
 1

12 Aralık 2007 
 
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Anayasa Platformu Girişimi adına 
yapılan ortak açıklama 
 
 
 
Saygıdeğer başkanlar, 
Kıymetli basın mensupları;  
 
Sizleri şahsım ve Anayasa Platformu Girişim Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş 
geldiniz.  
 
Anayasalar,  ülkelerin yol haritalarıdır.  Ülkenin geleceğini, toplumun beklentilerini ve isteklerini 
dikkate alarak hazırlanan anayasalar istikrar, huzur, güven oluştururlar. 
 
Türkiye’nin de uzun yıllardır bir anayasa meselesi olmuştur. Bugün bu uzun vadeli meseleyi 
çözme fırsatı vardır. Türkiye bu fırsatı kaçırmamalıdır.  Daha önemlisi Türkiye bu fırsatı ayırıcı 
değil, birleştirici bir anayasa hazırlama süreci tasarlayarak kullanmalıdır.  
 
Anayasanın ayrım değil, birlik sembolü olmasının yolu anayasayı hazırlama süreci ile yakından 
ilişkilidir. Bu nedenle anayasa tartışma sürecinin tasarımı, en az tartışma süreci sonunda ortaya 
çıkacak anayasa metni kadar önemlidir.  
 
Türkiye’nin ihtiyacının sağlıklı bir anayasa hazırlama ve tartışma süreci olduğunu düşünen 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in hükümet dışı kanadını oluşturan TOBB, TZOB, TÜRK-İŞ, 
HAK-İŞ, KAMU-SEN, TESK ve TİSK başkanları olarak 25 Eylül’de bir açıklama yapmış ve 
anayasa hazırlama sürecinin en az anayasanın içeriği kadar önemli olduğunu ifade ederek, yeni 
anayasanın dayanması gereken temel ilkelerin bir tartışma süreci içinde belirlenmesinin yararını 
vurgulamıştık. 
 
Ekonomik Sosyal Konsey üyesi bu yedi kuruluş, yeni bir anayasa metni hazırlamak 
istemediklerini, metnin zaten TBMM’de yazılacağını, önemli olanın anayasanın dayanacağı temel 
ilkeler konusunda toplumsal mutabakat zemini yaratmak olduğunu ifade etmiştir.  
 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, TÜSİAD, TÜRKONFED, MÜSİAD, MEMUR-SEN, 
TUSKON, ASKON, TÜGİK, KAGİDER, KADER, TÜGİAD, TELEVİZYON 
YAYINCILARI DERNEĞİ ve ANAYASA KADIN PLATFORMU’NUN da katılımıyla, 
“anayasa platformu” daha da genişlemiştir. Örgütlü toplumun tamamına yakını bu salonda 
bulunmaktadır. Bu Türkiye tarihinde bir ilk ve çok önemli işbirliğidir. 
 
Amaç, anayasa konusunda kesin bir toplumsal uzlaşma sağlamak değil, anayasa gibi ortak iradeyi 
yansıtması beklenen en temel yasanın, en temel ilkeleri konusunda vatandaşların doğrudan ve üye 
oldukları sivil toplum ve meslek kuruluşları aracılığıyla katılacakları ve kendi aralarında 
tartışacakları bir ortam oluşturmaktır. 
 
Bu amaca yönelik olarak geçtiğimiz haftasonu düzenlediğimiz Anayasa Platformu Ulusal Çalıştayı, 
katılımlı bir tartışma sürecini başlatarak hedefine ulaştı.  Çalıştaya 83 sivil toplum ve meslek 
kuruluşunu temsil eden 250 kişi katıldı.  
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Bu “Anayasa Platformu”, iki temel alanda “geri adım” sayılabilecek tartışmaları, bu sürece olumlu 
katkı sağlamayacağı düşüncesinden hareketle gündemine dahi almamıştır. Bunlardan birincisi, 
yürürlükteki Anayasamız’ın değiştirilemez hükümlerinde garanti altına alınan; Atatürk 
milliyetçiliği, demokratik, laik sosyal hukuk devleti, üniter devlet yapısı, devletin resmi dilinin 
Türkçe olması, bayrak - milli marş ve başkente ilişkin düzenlemeleri yani cumhuriyetin temel 
niteliklerini tartışmaya açmamıştır. İkincisi, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, evrensel 
insan hakları standartlarının iç hukuka aktarılması amacıyla, anayasal sistemimizde yapılan 
değişiklik ve yenilikleri de tartışmaya açmadık. Esas olarak bu iki kabulün katılımcılar tarafından 
da büyük bir çoğunlukla teyit edildiği gözlenmiştir. 
 
Çalıştayda oldukça farklı düşüncelerde olan insanlar katılımlı bir tartışma sistematiği içinde 
birbirlerinin fikirlerine tolere ederek, çatışmacı değil uzlaşmacı bir anlayışla ortak bir geleceğe 
odaklanarak ve bir yurttaş sorumluluğuyla anayasanın dayanması gereken ilkelerle ilgili ortak aklı 
oluşturmuşlardır. 
 
Ortak akıl, herkesin uzlaştığı, fikir birliğine vardığı bir mutabakat anlamına 
gelmemektedir. Şunu ifade etmek istiyorum ki, burada açıklanacak ana başlıklarda benim de, 
arkadaşlarımın da mutabık olmadığımız hususlar bulunmaktadır.  
 
Bu da gayet doğaldır. Burada önemli olan bu fikirlerin özgürce dile getirilmesi, tartışılması ve 
uzlaştığımız hususlar kadar uzlaşamadığımız, çatıştığımız alanların da ortaya çıkarılmasıdır. Bu 
aşamada önemli olan tartışma sürecinin kendisidir. 
 
Bu ülkede karşılıklı monolog yerine sağlıklı ve etkileşimli bir diyalog ortamının olabileceğini 
görmüş bulunuyoruz. Ben gerçekten Cumartesi ve Pazar günleri geç saatlere kadar süren 
çalıştayda gösterilen özveriden dolayı tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. 
 
Ancak bu çalıştayın bir son değil bir başlangıç olduğunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Kısa bir 
süre içinde üç ihtisas komisyonu kurularak çalışmalara başlayacak. Bu ihtisas komisyonları; 
dengeleme ve denetleme mekanizmaları komisyonu, kamu yönetiminde etkinlik komisyonu ve 
ekonomik sosyal haklar komisyonu olacak. 
 
Bunun yanında Şubat ayı içinde İstanbul’da da arama konferansı yöntemiyle katılımlı bir çalıştay 
daha gerçekleştireceğiz.  
 
Biz bu platformu oluştururken Anayasa tartışmalarının ülkenin gündemini tıkamasına,  çatışma 
unsuru olmasına ve toplumsal enerjiyi tüketmesine engel olmayı hedefledik.. Bu konuda attığımız 
ilk adım başarılı bir sonuç vermiştir. 
 
Ancak unutulmamalıdır ki bu sürecin gerçek sahipleri kamuoyunun ve toplumun kendisidir. 
Bizlerin rolü, sürecin yürümesi için gerekli adımları atmak ve tartışmaya, doğru ortamı 
sağlamaktan ibarettir. Anayasa yapım sürecine, siz ne kadar sahip çıkarsanız anayasa o kadar sizin 
olur. 
 
 
 
 
 


