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1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi öncesinde siyasi 
partilerin seçim beyannamelerinin önemli başlıkla-
rından birisi de yeni Anayasaydı. Seçim, tek başına 
bir iktidarı ve 2019 yılına kadar sürecek seçimsiz bir 
dönemi doğurdu. Gerek seçim sonucu oluşan istikrar-
lı siyasi tablo ve Meclis aritmetiği, gerekse AK Parti 
yöneticilerinin açıklamaları yeni Anayasa konusunu 
tekrar ve hızlı bir şekilde gündeme soktu. Hatta bu 
konudaki tartışmalar henüz yeni Meclis toplanmadan 
ve yeni hükümet kurulmadan başladı. 

Hükümet programında da yeni Anayasaya özel 
ve öncelikli bir başlık açıldığını görmekteyiz.1 Bu 
perspektifin konusu, yeni Anayasa tartışmalarında 
hükümet sisteminin (başkanlık sisteminin) yanında 
gündeme gelen ilk konulardan birisi olan, Anayasa-

1. Hükümet programında sunuş kısmından hemen sonra “Demokratikleş-
me ve Yeni Anayasa” başlığı yer almakta ve yeni Anayasa şu şekilde vurgu-
lanmaktadır: “Yeni Anayasa, Cumhuriyetimizin insan hakları ve demokrasi 
konularındaki kazanımlarını geleceğe taşımalı; vesayetin izlerini tamamen 
silmeli; insan onurunu, bireysel hak ve özgürlükler ile toplumsal meşruiyeti-
ni, sistemin ahlaki ve demokratik temeli kabul ederek; bireyin ve toplumun 
geleceğe dair beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmalıdır.” 64. Hükümet 
Programı, s. 24. http://www.basbakanlik.gov.tr/forms/_global/_govern-
ment/pg_GovernmentProgram.aspx 

nın hangi yöntemle yapılacağı sorunudur. Çünkü 
bir Anayasanın “demokratik” olarak nitelenmesini 
sağlayan, içeriği kadar hazırlanış yöntemidir. İçeriği 
demokratik olsa bile hazırlanışı toplumsal müzakere 
ve uzlaşmaya dayanmayan bir Anayasa, devamlı bir 
meşruiyet sorunu yaşayacaktır.

Seçim sonuçları AK Parti’ye tek başına yeni bir 
Anayasa yapma imkânını vermemiştir. TBMM’den 
bir Anayasa metnini geçirebilmek için üye tam sayı-
sının 3/5’i yani 330 milletvekili gereklidir ve bu du-
rumda referandum zorunludur. Üye tam sayısının 
2/3 çoğunluğu yani 367 ve üzeri bir sayı ile kabul 
edilen bir metin için ise referandum zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Ancak bu kısmi bir değişiklik 
değil yeni bir Anayasa olacağı için her halükarda 
referanduma gidilmesi yeni Anayasanın meşruiyeti-
ni artıracaktır. Sonuç olarak, AK Parti’nin sandalye 
sayısı 317’de kaldığı için tek başına yeni bir Anaya-
sa yapma imkânının olmadığını, bu süreci diğer bir 
parti ya da partilerle yürüteceğini ve ideal olanın 
da mümkün olduğunca geniş tabanlı bir uzlaşma 
olduğunu söyleyebiliriz. 

• Türkiye’nin neden yeni bir Anayasaya ihtiyacı var?

• Uzlaşma Komisyonu neden başarısız oldu?

• Yeni Anayasa için nasıl bir yöntem izlenmelidir?
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NEDEN YENI BIR ANAYASA?
Yöntem sorunu ile ilgili tartışmalara geçmeden önce 
yeni bir Anayasaya neden ihtiyaç duyulduğunu tekrar 
hatırlamak yerinde olacaktır. Aslında yeni bir Anayasa-
nın gerekliliği konusunda uzunca bir süredir toplum-
da genel bir fikir birliği oluşmuştu. Her ne kadar, 1982 
Anayasasının 17 defa değiştiği ve neredeyse yarısının 
yenilendiği vurgulanarak yeni bir Anayasaya ihtiyaç 
olmadığı yolunda görüşler olsa da bu tür düşünceler 
toplumda ve siyasette karşılık bulmamıştır. 

Yeni bir Anayasanın birkaç sebeple gerekli oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Öncelikle, mevcut Anayasanın 
üzerinde hala 12 Eylül Darbesinin gölgesi bulun-
maktadır. Bu otoriter ve antidemokratik gölgeden ve 
etkiden kurtulmak ancak yeni bir Anayasa ile müm-
kündür. Bununla bağlantılı olarak ve yapılan değişik-
liklerden sonra mevcut Anayasada ciddi tutarsızlıklar 
ve uyumsuzluklar olduğunu görmekteyiz. Bazı hü-
kümler 12 Eylül rejiminin otoriter izlerini taşırken 
bazı hükümler ise 2000’li yılların Avrupa Birliği 
uyum sürecinin özgürlükçü etkilerini yansıtmakta-
dır. Yani Anayasanın bütününe hâkim olan ortak bir 
ruhtan bahsetmek güçtür. 

İkincisi, Anayasa çok defa değişikliğe uğramış 
olsa da, hala yenilenmesi ve değiştirilmesi gereken 
maddeler içermektedir. Çünkü yapılan değişikliklerin 
hiç etkilemediği maddeler olduğu gibi, bazı değişik-
likler vesayetçi sistemin sınırları dâhilinde yapılabil-
miştir. Bunlar Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmaları 
sırasında açıkça ortaya çıkmıştır. 

Üçüncüsü, 1961 Anayasası ile kurulan ve 1982 
Anayasası ile güçlendirilen vesayet sistemi siyaseten 
kırılsa da bu sistemin anayasal izleri hala mevcuttur. 
Bu izler özellikle 2007 ve 2010 Anayasa değişikliği ile 
önemli oranda giderilmekle beraber hala atılması gere-
ken adımlar vardır.

Yeni bir Anayasa yapmayı önemli kılan son bir 
sebep; ilk defa demokratik ve katılımcı bir usulle 
yeni Anayasanın yapılma imkânının doğmuş olma-
sıdır. Önceki Anayasalarımız savaş ya da darbe gibi 
olağanüstü durumlarda, herhangi bir toplumsal tar-

tışma ve müzakere olmaksızın, devlet tarafından top-
luma dayatılarak yapılmıştı. Özellikle 1961 ve 1982 
Anayasaları darbe yapan askerler ve onlara eşlik eden 
bürokrasi tarafından kendi öncelikleri doğrultusun-
da hazırlanmıştı. Anayasaların referandumları ise al-
ternatifsiz plebisitler olarak gerçekleşmişti. Yani bu 
Anayasaların hazırlanmasına halkın katılımının sağ-
landığını söylemek zordur. Bu demokratik olmayan 
yapım yöntemleri sebebiyle, önceki Anayasalarımı-
zın kabul edilmelerinden kısa bir süre sonra Anayasa 
tartışmaları ve yeni Anayasa arayışları başlamıştır. 
Oysaki toplumsal tartışma sonucu ve müzakere yo-
luyla yapılan bir Anayasanın meşruiyeti çok daha 
güçlü olacaktır. Anayasanın hazırlanmasına katılan 
vatandaşlar şüphesiz o Anayasayı daha çok benim-
seyecek ve sahip çıkacaklardır. Toplumun yeni bir 
Anayasanın yapımında çeşitli yöntemlerle bizzat yer 
alması, temsilcileri aracılığıyla bu sürece katılması ve 
kendi kaderini kendi eline alması anayasal farkında-
lığın gelişmesi anlamına gelecektir.

ÖNEMLI AMA SONUÇSUZ BIR GIRIŞIM:  
UZLAŞMA KOMISYONU TECRÜBESI
2011 Milletvekili Genel Seçimi’nden kısa bir süre 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu kurulmuş ve Komisyona yeni Anayasanın 
taslak metnini hazırlama görevi verilmiştir. Partiler 
tarafından kabul edilen çalışma esaslarına2 göre 2012 
yılı sonuna kadar şu dört aşamada metnin hazırlan-
ması gerekiyordu: 

1. Aşama: Katılım, veri toplama ve değerlendirme; 
2. Aşama: İlkelerin belirlenmesi ve metin oluşturma; 
3. Aşama: Metnin kamuoyuna sunulması ve ka-
muoyunca tartışılması; 
4. Aşama: Kamuoyunda beliren görüşlere göre 
taslağın gözden geçirilerek teklif haline getirilmesi. 

Ancak Komisyon, kendisine tanınan süre bir yıl 
daha uzatılmasına rağmen ikinci aşama olan metni 
oluşturma aşamasını tamamlayamamış ve 2013 yılı-

2. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Çalışma Esasları için bkz. https://anayasa.
tbmm.gov.tr/calismaesaslari.aspx 
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nın sonlarında dağılmıştır. Sonuçta Komisyon sadece 
üzerinde anlaşılması zor olmayan konulara ilişkin 59 
madde üzerinde uzlaşabilmiştir. 

Uzlaşma Komisyonu tecrübesi, süreçte bazı tek-
nik tartışmaların tüketilmiş olması sebebiyle, önü-
müzdeki yeni sürecin hızlanmasını sağlayacaktır. 
2011 sonrası süreç, TBMM’nin “asli kurucu iktidar” 
olmadığı “tali kurucu iktidar” olduğu; yani Anayasayı 
değiştirebileceği ama baştan yeni bir Anayasa yapama-
yacağı konusundaki tartışmaları sonlandırdı. Artık bu 
yönde kamuoyunu meşgul eden bir tartışma olma-
yacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, yeni Anayasanın mev-
cut TBMM'nin yanında ayrı bir seçimle belirlenecek 
“Kurucu Meclis” eliyle yapılması gerektiği tartışmasını 
tekrarlamaya da gerek olmayacaktır.3 Bu sebeple 2011 
seçimi sonrası olduğu gibi yeni Anayasa çalışmaları 
TBMM çatısı altında yürütülecektir. 

Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında istenen so-
nuç elde edilememiş olsa da çok önemli tecrübeler 
elde edildiğini söylemek mümkündür. Öncelikle Tür-
kiye’de ilk defa olağan ve demokratik süreçler içerisin-
de, toplumun yüzde 95’ini temsil eden bir Meclis, çok 
çeşitli araçlarla aylarca halkın ve sivil toplum örgüt-
lerinin önerilerini toplayarak ve tüm partiler arasın-
da uzlaşmayı esas alarak bir Anayasa yapmaya çalıştı. 
Sonuçtan bağımsız olarak bu sürecin başlı başına bir 
kazanım olduğunu söylemek mümkündür. 

Yeni Anayasa çalışmaları, birçok anayasal sorunun 
yoğun bir şekilde siyasetin ve toplumun gündemine 
taşınmasına ve tartışılmasına sebep oldu. Bu süreçte 
onlarca Anayasa önerisi hazırlandı, çok sayıda Anayasa 
toplantısı yapıldı; raporlar, makaleler, kitaplar yazıldı 
ve geniş bir müktesebat oluştu. Yani anayasal sorunlar, 
devlet katından inip demokratik siyasetin ve toplumun 
meselesi oldu. Böylece bundan sonraki dönemde giri-
şilecek yeni bir Anayasa süreci için ciddi bir hazırlığın 
ve malzemenin bulunduğunu ve sıfırdan başlanmaya-

3. Kurucu Meclis, TBMM’den ayrı olarak ve oradaki günlük siyasi tartış-
malardan etkilenmeden çalışacağı için uzlaşma ve metin oluşturma konu-
sunda daha başarılı olabilir. Buna karşılık, Kurucu Meclisin Anayasada ve 
pozitif hukukta hiç bir dayanağının olmadığı ve TBMM ile Kurucu Meclis 
arasında yetki sorunları çıkabileceği söylenmektedir. 

cağını söylemek mümkündür.4 Bu sebeple tekrar uzun 
bir süre yeni Anayasa için görüş ve önerileri toplamaya 
ve bunlar üzerinde çalışmaya gerek yoktur. Kısa bir 
süre verilerek yeni önerilere imkân tanınması yeterli-
dir. Ayrıca Uzlaşma Komisyonu 59 maddenin yazımı-
nı tamamlamış ve üzerinde anlaşmıştı. Bu 59 madde 
üzerinde uzlaşan partiler, oy oranları ve milletvekili 
sayılarında bazı farklılıklar olsa da, aynen TBMM’de 
temsil edildiğine göre buradan devam etmek ve hızlı 
bir ilerleme sağlamak mümkün görünmektedir.

UZLAŞMA KOMISYONU BAŞARISIZLIĞININ 
SEBEPLERI VE ÇIKARILACAK DERSLER
Öncelikle Komisyonun yeni Anayasanın hazırlanma-
sını imkânsızlaştıran bazı yapısal özellikleri olduğunu 
görmekteyiz. Komisyonun çalışma esaslarından bi-
risi, her konuda oybirliği ile karar alma prensibiydi 
(m. 6). Buna göre, bir maddenin yazılabilmesi için 
dört siyasi partinin de o metin üzerinde uzlaşması 
gerekiyordu. Hatta ileriki aşamalarda uzlaşılan taslak 
metin üzerinde TBMM Anayasa Komisyonu ve Ge-
nel Kurulda değişiklik yapmak için de partilerin tam 
mutabakatı aranmaktaydı (m. 13). Tartışmalı bazı 
hususlarda bunun mümkün olmadığı, bu çalışma 
esaslarının belirlendiği ilk günlerde birçok kişi tara-
fından ifade edilmişti. Örneğin Kürt sorununa ilişkin 
kimlik ve vatandaşlık gibi anayasal konularda HDP 
ve MHP’nin üzerinde uzlaşabileceği bir metin yaz-
manın mümkün olmadığı açıktı. Sadece bu konuda 

4. TBMM Anayasa Sayfasında yer alan bilgi notundaki şu bilgiler bile elde 
edilen birikimin büyüklüğünü ve önemini göstermektedir. “165 üniversite, 78 
il barosu, 60 siyasi parti, 18 belediye birliğine, 17 kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşu, 7 yüksek mahkeme, 7 kamu görevlileri sendikaları üst kuru-
luşu, 6 muhtarlar birliği dernekleri, 4 işçi ve işveren sendikaları üst kuruluşu, 
RTÜK, Vilayetler Hizmet Birliği ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ile 
posta yoluyla yazışma gerçekleştirmiştir. 14.538 dernek, 4.000’den fazla vakıf, 
1.700 yerel ve ulusal radyo ve 197 yerel televizyona ise e-posta yolu ile yazı 
göndermiştir. Komisyonun resmi web sitesi üzerindeki görüş bildirme sistemi 
üzerinden, yeni anayasa konusunda 66015 kişi tarafından görüş bildirilmiştir. 
Komisyonun e-posta adresine ise 1872 kişi veya kuruluş tarafından e-posta yo-
luyla görüş gönderilmiştir. Posta yoluyla Komisyona 1050 kişi veya kuruluştan 
görüş intikal ettirilmiştir. Bu görüşler yaklaşık 18350 sayfa teşkil etmektedir. 
Anayasa Uzlaşma Komisyonuna 104 üniversite, 5 enstitü, 58 vakıf, 102 der-
nek, 32 platform, 19 diğer STK, 21 kamu kurumu, 21 siyasi parti, 34 meslek 
örgütü, 30 sendika (çatı kuruluşları dâhil) olmak üzere 426 kurumsal görüş 
intikal ettirilmiştir”. https://anayasa.tbmm.gov.tr/default.aspx 
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değil, diğer bazı tartışmalı sorunlarda da böyle bir tı-
kanıklığın olacağı baştan itibaren biliniyordu. 

Ayrıca benzer şekilde çalışma esasları içerisinde, 
bir siyasi partinin dahi Komisyondan çekilmesinin 
Komisyonun dağılmasına sebep olacağı yolunda bir 
hüküm vardı. Böylesine yüzde yüz mutabakat ile bir 
Anayasanın hazırlanması hemen hiçbir toplumda 
mümkün değildir. Nitekim benzer olağan demokratik 
süreçler içerisinde yeni Anayasa hazırlayan hiçbir ül-
kede, Anayasanın kabulü için tam mutabakat aranma-
mıştır. Zaten en homojen ve en uzlaşmacı toplumlarda 
dahi böylesine tam bir uzlaşma sağlanamaz. 

Son olarak, toplumsal desteğine bakılmaksızın 
tüm partilerin, Komisyonda üçer milletvekili ile eşit 
temsil edilmesi ve Anayasanın yazımında eşit güce 
sahip olmaları süreci olumsuz etkileyen bir konudur. 
Mümkün olduğunca çok sayıda siyasi partinin muta-
bakatının aranması yeni Anayasaya daha fazla güç ve 
meşruiyet sağlar; ama bunun yüzde yüzlük bir uzlaş-
ma şeklinde hedeflenmesi ve toplumsal temsiline ba-
kılmaksızın tüm partilere aynı yetkinin verilmesi bu 
süreci tıkamıştır. Sonuç olarak bu süreç bize hangi 
yöntemle Anayasa yapmanın zor ya da imkânsız ol-
duğunu da göstermiş oldu. Bu sebeple aynı yanlışları 
tekrarlamaktan kaçınmak gerekir.

Konuyu tamamlamadan önce Uzlaşma Komis-
yonu sürecinde TBMM Başkanının oynadığı rolü de 
vurgulamak yerinde olacaktır. Cemil Çiçek Uzlaşma 
Komisyonu Başkanı sıfatıyla süreç boyunca Komis-
yonun dağılmadan çalışması ve başarıya ulaşması için 
elinden geleni yapmış ve zaman zaman parti yöneti-
cileri ile görüşerek tıkanıklıkları çözmeye çalışmıştır. 
Bundan sonraki süreçte de uzun yıllar siyaset yapmış, 
milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunmuş yani 
parlamento ve siyaset tecrübesiyle öne çıkmış İsmail 
Kahraman’ın TBMM Başkanı olmasının süreci ko-
laylaştıracağını söyleyebiliriz. Nitekim kendisinin de 
görevi devralırken yaptığı açıklamada ilk vurgusunun 
yeni Anayasa üzerine olması bu açıdan önemlidir.5 

5. “TBMM’nin Yeni Başkanı İsmail Kahraman Oldu”, AA, 22 Kasım 2015, 
http://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmnin-yeni-baskani-ismail-kahra-
man-oldu/477645 

Yöntem arayışı konusunda Uzlaşma Komisyonu 
yanında 1995, 1999 ve 2001 yılında yapılmış kapsamlı 
Anayasa reformlarını da değerlendirmek yerinde olacak-
tır. Bu Anayasa değişikliklerinde genellikle aşamalı ya 
da kademeli bir yöntem izlenmiştir. Öncelikle önceden 
hazırlanmış bir metin üzerinden ilerlemek yerine çeşitli 
uzlaşma arayışları denenmiş ve bunda başarılı olunama-
yınca iki ya da üç büyük partinin anlaştığı metne diğer 
partilerin katılımı sağlanarak sonuca gidilmiştir.

SONUÇ: BUNDAN SONRA 
NASIL BIR SÜREÇ IZLENMELI?
Türkiye’nin bundan sonraki Anayasa yapım sürecini 
olumsuz yönde etkileyecek çeşitli iç ve dış etkenlerle 
karşı karşıyayız. Suriye sorunundaki gelişmelerin iç 
politikaya etkileri ve Çözüm Sürecinin kesilerek tekrar 
çatışmalı bir döneme girilmesi, önceki döneme göre 
yeni Anayasayı daha da zorlaştırmaktadır. Silahların 
konuştuğu bir ortamda Kürt sorununun anayasal yö-
nüyle ilgili vatandaşlık ve kültürel hakların tartışılma-
sı ve bu gibi konularda bir uzlaşmaya varılması çok 
daha güç olacaktır. Oysaki yapılacak Anayasayı yeni 
olarak nitelememizi sağlayacak özelliklerden birçoğu 
bu ve benzeri konulara ilişkindir. Bu sorunlara kısa 
sürede çözüm bulmak mümkün olmamakla beraber, 
yeni Anayasayı katılımcı ve demokratik bir yöntemle 
yapmak için, asgari tartışma ve müzakere şartlarının 
oluşturulması gerekir. Bu açıdan PKK’nın saldırılarını 
durdurarak ülke dışına çekilmesi ve HDP’nin bu yön-
de açık bir tavır ortaya koyması önemli bir başlangıç 
olacaktır. Ayrıca ifade hürriyetinin önündeki engel-
lerin kaldırılmaya devam edilmesi ve tekrar işaretleri 
görünen Avrupa Birliği müzakere sürecinin canlandı-
rılması gerekli ve kolaylaştırıcı adımlardır.

Yöntem açısından baktığımızda, önceki tecrü-
belerden istifade ederek bazı hususları vurgulamak 
gerekir. Öncelikle yeni Anayasanın TBMM çatısı al-
tında yapılacağını ve Kurucu Meclis gibi bir yönteme 
ihtiyaç olmadığını söyleyebiliriz. Zaten tüm partiler 
de bu konuda mutabık görünmektedir. Ayrıca sıfır-
dan başlayarak her aşamayı tekrarlamak yerine, 2011 
sonrası elde edilen birikimi ve tecrübeyi azami oranda 
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değerlendirmek gerekir. Bu sebeple mevcut birikimin 
üzerine, kısa bir veri toplama ve öneri alma sürecin-
den sonra, 59 maddeyi hazır kabul ederek metin yaz-
ma aşamasına geçilmesi yerinde olacaktır. Uzlaşılmış 
59 madde üzerinde yeniden ve uzun bir süre çalışma-
ya gerek kalmayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, 
bunlar toplumun Anayasa yapım sürecine katılım im-
kanlarını tamamen ortadan kaldırmamalıdır.

Yöntem konusunda izlenecek yolun, Anayasanın 
demokratikliği ve meşruluğu açısından içeriği kadar 
önemli olduğunu belirttik. Ancak, mevcut toplumsal 
ve siyasi sorunlar ile önceki tecrübeler yönteme ilişkin 
alternatifleri daraltmaktadır. 2011 sonrası Uzlaşma 
Komisyonu’nda olduğu gibi dört partinin katıldığı bir 
Komisyonla işe başlanabilir mi? Böyle bir Komisyo-
nun yapısı nasıl olacaktır? Partiler arasında bu konuda 
yapılacak görüşmelerde öncelikle benzer bir yapının 
kurulması gündeme gelecektir. Ancak böyle bir yön-
temde karar kılınsa bile eşit temsil ve tam mutaba-
kat şeklindeki bir oluşumun sonuç vermeyeceği hem 
mevcut siyasi partilerin pozisyonları itibarıyla hem de 
tecrübeyle sabittir. Bu sebeple bu yöntemde çok ısrar 
etmeden iki büyük partinin, iktidar partisi AK Parti 

ve ana muhalefet partisi CHP’nin bir metin hazırla-
ması ve sonradan Meclisteki diğer iki partiyi bu sürece 
katmaları uzlaşmayı kolaylaştıracaktır. 

Bu sağlanmazsa tek alternatif AK Parti’nin hazır-
layacağı bir metin üzerinden müzakerelerin yürütül-
mesidir. Ancak bu yönteme de muhalefet partilerinin 
onay vermeyeceklerini ve katılmayacaklarını tahmin 
edebiliriz. Ayrıca mümkün olduğunca farklı kesimle-
rin desteği ve onayı olan bir Anayasa gerçek bir top-
lumsal sözleşme olacaktır. Bu sebeple çok partili bir 
yöntemin mümkün olduğunca zorlanması gerekir.

Sonuç itibarıyla, yeni Anayasa Türkiye’nin aş-
ması gereken bir sorun olarak uzun yıllardır gündemi 
işgal etmektedir. Neredeyse 25 yıldır konuşulmakta 
olan yeni Anayasa ile ilgili öneri ve taslaklarının tarihi 
1990’ların başlarına kadar gitmektedir. Özellikle son 
beş yıldır önemli adımlar atılmasına rağmen bir sonu-
ca ulaşılamamıştır. Yeni Anayasanın hazırlanabilmesi, 
öncelikle partilerin birtakım kırmızı çizgiler ve vazge-
çilmezler belirlemekten kaçınmasına bağlıdır. Bu se-
beple partilerin tüm taleplerinde ısrarcı olmaları süreci 
tıkayacaktır. Uzlaşma, herkesin belli noktalarda taviz 
vererek birbirlerine yaklaşmasıyla gerçekleşecektir.


