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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Abdullah Gül, 
 
 
Federal Almanya Parlamentosu milletvekili ve asıl mesleğim olan siyasal bilgiler 
öğretim üyesi olarak Türkiye’de başlamış olan yeni anayasa hazırlıkları, beni de 
yakından ilgilendirmektedir. 1982 anayasasının, yapılan bir dizi değişikliğe karşın, 
çağdaş bir demokratik hukuk devleti gereksinimlerini karşılayamadığı bilinmektedir. Bu 
nedenle yeni sivil anayasa projesi, Türkiye’nin geleceğe yönelik iddialı hedefleri 
bakımından büyük önem taşımaktadır. 
 
Yeni sivil anayasa, toplumun en geniş kesimlerinin katılımıyla  hazırlanmalı ve halkın  
bilinçli desteği sağlanarak yürürlüğe girmelidir. Parlamento içinden ve dışından ve 
kuşkusuz sivil toplum kuruluşlarından yapılan öneriler ve eleştiriler samimi olarak 
ciddiye alınmalıdır. Bu hazırlık ve oluşum sürecinde hiç vazgeçilmemesi gereken  temel 
yaklaşım uzlaşma kültürünün en geniş ve en samimi biçimde kullanılmasıdır.  
 
Büyük çoğunlukla mecliste temsil edilen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu tartışma, 
eleştiri ve önerilere samimi olarak açık olması, bu anyasanın uzun ömürlü ve geniş 
destekli olabilmesinin önkoşuludur. Yeni anayasa tam anlamıyla büyük bir toplumsal 
uzlaşmanın ortak ürünü olmalı ve farklı siyasi kesimler tarafından 
benimsenebilinmelidır. Uzlaşmadaki temel kural, her siyasi ve toplumsal kesimin, kendi 
maksimal istemlerinden diğer öneriler yararına özveride bulunmasıdır. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet şeklini ve devlet niteliklerini belirleyen 1982 
anayasasının birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri değiştirilmesi mümkün olmayan 
maddelerdir. Örneğin Federal Almanya anayasasının devlet şeklini belirleyen ve 
devletin evrensel insan hak ve özgürlüklerine bağlılığını belirten 1. ve 20. maddeleri de 
hiçbir çoğunlukla değiştirilemez. Hatta anayasal düzeni ortadan kaldırmaya karşı halkın 
direnme hakkının olduğu 20/4. madde de önemlidir. 
 
Ayrıca Alman anayasasında evrensel insan hakları kategorisine giren ikinci maddeden 
ondokuzuncu maddeye kadar olan „Temel haklar“ bölümündeki maddelerin, ancak üçte 
iki çoğunlukla ve bu maddelerin özüne ve temel felsefesine aykırı olmayacak biçimde 
değiştirilebileceği veya ekler yapılabileceği vurgulanmaktadır. 
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sivil anayasasında da evrensel haklar niteliği taşıyan, 
bireylere ilişkin temel hak ve özgürlükleri ve devletin bu temel haklara ilişkin görevleri, 
benzer nitelikte bir güvenceye alınmalıdır. Bu hakların özüne ve ruhuna aykırı ek ve 
değişikliklerin yapılamayacağı özenle ve önemle belirtilmelidir. 
 
Bir somut örnekleme yapmak gerekirse, Federal Almanya Anayasasında güvence 
altına alınan temel hak ve özgürlükler üst başlıklarıyla şunlardır: yaşam hakkı; yasa 
önünde eşitlik, kadın ve erkek eşitliği ; din, vicdan, inanç, düşünce, basın, sanat ve 
bilim özgürlüğü; evlilik ve ailede devlet koruması; okul sisteminde devlet denetimi; 
toplanma özgürlüğü; örgütlenme özgürlüğü; mektup, posta ve telekomünikasyon 
gizliliği; dolaşım özgürlüğü; meslek edinme özgürlüğü; konut dokunulmazlığı; mülkiyet, 
miras hakkı ve  toplum yararına kamulaştırma; toprak, arazi, doğal kaynaklar ve üretim 
araçlarının toplum yararına kamulaştırılması; vatandaşlıktan çıkarılamama hakkı; 
sığınma hakkı; dilekçe hakkı; askerlik görevi esnasında sınırlandırmalar; temel hak ve 
özgürlükleri kotüye kullananların temel haklarının kaybettirilmesi. 
 
Hiç kuşkusuz yeni anayasa ön taslağınının hazırlığı çerçevesinde bazı demokratik ülke 
anayasaları da titizlikle incelenmektedirler. Özellikle temel hak ve özgürlükler bölümü 
bakımından Federal Almanya Anayasasının önemle incelenmesinde yarar gördüğümü 
belirtmek isterim.  
 
Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımı sunarım.  
 
 
 
 
 
Hakkı Keskin 


