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aha önce çeﬂitli yerlerde yay›nlanan makalelerimden oluﬂan bu
kitap, okuyucu için yeni bir çal›ﬂma niteli¤i taﬂ›mamaktad›r. Önceki çal›ﬂmalar›m› bir araya getirerek, bir kitaba dönüﬂtürmemin yegâne nedeni, okuyucuya ve özellikle ö¤rencilere bu çal›ﬂmalar için bir
eriﬂim kolayl›¤› sa¤lamakt›r. Kitapta yer alan makaleler, yay›nland›klar› tarihi esas alan bir kronolojiyle de¤il, konular›na göre, –“1982
Anayasas› ve Bu Anayasan›n Geçirdi¤i De¤iﬂiklikler”, “Yürütme Organ›n›n Yap›s› ve Hükümet Sistemi”, “Uluslararas› ve Ulusüstü Hukukun Türk Anayasa Düzeni Üzerindeki Etkileri” ﬂeklinde– üç ana baﬂl›kta toplanm›ﬂt›r. Makaleler bir araya getirilirken, evvelce gözden
kaçm›ﬂ olan dizgi hatalar›n›n düzeltilmesi d›ﬂ›nda, hiçbir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r. Bu nedenle, okuyucu, Türkiye’nin temel anayasal ve siyasal sorunlar› karﬂ›s›ndaki tutumumun, hangi noktalarda ayn› kald›¤›n›, hangi noktalarda ise, tedrici bir de¤iﬂim sergiledi¤ini kolayca gözlemleyebilecektir.
Geçti¤imiz beﬂ y›l içinde kaleme ald›¤›m bu çal›ﬂmalarda, Türkiye’de 1982 Anayasas›’yla kurulan düzenin, ancak ﬂekli bir demokrasi olarak tan›mlanabilece¤i, gerçekte ise hürriyetlerin alan›, bunlara
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sunulan güvenceler, devlet otoritesini s›n›rlayan mekanizmalar, demokratik temsil vas›talar›n›n gücü ve etkinli¤i, nihayet, seçilmiﬂ organlarla atanm›ﬂlar, özellikle sivil yöneticilerle askeri makamlar aras›ndaki iliﬂkiler yönünden, bu düzenin, demokrasinin tan›m›ndan çok uzak
oldu¤u yolundaki düﬂüncelerimin de¤iﬂmedi¤i aç›kt›r. Böyle olmakla
birlikte, demokratik de¤erlerin küreselleﬂmesi ve AB sürecinin etkisiyle, Birli¤e üyelik çabalar› içinde kabul edilen anayasal ve yasal reformlar, Türkiye’nin temel sorunlar›na çözüm arayan pek çok meslektaﬂ›mda oldu¤u gibi bende de, baﬂlang›çta güçlü bir umut yaratm›ﬂt›. Nitekim çeﬂitli makalelerimde okuyucu, bu umudun izlerini, bu nedenle,
yap›lan reformlara iliﬂkin karar vericileri teﬂviki amaçlayan olumlu de¤erlendirmelerimi gözlemleyebilecektir. Gerçekten, özellikle 2001 ve
2004 y›llar›nda yap›lan anayasa de¤iﬂiklikleriyle, bunlar›n kökleﬂmesini hedefleyen yasal reformlar›n, anayasa düzenimize, demokratik de¤erlerin hakim k›l›nd›¤› yolundaki inanc›m› güçlendirmiﬂti.
Ö¤rencilik ve gençlik y›llar›m›n bir bölümünün, seçim mekanizmas›n›n dahi iﬂlemedi¤i, parlamento, siyasi partiler, yarg› gibi demokratik kurumlar›n ask›ya al›nd›¤›; demokrasinin vazgeçilmezi olan düﬂünce özgürlü¤ünün, bilim, bas›n, sanat gibi pek çok alanda sansürlendi¤i; kiﬂilerin özlük haklar› ve mesleki geleceklerinin, hangi kurallar
çerçevesinde yürütüldü¤ü bilinmeyen güvenlik soruﬂturmas› raporlar›yla kay›tland›¤› ve bu raporlar›n herhangi bir hukuki denetime konu
olmad›¤›; ceza ve tutukevlerinde iﬂkence ve kötü muamelelerin yayg›n
oldu¤u ve nihayet idam cezas›n›n uyguland›¤› bir ortamda geçti¤i düﬂünülürse, bütün bu reformlar›n, Türkiye’de demokrasinin gelece¤i
ad›na umut yaratmas› pek de ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. ﬁüphesiz Türkiye, son
on y›lda kabul etti¤i reformlarla otoritarizmden demokrasiye geçmek
yönünde, oldukça önemli ad›mlar atm›ﬂt›r. Böyle olmakla birlikte, bütün bu reformlar dikkatle incelendi¤inde, bunlar›n, 1982 Anayasas›’yla kurulan yasakç›, otoriter ve vesayetçi düzeni kökten de¤iﬂtiremeyece¤i anlaﬂ›lacakt›r. Gerçekten pek çok anayasa hukukçusunun isabetle iﬂaret etti¤i gibi, 1982 Anayasas›, öylesine yasakç› ve vesayetçi
bir ruhla kaleme al›nm›ﬂt›r ki, bu ruhun k›smi de¤iﬂikliklerle tasfiyesi
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ve yerine özgürlükçü, demokratik bir anayasa düzeninin kurulmas›
mümkün de¤ildir. Nitekim 2008 tarihli çal›ﬂmalar›mda, Türkiye’de
k›smi anayasa de¤iﬂiklikleri yoluyla, demokrasinin ve insan haklar›n›n
evrensel standartlar›na uygun bir anayasa düzeninin kurulamayaca¤›
yolundaki düﬂüncelerim netlik kazanm›ﬂt›r. Bu yüzden, Türkiye’nin
zaman geçirmeden ele almas› ve çözmesi gereken temel siyasal ve hukuki problemlerinden belki de en önemlisi, demokratik ve sivil bir
anayasan›n yap›m›n› gerçekleﬂtirmektir.
22 Temmuz 2007 genel seçimlerinden sonra ortaya ç›kan ve
uzun y›llardan beri Türkiye’de daha demokratik bir hukuk düzeninin
kurulmas›n› arzu eden çevrelerde heyecan uyand›ran yeni anayasa
projesinin, ak›lc› olmaktan çok duygusal, bilimsel olmaktan çok ideolojik tart›ﬂmalar nedeniyle hayata geçirilememesi, Türk demokrasisi
ad›na büyük bir ﬂanss›zl›k olmuﬂ, bu beklentiyle daha demokratik
anayasa vaadinde bulunan partilere oy veren seçmenler bak›m›ndan
da hayal k›r›kl›¤› yaratm›ﬂt›r. Yaﬂad›¤›m›z tüm olumsuzluklara ra¤men, bu projenin yeniden canland›r›lmas›, demokrasinin ve insan haklar›n›n önemine inanan tüm kesimleri bir araya getirecek yegâne ortak
payda olmal›d›r.

