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BUNLARI
 2003 te sınırötesi savaş tezkeresine karşı sokakta, 2009 Tekel 

direnişinde çadırlarda, 2011 Van depreminde yardım toplarken, 
oğullarını yitirmiş annelerle mezar başlarında, gezide sırt sırta 

şarkılar söylerken, 2015 gar katliamında meydanlar-
dayken tanımıştık barış imzacılarını. Bu akademisyen-
lerden örgütlü kötülüğün ölüme sürüklediği  Mehmet 
Fatih Traş ile uzun süredir mücadele ettiği hastalığa 

yenik düşen Eren Deniz Tol’un 
HATIRALARINA

Anayasa değişikliği 
referandumu sürecinde;

  2 Mart’ta Kocaeli Belediyesi 
su faturalarındaki “su kayıp 
kaçağına HAYIR”  yazısını 
kaldırdı.

  2 Mart’ta Manisa Salihli’ de 
mahalle muhtarı “Cum-
hurbaşkanının mitingine 
katılmadığı” gerekçesiyle 
görevden alındı. Yerine kay-
yum atandı.

  “Dumansız Hava” kampan-
yasını desteklemek üzere 
Konya Halk Sağlığı Müdür-
lüğü tarafından bastırılan 
“Sigaraya Hayır” afi ş ve bro-
şürleri yasaklandı.

  Eski milletvekili Şevki Yıl-
maz Akit Tv’ de “16 Nisan’ 
ın zaferle çıkacağına dair 
hadis-i şerif var” dedi.

  9 Şubat’ta Çayyolu Mec-
lisi’nden 2 kişi hayır afi şi 
asarken “Milletvekili şikaye-
ti” üzerine gözaltına alındı.

9 
Mart’ta Gayrettepe met-

roda polis ve özelgüven-

lik “ Mühendisler Mimarlar 

Şehirplancıları HAYIR diyor” 

bildirisi dağıtanlara müdahale 

ederek engellemeye çalıştı.

22
Mart’ta Ankara’ da 

TMMOB’ nin “Ha-

yır” açıklamasına 

kızan bir gurup birlik önünde 

açıklama yapmak istedi. TM-

MOB üyeleride bu guruba “Biz 

çocuklarımıza onurlu bir gele-

cek bırakacağız, ya siz” slogan-

larıyla karşılık verdi.

16 Nisan Referandumunda hayırcılara 

yönelik “hak ihlalleri”n
in  basın

a yansı-

yan dökümü

•  Ocak   a
yında  24 olay

• Şubat ayında   5
6 olay

•  Mart  
ayında   9

8 olay  

“Kuvvetler  ayrılığı olmayan bir toplumun anayasası yoktur.”  

Fransız İnsan Hakları Bildirgesi  Madde:16

30 Mart’ta Sivas’ta 
Hüseyin Eser’ in 

“Hayır” dediği için 
öldürüldüğü iddia 

edildi.

Dünyada anayasa anlayışının 
250 yıllık bir tarihi var.

Gerçek anlamda bir anayasa 
olmasada ülkemizde ilk dene-

yim, 1876 “Kanuni Esasi” ile baş-
lamıştır.

2014 de seçilen cumhurbaşkanı seçildiği gün ana-
yasayı ihlal etti. Resmi Gazete kararını geciktirince 
tarihimizde ilk defa bir kişi hem cumhurbaşkanı,-

hem başbakan, hem milletvekili, hemde parti baş-
kanı oldu. 

Hazırlayan: 
Ertuğrul YEMİŞCİOĞLU
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BİLİYOR MUYDUNUZ 
Müge Akademi’nin 15 Mart 2017 tarihli Dr. Dinçer Demirkent’in “Referandum Sürecinde Anayasa” 

sunumundan özetlenmiştir.

  Dünyada anayasa anlayışının 250 yıllık bir tarihi var.

  Gerçek anlamda bir anayasa olmasada ülkemizde ilk deneyim, 1876 “Kanuni Esasi” ile başlamıştır.

  Meclis 1877 de savaş nedeniyle kapanır. 1908’de Meşrutiyetle birlikte yeni meclis/ parlamenter sistem 
kurulur.

  1909’da padişahın meclisi feshetme yetkisi elinden alınarak, yapılan değişiklikle  “Kuvvetler Ayrımı” il-
kesi anayasaya girer. 

  1912’ye kadar gerçek anlamda bir “Burjuva Demokrasisi” yaşanır. İşci birlikleri, dernekler, partiler kuru-
lur. “Babı-ali baskını” ile ilk darbe yaşanır, döneme son verilir.

  Birinci Dünya Savaşının ardından Sevr Antlaşması’na itiraz yükselir, Kurtuluş  Savaşı başlar.

  Kurtuluş mücadelesiyle birlikte, hızlı karar verme ihtiyacı ve işleri tek kişinin yürütme lüksü bulunması-
na rağmen “Demokratik Meşruiyet” ilkesi çalıştırılır.1920’de “Kurucu Meclis” kurulur.

  1921’de Kurucu Meclis  Anayasasını yapar. Bu metnin diğer adı “Halkçılık Programı”dır. Birinci mad-
desinde “Hakimiyet  kayıtsız şartsız Milletindir”, ikinci maddede “Halkın kendi kaderini belirleme hakkı 
vardır” yazar. Hükümet şekli Cumhuriyettir. Bu Anayasa 23 maddeden oluşmaktadır. Bu Kurucu Mecli-
sin bir önemli özelliği de bu güne göre daha laik olmasıdır. Bir din adamı milletvekili, Meclisteki konuş-
masında “-Biz hakimiyet yetkisini bu meclise verdik. Bunu herhangi bir kişiyle paylaşmayız” der.

  Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır, ardından 1924 Anayasası gerçekleştirilir. Seçilen milletvekillerinin üçü 
dışında tamamı M.Kemal’ in onayından geçmiştir. Buna rağmen anayasa tarihimizin önemli direnişle-
rinden biri yaşanır ve Meclisi fesih yetkisiyle Başkomutanlık yetkisi M.Kemal’e verimez. Bu günden ba-
kınca kayda değer bir özelliği de  “Partili Cumhurbaşkanlığı”nın bulunmasıydı. Bu maddeye en büyük 
itiraz Menderes tarafından, “Cumhurbaşkanı devlet olanaklarını  partisi lehine kullanmasın, partisiyle 
ilişkisi kesilsin” denilerek dillendiriliyordu. 1924 Anayasası hem tek partili, hem de çok partili dönemde 
kullanılmıştır. Bu özelliği ile de dünyada tektir. 1924 Anayasasının önemli bir sorunu  hükümeti denet-
leyebilecek organlardan (Anayasa Mahkemesi gibi) yoksun olmasıdır. Hükümet parlemento çoğun-
luğu ile en olmadık yasaları bile çıkartabilirdi. % 50 yi aşkın oy alan hükümeti denetleyen/ engelleyen 
organ yoktu. (Milli İrade sorunu).Önceki anayasada konu edilmeyen” kişi haklar”ı burada yer almıştır.

  1961 Anayasası’nın kusuru “Darbe Anayasası” olmasıdır. % 51’in % 49’u yok saymasını engelleyen  özel-
liği, iki meclisin varlığıdır. TRT özerkleştirilerek, radyonun iktidar partisine hizmet etmesi engellenmiş-
tir. Anayasaya ilk defa sosyal haklar girmiştir”. Kişi haklarının” devlete karşı korunmasının zirve yaptığı 
anayasadır.

  1982 Anayasası’nda devlet bireye karşı korumaya alınmıştır. Öncekinde kişi hakları korunmaktayken 
bunda aksi bir anlayışla devlet korumaya alınmıştır. Sosyal haklar budanmıştır. Aldıkaçtı anayasası da 
denilen bu metinde cumhurbaşkanlığı güçlendirilmiş, bazı balirsiz yetkilerle donatılmıştır. Bütün siyasi 
aktörler tarafından belli dönemlerde eleştirilen, seçim bildirgelerinde değiştirileceği vaat edilen, Siyasi 
Partiler Yasası, % 10 seçim barajı ve YÖK yasası bugüne kadar değiştirilememiştir.. 

  1987 ve 1995’de bazı değişikliklere uğradı.

  2001 ve 2004’de AB uyum süreci değişiklikleri yapıldı.

  2007 değişikliğiyle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı.

  2010 da HSYK yapısı değiştirildi.

  2011’de Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu. İlk işi 82 Anayasası’nı ”gayrimeşru” ilân etmek oldu.


