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Anayasanın ‘Nasıl’ Yapıldığı İçeriğini Etkiler mi?  

Anayasa Yazma Süreçlerinin Dünyadaki Örnekleriyle Son 25 Yılda Edindirdiği Bulgular 

Ayşen Candaş, Boğaziçi Üniversitesi 

 

Anayasaların  demokratik  hakları  ve  herkesin  eşit  özgürlüklerini  kağıt  üstünde  olduğu  kadar 
fiiliyatta da güvence altına almak  için ne tür bir içerikle donatılması nasıl kurumlar oluşturması 
gerektiği hakkında pekçok  şey  söylenebilir. Ancak bu yazı  ‘ne’  sorusundansa  ‘nasıl’    sorusuna 
odaklanacak. Zira anayasaların sadece ve sadece nasıl yapıldığı bile, çeşitli kesimlerin haklarının 
ve özgürlüklerinin güvence altına alınması sonucunu ciddi ölçüde sağlama alabilir, ya da aksine, 
bu sonucu daha baştan imkansız hale getirebilir. Anayasa yapımı süreçlerinde sürecin geniş halk 
kesimlerinin  ve  sivil  toplum örgütlerinin  katılımına  açık,  bu  katılımı mümkün  kılan  şekilde  ve 
acele  etmeksizin  (çoğu  örnekte  bir  iki  yıl  gibi  bir  zaman  zarfına  yayarak),  ama  hangi  tarihte 
sürecin sonlanacağını da önceden belirleyerek yürütülmesi, ortaya çıkan metnin uzun vadeli ve 
geniş tabanlı meşruiyetini ve kalıcılığını sağlayabilir, dolayısıyla toplumsal barışı güvence altına 
alabilir. Kimlik, aidiyet, inançlar, ve siyasi iktidarın sınır ve yetkilerine dair görüşler ve toplumun 
amaçları konusunda derinden ve değerler temelinde parçalanmış toplumlarda, geniş katılımlı bir 
anayasa yazma sürecinin sağlanması ve iktidar paylaşımının hükümet oluşturma süreçlerinde de 
devamlılığı (Lijphart 2004) yeni bir toplumsal sözleşmeyi sadece ismen değil içeriğiyle de makul 
ölçüde mümkün kılabilir.                                                                 

Son  25  yıl  içinde  kimilerinin  yedinci  ve  sekizinci  dalga  anayasa  yapma  süreçleri  olarak 

adlandırdığı  derecede  sıklıkla,  pekçok  ülkede  çeşitli  tarihselliklerden  çıkan  sorunları  çözmeye 

yönelik  yeni  toplumsal mutabakatlara  imza atıldı. Bunlardan  yedinci dalga olarak adlandırılan 

kısım,  Sovyetler Birliğinin dağılması  sonucu Doğu Avrupa ülkelerinde  girişilen  anayasa  yapma 

süreçlerine dair,  sekizinci dalga diyebileceğimiz  ise genellikle Afrika, Asya  ve  Latin Amerikada 

gözlemlediğimiz  iç  savaş  koşullarından  çıkışı  ve  barışı  simgeleyen  anayasaların  yazılması 

süreçlerine dair. Bu değişik anayasa yazma süreçlerini karşılaştırmalı olarak inceleyen analizlerin 

ortak vurgusu, çoğunlukçu metodlarla ve salt çoğunluk  ilkesiyle hareket edebilecek yasal güce 

sahipken  bu  yönde  hareket  etmemiş  olan,  ve  toplumda mümkün  olan  en  geniş mutabakat 

platformunu oluşturmak üzere gerekli olan geniş katılım  sağlayan  süreçlerini kurumsallaştıran 

iktidarların, uzun vadede demokrasiyi ve demokratik meşruiyetin koşullarını en  fazla  sağlayan 

anayasaların tesisinde rol oynayabildikleri.  

Yazımıza konu olan ülkeler arasında sayabileceklerimiz yedinci dalgaya konu olan Macaristan, ve 

sekizinci dalgada değerlendirebileceğimiz Nikaragua, Brezilya, Güney Afrika, Namibya, Etyopya, 

Doğu Timor ve Eritrea anayasa yapma süreçleri (Benomar 2004). Bu ülkeler arasında kalıcı barış 

ve geniş mutabakat sağlamış örnekler, aynı dönemde anayasa yapan örneğin Kamboçya ya da 

Fiji’den şu özellikleriyle ayrışıyorlar: Genellikle yeni bir anayasanın tesisi için halk tarafından özel 
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olarak  bu  amaçla  seçilmiş  bir  kurucu  meclis  oluşturuluyor.  Türkiye’nin  tarihine  özgü 

durumlardan kaynaklanan yaygın kanının aksine kurucu meclisler halk tarafından seçiliyor ve bu 

tür  meclislerin  anayasa  yapmasının  bu  amaçla  teşkil  edilmemiş  bir  meclisin  anayasa 

yapmasından daha meşru olduğu yaygın şekilde kabul ediliyor. Bazı örneklerde bir referandum 

yapılıp  bu  kurucu  meclisin  tesisi  konusunda  önce  halk  oylamasına  da  başvuruluyor.  Yeni 

anayasayı yazacak olan kurucu meclis üyelerinin halk tarafından seçiminde salt çoğunluğa dayalı 

seçim  sistemi  yerine  nispi  temsil  yönteminin  kullanılması  ve  parti  başkanlarının  liste 

oluşturmamış olması had safhada önemli (Elster 1995).  

Nispi  temsil  yönteminin  demokrasiyi  en  fazla  güvence  altına  alan  seçim  sistemi  olduğunda 

karşılaştırmalı  anayasa  çalışanlar  arasında  bir  mutabakat  var,  dolayısıyla  bu  seçim  sistemi 

kurucu  meclis  oluşturma  dönemi  dışında  da  aslında  benimsenmeli,  baraj  konusu  ise  zaten 

demokratik anayasaların seçim kanunlarında yeralmayan bir uygulama.  

Kurucu meclislerin çalışmalarını karşılıklı saygı sınırları çerçevesinde, egolardan arınmış biçimde 

yapmaları,  üzerinde  uzlaşılabilinecek,  herkes  için  adil  olduğu  addedilebilecek  amaçları  ve 

toplumun  ortak  çıkarlarını  ortaya  koymaya  çalışmaları,  ve  bunu  da  tartışarak,  savundukları 

maddelerin ve prensiplerin saiklerini kamu önünde açıkça ifade ederek yapmaları, ve bu sürece 

eşlik edecek  şeffaflık  çok önem  taşıyor  (Elster 1995). Anayasayı yazacak meclisin  tüm  toplum 

kesimlerini makul ölçüde  temsil etmesi ve  tüm kesimlerin eşit özgürlüklere olan haklarını dile 

getirebilecek  nitelikte  olması  nispi  temsil metoduyla  bir  parça  güvence  altına  alınabilir,  ama 

bunun yanında, akıl ve vicdanlarını kullanarak birbirlerini dinleyip herkes için en adil ve kapsayıcı 

çözümlere  ikna  olmaya  hazır  vicdanı  hür  kişilerden  teşkil  edilmesi  de  halkın  onları  seçerken 

dikkat  etmesi  gereken  bir  unsur.  Sürece  dair  alınacak  bu  prosedürel  önlemler  derinden 

parçalanmış  toplumlarda  somut  prensiplerde  herkesin  anlaşmasını  yine  de  sağlamayacaktır. 

Ancak üzerinde anlaşılamayan konuların neler olduğunun taraftar ruhundan ve kişiselleştirilmiş 

husumetlerden uzak şekilde, daha akılcı bir halde  ifadesini ve bu konularda anayasanın somut 

bir tavır almayacağının altını çizecektir. İrlanda ve Hindistan anayasalarının üzerinde mutabakat 

sağlanamayan maddeler konusunda büyük ölçüde sessiz kalması bu sebepledir. 

Fiji  ve  Kamboçya  örnekleri  gibi  salt  çoğunlukçu  ve  iktidarın  tepeden  inme  yöntemle  anayasa 

yaptığı  (Benomar  2004)  örnekler  hariç,  yukarda  bahsedilen  ülkelerin  hepsinde  kurucu meclis 

dışında  ayrıca  anayasa  maddelerinin  yazılmasında  halkın  ve  örgütlü  sivil  toplumun  fikrine 

başvurulmuştur.  (Fiji’nin  de  1997’de  yazdığı  anayasayı  değiştirmeyi  planladığını,  2012’de 

hazırlamaya başlayıp 2014’te yürürlüğe sokmayı planladığı yeni anayasa sürecini  iki yıla yayma 

ve  sivil  toplumun  katılımını  sağlama  kararı  aldığını,  eklemeliyiz).  Güney  Afrika  örneğinde 

anayasa  yazma  süreci  halkın  katılımına  açılmış,  bu  amaçla  seçilmiş  kurucu meclis  bir  yandan 

halka açık tartışmalar yürütürken diğer yandan halktan toplam 2 milyon dilekçe ve öneri gelmiş, 
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radyo kanalları, muhtarlıklar,  il ve  ilçe meclisleri kapılarını halkın katılımına açmış ve birbirine 

alternatif  olarak  öne  sürülen  maddelerin  uygulamaya  konulduğunda  çeşitli  halk  kesimlerini 

somut yönde nasıl etkileyeceği konusunda hem uzmanların hem halk kesimlerinin görüşlerine 

başvurulmuştur.  

Namibya’da  siyasi  partiler  anayasa  kampanyaları  düzenlemişlerdir.  Eritrea’da  insan  hakları 

konusunda  eğitim  almış  400  kişi  köylere  dağılıp  anayasanın  önemini  anlatmış,  sonrasında 

anayasa  komisyonunun öneri metni halkın  tartışmasına açılmış, daha  sonrasında da bölgesel, 

yerel  temsilciler  ve  sivil  toplum  örgütleri  ve  sıradan  vatandaşlar  metin  üzerindeki  yorum, 

düşünce ve önerilerini paylaşmışlardır.  

Nikaragua’da  kurucu  meclisin  halk  tarafından  seçimi  sonrasında  oluşturulan  bir  anayasa 

komisyonu  metin  önerisi  hazırlamış,  bu  metni  sivil  toplum  örgütlerine  yollayıp  önerilerini 

toplamış,  daha  sonra  da  hem  metin  önerisini  hem  de  örgütlü  toplumdan  gelen  önerileri 

beraberce meclise sunmuş, meclise sunarken aynı anda 150.000 kopyayı da halka dağıtmıştır. 

100.000  kadar  vatandaş  toplamda 73  tane  il  ve  ilçe meclisi  toplantısına  katılmış  ve  fikirlerini 

ifade  etmişlerdir.  Radyolar  yerel meclislerdeki  tartışmaları  canlı  yayınla  vermiş,  gazeteler  ve 

televizyonlar da tartışmalara geniş yer ayırmışlardır. Alınan yorumlar toplanarak ve uzlaştırılarak 

ikinci bir metin oluşturulmuştur.  

Brezilya’da halktan ve örgütlü sivil toplumdan 61.000 adet anayasa teklifi toplanmış, bu öneriler 

alt komisyonlarda halka açık şekilde tartışılmış ve nihai metin sonrasında oluşmuştur.  

Kamboçya,  bu  örneklerin  aksine  gizlilikle  yürüttüğü  anayasa  çalışmalarında  halkın  ve  sivil 

toplumun katılımına gerek duymamış ve sonuçta ortaya çıkan rejim de kalıcı olmamıştır. Buna 

karşın Kamboçya’da yine de  insan hakları konusunda aktif olan yerli ve uluslararası kuruluşlar 

eğitim  seminerleri düzenlemiş, anayasanın ve hakların önemine dair bilgilendirme  toplantıları 

yapmışlardır.  Siyasi  iktidarın  halkın  katılımına  sıcak  bakmaması  sebebiyle  bu  bilgilendirme 

istenilen etkiyi yapmakta yetersiz kalmış, sonuç itibariyle halkın anayasa yapılmakta olduğundan 

ve bunun öneminden haberi ya da katılımı olmamıştır. 

Etyopya  örneği  halkın  katılımının  ne  zaman  yapıldığının  da  önemli  olduğunu  gösteren  bir 

örnektir,  zira  erken  dönemde  bu  yönde  adım  atılmazsa  sonra  atılan  adımlar  yeterli  etkiyi 

yapmayabilir. Etyopya’daki siyasi iktidar başta sivil toplumun ve geniş halk kesimlerinin anayasa 

yazma  sürecine  eklemlenmesini  engellemiş,  sonradan  katılım  sürecini  başlatmasına  rağmen 

anayasaya meşruiyet kazandırmakta ve halkın destek verebileceği bir metnin hazırlanmasında 

geç kalınmıştır.  

Doğu Timor’daki  siyasi  iktidar  sadece üç aylık bir  sürede  ve  kurucu meclis de  teşkil etmeden 

varolan meclisle anayasa metni hazırlamış ve sivil toplum ve halkı sürece dahil edememiştir.  
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Fiji, ne anayasaların devletin organlarının keyfiyetinin ve erişebildiği alanların sınırlandırılmasına 

ilişkin ve eşit özgürlüklerin güvence altına alınmasına dair  fonksiyonları ne de anayasa yapım 

süreçleri  konusunda  bilgilendirici  bir  kampanya  açmış,  yazım  sürecine  halk  ve  sivil  toplum 

örgütlerini dahil etmemiştir. 

Verilen  iyi ve kötü örneklerin hiçbirinde temel haklar halk oyuna sunulmamıştır. Bu konularda 

uluslararası  standartların  ve  oturuşmuş  demokrasilerin  uygulamalarının  ne  olduğu  referans 

noktası  olarak  alınmıştır.  Halkı  anayasa  yapma  sürecinden  dışlayan  Doğu  Timor’daki  siyasi 

iktidar bile haklar konusunda uluslararası hukuku temel almıştır.  

Macaristan’ın  temel haklar manzumesi anayasa yazımına  ilişkin edinilmiş  tecrübeden en etkin 

şekilde  faydalanmış  en  iyi  örneklerden  biridir.  Daha  önceki  dönemlerde  yazılan  anayasalar 

hakların kısa tanımını hakların nasıl sınırlandırılacağı ile ilgili uzun istisna maddeleriyle bezerken, 

Macaristan anayasasında yer alan temel haklar manzumesinin en çarpıcı maddeleri savaş, doğal 

afet,  dış  saldırı  gibi  durumlarda  bile  devletin  organları  tarafından  korunacak  ve  bu  organlar 

tarafından  çiğnenemez  olan  hakları  sıralamıştır.  Bu  maddelere  bakıldığında  Macaristan’da 

tanınan  hakların,  örneğin  Türkiye’de  barış  zamanlarında  bile  varlığı  tanınan  ve  korunan 

maddelerden daha kapsamlı, daha çeşitli ve güvenceli oldukları, özellikle azınlık haklarını had 

safhada güvence altına aldıkları hemen göze çarpar. 

Toplumun  niteliği,  siyasi  otoritenin  amaçları  ve  politik  otoritenin meşru  sınırları  konusunda 

derinden çatışmalar yaşayan  toplumlarda somut prensiplerin çoğunda en azından kısa vadede 

geniş mutabakat  sağlanamayabileceği  ortadadır.  Otuz  yıldır  değişmesi  özlemle  beklenen  bir 

anayasa  sadece  nasıl  yapılmasının  demokratik  ve  geniş  katılım  sağlayacağının  üzerine  kafa 

yorulması  sayesinde  bile  toplumsal mutabakatı  daha  fazla  sağlayan  yönde  şekillendirilebilir. 

Türkiye kendisini bir  istisna olarak konumlandırmamalı ve anayasa yazma  süreçlerinin  son 25 

yılda edindiği deneyime dair olan bulgulardan ve birikimden kendini mahrum bırakmamalıdır. 

Örneği verilen ülkelerden hiçbiri Türkiye’den çok daha  iyi koşullara sahip ülkeler değildir. Tam 

aksine  Türkiye  batıdan  doğuya  kendini  en  gelişmiş  ülkelerle  kıyaslayan  ve  en  gelişmiş  ülke 

kategorisinde  olduğunu  sıklıkla  ifade  eden  bir  ülkedir.  Bu  deneyimlerden  çıkan  analizin 

gösterdiği  ortak  bulgulara  yüz  çevirip  salt  çoğunlukçu  ve  tepeden  inmeci  bir  yöntemde  ısrar 

edilmesi 30 yıldır beklenen demokratik dönüşümün sonucunun daha baştan sakat ve hastalıklı 

doğmasına, bir 30 yıl daha, katılımcı ve insan odaklı bir demokrasinin geliştirilme şansının heba 

edilmesine sebebiyet verebilir. Prosedürel olarak olsun yapılması gerekenler ortadadır, ve geniş 

kapsamlı mutabakat yönünde atılması gereken adımlar ivedilikle atılmadığı takdirde meşruiyeti 

tanınan ve toplumsal sözleşme olarak adlandırılabilir bir metin oluşturma gayretleri bu kez de 

boşa çıkacaktır.  
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