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GİRİŞ 

Bu ülkede belki de ilk defa halkın (temsilcileri) eliyle gerçekleş-
tirilecek olan yeni bir anayasaya katkı olması isteğinden yola çıkıla-
rak hazırlanan bu eser; anayasacılık faaliyetleri açısından başarılı 
olmuş ülkelerin önde gelen hukuk fakültesi hocalarının taleplerimi-
ze olumlu cevap vermesi sonucu ortaya çıkmıştır.  

Son yirmi yıldır özellikle kolonizmden ya da komünizmden ay-
rılmış olan Eski Doğu Bloku ülkelerinde ortaya çıkan anayasacılık 
hareketleriyle birlikte anayasa yapımı ciddi bir ivme kazanmıştır. Bu 
yeni anayasacılık hareketleri genelde olumlu karşılanmıştır, fakat 
bazı siyaset bilimciler ve hukukçular ise bu anayasacılık faaliyetleri-
ne haklı olarak şüpheyle yaklaşmışlardır. Bunlardan birisi ve belki 
de en önemlisi Ran Hirschl olmuştur. Ran Hirschl, modern dünya-
daki anayasacılık ve yargısal denetime bağlı olarak mahkemelerin, 
gelişen ekonomi, dağıtıcı adalet ve sosyal yardım haklarını koruma 
anlayışına sahip olduklarına inanılmasının çok da doğru olmadığını 
iddia etmektedir. Hirschl, diğer bir ifadeyle; hakların anayasallaştı-
rılması ve yargısal denetimin kurulmasıyla sosyal değişikliklerin, 
yeniden adil dağıtımın ve kuvvetlerin yayılması gibi faydaları oldu-
ğuna inanılmasının gerçeklerle örtüşmediğini ifade etmektedir. 
Hirschl, yeni anayasacılık hareketleri için; yöneten (hegemonic) si-
yasi elitlerin, etkili ekonomik çıkar çevrelerinin ve yargıdaki yöneti-
cilerin (liderlerin) stratejik bir ürünü olduğuna inanmanın daha ye-
rinde olduğunu dile getirmektedir. Hirschl, sadece kendini düşünen 
bu hukuk yapıcı çıkar koalisyonunun, anayasal reformların ne za-
man yapılacağına, genişliğine ve yapısının nasıl olacağına karar ve-
ren kişiler olduğunu söylemektedir.1 Türkiye’nin anayasal uygula-
malarından buna pek çok örnek verilebilir; anayasa değişikliklerinin 
esas açısından denetlenmesi, siyasi partilerin kapatılması, özelleş-
                                             

1  Detaylı bilgi için bakınız, Fatih Öztürk, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında 
Politik Sorun ve Yargısal Aktivizm Doktrini, Anayasal Yargı Denetimi Ge-
rekli mi?, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2012. Bu giriş 2012 yılında yazılmıştır. 
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tirme, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili yapılan yasal ya da anayasal 
düzenlemelerin bir türlü statükocu, vesayetçi yapıyı kıramaması 
gibi. Umudumuz o ki, hazırlanacak olan yeni sivil anayasa böyle bir 
talihsizliğe uğramadan, halkın yönetime katılımını sağlayacak bir 
model üzerine inşa edilir. Bu kitapta yer alan makaleleri özetle ifade 
edecek olursak; 

Profesör Christina Murray, “Anayasa Yapımına Halkın Katılı-
mı ve Gelecek” adlı makalesinde; Güney Afrika ve Kenya anayasa-
larının yapım sürecini ele almıştır. Murray, Güney Afrika ve Ken-
ya’da anayasa yapımına halkın aktif olarak katıldığını belirtmekte-
dir. Murray’in ifadeleriyle: Güney Afrika Anayasası 1996’da kabul 
edildi, halkın % 73’ü bir şekilde anayasa yapımına katılmıştır. Ken-
ya’da ise halktan 70,000 kişi anayasa yapımıyla ilgili teklif sunmuş-
tur. Her iki ülke tecrübesi de gösterdi ki, halkın anayasa yapım sü-
recine katılımı kolay olmamıştır. Murray; kamu hayatına katılım 
hakkının sürekli bir hak olarak anayasalara konulması gerektiğini 
savunuyor. Murray, bundan dolayı, 1996 tarihli Güney Afrika Ana-
yasası, yasamanın yasa yaparken toplumun katılımını sağlamasıyla 
ilgili olarak kural koymuştur diyor. Yazar, bu kuralın, sıradan insan-
ların yasa yapımına katılmasıyla, hesap verebilir bir hükümet mode-
linin doğmasını sağladığı gözleminde bulunuyor. Son olarak, 
Murray, modern dünyada, halkın anayasa ya da yasa yapım süreci-
ne gerçek anlamda katkısının yeterince sağlanamadığını, fakat ge-
lişmelerin bu yöne doğru gittiğini ve bunun sürekli bir hak olarak 
kabul edilip anayasalarda yer alması gerektiğini söylüyor. 

Profesör Jeffry Thomas, “Anayasaların Yapılması ve Değişti-
rilmesi” isimli makalesinde; Türkiye’nin yeni bir sivil anayasa yapa-
rak hukukun üstünlüğünü kurma adına büyük bir fırsat yakaladığı-
nı ve yeni anayasanın bütün bireylerin ve azınlıkların haklarını ko-
ruyarak hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşayabileceği bir ortamın 
tesisine çok büyük bir katkı sağlayacağını ifade ediyor. 

Profesör Craig Green, “İnsanların Elinde: Anyasanın Anlamı ve 
Yargısal Sorumluluk” adlı makalesinde; yazılı anayasacılığın önemli 
olduğunu, ABD anayasal tecrübelerinin göstergesi olarak anayasacı-
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lığın; hukukun üstünlüğünü, toplum, yargı ve yönetenler arasında 
demokratik bir diyoloğun oluşmasına sebebiyet verdiğini ve mü-
kemmel olmayan insan yapımı olan anayasaların giderek daha da 
faydalı olmasına zemin hazırladığını söylüyor. 

Profesör Beverly Baines, “Anayasada Kadın-Erkek Eşitliği: Ka-
nada Tecrübesi”’ isimli makalede; anayasa yapımcılığının son yıllarda 
yoğun bir şekilde arttığını, bu hususta anayasal kurumlarla ilgili zen-
gin bir literatür oluştuğunu, fakat anayasa yapımının nasıl gerçekleş-
tirilmesi gerektiği ile ilgili çalışmaların zayıf kaldığı gözleminde bu-
lunuyor. Bu noktadan ele aındığında, anayasa yapımının demokratik 
bir şekilde mi yoksa otoriter bir şekilde mi gerçekleştiğinin önem arz 
ettiğini belirtiyor. Bu nedenle, anayasaya konulacak yeni kurumlara 
odaklanılması gerektiğinin önemli olduğunu iddia ediyor. Baines, 
sonuç olarak; malesef, dünyadaki pek çok hukuk siteminde kadınla-
rın ikinci sınıf vatandaş olarak ele alındığını, bu nedenle, hem anaya-
sada hem de kanunlarda kadınların eşitliğini koruyucu hükümlere 
yer vermenin bir ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. 

Profesör Cleveland Ferguson, “Kimin Anayasası: Devletin mi? 
Milletin mi?” adlı makalede; anayasaların, devlet ve insanlar arasın-
daki sosyal sözleşmeler olduğunu ve sahibinin bireyler olduğunu 
belirtiyor. Ferguson, son tahlilde, ABD Anayasası’nın millete ait 
olduğunu ve anayasanın devam edip etmeyeceğine milletin karar 
vereceğini ifade ediyor. 

Profesör John C. Knechtle, “Anayasalar ve Değiştirilemez 
Maddeler” isimli makalede; temel haklar ve temel prensiplerle ilgili 
olarak anayasalara değiştirilemez hükümler konulmasını, belki de 
liberal demokrasinin esaslı unsurlarına sıkı bir bağlılıktan dolayı 
kaynaklanabileceğini iddia ediyor. Veyahut bir ihtimal olarak, tiran-
lıkla yönetilme ve ayrımcılığa uğrama korkularından ortaya çıkabi-
leceğini belirtiyor. Knechtle, belki de demokratik yapı ve siyasi ku-
rumların kombinasyonları değiştirilemeyecek şekilde anayasaya 
hüküm konulabilir, diyor. Fakat bu konulan değiştirilemez hüküm-
lerin devamlılığı ve kısa dönemli istikrarı sağlamaya yönelik olması 
gerektiğini ifade ediyor. Bunun dışındaki anayasal hükümlerin ise 
kolayca değiştirilebilir olması gerektiğini, ayrıca; ekonomik, siyasi 
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ve sosyal şartların güçlü bir şekilde kontrol edilip daha etkin bir 
yönetim ortaya koyabilmek için buna ihtiyaç olduğunu iddia ediyor. 

Profesör Warren Newman, “Yazılı Olmayan Anayasal Prensip-
lerin Kanada Anayasası Yorumunda Rolü” adlı makalede; Anglo-
Saxon ya da diğer hukuk sistemlerinde yazılı olmayan anayasal 
prensiplerin anayasal belgelerde (anayasanın haricinde) yer alabile-
ceğini ve bunların anayasa yorumunda aktif bir rol oynayabileceğini 
bu nedenle, bu prensiplerin ihmali halinde anayasa kalesinin kum-
dan yapılmış bir hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını 
ifade etmektedir. 

Profesör David Pimentel, “Kültür ve Hukukun Üstünlüğü: 
Anayasa Yapımında Dikkatli Olmak” isimli makalede; hukukun 
üstünlüğünün anlaşılması ve yaşatılmasında o toplumdaki kültürel 
anlayışın çok büyük bir öneme sahip olduğunu, bazı kültürlerin ise 
bu hususta yardımcı, bazılarınınsa tam tersi bir etkiye sebebiyet 
verebileceğini iddia etmektedir. Özellikle, uzun süredir yolsuzluğun 
hakim olduğu bir ortam varsa, bu durumla karşılaşılabileceğini be-
lirtiyor. Bu nedenle, anayasal reform yaparken en iyi niyetli bir dü-
zenlemenin bile, kültürel ortamdan dolayı kötü sonuçlara sebebiyet 
verip geri tepebileceğini ifade ediyor. Pimentel, bu sebepden dolayı, 
yeni anayasayı yapanların: yeni bir kültürün oluşumuna sebebiyet 
verilmekte olduğunun bilincinde olması gerektiğini, onun da; insan 
haklarını korumak, ekonomik imkanları gelişmeyi desteklemek, ve 
hukukun üstünlüğüne destek olmak şeklinde tezahür etmeli diyor. 
Pimentel, son söz olarak, anayasayı yapanların, kültürel emperya-
listlik yapmadan, yumuşak bir geçişle mevcut kültür ortamıyla ye-
nisini harmonize etmesi gerektiğini belirtiyor. 

Profesör Maria Cahill, “Anayasaların Yapımı ve Değiştirilmesi: 
Bazı Yansımalar” adlı makalede; 1937 İrlanda Anayasası, madde 
46’ya göre anayasa değişikliği için, direkt demokrasi modelinin ön 
görüldüğünü yani her iki parlamento meclislerinden referandum 
teklifi onaylandıktan sonra anayasa değişikliğinin halkın onayına 
sunulduğunu söylüyor. Cahill, pek çok halkın onayına sunulan ple-
bisite oylamada evet ve hayır oyları birbirine neredeyse aynı çıkma-
sına rağmen İrlanda Yüksek Mahkemesi’nin bu oylamaların sonu-
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cunun kesin olduğunu, konunun ne kadar önemli olmasının bir şeyi 
değiştirmiyeceği yönünde karar verdiğini belirtiyor. Cahill, 224 
yılllık tarihinde ABD Anayasası’nın sadece 27 kez değiştirildiğini 
ifade ediyor. Cahill, ayrıca, Almanya Anayasası’nın da her iki mec-
liste üçte iki oy çokluğu kabulüyle değiştirilebileceğini, fakat federal 
yapının değiştirilemiyeceği, insan onurunun korunması ve demok-
ratik sisteme dokunulamayacağı konularının bunun istisnaları ola-
rak yer aldığını söylüyor. Son olarak, Cahill, bazen anayasa değişik-
liklerinin toplumda derin çatlaklara sebebiyet verebileceğini, bu 
nedenle çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini ifade ediyor. 

Profesör Rod Sullivan, “Dünya Vatandaşlığı, Milli Vatandaşlık 
ve Bir Milletin Anayasası” isimli makalede; yeni anayasanın yerel 
yönetimlere önem verip merkezi sistemde değil, problemlerin en iyi 
yerel ölçekte çözülebileceği üzerine kurulu bir model inşa etmesi 
gerektiğini iddia ediyor. Sullivan, yeni anayasanın milli ve kişisel 
borçların düşürülmesini sağlaması gerektiğini, bunun da ekonomik 
istikrara katkı sağlayacağını ifade ediyor. Sullivan, yani anayasada 
kuvvetler ayrılığı ilkesinin olması gerektiğini, ama millet anayasayı 
değiştiremiyor ya da yüksek mahkeme kararlarını etkisiz kılamıyor-
sa, yasa koyucuları seçimle uzaklaştıramıyorsa, ya da yürütme kuv-
veti elde edemiyorsa, o demokrasinin işlevini yitirmiş olacağını be-
lirtiyor. Sullivan, bütün mahkemelerin, anayasa mahkemelerinin 
kararları da dahil olmak üzere, kontrol ve denge esasına göre dizayn 
edilmesi gerektiğini söylüyor. Yazar, işleyen bir demokraside, ya-
sama organınca anayasa mahkemesinin kararını etkisiz kılabilecek 
bir mekanizmanın olması gerektiğini iddia ediyor. Yazar, ayrıca 
güçlü bir anayasal demokrasinin, toplumun temel taşının aile oldu-
ğunu kabul etmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun ötesinde, güçlü 
bir anayasal demokrasiye sahip olmanın, uluslararası toplumda da o 
ülkenin etkinliğinin artması anlamına gelecektir, diyor. Yazar, Av-
rupa’nın ihtiyarladığını ve borç batağında yüzdüğünü, Türkiye’nin 
ise genç ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu ileri sürüyor. Sullivan, 
son söz olarak, Avrupa Birliği üyeliğinin, Türkiye’nin milli çıkarları 
için artık gerekli bir şey olmadığını, ve Türkiye’nin İslam dünyasi 
için bir demokratik model olabileceğini ifade ediyor. Bütün dünyaya 
da, İslamın demokrasi ile birlikte yaşayabileceğini gösterebileceğini 
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ve güçlü bir demokratik anayasanın da bu amaçlara ulaşmak için 
yardımcı olabileceğini ifade ediyor. 

Profesör W. Cole Durham ve Profesör Brett Scharffs, “Karşı-
laştırmalı Anayasa Hukuku Açısından Din ve Devlet İlişkisi: Türki-
ye’nin Yeni Anayasası İçin Konular” adlı makalede; laiklik ilkesine 
sıkı sıkıya bağlı olan ve dini kontrol eden devlet modeli ile çoğulcu-
luk ve tarafsızlıkla birlikte dine saygılı devlet modelini karşılaştırı-
yorlar. Yazarlar, değişik ülke modellerini ele aldıktan sonra, Türki-
ye’nin dini çok sıkı kontrol ettiğini ve doktriner bir şekilde laikliğe 
bağlı olduğunu, oysa yeni anayasa yapımının bir fırsat olduğunu ve 
siyasetin dini özgür kıldığı oranda normalleşebileceğini ifade edi-
yorlar. Anayasanın her problemi çözmeyeceğini, görevinin de bu 
olmadığını, yeni anayasanın görevinin adil ve bilinebilir bir ortam 
oluşturarak siyasetin normalleşmesini sağlamak olduğunu dile geti-
riyorlar. Yazarlar; zaten, anayasa ile her problemi çözmeye çalışma-
nın, anayasanın başarısızlığına ve kısa zamanda etkisini yitirmesine 
de sebep olacağını ileri sürüyorlar. Yazarlar, anayasa çerçeve, kısa 
ve öz bir anayasa olmalıdır. Din özgürlüğünün bir insan hakkı ol-
duğunu ve siyasi istikrarın düşmanı olmadığını ifade ettikten sonra, 
malesef, Türkiye uygulamasında böyle bir tablonun ortaya konul-
muş olduğunu, oysa modern liberal demokrasilerde (ülkelerde), 
dini çoğulculuğun kaçınılmaz bir sosyolojik gerçek olarak kabul 
edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. 

Profesör Conor Mahony, “Sosyal Yardım Haklarının Anayasal 
Korunumu” isimli makalede; liberal Batı Demokrasilerinin, anayasa-
larında temel insan haklarını yani sivil ve siyasi hakları korumayı ön 
planda tutmuş olduklarını ifade ediyor. Ama azda olsa ekonomik ya 
da yeni nesil haklar olarak bilinen sosyal yardım haklarına da bu 
demokrasilerde yer verilmeye başlandığını belirtiyor. Fakat, bu hak-
ların siyasi organlara devredilmiş olduğunu ve anayasal koruma 
imkanı sağlanmadığını iddia ediyor. Bu hakların anayasalarca ko-
runmamasının eleştirildiğini, bundan dolayı, 1937 tarihli İrlanda 
Anayasası’nda eğitim hakkına, 1996 tarihli Güney Afrika Anayasa-
sı’nda, ekonomik sosyal haklara yer verilmiştir diyor. Bunlar içinde 
yiyecek, su, sağlık ve ev sağlama hakları da yer almaktadır. Yazar, 
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her iki ülkede bu haklara yer verilmiş olmasına rağmen, mahkeme-
ler bunları sınırlayarak uygulama yoluna gitmiştir. Yazar, bu hakla-
rın anayasalarla koruma altına alınmasının, bulmacada ilk parça 
olduğunu belirtiyor. Mahkemelerin istekli olması halinde bu hakların 
uygulama alanı bulabileceğini ifade ediyor. Yazar, bu haklarla ilgili 
kaynakların her zaman sınırlı olduğunu, bu nedenle mahkemelerin 
bu hakları sınırlayarak uygulanmasını sağlayacağını, bu haklara geniş 
bir uygulama alanı oluşturmanın, diğer insanların ya da diğer hakla-
rın kaynaklarını kısıtlayıp zarara uğratabileceğini, bu nedenle en 
kolay yolun anayasada bunlara yer vermeden, anayasal yargı dene-
timine sokmadan siyasiler ve toplumun etkileşimiyle maksimum 
seviyede kaynak ayırarak çözülmesi gerektiğini iddia ediyor. 

Profesör Will Kymlicka,“Çok Kültürlülük: Başarı, Başarısızlık 
ve Gelecek”isimli makalede; hukuki ve siyasi olarak etnik kökeni 
ayrı olan grupların toplumda yaşayabileceği bir alanın olmasına 
çokk kültürlülük denildiğini belirtiyor. Bu hususta güzel gelişmeler 
olmasına rağmen, bazı siyasi liderlerin; çok kültürlülüğün kabul ve 
uygulamasının öldüğünü iddia ettiklerini belirtiyor. Yazar, makale-
sinde çok kültürlülük ile ilgili olarak bilinen dört yanlışı çürütmeye 
çalışıyor. 

Çok kültürlülüğün işsizlik ve sosyal izolasyona sebep olmadı-
ğını, aksine, demokratik vatandaşlık noktasında insan hakları ideal-
lerine yardımcı olduğunu, 

Çok kültürlülükten tamamen uzaklaşıldığı iddiasına karşılık, 
son yıllarda giderek çok kültürlülüğün daha da güçlendiğini ifade 
ediyor. 

Çok kültürlülüğün başarısız olduğu iddialarına karşılık, pek 
çok pozitif etkilere sebep olduğunu iddia ediyor. 

Çok kültürlülüğün mutlak anlamda toplumla bütünleşmeye 
engel olduğu iddiasını reddediyor. Tersine, çok kültürlülüğün bazı 
formatlarda uyarlanıp toplumla uyum ve barış halinde yaşanması-
nın mümkün olduğunu ve bunun örneklerinin de var olduğunu 
ifade ediyor. 
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Yazar, liberal demokratik devletlerin çok kültürlülükle ilgili ola-
rak vatandaşlık formülleri üretmesi gerektiğini söylüyor. Bunu ya-
pan Hollanda’nın başarılı olduğunu, ama çok kültürlülüğü inkar 
eden Almanya’nın başarısız olduğunu belirtiyor. 

Dr. Fatih Öztürk, “Yargısal Aktivizm ve ABD Yüksek Mahke-
mesi Kararlarında Yargısal Aktivizm” adlı makalede; yargısal akti-
vizme hiç girilmemesin en güzel tercih olarak gözüktüğünü, yargı-
sal denetimin gerekli olduğunu, fakat yargısal aktivizmin gereksiz 
olduğunu, ciddi anlamdaki anayasal tartışmalarda ise son sözün 
seçmene ait olması gerektiğini belirtiyor. 

Son olarak, Profesör Yusuf Şevki Hakyemez, Türk Anayasa 
Mahkemesi’nin çok sık yargısal aktivizm yaparak hak ve özgürlük-
lere zarar verdiğini ifade etmektedir. 
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NEDEN VE NASIL BİR ANAYASAYA? 

Dr. Fatih ÖZTÜRK 
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Anayasa Hukuku ABD Başkanı∗ 

Cumhuriyet tarihinin kırılma ve restorasyon dönemlerinden birinin 
daha arefesinde bulunurken, neden ve nasıl bir anayasa bu ülkenin kırıl-
ganlıklarına ve dertlerine derman olabilir noktasında bu deneme yazı-
mızı kaleme almış bulunmaktayız. Öncelikle anayasa yapım sürecinin 
neden önemli olduğunu ifade edecek olursak, bu süreç ile millet ve elit 
gruplar arasında bir güven tesis edilmesi şarttır. Aksi takdirde, bu ana-
yasada önceki anayasalar gibi (1876’dan beri) yine elitler eliyle hazırlan-
ma talihsizliğine uğramaktan kurtulamayacaktır. Peki, bu güven nasıl 
tesis edilecektir? Dünden bugüne en uzun ömürlü hukuki belgeler mil-
letlerin vicdanından doğan ruhun karşılıklı etkileşim araçlarıyla bu bel-
gelere yansıtılmasıyla elde edilebilmiştir. Günümüzde ise bu güven, 
medya aracılığıyla özellikle sosyal medya ve millete açık bilgilendirme 
ve talep toplama yöntemleriyle sağlanabilir. Tabi ki bundan daha 
önemlisi, anayasayı hazırlayacak olanların niyetinin ne kadar samimi 
olduğudur. Bu anayasa ile hedef, belli bir grup veya grupların iktidarını 
tesis edecek veya devam ettirecek köşe taşlarının ikame edilmesi mi yok-
sa adil bir sistemin inşa edilmesi midir? Günümüzde kabul gören görüşe 
göre, anayasalar temel hakları ve hürriyetleri garanti altına alıp devlet 
karşısında koruyan belgelerdir. Anayasaların özü, devlet karşısında 
kişilerin korunmasıdır. Bu nedenle, yeni yapılan anayasanın gayesi 
millet için adil bir sistemin kurulması, hakların ve hürriyetlerin korun-
masıdır. Anayasa ile korunacak haklar ve hürriyetler bu milletin inanç 
dünyasına aykırılık oluşturacak şeyler olmamalıdır.  

Anayasa hazırlanırken geçen dönemde yapılan hatalara tekraren 
düşülmemelidir; anayasa yapmak sadece bir toplumdaki elitistlerin 
                                             

∗  Bu makale daha önce Stratejik Rekabet dergisinde yayınlanmıştır. Hala önemini 
koruduğuna inandığımızdan dolayı tıpkı basım olarak buraya alınmıştır. 
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işi olmamalıdır. Sadece STK’lardan bilgi alışverişinde bulunmak yeter-
li değildir. Özellikle, bizim gibi ülkelerde milleti ne kadar temsil ettikle-
ri ortada olan ve hala elitist tavır ve davranışla hareket etme saikinde 
olunan bir modelleme anlayışının sonucunun ne olduğu ortadadır. Bu 
nedenle, şimdiye kadar yapılan anayasaların tamamında bu ülkede 
hep yönetenleri koruma saiki var olmuştur. Bu nedenle millete da-
nışma ve milletin ruh anlayışını yansıtma gibi bir kaygı olmamıştır. Bu 
da anayasaların ömrünün kısa olmasına sebebiyet vermiştir.  

Yeni anayasa yönetenler için değil, yönetilenler için yapılma-
lıdır. Bu nedenle hem hazırlanma sürecinde hem de anayasanın 
kendisinde milletin yönetime katılma araçları mutlaka var olmalıdır. 
Anayasa, problemlerin çözüm yeri değil, problemleri çözecek yol 
haritası yani oyunun kurallarını belirleyen belge olmalıdır. Ayrı-
ca, anayasa çerçeve, yumuşak (değiştirilmesi kolay) ve ince bir ana-
yasa olmalıdır. Kesinlikle detaycı yani kazuistik olmamalıdır. Özlü 
ve anlaşılabilir bir dille yazılmalıdır. Maddeler detaylara boğulma-
malıdır. Belki de 40 maddelik bir anayasa yeterli olacaktır. 

İçerik olarak anayasaya bakacak olursak; yukarıda da ifade etti-
ğimiz gibi, anayasanın ömrünün uzun olmasını sağlayacak en 
önemli faktörlerin başında milletin yönetime katılımını sağlaya-
cak halk girişimi/vetosu, temsilcilerin azli ve referandum gibi 
araçlar mutlaka yer almalıdır. Anayasa bir ağaç fidesi gibi düşü-
nülmeli. Onu yaşatacak ve geliştirecek kanallar açık tutulacak şekil-
de dizayn edilmelidir. Bu ülkenin yüzyıllardır en büyük derdi 
olan mesele, sistem değil insan krizi olduğu şuuruyla maddeler 
yazılmalıdır. Özellikle yeni anayasa ile siyasetin sadece siyasi parti-
ler aracılığıyla yapıldığı bir ülke görüntüsünden kurtulmamız ge-
rekmektedir. Belki de en önemlisi, yeni anayasa ile din, vicdan ve 
düşünce hürriyetinin çok güçlü bir şekilde sağlanması gerekir. 

Ümidimiz ve hayalimiz odur ki; yeni anayasa ile bu ülkede 
anayasa ve yasaların yönetenlerin hakimiyeti için değil, millet için 
yapılmaya başlanması, alt ve üst tabaka arasındaki gelir uçurumu-
nun kapanması, siyasetin sadece elitlerin işi olmadığı, milletin yöne-
timi sürekli denetleyebildiği bir yapıya kavuşmuş oluruz. 


