
olacağı” hususunda bir tıkanma olduğu gerçek. 
Onun için bu tıkanmayı aşabilecek yeni bir for-

mat arayışı içine girmemiz lazım. Şunu sormak 
lazım: Dört siyasi parti neden masadan kalkmak 
istemiyor? Neden bu masaya yapışıyor? Masayı 
çok sevdiklerinden değil. Seviyoruz ama sadece 
bu değil tabii. Çünkü bir toplum baskısı, bir 
kamuoyu baskısı var. Dört parti de pekâlâ bili-
yor ki, bu masadan kalkarlarsa bunun bir siyasi 
bedeli vardır. O siyasi bedeli hiçbir siyasi parti 
ödemek istemiyor. Bu gayet anlaşılabilir bir şey. 
O toplum baskısı, o kamuoyundan gelen taleptir 
ki, dört partiyi bu siyasi masada oturtuyor. Bu 
böyleyse, o zaman geri kalan maddelerin görü-
şülmesinde de bu baskıyı, bu kamuoyunu dik-
kate almak lazım. Bundan sonra müzakerelerin 
uzlaşılamayan maddelerin üzerinden devamı için 
bulunacak formatta, dört parti arasında kapalı 
bir müzakere değil de, halka açık, halkla, sivil 
toplumla diyalog kuran bir müzakere formatını 
değerlendirmemiz ve bunu nasıl somutlaştıraca-
ğımız üzerinde düşünmemiz lazım. 

Mustafa Şentop: Takvim var mı aklınızda? 

Rıza Türmen: Takvim yok aklımda. Niçin ol-
sun? Takvim olması için bir neden de yok ak-
lımda. Seçimler var, birtakım takvimler var. Bu 
seçimlerin anayasa yapımıyla neden böyle direkt 
bağlantısı olsun? Ondan emin değilim doğrusu. 
Ben şimdi, kendi partimin milletvekili olarak, bu 
seçimlere katılmasam benim partimin oylarında 
bir düşüş olacağını hiç zannetmiyorum. Hatta 
artış bile olabilir. Sağa sola gidip yanlış şeyler 
söylüyorum. (Gülüşmeler)

Biz bugün, Mustafa Bey’in de söylediği gibi, 
şunu yapamayız: Bir umutsuzluk ve karamsar-
lık denizine girip, kendimizi bulutlara kaptırıp 
“Efendim, bu iş bitmiştir. Bu işten vazgeçelim.” 
diyemeyiz. Bunu demeye hakkımız yok. Kendi-
mizi böyle bir umutsuzluğa kaptırma hakkımız 
yok çünkü halka bir taahhütte bulunduk. “Yeni 
bir anayasa yapacağız. 82 Anayasasından sizi kur-
taracağız. Bu cendereden çıkacağız.” dedik. Bu 
taahhüdü yerine getirmemiz lazım. Onun için 
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belki de bu müzakere sürecini biraz açmak lazım. 
Bunu açacak başka bir kurum da şudur: Avru-

pa Konseyinin Venedik Komisyonu adlı organı. 
Bu konu AB’nin İlerleme Raporu’nda da var. Ve-
nedik Komisyonu, anayasalar konusunda görüş 
belirtmek için kurulmuş. Belirli bir birikimi ve 
geçmişi var. Onun için müzakere süreci Venedik 
Komisyonuyla da oturup konuşulabilir. Elbette 
bu kurumun vereceği görüşler bağlayıcı değildir. 
Anayasayı biz yapacağız. Ama ne diyorlar bir ba-
kalım. Bu bir teşvik olur. Üzerinde uzlaşmakta 
zorluk çektiğimiz maddeler bakımından başka 
bir bakış, başka bir perspektif getirir. 

Son olarak şunu ilave edeyim: Bu önemli bir 
süreç. Şundan dolayı önemli: Sürecin kendisi 
önemli. Çünkü bu süreç bu kadar gergin, bu ka-
dar uzlaşılması güç olarak gözüken bir toplumda 
bir uzlaşma ortamı yarattı. Onun için sürecin bi-
tirilmesi değil, belki de uzatılması daha doğrudur. 

Yılmaz Ensaroğlu: Evet. Bengi Bey buyurun.

Bengi Yıldız: Arkadaşların son değerlendirdiği 
konudan başlayayım. Anayasa Uzlaşma Komis-
yonuna hakikaten ucu açık, tarihi belli olmayan 
bir süre içerisinde bir tasarruf yapma hakkını 
verdiğimizde şu ana kadarki deneyimimden ve 
uzlaşma kültürümüzden ne çıkardığımı söyleye-
yim: Bir anayasa yapamayacağımızı. Dolayısıyla 
en azından kendi içimizde belli tarihler koyma-
mız gerekir. 

Mesela nedir bu tarih? Cumhurbaşkanlığı 
seçimine kadar dört partinin uzlaşmasına daya-
lı bir süreç, sivil topluma, Rıza Bey’in bahsettiği 
Venedik Komisyonuna, yani halka açarak devam 
etmeli. Şu anki haliyle içeride konuşuyoruz. Tı-
kayan partiler tırnak içerisinde bellidir ama dışa-
rıya çıktığımızda örneğin şu söyleniyor: AKP’nin 
başkanlık sistemi, BDP’nin özerklik meselesi 
süreci tıkıyor. Hâlbuki bunu tartışmamışsın ki. 
Ben altı aydır Komisyon’dayım ancak daha hiç 
kimse özerkliği tartışmadı. Komisyon’un tartış-
madığı bir konu engelmiş gibi gösteriliyor. Bu 

sorun ancak bu tartışma süreçleri dâhil olmak 
üzere, Komisyon’un çalışmalarını kamuoyuna 
açarsak çözülür. Kimin orada tıkayıcı olduğu, 
kimin nasıl bir anayasa istediği meselesi ortaya 
çıkar. Dolayısıyla, cumhurbaşkanlığı seçimine 
kadar dört partinin uzlaşmasını beklememiz; 
ondan sonra, bir parti ile diğer partiler uzlaşmaz 
bir noktadaysa, üç partinin uzlaştığı maddelerin 
de yeşil kabul edilebileceği bir aşamaya geçme-
miz lazım. Bu dördüncü partiyi zorlar. Hatta 
şu andan itibaren bile, yani “Dört partinin uz-
laşmasından bir anayasa çıkmıyorsa, üç partinin 
uzlaşmasıyla anayasa yaparız.” yaklaşımı olursa, 
o dördüncü partinin uzlaşmaya yaklaşacağı bir 
noktaya gidebiliriz. Ama bu süreçteki en önem-
li konu şeffaflık. Şu anda bizim Komisyon’daki 
tartışmalarımız kamuoyu tarafından bilinmediği 
için, dışarıya çıktığımızda herkesin bir başkasını 
suçladığı bir sistemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla 
bu süreci bahsettiğim bu yöntemle aşabiliriz. 

60 maddelik tartışma ise, tamamen bizim 
dışımızda gelişen bir olay. Bizim dışımızda der-
ken sadece BDP olarak değil, Anayasa Uzlaşma 
Komisyonunun dışında bir tartışma yürütüldü. 
Sayın Başbakan bir zaman bir görüş ortaya koy-
du, birkaç ay sonra ise Sayın Kılıçdaroğlu o topa 
girdi. Bu topa girerken kimse “BDP sen ne diyor-
sun? diye sormadı. Ne Uzlaşma Komisyonunda, 
ne de onun dışında böyle bir arayış olmadı. 

Mustafa Şentop: Görüş açıklamadınız mı siz?

Bengi Yıldız: Hayır. MHP direkt reddetti. Biz 
bu 60 maddeyi Sayın Başbakan dillendirdiğin-
de Komisyon’da arkadaşlar ile beraberdik. Sa-
yın Mehmet Ali Şahin de “Bu bir paket değil 
ki. Şimdi 60 maddeyi nasıl geçireceğiz?” dedi. 
Sayın İyimaya’nın da açıklaması var bu konuda: 
“Bu 60 maddeyi yaparsak ikiz ruhlu bir anayasa 
çıkar.” demişti.

Bizim itiraz ettiğimiz nokta şu: 60 maddeyi 
nasıl geçirelim? Bağlamından kopuk bu 60 mad-
deyi geçirdiğimizde kimin sorunları hallolacak? 
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Kimin taleplerine karşılık verilecek? Biz bunun 
üzerinden gidiyoruz. Hiçbir zaman “Bunu gö-
rüşmeyiz.” noktasında olmadık. 

“60 maddeyi görüşmeye kapalıyız, reddediyo-
ruz, kesinlikle konuşmuyoruz.” şeklinde herhan-
gi bir BDP üyesinin bir açıklaması yoktur. Pake-
te ilişkin eleştirilerimiz var. Bütünlüklü olmadığı 
ve bağlamından kopuk olduğu şeklinde. Belki 
şu anda toplumun belirli beklentileri var. Top-
lumun sorunlarını birazcık gören bir iki madde 
de yanına koyduktan sonra topluma dönüp “Ey 
halkım, bakın size bir vaadimiz vardı. Şu anda şu 
kadarını yapıyoruz ama anayasa çalışmasını erte-
lemiyoruz, ötelemiyoruz. Bu paketle bunu niha-
yetlendirmiyoruz.” şeklinde bir yaklaşımımızın 
olması lazım. 

“Bu paket geçerse anayasa arayışının ruhuna 
Fatiha okunur” şeklinde değerlendirenler de var. 
Hakikaten böyle bir şey de var. Dolayısıyla bu 60 
madde ve yanına koyacağımız birkaç maddeyle 
birlikte, bu uzlaşma sürecini daha da tetikleyen, 
bir ivme kazandıran bir süreç mi olsun ya da “Ar-
tık bitirdik, ancak bu kadar yapabiliyoruz.” mu 
diyeceğiz? Bunun tartışılması lazım. Siyasal par-
tilerin bu konuda diyalog kurması lazım. 

Sayın Başbakan hiç bize gelmeden “İki parti 
kayış attı.” dedi. Bu sürece girmeyen bir partinin 
kayış atması söz konusu olamaz. Bence yeni bir 
sivil anayasa meselesinde AKP ve CHP kayış attı. 
Çünkü bu masanın dışında başka bir arayışa girdi 
Sayın Başbakan. 

Dolayısıyla bize göre, “Yeni bir anayasa mı 
yapacağız, kısmi bir anayasa mı yapacağız?” me-
selesi çok önemli. CHP ve MHP’nin anayasanın 
başlangıç bölümü ve değiştirilmez maddeler öne-
risinden sonra veya bu konudaki mutlak duruş-
larından sonra artık yeni bir anayasa yapmıyoruz. 
Çünkü, bu maddelerle ilgili böyle denildiğinde 
bu Komisyon yeni bir anayasa değil kısmi bir 
anayasa yapmış olacaktır. Mustafa Bey’in de be-
lirttiği gibi, bu Anayasa’nın ruhunu belirleyen, 
fecaat bir başlangıç bölümü var. Ondan sonra 
üç madde daha da eklemişiz. Hemen şunu da 

belirteyim ki, buradaki katılımcılar bilsin, AKP, 
CHP ve MHP’nin virgülüne dokundurtmayız 
konuşmasından sonra neyse ki aklıselim insanlar 
müdahale etti ve AKP o söyleminden vazgeçti. 

Başlangıç bölümü ve ilk üç maddenin olduğu 
bir anayasadan sonra, hakikaten hangi özgürlüğü 
getirirsek getirelim şu anda çok tartıştığımız şu 
husus çok önemli: Temel hak ve özgürlüklerden 
sonra gelen o “ama”lar. Kamu düzeni, genel ah-
lak, genel sağlık sıralamasını yaptığınız andan iti-
baren o özgürlüğü bitirirsiniz. Bizim toplum üs-
tündeki en temel tartışmalarımızdan birisi budur. 
Bir parti “Genel ahlak olsun mu olmasın mı?” 
tartışması yapıyor, diğer parti “İlla milli güvenlik 
de olacak.” diyor. Biz bu kavramların 82 ve hatta 
61 Anayasasından bu yana toplumumuza neler 
kaybettirdiğini biliyoruz. Bir yürüyüş yapmak, 
bir düşünce açıklamak istediğinizde kamu düze-
ni, milli güvenlik vs. devreye giriyor. Bunlar dile 
getirildiğinde arkadaşlar diyor ki, “Efendim bun-
lar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de var.” 
Evet, var. Ben de Komisyon’da dedim ki “Bir 
bıçağı mutfakta yemek yapmak için de kullanır-
sın, cinayet işlemek için de.” Avrupalılar kamu 
düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı işin tabiatına 
uygun bir şekilde yapıyorlar. Biz de ise istisnai bir 
durum değil. Bizim yönetim kültürümüzde o is-
tisnalar oraya konulduğu andan itibaren, onunla 
cinayet işleneceğini herkes bilir. Filmlerde tüfek 
duvarda asılı ise, bilirsin ki, o tüfeğin bir işlevi 

Bengi Yıldız: “Şu 
husus çok önemli: 
Temel hak ve 
özgürlüklerden 
sonra gelen o 
“ama”lar. Kamu 
düzeni, genel 
ahlak, genel 
sağlık sıralamasını 
yaptığınız 
andan itibaren 
o özgürlüğü 
bitirirsiniz.“
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vardır. Bizde de kamu düzeni, genel ahlak, ge-
nel sağlık kavramlarını oraya koyduğun zaman, 
muhakkak temel hak ve özgürlükleri sınırlayacak 
bir işlevi olur. Bugüne kadarki bütün pratikler-
de, iktidar ayrımını yapmadan bu vardı. Örne-
ğin orada bir duvar örülmüş diye sınıra yürümek 
istiyorsun; diyorlar ki, “Efendim, kamu düzeni 
bozulacak.” CHP Silivri’ye gitmek istiyor; diyor-
lar ki, “Efendim, aldığımız istihbarata göre suç 
işlenecek, gidemezsiniz.” 

Bu çok yaygın bir şekilde temel hak ve özgür-
lükleri yok eden bir düzenlemedir. Mesela bunun 
üzerinde uzlaşamıyoruz. Bir tane düzenleme ye-
terli, hani biz ona da karşıyız da. Mustafa Bey bu 
işi çok daha iyi bilir ama benim okuduğum bü-
tün makalelerde diyorlar ki, “Kamu düzeni zaten 
içinde genel sağlığı, genel ahlakı barındırıyor.” 
Onun yanında ayriyeten başka bir bariyer daha 
var. Yani, özgürlüklere engelli atlama yaptırmak 
gibi, birisini aşıyorsun diğerine takılıyorsun, bi-
risini aşıyorsun diğerine takılıyorsun ve bu hepi-
mizin bildiği bir şey. 

Yargı meselesine geçmişte iktidar olanlar dört 
elle sarılmış. Türkiye’deki bütün aydınlar, sivil 
toplum örgütleri, otuz yıldır HSYK dediğimiz 
kurumun içerisinde Adalet Bakanının olmaması 
gerektiğini söylüyorlar. Avrupa Birliği’nin öne-
rileri de o doğrultuda. “Avrupa’nın şu ülkesinde 
Adalet Bakanı o kurumun başında” diyebilirsi-
niz. Evet, başındadır ama bizim ülkemizdeki pra-
tiklerden kaynaklı farklılıklar var. Otuz yıldır ba-
sınıyla, kamuoyuyla, sivil toplumuyla “Bu olma-
sın.” diyorsak, ki bunu dile getirenlerin başında 

da AK Parti’nin geldiği siyasi kesim var, şimdi ol-
sun denemez. Bunu çok rahatlıkla aşabiliriz ama 
şu anda bu mesele bir krize dönüşmüş durumda. 
Bizce bu krize dönüşecek bir konu değildir. 

Yargıtaya, Anayasa Mahkemesine ve diğer 
kurumlara seçim konusuna gelince. Mustafa Bey 
Dört partinin parlamentoda oluşturacağı komis-
yondan söz etti. Yok öyle bir şey. Geçmişte öyle 
bir formülasyon önerildi ancak şu anda vazgeçil-
di. HSYK’da da, Anayasa Mahkemesinde de, Yar-
gıtayda da ikili bir sistemi getirdik. Oraya seçile-
cekler nereden geliyorsa, ilk önce onun kurumu 
kendi içinden seçsin, sonra parlamentoya gelsin 
şeklinde ikili bir ayrım var. AKP “Parlamento 
bunu seçerken beşte üç kuralına göre seçsin; yani 
son turda her halükarda ben seçeyim.” diyor. Di-
ğer üç parti de “Nitelikli bir çoğunluk yani üçte 
iki olsun ki, iktidar partisi oradaki seçimde en 
azından uzlaşmaya yaklaşsın.” diyor. Zaten ku-
rumlar seçmiş ve liyakat ölçüsünde, belirli ölçü-
ler içerisinde oraya gelmiş, belli niteliklere sahip 
insanların seçimine ilişkin parlamento uzlaşsın 
diye üçte iki önerisini sunuyoruz. MHP ayriye-
ten, seçimin tıkanmaması için, bir öneri ortaya 
koyuyor. Buna göre, diyelim ki üçüncü tura gel-
dik ve yine seçilemedi. Ne olsun? Kurayla olsun. 
Çok da işin tabiatına uygun değil ama hani biz 
uzlaşma adına, CHP ile birlikte, “Son turda bu 
da olabilir.” dedik. Böyle bir sistem getirmemize 
rağmen, Mustafa Bey parlamentoda bir komis-
yondan söz ediyor. Parlamentoda öyle bir komis-
yon önerisi yok. Demokratik standartlar açısın-
dan yaklaşırsak, ben bunun da çok önemli bir 
tıkanma olduğunu düşünmüyorum. “Ben çok oy 
aldım, o zaman yargıyı da şekillendireyim.” nok-
tasından yaklaşmıyorsak niye uzlaşmaya gidip, 
zaten kendi kurumundan belirli niteliklere sahip 
olarak gelmiş bir insanı seçmeyelim? AKP’nin 
“Halktan aldığımız iradeyi orada da kullanalım.” 
noktasında bir yaklaşımı var. 

Güncel bir örnek daha vereyim. Gezi Olayla-
rından önce, üçüncü köprü ve belli düzenlemeler 
konusunda yine Komisyon’da tartışıyorduk. “Ka-

Katılımcılık, kamu idaresinin, mevcut 
iktidarın, daha önceki iktidarların, özetle, 

bizim devlet yönetimimizin yabancı  
olduğu bir kavram. 
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tılımcılık çok önemlidir.” dedik. İki parti “Nasıl 
katılımcılık? Hükümet bir yol ya da köprü ya-
parken halk bu konuda görüş mü belirtecek?” 
diye soruldu. Büyük bir tartışmaya girdik. Üç 
veya dört gün sonra Gezi Olayları başladı. Şimdi 
Gezi Olaylarının niteliğini tartışacak değilim. Fa-
kat katılımcılık, kamu idaresinin, mevcut iktida-
rın, daha önceki iktidarların, özetle, bizim dev-
let yönetimimizin yabancı olduğu bir kavram. 
“Katılımcılık” dedin mi, ekmeği elinden almış, 
cebindeki para alınmış gibi algılıyorlar. Çağdaş 
dünyanın geldiği aşama, Mustafa Bey’in de be-
lirttiği gibi, yani halkın seçtiği insanların ger-
çekten iktidar olduğu bir sistem çok önemlidir. 
Altmış, yetmiş, seksen yıl sözde iktidar halkındı. 
Artık sadece seçimle gelmek yeterli bir şey değil. 
Halkın doğrudan demokrasi dediğimiz yöntem-
lerle, yönetim süreçlerine katıldığı bir dönemi 
yaşıyoruz. Tabii ki, her şeyi çok geriden takip et-
tiğimiz için şu anda bunu kutsuyoruz. Fakat bu 
gerçekten yetmez. Çağdaş dünyadaki katılımcılık 
süreçleri nasıl yapılıyorsa bizim de bunu anayasa-
mızda düzenlememiz gerekir. 

SORU-CEVAP

Yılmaz Ensaroğlu: Şimdi, yarım saatten de az 
bir zamanımız kaldı. Saat 14:00’te sayın vekille-
rimiz Meclis’te Genel Kurul çalışmalarına katıla-
caklar. Bu nedenle salondan en azından birkaç 
soru alalım. Benim iki sorum daha vardı ama o 
iki soruyu kısaltarak, birleştirerek ben de kendi-
lerine en son yönelteceğim. Önce dinleyicileri-
mizden birkaç soru alalım. O sorulara verilen ce-
vaplarla son turu tamamlamış olalım. Buyurun. 

Dinleyici: Ben, Avukat İbrahim Akgül. Ülke-
mizde genelde yanlış anlaşılmalar çok oluyor. Bu 
durum dizilerde ve romanlarda da konu edilir. Ve 
maalesef doğru anlaşıldığında da kişinin başında 
dua eden yakınları olur. Bu bağlamda iki üç nok-
taya dikkat çekerek soru soracağım. Burada uzla-

şılan maddelerden mutlaka iyi niyetle belirlendi 
ama uzlaşılan yirmi sekizinci madde başlığına “Ya-
bancıların Durumu” denmiş. Burada “Vatandaş 
Olmayanların Durumu” kavramı seçilseydi daha 
doğru olur muydu? İkinci olarak, kamulaştırma-
da üçüncü paragraf konmuş, bir taksitlendirme 
belirtilmiş. Uzlaşılan metinler içinde avukatlar da 
güvence altına alınmadığına göre, vatandaş para-
sını almakta çok zorlanmayacak mıdır? Bir diğer 
husus, adalet hizmetlerinin denetiminde adalet 
hizmetleri kavramı açık bırakılmış. Bu ifade, ki-
şiye göre hâkimin ve savcının denetlenmesi veya 
kalem hizmetlerinin denetlenmesi olarak anlaşıla-
bilecek haldedir. Teşekkür ediyorum.

Dinleyici: İsmim Diyadin Fırat. BDP Parti 
Meclisi üyesiyim. Anayasa tartışılırken oluş-
turulurken Komisyon’da Anayasa Komisyonu 
Başkanının bir sözü, bir beyanı biz Kürtleri çok 
üzmüştür. “Kürtlere anadil hakkını tanımak, 
şeytana uymaktır.” demişti. Kendisine “demok-
rat, muhafazakâr” diyen bir iktidar, bir hükümet 
Kur’an-ı Kerim’de “Yerin ve göğün yaratılması 
nasıl Allah’ın ayetleriyse, sizin renklerinizin ve 
dillerinizin ayrı olması da Allah’ın ayetleridir.” 
yazmasına karşın açıkça tevhide, Kur’an’a muha-
lefet etmiştir ve günah işlemiştir. Bir Kürt olarak 
ben bunu protesto ediyorum. 

Dinleyici: İsmim Oğuzkan Güzel. Benim so-
rum Rıza Bey’e olacak. Anayasa yapım sürecinin 
beş yıl, sekiz yıl şeklinde dünyadaki örneklerin-
den bahsederken Türkiye örneğinde aslında bu 
sürecin yüz elli yıldır devam ettiği doğru değil 
mi? İlk defa bir uzlaşma kültürüyle bir araya ge-
liniyor ve sivil bir anayasa yapılmaya çalışılıyor. 
Uzlaşılan maddelerde bir takvimin belirlenerek 
sonlandırılması gerektiğine niçin karşı çıkıyor? 
Teşekkür ederim. 

Dinleyici: İsmim Asiye Tuğba Güzel. Ben Bengi 
Yıldız ve Rıza Türmen’e bir soru sormak istiyo-
rum. AK Parti hariç diğer partiler neden Ana-
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yasa’daki 112 maddede uzlaşılması konusunda 
seçimlerin yapılmasını bekliyorlar, özellikle fre-
ne basıyorlar? Bir pazarlık ya da ona benzer bir 
şey mi düşünülüyor? Rıza Türmen’e ayrıca şunu 
sormak istiyorum: Özgürlükler ve demokrasi 
açısından sizi en çok zorlayan maddeler neler bu 
112 maddede? Teşekkürler.

Dinleyici: İsmim Feray Salman. İnsan Hakları 
Ortak Platformu Genel Koordinatörüyüm. Bir 
şeyin altını gerçekten çizmek ve insan hakları 
hareketi olarak hemfikir olduğumuzu söylemek 
istiyorum. Katılımcılık ve katılım hakkı, son de-
rece önemli ve asli bir hak. O nedenle anayasa 
yapım sürecinin gerçekten şeffaflaşması süreci, 
şu andan itibaren bile şeffaflaşma sürecinin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta 
alınmış olan görüşlerin ne kadarının kullanıl-
dığı, kullanılmadığı konusunda herhangi bir 
fikrimiz yok. Dolayısıyla bu toplantılar elbette 
onlara katkıda bulunuyor ama niye bu çaba sa-
dece bizden gelsin ki? Bu çabanın aslında ana-
yasa yapım sürecine soyunmuş olanlardan, siyasi 
iktidarlardan - iktidardan da hükümeti kastet-
miyorum - yani bütün siyasi partilerden geliyor 
olması lazım. Katılımcılığı bu anlamda çok esas 
olarak alıyoruz. Türkiye’de de, katılımcılığın göz 
ardı edildiği bir sürecin bu kadar derinleştiği bir 
yerde, yeni anayasayı katılımcı kılmak, ülkenin 
yönetiminde ve muhalefetinde olanlara da yön 
verecektir. Dolayısıyla anayasa yapım sürecinin 
içerisindeki Komisyon’un kendisine verdiğimiz 
kıymetten daha fazla kıymeti olduğunu da ha-
tırlaması gerekli bu anlamda. Çünkü şu anda 
Türkiye’de herhangi bir konuda katılımcılığın 
işlemediğini biliyoruz. 

Katılımcılığı tariflemeye gelirsek; ben öğretim 
üyesi değilim ama bana göre, değişimi sağlamıyor 
ise katılım, katılım değildir. Dolayısıyla bize görüş 
sormuş olmanız bizi kattığınız anlamına gelmi-
yor. Benim görüşlerimin orada neyi değiştirdiği-
ni, neyi etkilediğini bilme hakkım var. Ve sizin de 
bunu yerine getirme sorumluluğunuz var. Bunu 

bütün partiler ve bütün yönetimler bakımından 
söylüyorum. Katılım hakkı birincil bir konu ve 
bütün süreçlere ve anayasanın kendisine hâkim 
olması gerekiyor. İkincisi, Türkiye’de insan hakları 
alanına doğru gelince; sorumsuzluk meselesinin, 
denetimsiz kalma meselesinin çok önemli oldu-
ğunu ve nasıl kötü sonuçlara yol açtığını gördük. 
Bunu sadece çoğunluk üzerinden tarifleyeceğimiz, 
yani milletin yüzde 51’i bir yere oy verdiyse, geri 
kalan yüzde 49’un ve oy veren yüzde 51’in dene-
tim hakkını ortadan kaldıran ve “Çoğunluk bize 
bunu verdiği için biz her şeyi yapabiliriz.” şeklinde 
yeni bir anayasa içerisine giren herhangi bir anla-
yışı zor bir anlayış diye düşünüyorum. 

Dolayısıyla şunu sormak istiyorum: Türkiye 
İnsan Hakları Ulusal Kurulunun anayasal gü-
venceye kavuşturulup kavuşturulmayacağı bu 
Komisyon’da hiç konuşuldu mu? Bunlar denetle-
yici ve dönüştürücü mekanizmalar. Bir de genel 
olarak şu soruyu sormak istiyorum: Bir bütün 
olarak ele aldığınızda üzerinde uzlaşılan 60 mad-
de, Türkiye’de hangi değişikliği yapacak? Neyi 
değiştirmiş olacaksınız? Teker teker maddeler 
üzerinden söylemiyorum ama bir bütün olarak 
bu 60 madde Türkiye’de neyi değiştirecek, ana-
yasa yapım sürecine nasıl bir etki yaratacaktır ki, 
o devam edebilsin. Teşekkür ederim.

Dinleyici: İsmim Gürsel Demirok. Emek-
li diplomatım. Böyle önemli bir konuda bu 
toplantıyı düzenlediği ve konuyu toplumun 
gündemine tekrar taşıdığı için SETA’ya ve ta-
rihi çalışması nedeniyle Uzlaşma Komisyonu-
na teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar yapılan 
anayasalar hep vesayetçi anayasalardı. Siviller 
ilk kez böyle bir anayasa yapma şansına sahip 
oldu. Biz bu yoldan vazgeçersek vesayetçi an-
layışın devam ettiğini göreceğiz. Onun için ne 
yapıp ne edip bu çalışmaların sürdürülmesi ge-
rekir. Rıza Bey’in de dediği gibi 60 maddeyle 
sınırlanmaması ve önümüzdeki sürecin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi gerekir. Anayasalar, 
uluslararası sözleşmeler, hazırlanması çok zor ve 
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çapraşık metinlerdir ve öyle üç beş yılda ortaya 
çıkmazlar. Bizim bir Avrupa Birliği hedefimiz 
var. Rıza Bey’in de dediği gibi, Avrupa Konseyi-
nin de Venedik Komisyonu var. Biz bu anayasa 
çalışmalarında Avrupa Birliği ülkeleri anayasa-
larından referans olarak ne kadar yararlandık? 
Önümüzdeki süreçte Venedik Komisyonu ile 
istişare etmek konusunda bir bilginiz var mı? 

Dinleyici: İsmim Ali Aydın. Hâkimler Savcı-
lar Yüksek Kurulu Üyesiyim. Avukat kökenli bir 
kurul üyesi olmakla biraz rahat konuşacağım. 
Hâkimlerin belki bu kadar rahat konuşma im-
kânı yok. Biz 1960’tan beri ayrıntılı anayasa so-
runu yaşıyoruz. Yeniden bir ayrıntılı anayasa ile 
karşı karşıyayız. Bu anlayış hem halkı, hem de 
Uzlaşma Komisyonunu boğmuş görünüyor. Ka-
naatimce, işin uzamasının sebebi budur. Altmış 
maddeden kırk küsurunun temel haklar ve öz-
gürlüklere ait olduğu ifade edildi. Niye? Çünkü 
bu konularda fazla bir tereddüt yok, genel geçer 
hususlar olduğu için tartışmasız götürüldü. Yine 
Anayasa’nın bu kadar uzun süreçlere sâri tutul-
masının mantığını ben anlamıyorum. Çünkü te-
mel insan hakları, temel devlet şekilleri ve ilişki-

leri vb. konuların genel kabul görmüş şartları üç 
aşağı beş yukarı bellidir. Sadece tercihler nokta-
sında bir müzakere sürecinden sonra anayasanın 
böyle uzun süreçlerde değil belki birkaç ay, azami 
bir yılda bitebileceği kanaatindeydim. Hala da 
bu kanaatimi muhafaza ediyorum. 

Özel duruma gelince, Hâkimler Savcılar Yük-
sek Kurulu ile ilgili düzenlemenin yanlış oldu-
ğunu düşünüyorum. On bir kişilik bir Hâkimler 
Kurulunun iki üyesinin kürsüden gelen insanlar-
dan oluşması, diğerlerinin ise kürsüyle alakasını 
kesmiş iki Danıştay ve iki Yargıtay üyesi, kürsüyle 
çok alakası olmayan üç akademisyen ve yargının 
belki bir ayağını temsil eden iki avukattan oluşu-
yor olması da bana göre demokratik meşruiyeti 
zedeleyen bir yaklaşım olur. Hâkimler Kurulu 
hâkimlerin işe başlamasından emekliliğine ka-
dar geçen süreci kontrol ettiğine ve uyguladığına 
göre burada daha çok hâkim ağırlıklı, kürsü ağır-
lıklı bir katılım olmasının gerektiğini düşünüyo-
rum. Yargıtay ve Danıştay üyelerinin toplamda 
dört üyeyle temsil edilirken kürsü hâkimlerinin 
iki üyeyle temsil edilecek olmasının ve akademis-
yen üç kişinin orada bulunmasının yanlışlığına 
işaret etmek istiyorum. 
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Ayrıca bütün bu seçimlerin Parlamento tara-
fından yapılması erklerin bağımsızlığı noktasında 
da ciddi sıkıntı getirecektir. Çünkü Kurul’a se-
çilmek isteyen her üye adayının Parlamento’da, 
siyasette, milletvekilleriyle hatta belediye başkan-
larıyla, il başkanlarıyla yakın diyaloglar geliştir-
mesini gerektirecektir ki, böyle bir sıkıntı maa-
lesef bizim demokrasi kültürümüzde var. Bu du-
rumun son derece ciddi sakıncalar doğuracağına 
inanıyorum. Teşekkür ederim. 
 
Dinleyici: Öncelikle Sayın Yılmaz Ensaroğlu 
ve çok değerli siyasetçilerimizi saygıyla selamlı-
yorum ve böyle bir toplantıyı tertip ettikleri için 
SETA’ya teşekkür ediyorum. Ben şu konuyu 
özellikle ifade etmek ve üç değerli siyasetçimize 
de bunu soru olarak yöneltmek istiyorum. Ön-
celikle, 60 maddeden oluşan, uzlaşılan madde 
metinlerinin gereğinden çok daha fazla uzun tu-
tulduğu yönünde bir gözlemimiz var. Bununla 
ilgili biz bir matematiksel ve mantıksal zemin-
de tam bir teknik metin analizi yaptık. Bura-
dan çıkan netice şu: Metinde hiçbir şeyi eksik 
söylemeden yüzde otuz daha az kelime ve daha 
az harfle aynı şeyleri fakat daha anlaşılabilir bir 
şekilde ifade edebiliyoruz. 

İzin verirseniz hemen birinci maddeden ör-
nek vereyim. Birinci madde on beş kelimeden 
oluşuyor: “İnsan onur ve haysiyeti dokunulmaz-
dır. İnsan onur ve haysiyeti insan haklarının ve 
anayasal düzenin temelidir.” Bu iki cümlede in-
san onur ve haysiyeti ifadesi iki kere mükerreren 
geçiyor. Bunu tek cümleye indirdiğimiz zaman, 
revize şekli şöyle olabilir: “İnsan onur ve haysiye-
ti insan haklarının ve anayasanın temelidir, do-
kunulamaz.” Sadece “dokunulamaz” kelimesini 
sona almış olduk. Bu sürede beş kelime tasarruf 
ettik, otuz harften de tasarrufta bulunduk. Şimdi, 
bunu yüzdeye vurduğumuz zaman harf tasarrufu 
yüzde 28,6, kelime tasarrufu yüzde 33,3 oldu. 
Başka örnekler de verebiliriz; 10. madde, 12. 
madde, 13. madde. Aynı şekilde, konut doku-
nulmazlığı, kişisel hayatın gizliliği ve haberleşme 

özgürlüğüne ilişkin maddeler o kadar çok mü-
kerrer cümleler içeriyor ki. Aşağı yukarı yirmiye 
yakın mükerrer cümle var. Aynı şekilde orman ve 
tarım konularını düzenleyen maddelerde de çok 
mükerrer ifadeler var. 

Bir başka kavramsal konuya da değinmek is-
tiyorum. Onuncu maddede özel hayatın gizliliği 
diye bir madde başlığımız var. Bu kavram İngi-
lizceden yanlış bir tercümenin kurbanı. İngilizce 
bunun orijinal kelimesi privacy. Privacy gizlilik 
diye tercüme ediliyor dilimize fakat bu yanlış. 
Privacy hususiyet demektir.

Yılmaz Ensaroğlu: Mahremiyet.

Dinleyici: Tabi, mahremiyet. Bakın ne kadar 
güzel söylediniz Yılmaz Bey, teşekkür ediyorum. 
Esasında biz buna “özel hayatın gizliliği” değil 
“özel hayatın mahremiyeti” dersek kavramı daha 
bir üst başlığa taşımış oluyoruz. Bir örnek vermek 
istiyorum. Bir hanenin içinin tamamı mahrem-
dir. Ama o hanenin içinde bir de gizli bölme ola-
bilir. Duvarda gizli bir kasa olabilir. O hanenin 
içine adım atmak ev sahibinin izniyle olur. Yani 
gizli değildir; konu gelir, komşu gelir, akrabalar 
gelir, insanlar gelir, giderler. Ev sahibinin izniy-
le girilebilen bir mekân olması gizlilik anlamına 
gelmez, mahremiyet anlamına gelir. Bu mahrem 
alan içinde bir de gizlilik noktaları olabilir. Bu 
kavramları yerine oturtmak lazım. 

Bir önemli kavram da ayrımcılık. Ben aynı 
zamanda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üye-
si olduğum için Avrupa Parlamentosunda bunu 
dile getirdim, Avrupa milletvekilleri özellikle çok 
büyük takdirle karşıladılar. Ayrımcılık konusun-
da bir kavram kargaşası içine giriyoruz. Ayrımcı-
lığı yeni anayasamız mutlak olarak yasaklıyor. Bu 
60 madde içerisinde var. Hâlbuki biz ayrımcılığı 
mutlak yasaklarsak, pozitif ayrımcılığın hukuki 
zeminini ortadan kaldırıyoruz mantıken. Hâlbu-
ki ayrımcılığı “haklı ayrımcılık” ve “haksız ayrım-
cılık” şeklinde ikiye ayırırsak. O zaman pozitif 
ayrımcılığa hukuki bir zemin oluşacaktır. 
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Son olarak, bir anayasa sözlüğümüz yok. Ba-
kınız bir kelimenin on yedi farklı anlamı olabi-
lir; Istılah anlamı, terim anlamı, edebi anlamı, 
hukuki anlamı, teknik anlamı gibi. Bir kelimeyi 
anayasamızda hangi anlamında kullandığımızı 
deklare eden, anayasanın gerekçeler bölümünün 
ekine bir anayasa sözlüğü koymamızda fayda var. 
Kelimeler üzerinde de bir uzlaşma ve mutabakat 
sağlamamızda fayda var. Bunları paylaşmak iste-
dim. Bunlarla ilgili siyasetçilerimizin görüşlerini 
öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

Yılmaz Ensaroğlu: Biz teşekkür ederiz. Ben 
sözü konuklarımıza bırakmadan önce kendileri-
ne bir kaç soru daha yöneltmek istiyorum. Yarın 
galiba Meclis Başkanı ve aynı zamanda Uzlaşma 
Komisyonu Başkanımızla bir toplantınız ola-
cak. Bu rutin bir toplantı mıdır yoksa internet 
haber sitelerinde yer aldığı gibi Komisyon’un 
geleceğinin, ya da faaliyetlerinin artık sonlan-
dırılıp sonlandırılmayacağı gibi konuların ele 
alınacağı bir toplantı mı? 

Bir de, taslak metnin bütününün Meclis in-
ternet sayfasında yayınlanması zaman zaman 
gündemimize gelen, konuştuğumuz ama genel-
likle ertelenen bir husus. Böyle bir yayının ya-
pılması, hem Komisyon’un motivasyonunu, ge-
leceğini hem kamuoyunun beklentilerini ya da 
düşüncelerini nasıl etkiler diye düşünüyorsunuz? 
Özellikle bu son bölümde birazcık hem Komis-
yon’un hem de bizim yeni anayasa rüyamızın ge-
leceğine dair düşünce ve değerlendirmelerinizi de 
ele alıp ondan sonra toplantıyı bitirelim inşallah. 
Bengi Bey bu sefer de sizinle mi başlayalım? 

Bengi Yıldız: Teşekkürler. Biz tabii ki, “tıka-
nıklığı nasıl aşabiliriz, hangi yöntemlerle aşabi-
liriz” hususunda kendi aramızda değerlendirme 
yapıyoruz. Şimdiye kadar benim katıldığım 
toplantılardaki yöntemler “Meclis Başkanımızı 
çağıralım. Bakalım bu sıkıntıyı nasıl aşabiliriz?” 
şeklinde idi. Ama bu sefer “Biz önerilerle gide-
lim. Meclis Başkanımız gelsin ama tıkanıklığı 

nasıl aşarız noktasında siyasi partiler görüşlerini 
de ortaya koysun.” dedik. Hepimizin aşağı yukarı 
mutabık olduğu bu süreci artık kamuya açalım, 
yani şeffaflaştıralım ve bu süreç kamu tarafından 
takip edilsin. Kamu kurumu olduğu için TRT’de 
toplantılar yapılması, kamu spotları şeklinde 
partilerin görüşlerinin açıklanması şeklinde yak-
laşımlarımız da oldu. 

BDP olarak önerdiğimiz “Venedik Komisyo-
nu ile görüşme” şimdiye kadar reddedildi. CHP 
de böyle düşünüyor. Dünyadaki diğer anayasa 
yapım süreçlerine baktığımızda hem içte hem 
dışta hakem rolünü oynayacak kurumların ol-
duğunu görüyoruz. Bir doğrultu vermek ve en 
azından zenginleştirmek açısından, hem içteki 
kurumlarımızda, mesela şu andaki toplantımız 
bu tür bir şey, hem de dışarıda Venedik Komisyo-
nu ve benzer komisyonlar bu sürece katkı suna-
bilirler Sayın Meclis Başkanımızla paylaşacağız. 
Niye bunu paylaşacağız? Çünkü şu ana kadarki 
Uzlaşma Komisyonunun çalışma usullerinde bu 
meseleyi dışarıyla paylaşmak, tartışmak yoktu. 
Dolayısıyla bu sorunu çözmeden, yani o çalışma 
ilkelerimizi değiştirmeden bu tıkanıklığı gidere-
meyeceğimizi düşünüyoruz. Yarınki toplantı öyle 
bir tartışmanın ürünü değil, tam tersine, mevcut 
çalışmayı nasıl verimli kılabiliriz, bu tıkanıklığı 
nasıl aşabiliriz üstünden bizim önermelerimizle 
yapılacak bir toplantıdır. Yoksa çalışmalarımız 
olağan şeklinde devam ediyor. 

Düzenlediğimiz maddelerdeki kelime tasar-
ruflarından değerli hocam da bahsetti. Bunlar 
biraz teknik konular tabi. Oradaki düzenlemele-

Hepimizin aşağı yukarı mutabık olduğu 
bu süreci artık kamuya açalım, yani 
şeffaflaştıralım ve bu süreç kamu  
tarafından takip edilsin. 
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rimizi, yani bir ölçüde meramımızı şu anda Ko-
misyon formüle ediyor. Ama o son halini almış 
değil zaten. Bunun üzerinde hocamızın da belirt-
tiği gibi daha çalışılması, metnin daha anlaşılır 
olması gerek. Öyle bir toplumuz ki, derdimizi 
anlatırken aslında o kadar uzun anlatıyoruz ki, 
anayasalarımız da ne yazık ki şu ana kadar her şeyi 
böyle uzun açıklamaya, formüle etmeye çalışan 
bir sistematik içerisinde gitti. Ne kadar öz ve net 
olursa o kadar iyi. Şimdiye kadar anayasayı hu-
kukçular için yapıyorduk ama şimdi toplum için 
yapıyoruz, bürokrasi için yapmıyoruz. Anlaşılır 
olması, net ifadelerle ortaya konulması şüphesiz 
önemlidir. Ayrımcılık konusundaki tanımlama-
ya ilişkin eleştiri de çok haklı. Yine mahremiyet 
meselesi de. Bunlar bize ışık tutacak önerilerdir. 
Ali Bey’in HSYK’ya ilişkin değerlendirmesi ol-
muştu. Bu konuyu o kadar çok tartışıyoruz ve 
o kadar çok değiştiriyoruz ki. Sizin önerdiğiniz 
noktada değiliz şu anda. Sizin belirttiğiniz gibi 
daha çok kürsüden ve hâkim ağırlıklı bir yapıya 
doğru bir madde henüz yok. Hala her gün her 
seferinde üzerinde tartıştığımız bir konu.

Dinleyici: Üzerinde mutabakata varılmış şek-
linde yansıdı…

Bengi Yıldız: HSYK noktasında henüz bir uz-
laşma yok. Tam da belirttiğiniz noktada gelişme-
ler var. Onu da belirtmek isterim. 

Yılmaz Ensaroğlu: Ama yavaş yavaş o madde 
yeşeriyor mu?

Bengi Yıldız: Evet, yeşeriyor diyebiliriz. Seçim 
usulü konusunda özü itibariyle hepimizin yak-
laşımı birbirine çok yakın. Bu konu tıkanacak 
bir alan değil. Orayı tek kilitleyebilecek mesele, 
belirttiğim bu hususla Adalet Bakanının konum-
lanması meselesi. Bir arkadaşımız “Yüz elli yıl-
dır bir anayasa süreci var, yeni başlamadı.” dedi. 
Bizce halk yeni başladı. 1876 Anayasasının nasıl 
yapıldığını biliyoruz. Fransa, Belçika örneklerine 

bakılmış ve kendileri yapmış. 1921 Anayasası, 
BDP tarafından da çokça övülüyor. Şahsi kana-
atim, 1921 Anayasası çok da öyle övülecek bir 
özelliğe sahip değil. Geçici bir anayasa olarak 
düşünüldüğü için toplulukların kendi kendini 
yönetme konusu vazgeçilmemiş bir nokta de-
ğildi. Cumhuriyet’i kuracaklar aslında “Siz daha 
sonra nasıl bir anayasa yapacağımızı görürsünüz. 
Hele şu süreci atlatalım.” demiştir ve bu anaya-
sa onun anayasasıdır. Çok da övülecek bir tarafı 
yok. 1924 Anayasasının nasıl yapıldığını burada-
ki tüm arkadaşlar bilir. 1924 Anayasası Mustafa 
Kemal’in seçtiği kişilerin yaptığı, yani halkın seç-
tiği değil de merkezden atanan milletvekillerinin 
yaptığı bir anayasa. 1961 ve 1982 Anayasası za-
ten herkes tarafından biliniyor. 

Bizce bugün ilk defa halk devreye girdi. Süre-
cin çok iyi yürüdüğü noktasında da emin deği-
lim. Bir arkadaşımızın sorduğu gibi, katılımcılık 
noktasındaki önermelerin hangisinden faydalan-
mışız? Yanıt vereyim. Vatandaşlık, anadil, yerel 
yönetimler, başlangıç ve ilk dört madde konu-
larında sivil toplumun, üniversitelerin ve aydın-
ların önerdiği hiçbir önermeyi kabul etmedik. 
Yani üzerinde uzlaşmadık. Bu öneriler bize refe-
rans olmadı. Dolayısıyla görüşlerini bildirmişler 
ancak görüşleri orada kalmış. Şu anda bu dört 
partinin uzlaşmasında ülkemizin sivil toplumu 
da, üniversiteleri de, aydınları da bir uzlaşma 
sağlamış. Ama siyasi partilere geldiğimizde, onlar 
o noktalarda birbirine ne yazık ki hiç yaklaşamı-
yorlar. Toplumdan gelen önermeleri dikkate alan 
bir komisyon veya siyasi partiler anlayışı olsaydı, 
biz bu sorunu çoktan, bir şekilde yol almıştık.

Burhan Hocam (Burhan Kuzu) benim İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden hocamdı. 
O zaman asistandı ama “Anasını alıp gelen herkes 
ben işte anadilde eğitim istiyorum derse” şeklin-
de bir açıklama yaptı. Toplumun bu kadar hassas 
olduğu bir noktada, anadil Allah’ın bize bahşet-
tiği kutsal değerler arasındadır. TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanının bu kadar ciddi bir olaya 
bu kadar gayri ciddi yaklaşma lüksünün olma-
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ması gerektiğini belirtiyorum. AKP’nin o nokta-
da olmaması yani Burhan Hocadan daha ileri, en 
azından karar vericilerin daha ileri bir noktada 
olması da sevindirici. Şunu da belirtmek isterim; 
Türkiye’deki muhalefet iktidarın ilerisinde olsay-
dı bu sıkıntıları yaşamazdık. Anadil konusunda, 
vatandaşlık konusunda muhalefet partileri ikti-
darın gerisindedir. Bu gerçekleri kabul etmek la-
zım. İktidarı birçok noktada eleştiririz fakat mu-
halefet özgürlükler meselesinde, yani ülkemizin 
en temel sorunlarında iktidarın gerisine düşüyor. 

“Şimdi bunlar nasıl anayasa yapacak” konusu 
önemli. Bir ülke düşünün, demokrasiyle yöneti-
liyor. Seçimlere giderken “Ben daha çok özgürlük 
verirsem toplumdan oy alırım.” noktasında değer-
lendirmeler yapılıyor. Seçime yaklaşıyoruz ama o 
zaman anayasa yapılmaz deniliyor. Çok garip bir 
şey. Hâlbuki seçime nasıl bir anayasa yapacağız 
üzerinden girip oy almak gerekirdi. Nitekim bana 
göre AKP geçmişte bunu yaptı ve toplumdan da 
bir karşılık aldı. Şu anda bu anayasa süreci niye 
tıkanıyor dediğimizde, “Seçimler olduğu için” 
deniyor. Seçimler olduğu için anayasa süreci niye 
tıkansın? Bunun üzerinden siyaset yaparsan, yani 
“vatandaşlık” dediğinde “İlla bin tane Türk olacak, 
elli tane Türk olması yetmez, bin tane Türk olması 
lazım” diye dayatırsan; “Bin tane olmazsa bu ülke 
bölünür” üzerinden siyaset yaparsan, vatandaşlığı 
zaten düzenleyemezsin. Veya anadili konuşma, 
onunla eğitim görmeyi bir bölünme sebebi olarak 
görüp bunun üzerinden siyaset yaparsan sonra 
“Anayasa Uzlaşma Komisyonunda ilerleme kat 
edemiyoruz” dersin. Temel mesele şu: Ne yazık ki 
çokça eleştirdiğimiz o anayasalardan, o bürokratik 
yönetim ve devlet anlayışından bir dili, bir kültürü 
almışız. Yeniyi inşa edeceğiz ama kullandığımız dil 
hala eski dil, eski argümanlar ne yazık ki.

İHOP’tan gelen arkadaşımızın katılımcılık ve 
şeffaflaşma konusunda söyledikleri çok önemliy-
di. Önerilerin ne kadar dikkate alındığı mesele-
sini daha önce belirttim. Zaten 60 madde konu-
sundaki BDP’nin temel itirazı budur. Teknik ola-
rak buradaki aydınlar ve hukukçular o 60 mad-

denin neler olduğunu bilir ancak biz vatandaşa 
gidip “Bu 60 maddeyi geçirelim.” dediğimizde 
benim Batman’ın A köyündeki vatandaşımın 
soracağı soru şu: Benim dilimde, devletin beni 
tanımlamasında ne değişiklik oldu? Alevinin so-
racağı soru: Ben bu ülkenin ne kadar eşit vatan-
daşıyım? Bu soruların hiç birisinin cevabı bu pa-
kette yok. Sayın Barın’ın da söylediği gibi 1982 
Anayasasını aşan düzenlemeler yapmışız. Ama o 
düzenlemelerde onu engelleyen, kamu düzeni, 
genel sağlık, genel ahlak gibi “ama”larla başlayan 
kriterleri kaldırmadığımız sürece, oradaki temel 
haklar ve özgürlükler alanındaki düzenlemele-
rin hayata geçeceğini düşünmüyorum. Onu ge-
tiriyorsun, 1982 Anayasasına monte ediyorsun. 
Peki, o “ama” diye başlayan bu tür düzenlemeler 
yok mu bu anayasada? Var. O zaman Sayın İyi-
maya (Ahmet İyimaya) diyor ki “İkiz ruhlu bir 
anayasa”. İkiz ruhlu bir anayasa olsa bile, yeni 
ruhun eski ruhu yenme ihtimali sıfırdır. Yani 82 
Anayasasının ruhu, yeni düzenlemelerin ruhunu 
da kendi içinde boğacak. 

Dolayısıyla bu sürecin tartışılması lazım. Bu 
sürecin tartışılması lazım derken Komisyon’da 
biz tartışmamışız. SETA tartışmamış, sivil top-
lum tartışmamış, üniversiteler tartışmamış, Sayın 
Başbakan “haydi geçirelim” diyor. Toplumda da 
sadece bunun geçip geçmemesi meselesi tartışı-
lıyor. Bunun ne hak getirdiğini, Anayasa’yla ne 
kadar bütünleşeceği, onu ne kadar değiştireceği 
meselesi tartışılmıyor. Birisi kabul ediyor, diğer-
leri karşı çıkıyor. O zaman da ilerici, gerici ve sta-
tükocu tartışması yapılıyor. Bu da çok doğru bir 
tartışma değil.

60 maddenin geçmesini topluma anlatabilir-
sek, yani ben Batman’a gittiğimde ve vatandaş 
bana sorduğunda ben ona cevap verebileceksem 
“Geçirelim.” derim. Diğer siyasi partiler de “Biz 
bunun için bunu geçirdik.” diyebilecekse, haki-
katen böyle bir meşru cevap verebilecek tarafla-
rı varsa geçirelim. Bununla bir sıkıntımız yok. 
Diğer arkadaşlara da epey soru var. Çok zaman 
almak istemem. 
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Yılmaz Ensaroğlu: Teşekkür ederiz. Rıza Bey 
buyurun. Söz sizde.

Rıza Türmen: Ben, fazla zaman almayacağım. 
Kısa konuşacağım, Zaten Bengi Bey birçok soru-
yu cevaplandırdı. Bir kere yarınki toplantıyı açık-
lığa kavuşturmak lazım. Bu toplantı “Devam et-
sin mi etmesin mi” toplantısı değil. “Nasıl devam 
etsin?” toplantısı. Bir tıkanma var. O tıkanmayı 
aşacak bir düzenleme getirebilir miyiz? Bundan 
sonraki çalışmalara başka türlü bir format getire-
bilir miyiz? Bu konularla ilgili bir toplantı olacak. 

Bana direkt olarak sorulan anayasa yapım sü-
recine ilişkin olarak ise, Bengi Bey’in de söylediği 
gibi, bu topraklarda yüz elli yıldır anayasa yapılı-
yor ama hiç böyle aşağıdan yukarıya bir anayasa 
yapılma çabasına girişilmedi. Yukarıdan aşağıya 
anayasalar yapıldı. Ya askeri darbelerle anayasa 
yapıldı ya da bürokratlar anayasayı yaptı. İlk defa 
böyle bir fırsat elimize geçti. “Halktan yukarıya 
doğru bir anayasa yapabilir miyiz? Bunu iyi mi 
kullanıyoruz?” soruları ayrı bir konu. O işte sizin 
katılımcılık sorunuzla ilgili. Benim bu konudaki 
görüşümü sorarsanız biz katılımcılığı iyi kullan-
madık. Altı ay görüş dinledik. Sivil toplumun 
çeşitli şekillerde görüşünü aldık. Bölgesel toplan-

tılar yaptık, yazılı görüş aldık, sözlü görüş aldık 
vs. Bunlar Taylan’ın söylediği gibi tasnif edildi. 
Ondan sonra biz müzakerelerde ne yaptık bu gö-
rüşleri? Hiçbir şey yapmadık. Yani müzakerelerle 
alınan bu görüşler arasında bir kopukluk oldu. 
Bir siyasi parti “Efendim biz önerilerimizi hazır-
larken bunlara baktık” diyor. Bu ne kadar doğru, 
bundan emin değilim. Çünkü önerilere baktığı-
nız zaman alınan görüşlerle maddeler arasında 
bu ilişkiyi göremiyorsunuz.

Bunu telafi etmek, gidermek mümkün ve 
hatta gerekli diye düşünüyorum. Katılımcı bir 
anayasa yapıyor isek, demokratik bir anayasa 
yapmak istiyorsak o görüşlerin dikkate alınması 
gerekli. Görüş alma aşamasında ortada madde-
ler yoktu. Komisyon pasif olarak karşı taraftan 
gelen görüşleri dinledi. Şimdi masada maddeler 
var. O maddelerle ilgili görüş verilecek. Bu sefer 
Komisyon’un pasif olarak değil, aktif olarak bir 
diyalog kurması daha doğru olacak. Bunun so-
nucunda bazı maddelerin değişmesi gerekecek. 
Bizim her söylediğimiz, burada her mutabık 
kaldığımız konu doğru olmadığı gibi, her mu-
tabık kalmadığımız da doğru değil belki. Bura-
da mutabık kalamadığımız problemler nedir? 
Bunu görelim.
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Bunun diğer bir ayağı olan Venedik Komis-
yonu ile olan diyalog da önemli. Gürsel Bey “AB 
anayasalarından yararlandık mı?” diye sordu. 
Bir kere Venedik Komisyonu burada bize AB 
standartlarını gösterecek. Bir de göreceğiz ki, 
bu anayasanın bizim çözümlenemez olarak gör-
düğümüz, uzlaşmakta zorluk çektiğimiz birçok 
maddeleri o kadar da çözülemez maddeler de-
ğildir. Biz bugün çözemiyoruz ama bunlar başka 
yerlerde çözümlenmiş konulardır. O bakımdan 
bu diyalog yararlı olacak. 

Takvime işte tam bu yüzden karşıyım. Birin-
cisi, bütün bunlar için bir zamana ihtiyaç var. 
İkincisi de, takvim koymak demek, o takvimi 
gerçekleştiremediğiniz takdirde anayasadan vaz-
geçmek demek. Ama bizim anayasadan vazgeç-
mek gibi bir hakkımız yok. Anayasayı yapmak 
için bize verilmiş bir yetki var. Vazgeçmek ana-
yasadan ziyade, Türkiye’deki demokrasi bakımın-
dan çok büyük bir gerileme olur. Biz bir anayasa 
yapamazsak “Askerlerin yaptığı 12 Eylül Anaya-
sasına mahkûmuz. Bununla yaşamak zorunda-
yız.” gibi bir mesaj veririz topluma ki bunu dört 
partinin de yapmak istediğini sanmıyorum. 

Demokrasi açısından bizi zorlayan maddeler 
nedir? Bütün partilerde olduğu gibi demokrasi 
açısından bizi zorlayan maddeler parti progra-
mına tam olarak oturmayan, parti içinde görüş 
ayrılıklarına yol açan maddelerdir. O görüş ayrı-
lıklarını gidermek için her zaman en demokratik 
teklifi mi getirdik? Bu da kuşkuludur. Elbette 
daha demokratik teklifler getirebiliriz. 

Bengi Bey’in söylediği bir husus hem doğru 
hem yanlış. Bazı maddelerde istediğimiz kadar, 
yeteri kadar demokratik olmadığımız söylenebi-
lir. Ama BDP ile ortak verdiğimiz birçok madde 
vardır. Orada da çağdaş bir demokrasinin stan-
dartlarına uygun maddeler olduğunu görürsü-
nüz. CHP’nin önerileri bakımından böyle ikili 
bir durum var aslında. 

Yabancılar, yani vatandaş olmayanlar konu-
suna gelince. Bugün insan hakları bağlamında 
konuştuğumuz zaman sadece vatandaşlarla ilgi-

li bir mesele olmadığını görüyoruz. Sizin yetki 
alanınız içinde vatandaş olan ve olmayan herkes 
için geçerli olan haklar vardır. Devlet herkese bu 
hakları vatandaş olsun ya da olmasın sağlamakla 
yükümlüdür. Tabii, “Yabancılar Hukuku” diye 
bir hukuk var ayrıca. O bakımdan anayasalarda 
kullanılan terim daha çok vatandaşlık şeklinde. 

Kamulaştırma konusunda ise zaten kanunlar 
değişti. Yeni anayasada kamulaştırmayı mümkün 
olduğu kadar mülkü kamulaştırılan vatandaşla-
rın lehine olacak şekilde düzenlemeye çalıştık. 
Bunun için kamulaştırmanın parası peşin verile-
cek, bütün diğer önlemler alınacak.

Anayasanın diline ilişkin olarak Beyefendinin 
söylediği doğru. Birçok maddeler uzun. Türk-
çe bakımından tekrarlar, yanlışlar olabilir filan. 
Bunlar şundan kaynaklanıyor: Orada öneriler 
arasında bir uzlaşı sağlıyorsunuz. Ve bu uzlaşı 
maddesi yazılırken Türkçesine dikkat etmeden, 
tekrar var mı, yok mu diye kontrol etmeden yazı-
yorsunuz. Bunu düşünerek “Bu iş bittikten sonra 
metnin Türkçesini düzeltecek, cümleleri doğru 
dürüst bir hale koyacak bir dil denetiminden 
geçmesi lazım.” dedik. O zaman bütün bunları 
dikkate almak mümkün olacak. Galiba benim 
söyleyeceklerim bu kadar.

Yılmaz Ensaroğlu: Teşekkürler. Mustafa ho-
cam buyurun.

Mustafa Şentop: Arkadaşlarımız büyük öl-
çüde sorulara cevap verdiler. Ben sadece sorular 
çerçevesinde farklı görüşlerimi ifade edeceğim. 
Öncelikle Bengi Beyin dediği “Eşit temsille ko-
misyon yok.” ifadesinin doğru olmadığını söyle-
yeyim. Danıştay maddemizin beşinci fıkrasında, 
126. madde bizimkinde, Millet Meclisinde gru-
bu bulunan siyasi partilerin eşit temsille oluştu-
rulmuş bir komisyon tarafından adayların dinle-
neceğine dair bir hüküm var. Bu fıkraya sadece 
AK Parti itiraz ediyor, diğer üç parti bu fıkra üze-
rinde mutabık kalmış. Bunu niçin söylüyorum? 
Bizim anayasayla ilgili temel hedefimiz anaya-
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sanın vesayetçi paradigmasını değiştirmek. Biz 
vesayet merciini değiştirmek istemiyoruz. Ana-
yasadan vesayetin kendisini kaldırmak, tasfiye 
etmek istiyoruz. Bürokratik oligarşik vesayet ye-
rine milletin vermediği temsil yetkisini kullanan 
siyasi partilerin, milletin verdiğinden daha fazla 
bir yetkiyi anayasa üzerinden alabileceği ayrı bir 
vesayeti inşa etmek için anayasa yapmıyoruz. 

Bu bakımdan burada katılımcılık vb. hu-
suslar şüphesiz doğrudur. Soyut olarak konuş-
tuğumuzda aramızda hiçbir ihtilaf olmaz. Ama 
işi somutlaştırmamız lazım. Nedir? Danıştaya 
Parlamento’da üye seçeceksiniz,. Bunu nasıl bir 
oranla seçeceksiniz? Bir oran koymanız lazım: 
Salt çoğunluk mu, nitelikli çoğunluk mu? Nite-
likliyse beşte üç mü, üçte iki mi? Bunu buraya 
koymamız lazım. Bazı siyasi partiler üçte iki ol-
sun diyor. Bazıları da beşte üç diyor. Karar nasıl 
çıkacak buradan? 

Bir başka konu Komisyon’a bildirilen görüş-
ler. O kadar farklı görüşler var ki. Nasıl siyasi 
partilerin arasında, dört siyasi parti arasında çok 
ciddi görüş farklılıkları varsa, Komisyon’a görüş 
bildirenlerin görüşleri arasında da ciddi farklılık-
lar var. Biz bunların hepsini birden kabul edeme-
yiz. Bunları uzlaştırabilecek durumda değiliz. El-
bette bir kısmından istifade ettik, bir kısmından 
ise etmedik. Ama sonuç itibariyle bu görüşlerin 
hepsini bir şekilde değerlendirdik. 

Bizde şöyle bir durum var. Komisyon’da da 
bunu yaşıyoruz. Katılımcılık denilince herkes 
kendisinin katılmasını esas alıyor. “Ben katıldıy-
sam katılımcılık tamamdır.” diyor. Ama sonuç iti-
bariyle bunların hepsi siyasette bir girdidir. Ve her 

girdinin mamul üzerinde belli bir oranda bir etkisi 
vardır. Yani dernekleşmiş, çok etkili, sesi çok çı-
kan, mali imkânları çok yüksek bir dernek görüş-
lerini bildiriyor. Fakat bu derneğin ortaya koydu-
ğu fikirlerin toplum nezdinde kabulü bakımından 
değeri nedir? Niceliksel ve niteliksel olarak toplum 
nezdinde kabul oranı nedir? Yüzdelik olarak söy-
lüyorum. Toplumda yüzde beşi, yüzde onu temsil 
eden bir siyasi görüş, siyasi düşünce var. Yok mu 
sayacağız? Hayır, istifade edeceğiz. “Ama bunlar 
görüş bildirdi. Yüzde doksan bildirmedi.” deni-
yor. O zaman yüzde doksanı yok sayalım. Yüzde 
onunkilerle, yani bildirenlerle idare edelim. Bu 
olmaz. Katılımcılığı teorik olarak konuşuruz ama 
somutlaştırdığımız zaman bir karar vereceğiz. Ka-
tılımcılık olsun, herkes katılsın. Bir yerde yol mu 
yapılsın, park mı yapılsın? Nasıl karar vereceğiz? 
Neye göre karar vereceğiz? Görüşlerin toplamını 
bir teraziye mi koyacağız, metreyle mi ölçeceğiz? 
Ölçeceğimiz ve bunlardan birisini tercih edebile-
ceğimiz bir mekanizmaya ihtiyaç var. 

Sonuç itibariyle demokrasilerin bulduğu for-
mül çoğunluktur. Çoğunlukçu demokrasi, ço-
ğulcu demokrasi tartışmalarını uzunca konuşabi-
liriz. Buradaki temel ayrım şudur: Çoğunluğun 
dediğinin olması tek başına mutlak bir hakikat 
olarak olmamalıdır. Evet, çoğulculuk, katılım ol-
sun. Çoğunluk karar verici olmalı ama anayasalar 
çoğunluk olmayanların hukukunu da muhafaza 
edecek bir mekanizmadır. İşte temel hak ve hür-
riyetler ve o çerçevedeki yargı mekanizmaları, de-
netim mekanizmaları bu manada var. Ama ülkeyi 
kim yönetecek? Hep beraber yönetemeyiz. Dört 
parti nasıl bu kadar süre içerisinde anayasa yapa-
mıyorsak, ülkenin temel meselelerini de ilgili dört 
parti yönetmeye kalkarsa karar veremeyiz. Buna 
bir formül bulunmuş. Parlamentoda çoğunluğu 
sağlayan, hükümeti kuran ülkeyi yönetecek. Di-
ğerleri ne olacak? Diğerleri de görüşlerini açıkla-
yacak ve gücü yetiyorsa denetim yapacak. 

Yılmaz Bey siyasi denetim konusundan bah-
setti. Meclis’teki denetim, sadece gensorudan 
ibaret değil. Yazılı soru var, sözlü soru var, Meclis 

Biz vesayet merciini değiştirmek istemiyoruz. 
Anayasadan vesayetin kendisini kaldırmak, 

tasfiye etmek istiyoruz. 
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Araştırması var. Bütün bunlar denetim yolları-
dır. Ama millet bir siyasi partiye parlamentoda 
gensoru işletebilecek bir gücü vermemişse, o si-
yasi partiye o gücü elde edene kadar da anayasa 
üzerinden güç takviyesi yapmak mecburiyetinde 
değiliz. Denetim, denetim mekanizmaları üze-
rinden hep böyle soyut konuşuyoruz. Mesela, 
“Anayasa yapacak yetki, uzlaşma.” diyoruz. Ne 
dedim? Üçte ikiyi sağlayan anayasayı değiştirebi-
lir. Yeni anayasa da yapabilir. Niye? 175. mad-
deyi değiştirdiği zaman, anayasa yapımı ile ilgili 
yeni bir usul getirdiğinde, 367’yi geçen bir siyasi 
çoğunluk Meclis’te yeni anayasa yapabilir. Şimdi 
yetmiyor. Bunun üzerinden hesaplar yapıyoruz. 
Varsayalım ki Parlamento’da öyle bir çoğunluk 
oluştu. Bir siyasi parti 500 milletvekili çıkarttı, 
muhalefet de elli üyede kaldı. Anayasayı değiş-
tirecek miyiz? Muhalefet zayıf, biz buna anayasa 
üzerinden daha fazla güç verelim, gensorusu işle-
sin vs. Bu hesapları somutlaştırmamız lazım. 

Katılımcılık ve uzlaşma meseleleriyle ilgili so-
yut konuşmaların çok ciddi bir faydası yok. Bu-
rada beşte üç mü, üçte iki mi konusuna nasıl ka-
rar vereceğiz? Bir siyasi parti “kura” diyor. Diğer 
iki parti de bunu benimsedi. “Aday üç tur üçte 
ikiyle seçilsin. Üç turda üçte iki sağlanamazsa en 
fazla oy almış iki kişi yarışsın.” dedik ama bazı 
bölümlerde muhalefet partileri bunu kabul et-
miyorlar. “Katılanların hepsi kuraya tabi olsun.” 
diyorlar. Şimdi düşünelim: Meclis’te üçte iki üye 
oylamaya girdik. Bir tane Danıştay üye adayı, üç 
yüz elli oy aldı, birisi de elli oy aldı. Diğerleri ise 
daha düşük aldı. Bu iki kişiyi kuraya sokacağız. 
Kuraya girince üç yüz elli oy alanın şansı ne olur? 
Yüzde elli. Elli oy alanın? Yüzde elli. Biz o zaman 
Meclis’teki çoğunluğu hiçe sayan, yüzde onluk 
bir oy oranı ile ortaya çıkan bir adaya birden 
bire Anayasa üzerinden yüzde elli şans tanıyoruz. 
Kastetmeye çalıştığım bu. Anayasa, bir güç trans-
fer merkezi olmamalı. Temel meselemiz bu. 

Bu bakımdan, bütün bu konulara, katılım-
cılık da dâhil, herkes kendi bulunduğu yönden 
bakıyor. Herkes, mutlaka kendi görüşünün bir 

girdi olarak dâhil olmasını, süreçleri etkilemesi-
ni istiyor. Ama şunu unutmayalım ki, Türkiye 
nüfus bakımından da, teşkilatlanma, STK’lar 
bakımından da çok geniş ve güçlü bir ülke. Yani 
sadece bizim görüşlerimizden ibaret değil. Her-
kes katılıyor. Bu katılanları da mümkün olduğu 
kadar siyasi partiler de, kendi perspektifleri dâhi-
linde bir istifade mekanizmalarına tabi tutuyor. 

Ümit konusunda söyleyeceğim birkaç husus 
var. Sadece 60 maddeye değinmek istiyorum. 
Bakınız 60 madde konusunda Bengi Bey’in söy-
lediklerinin cevabı var. Bu 60 madde tek başı-
na bir paket midir? Tabi ki değil. Temel hak ve 
özgürlükler ağırlıklı. Ama bunun içerisine dâhil 
olmayan temel hak ve hürriyetler de var. İlişkili 
olduğu başka maddeler de var. Temmuz ayın-
da Sayın Başbakanımız tarafından ilk önerimi-
zi yaptığımız zaman kastımız şuydu: Uzlaşılan 
maddeleri esas alalım, getirelim. Bu maddelerin 
bağlantılı olduğu, etkilediği diğer maddeler de 
bir fırsat olur. Üzerinden yeniden değerlendirme 
imkânımız olur. 60 maddenin ilişkili olduğu 30 
madde daha varsa, belki onların tamamında mu-
tabık kalamayız ve artı 30 yapamayız ama onun 
içerisinde bu 60 maddenin getireceği değişiklik-
lerle ilişki olan kısımları düzeltebilir, revize ede-
biliriz. Buna kapalı değiliz. 

60 madde yeni anayasanın bir alternatifi de-
ğil. Bunu söyledik. “60 maddeyi getirelim, bu 
işi kapatalım.” demiyoruz. 60 maddenin somut-
laşması ile beraber yeni anayasa sürecinin daha 
hızlanacağı, motivasyon kazanacağı kanaatin-
deyiz. Şu anda ne yapmıştır bu Komisyon? Biz 
anlatıyoruz, biz biliyoruz. Kamuoyuna yansıyan, 
somut ne yapmıştır? Hiçbir şey. Çalışmıştır, bir 
şeyler yazmıştır ama hepsi Komisyon çatısı altın-
da, hepsi birer müzakere metni. Fakat bu çalışma 
Meclis’e gelir ve geçerse Anayasa’nın 60 maddesi-
ni değiştirmiş oluruz. Bu Komisyon’un somut bir 
çıktısı olmuş olur. Biz bundan sonra da “Komis-
yon çalışmalara yine devam etsin” diyoruz. 

Tabii Anayasa’nın bütününü değiştirmek is-
terdik. Teknik olarak bu bir anayasa değişikliği 
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olacak. Fakat bu 60 madde meselesi, bundan ön-
ceki on yedi anayasa değişikliğinden farklı. Çün-
kü daha önce biz anayasa değişiklikleri yaparken 
bir anayasa değişikliği yapmak için yol açıktık. 
Dolayısıyla mevcut anayasanın belli standartları 
içerisinde kalarak bu değişiklikleri tanzim ettik. 
Hâlbuki bu 60 maddeyi mevcut anayasanın sı-
nırları içerisinde kalarak yapmadık, yeni bir 
anayasa yapmak için yazdık. Dolayısıyla, bu 60 
maddeyle ilgili paradigmamız, yola çıkışımız ve 
hedefimiz diğer değişikliklerden farklı. Bu ba-
kımdan esasen Ahmet İyimaya’nın “İkiz ruhlu 
veya iki ruhlu Anayasa” tanımını doğru buluyo-
rum. Bu 60 madde Anayasa’nın mevcut ruhunu 
tasfiye etmeyecek olsa da, o ruhu büyük ölçüde 
zayıflatacak bir adım olacak. Tabii yeni anayasa 
çalışmalarıyla bunu devam ettireceğiz. 

Türkiye’de temel hak ve hürriyetler mesele-
si anayasa tartışmalarında hep birinci sırada yer 
alıyor. Bence temel haklar ve hürriyetler kısmı 
anayasanın en önemli kısmı değildir. Anayasa 
hukuku literatüründe de böyledir. Temel hak ve 
hürriyetlerle ilgili kısmı olmayan bir metin anaya-
sa olur ama devletin esas teşkilatını düzenlemeyen 
bir metin anayasa olamaz. Temel hak ve hürriyet-
ler anayasa metninde hiç bulunmasa dahi, atıflar-
la da olabilir. Mesela mevcut Fransız Anayasası 
1789 dâhil olmak üzere temel hak belgelerine 
atıflar yapıyor. Önemli olan devletin esas teşkilat 
kısmıdır. 1961 Anayasasına, baktığınız yere bağlı 
olarak çok iyi anayasa denir. Neden? Temel hak 
ver hürriyetler kısmı 1982’ye göre çok iyi. Fakat 
uygulamaya bakarsanız öyle değil. Niye? Çünkü 
Anayasa’daki temel hak ve hürriyetler kısmı niha-
yeti itibariyle bir deklarasyondur. Hukuki kısmını 
inkâr etmiyorum. Fakat bunu somutlaştıran, rea-
lize eden devletin esas teşkilat kısmıdır. Biz devlet 
mekanizmasını gerçek manada demokratik bir 
temele oturtamaz, millete, seçime dayandıramaz-
sak o zaman da temel hak ve hürriyetlerle ilgili 
kısımda ağzımızla kuş da tutsak Türkiye’yi gerçek 
manada temel hak ve hürriyetler meselesini çöze-
cek bir noktaya getiremeyiz. Bu bakımdan bizim 

asıl vurgumuz demokrasiyi tam manasıyla içimize 
sindirmek. Elbette çoğulcu olsun. Ona itirazımız 
yok. Fakat burada milletin vermiş olduğu yetki-
ye de rıza göstermek lazım. Biz, vesayeti kökten 
tasfiye etmek istiyoruz. Eski vesayeti tasfiye edip 
yerine farklı “daha çağdaş” bir vesayet kurmak is-
temiyoruz. Buna da müsaade etmeyeceğiz. 

Rıza Türmen: Yılmaz Bey, izninizle bitirmeden 
bir konuya girmek istiyorum. Sayın Şentop’un 
söyledikleri bir yönetim felsefesini ortaya ko-
yuyor. “Halkın verdiği yetkiyi almak istiyorlar. 
Bir güç transferine izin vermeyiz. Demokrasinin 
temeli anayasada güç transferi olmamalı.” gibi 
söylemler bir yönetim anlayışı. Buradaki bizim 
Anayasa’da yapmaya çalıştığımız, halkın verdiği 
yetkiyi almak ya da böyle bir vesayeti kaldırmak 
değil. İktidarı sınırlamak istiyoruz. Burada gü-
cün transferi değil, gücün sınırlanması önemli. 
Çünkü sınırlanmayan bir güç tahakküme yol 
açar. Demokratik olmayan bir tahakküme yol 
açar. Anayasa yapımındaki kavganın ya da Tür-
kiye’deki siyaset kavgasının temelinde bu yatıyor. 
İktidar partisinin bugün sahip olduğu güç, sınırlı 
bir güç değil. Sınırları ortadan kaldırılmış; çünkü 
denetimsiz bir güç. Şimdi biz bu denetim me-
kanizmalarını yerine koyabiliyor muyuz? Aslında 
bunun mücadelesi verilmektedir. Bu işte tam bir 
demokrasi mücadelesidir. Seçimi demokrasinin 
tek kaynağı olarak gören bir görüş aslında hiç bir 
ülkede demokrasiyi getirmemiştir. Getirse getirse 
seçilmiş otoriterlik gibi otoriter bir rejim getir-
miştir. Biz gerek Anayasada gerekse dışarıda bu 
gücün nasıl sınırlanacağı, nasıl denetim mekaniz-
maları konabileceği üzerine çalışıyoruz. 

Bengi Yıldız: Ben de bir iki cümle eklemek iste-
rim. İki yılda 60 madde çıkardık. Bir siyasi parti 
“Komisyon’da iki yılda yaptığımız bu çalışmayı 
geçirelim mi?” diye Komisyon üyeleriyle görüşme 
gereği duymuyor, grup başkanıyla veya genel mer-
keziyle görüşme gereği duymuyor, ve Süleyman 
Demirel gibi meydanda “Düşün peşime” diyor-



35s e t a v . o r g

YENİ ANAYASA SÜRECİNDE NEREDEYİZ?

sa olmaz. İki sene emek sarf ettiğin 60 maddeyi, 
Mustafa Bey’in az önce söylediği bağlamıyla bir-
likte, tamamlayacak, anlamlı kılacak bir düzen-
leme yapıp, “Ey BDP, siz buna ne diyorsunuz?” 
diye sormuyorsunuz. Meydandaki bir konuşmaya 
Sayın Kılıçdaroğlu da meydanda cevap verdi. İki 
parti kendi aralarında görüştüler ama bize “Sela-
mün aleyküm” bile demediler. Ne Komisyon’a, 
ne grup başkan vekillerine gelmediler. Doğrusu-
nu isterseniz ne iktidar partisi ne CHP seçimlere 
girerken bizimle görünmek de istemezler. 

Bunu olumsuz anlamda seçime malzeme yap-
mamak lazım. Meydanlara gidip “Bir anayasa 
paketini geçirecektik. Çok da önemli ve değerliy-
di ama diğer siyasi partiler peşimize takılmadı.” 
diyemezsiniz. Komisyon’da muhatap aldığınız, 
yeni bir anayasa yapmaya çalıştığınız partileri 
60 maddede konuşmak ve bunu bütünlemek 
için muhatap almıyorsunuz. Sonra da, az önce 
belirttiğim gibi, çeşitli kavramlarla onları itham 
ediyorsunuz. Ben bu konunun seçim malzeme-
si olmasından çok korkarım. 2010’da da böyle 
yapıldı. Kimisi “Boykot etti” dedi, kimisi “Yeni 
bir anayasaya karşıdırlar.” dedi. Burada da “Ba-
kın ne güzel 60 maddeyi geçirecektik. Temel hak 
ve özgürlüklerde çok gelişme yaptık ama BDP 
gelmedi.” diyecekler. BDP sizin peşinize düşmez 
ki. BDP yedek parti değil. Muhatap alacaksınız, 
onunla konuşacaksınız. Katkı sağlamadığı zaman 
çıkıp meydanda gerçeği söyleyeceksiniz. Böyle 
bir olgu yaşanmadan bu 60 maddeyi tartışama-
yız. Kamuoyunun bunu bu şekilde bilmesi lazım. 

Yılmaz Ensaroğlu: Mustafa hocam. Son ola-
rak Siz de buyurun.

Mustafa Şentop: Bengi Bey “Kandıralı sen 
de dur.” dememizi bekliyor. Hâlbuki biz kim-
seye özel bir teklifte bulunmadık. “Temmuz’da 
uzlaştığımız maddeleri geçirelim.” dedik. O za-
man CHP karşı çıktı. MHP önce kendi kurulla-
rından çıkan kararlarla “evet” dedi. Sonra Sayın 
Genel Başkan’ı “hayır” dedi. BDP’den de fark-

lı mesajlar geldi. Biz niye görüştük CHP’yle? 
CHP’nin Genel Başkanı “Haydi uzlaştığımız 
maddeleri geçirelim.” dedi. BDP böyle bir şey 
demedi. MHP de demedi. Biz, bu konuda bi-
zim icabımıza cevap vermeyen diğer partilere 
niye gidelim ki? Bu konuda “evet” dediği için 
CHP’yle görüştük. 

Rıza Bey’e bir yanıt vereceğim. Rıza Bey ken-
di tavırlarıyla konuyu biraz şirinleştirip “dene-
tim” diye ifade ediyor. Yani “Siyasi iktidarın çok 
gücü var. Biraz bize de versin. Bizim az.” diyor 
ve bunu denetim olarak isimlendirmeye çalışıyor. 
Biraz önce örneklerini verdim. Buradan çok ör-
nek çıkartabiliriz. 

Bir de önemli bir sorunumuz şu: Değerli ar-
kadaşlar, biz siyasi partiler olarak Komisyon’da 
varız. Bütün partilerin siyasi görüşleriyle Ko-
misyon’da olmasını istiyoruz. Rıza Bey ve Ben-
gi Bey’le beraber üçümüz otursak yeni anayasa 
konusunu gün değil saat içerisinde şüphesiz hal-
ledebiliriz. Ama maalesef Rıza Bey CHP değil. 
Rıza Bey’le anlaşmamız CHP ile anlaştığımız an-
lamına gelmiyor. Onların kendi içinde de başka 
meseleler var. MHP’nin tavrı biraz daha farklı. 
BDP’nin de öyle. 

Yılmaz Ensaroğlu: Peki, Mustafa Şentop’la an-
laşmak AK Parti ile anlaşmak anlamına geliyor mu? 

Mustafa Şentop: Geliyor. Çünkü başından 
beri AK Parti siyasi temsilini Komisyon’da yük-
selten tek siyasi partidir. CHP’deki arkadaşların 
parti temsili, ilzamı anlamında bir yetkileri yok. 
BDP’de de yok. MHP de Komisyon’u takip eden 
arkadaşımızı genel başkan yardımcılığından aldı. 
Hâlbuki bizde, Komisyon’da temsil eden arka-
daşlarımızdan birisi Adalet Komisyonu Başkanı, 
iki kişi de Genel Başkan Yardımcısı. Partiyi ilzam 
edecek bu kişiler temsiliyet oranını yükseltti. 
Yine AK Parti sadece uzlaşma için yargıyla ilgili 
önermiş olduğu tek Temyiz Mahkemesi mode-
linden vazgeçti. Diğer siyasi partilerin vazgeçtiği 
çok ciddi, somut bir şey yok.
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Yılmaz Ensaroğlu: Ekleyeceğiniz şeyler var mı? 

Rıza Türmen: Bizim temsilcilerin parti kade-
melerinde bulunma ihtiyaçları olmadı.

Bengi Yıldız: Yetki tartışmasına girersek işin 
içinden çıkamayız. Mustafa Bey’in söylediği bazı 
hususlar hakikaten doğruya tekabül ediyor. Fa-
kat şunu söyleyebilirim: Mustafa Bey AK Parti’yi 
bağlayan düzenlemeleri orada yapıyorsa Bengi 
Yıldız ondan on kat daha fazla partiyi bağlar. 
Bağlamazsam orada kalmam. 

Yılmaz Ensaroğlu: Ben öncelikle konukları-
mıza düşüncelerini, duygularını çok sıcak, sami-
mi bir ortam içerisinde bizlerle paylaştıkları için 
çok teşekkür ediyorum. Kendilerini dinleyince, 
aynen dışarıdan tahmin ettiğimiz gibi, fazlasıy-
la bir motivasyon kaybının olduğu anlaşılıyor. 
Diğer taraftan, umutlarımızı arttıran birtakım 
değerlendirmeler de oldu: sürecin kendisinin de 
revize edilmesi ihtiyacı, şeffaflaşarak çalışmanın 
kamuoyunun bilgisine sunulması, kamuoyunun 
daha yakından izlemesi sağlanarak partiler üze-
rindeki denetimin arttırılması vb. 

Şu anda hiçbir parti masadan ilk kalkan ol-
mak istemiyor. Bunu biz de biliyor ve görüyoruz. 
Ama içeride hangi partinin tutumları, ısrarları 
yüzünden işler tıkanıyor ya da yol alınamıyor? 
Doğrusu vatandaşlar olarak onu çok da iyi bilmi-
yoruz. Tutanakların açıklanması şeffaflaşmak adı-
na olumlu bir katkı sağlayabilir elbette. Ama en 
önemlisi, toplumdan toplanan görüşlerin ışığın-
da belki her partinin görüşlerini yeniden gözden 
geçirmesi söz konusu olabilir. “Ya ben bunlarda 
ısrar ettim ama gelen görüşler neler?” diyebilir-
ler. Zaten hangi görüşün kimden geldiği, o görüş 
bildiren kişi ya da kurumların da her bir partiyle 
yakınlığı veya uzaklığı bilinen şeylerdir. Dolayı-
sıyla aslında kendi tabanlarına da kulak verseler 
zannediyorum işimiz birazcık daha kolaylaşabilir. 

Konuşmaları bölmek istemedim ama şimdi 
değinmek istiyorum. Venedik Komisyonu mev-

zuu benim kafamda da özel bir soruydu. Çünkü 
iki hafta kadar önce Venedik Komisyonunun ev 
sahipliğindeki bir toplantıda ben konuşmuştum. 
Komisyon Başkanı, Türkiye’ye da anayasa yapım 
sürecine komisyon olarak katkıda bulunmak iste-
diklerini ama reddedildiklerini söyledi. 

Mustafa Şentop: Biz karşı çıkıyoruz.

Yılmaz Ensaroğlu: Bu bence problemli bir 
husus.

Mustafa Şentop: Biz onların dediği şekilde 
bir ilişkiye karşı çıkıyoruz. Yoksa görüş her yer-
den aldık. Venedik Komisyonu da istiyorsa me-
tinleri gönderilebilir, inceleyebilir, görüşünü bil-
direbilir. O ayrı. Venedik Komisyonu meselesi ne 
zaman gündeme geldi? Bengi Bey o zaman Ko-
misyon’da var mıydı bilmiyorum ama tutanaklar-
da var. Venedik Komisyonu Başkanı Türkiye’ye 
geldi ve orada basına yansıyan, AK Parti’nin 
başkanlık sistemi önerisini eleştiren, bir beyanatı 
oldu. Arkasından CHP “Venedik Komisyonu’nu 
da buraya davet edelim.” dedi.

Rıza Türmen: Bu tamamen Mustafa Bey’in ha-
yal gücünden kaynaklanan sanal bir ilişki.

Yılmaz Ensaroğlu: Burada Mustafa Bey’in de-
diği doğru. Ama Venedik Komisyonu “Türkiye 
başkanlık sistemini de tartışabilir.” deseydi muh-
temelen o zaman AK Parti de karşı çıkmayacak-
tı. Ben toplantıyı kapatırken sözü tam da oraya 
getirmek istiyordum. Toplum olarak bizim, ama 
en çok da siyasi partilerimizin empati yapması 
gerekiyor. Mesela, şu anda hayal ediyorum, bir-
kaç aylığına falan AK Parti’yi muhalefete indir-
sek, muhalefet partilerini iktidar yapsak ve farklı 
zeminlerde kendi kendilerini karşı tarafın yerine 
koyarak düşünmelerini istesek, ne olur? Bunu 
şunun için söylüyorum: Bu ülkede ilanihaye AK 
Parti bu çoğunlukla iktidar olmayacak. Şu anda 
muhalefetteki partiler de muhalefette kalmaya-
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cak. Dolayısıyla “Yarın ben muhalefette olsam, 
muhalefetin ne tür yetkilerle, haklarla donatıl-
masını isterim?” ya da “Bir başkası iktidar olsa 
ben o iktidarın halka ve muhalefete nasıl hesap 
vermesini isterim?” sorularını sürekli kendimizi 
karşı tarafın yerine koyarak sormaya ve serinkan-
lı düşünmeye zorlamamız daha sağlıklı analizler 
yapmamızı sağlayabilir. 

Ben seçim sistemi konusunun son demokra-
tikleşme paketiyle tartışmaya açılmasını bu an-
lamda olumlu buldum. Ama o gün hasbelkader 
yedi kanala birden çıkınca peş peşe hemen şu 
kaygımı kamuoyuyla da paylaştım: Her bir parti 
“Şu andaki oy tabanı potansiyeli itibariyle han-
gi seçim sistemi benim işime daha çok yarar?” 
diye düşünürse biz yine yol alamayız. Hakikaten 
hangi sistemle biz gerçekten hem temsilde adalet 
hem de yönetimde istikrar ve benzeri daha sırala-
nabilecek ilkeleri gerçekleştirebiliriz? Güncelden, 
aktüelden, mevcut halden soyutlayıp düşünmeli-
yiz çünkü anayasa yapmak böyle bir şey. 

Bir kanun, bir düzenleme yaparken o günün 
sorununa çözüm bulmak için kafa yorarsınız 
ama anayasa dediğiniz metin bu ülkede yaşayan 
bütün insanları ilgilendiren ve bağlayan bir top-
lumsal sözleşme olacak ise neden temel hak ve 
hürriyetlerle devlet aygıtının yapılanması bir ara-
dadır anayasalarda? Ülkede yaşayan insanların ne 
tür hakları var? Bu belki detaylı sıralanmayabilir. 
Hatta benim mesela kişisel bir ütopyam da şudur: 
Bizim şu dört partili Komisyon “Türkiye’nin - hiç 
sevmediğim bir terimdir o ama usulüne uygun - 
taraf olduğu, yürürlüğe koyduğu insan hakları 
belgelerindeki bütün haklardan Türkiye Cum-
huriyeti’nde yaşayan tüm insanlar yararlanırlar.” 
dese. Hani bir maddeyle sınırlasa ne olur? 

İlk önce “Bu ülkede vatandaşlara, insanlara 
tanınan hak ve hürriyetler neler?” diye sorup on-
dan sonra da “Bu hak ve hürriyetleri, biz nasıl 
bir devlet aygıtıyla dengeli bir biçimde koruruz?” 
diye sorabiliriz ancak. 

Ben bir vatandaş olarak “yeni anayasa” denince 
devleti yıkıp tekrar kurmayı anlıyorum. Yeni bir 

anayasa yaparken, hakikaten devleti yıkıyor ve 
yeniden kuruyoruz. Dolayısıyla yurttaş-birey iliş-
kileri açısından da, devlet içindeki farklı erklerin 
kendi iç denetimleri, karşılıklı bağımsızlıkları ve 
birbirlerini denetlemeleri açısından da nasıl bir 
sistem olmalı? Yoksa daha önceki anayasalar da 
yargı, yasama organı, anayasal kurum vb. yapılar 
icat etti. Bunlar 1961’den beri başımızda ayrı bir 
bela. Yeni bir anayasa, yeni vasiler oluşturacaksa 
bundan şimdiden vazgeçebiliriz. Yeterince vasi 
kurumlarımız var. Henüz yavaş yavaş gevşiyor ve 
etkileri azalıyor. Ama hakikaten vesayetçisi, vasisi 
olmayan bütün erklerin birbirini özgürce, tam de-
mokratik bir ilişki içerisinde denetleyebildiği bir 
sistemi hep birlikte arayabilirsek, herkesin “Benim 
anayasam” diyebileceği, kendi sözleşmesi olarak 
kabullenebileceği bir anayasaya kavuşabiliriz.

Yine de bu umut ve dileklerle Komisyon’un 
çalışmalarının devamını arzuluyoruz. Rıza Bey 
“Vazgeçtik, yapamıyoruz demeye hakkımız yok.” 
derken aklıma şu geldi: Aslında bunu da böyle 
bir yüz kızartıcı suç olarak falan mı tanımlasak? 
Gerçekten bu partilerin anayasa masasından 
kalkmasına izin vermemek gerekiyor. Benim bu 
konuda Komisyon’la ilgili kalbimde, gönül dün-
yamda bir sıkıntı yok. Ama toplum baskısının, 
kamuoyu baskısının çok da yeterli olmadığını 
düşünüyorum. Yani Anayasa Uzlaşma Komis-
yonu artık “Bu masadan biz kalkmayalım ve 
hakikaten bunu sonuçlandıralım.” diye süreci 

Vesayetçisi, vasisi olmayan bütün erklerin 
birbirini özgürce, tam demokratik bir  
ilişki içerisinde denetleyebildiği bir  
sistemi hep birlikte arayabilirsek,  
herkesin “Benim anayasam” diyebileceği, 
kendi sözleşmesi olarak kabullenebileceği  
bir anayasaya kavuşabiliriz.
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zorluyor. Onları daha verimli çalışmaya zorlayıcı 
önlemler geliştirmek lazım. Mesela mümkünse 
Salı günleri toplanmasınlar. Bu benim kişisel tek-
lifim. Özellikle siyasi liderlerimizin kimi günkü 
konuşmalarından sonra ben hep düşünmüşüm-
dür, sizin için de üzülüyorum: Nasıl yapacaklar 
şimdi? Liderler birbirlerine karşı böyle çok sert 
açıklamalar yaptıktan, karşılıklı mesajlar verdik-
ten sonra oturacaksınız masaya ve “Haydi, sözleş-
menin neresinde kalmıştık?” nasıl diyeceksiniz. 
Ya da sizi bir adaya falan mı çıkartsak? Medyayla 
ilişkinizi mi kessek? Bunu da yarın konuşun. 

Bengi Yıldız: Başka bir problem daha var. Bü-
tün bu siyasi liderlerin açıklamalarından sonra 
millet ve hatta onlar dönüp “Bu Anayasa Uzlaş-

ma Komisyonu bir türlü ilerleme sağlayamadı.” 
diyor. Hâlbuki kaynak orası. Vermedikleri yet-
kiyle, yapmadıkları uzlaşmayla Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu nasıl uzlaşacak? Ona da şaşırıyorum. 
Ama toplumun da işine geliyor galiba. 

Yılmaz Ensaroğlu: Yok. Biz size inanıyoruz 
ve güveniyoruz. Bu anayasa yazımı işini hallede-
ceğinize gerçekten inanıyoruz. Allah kolaylıklar 
versin! Size kolaylıklar sabırlar diliyorum. Katı-
lımınızdan dolayı sizlere ve görüşlerini, değer-
lendirmelerini bizlerle paylaştıkları için değerli 
konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Umalım 
ve dileyelim ki, yeni anayasa sürecine bu toplantı 
da mütevazı bir katkı yapmış olmuş olsun. Sürç-
ü lisan etti isek de affola!





12  Haziran 2011 seçimleri öncesi topluma ‘Yeni Anayasa’ taahhüdünde 
bulunan ve 24. Dönem TBMM’de Grubu bulunan dört siyasi parti, se-
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