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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Son Türban Karar:

Yetki Gasp m? Hukuk Devleti mi?
Alev COŞKUN

T

ürban ve AKP’nin kapatlmas
davalarna ait, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararlar
ekim aynn son haftasnda yaymland.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bu kararlar üzerine ikinci Cumhuriyetçi ve şeriatç kesimdeki yazarlarn yorumlar insan
şaşrtyor.
Kimisi “Temsili Demokrasi Değil Yargıçlar Devleti”nden söz ediyor (Star); kimisi “Askeri Vesayet Yetmedi Bir de Yargı Vesayeti” (Sabah) diyor. Kimisi “Yetki Gaspı” diyor (Milliyet), kimisi “Hazin
Bir Gerekçe” (Zaman). Kimisi “AYM
Tuzu” (Hürriyet) diyor, kimisi “AYM’nin
Tepesine Babayasa Mahkemesi Kurmak Şart Oldu” (Sabah) gibi yorumlar yapyor. Demokrat Başbakan (!) da, “Mahkeme anayasanın üzerinde değildir” diyor.
Bu eleştiriler sadece saldrgan, dayanaksz ve acmasz değil, ayn zamanda hukuk devleti temel felsefesinden de yoksundur.
Eleştiriler laiklik karşt eylemlerin odak
noktas olan AKP’nin kapatlmas yerine,
para cezas verilmesi kararndan çok türban
davas üzerinde toplanmaktadr.
Neden böyledir? Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin türbanla ilgili gerekçeli karar,
türban konusuna hukuken son noktay koymuştur. Temel noktalar özetle şöyledir:
1. Anayasa Mahkemesi bu son kararyla, 1970’li yllardan beri süren, 1989 ve 1991
yllarnda verdiği kararlar, bir kez daha kesin olarak doğrulanmakta ve güçlenmektedir.
2. Ayrca Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi’nin (AİHM) 10 Kasm 2005 tarihinde verdiği karara uyulmuş, Anayasa Mahkemesi’nin AİHM kararna yaptğ gönderme ile mahkeme eski kararlarna bağl
kalmş ve “İçtihat” süreklilik kazanmştr.
Özellikte türban kararna karş çkanlarn
birleştikleri nokta şudur: Nasl olur da
Anayasa’nn 148. maddesi varken, AYM,
türbanla ilgili anayasann 10 ve 42. madde
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değişikliklerini inceleyerek iptal edebilir.
Bilindiği gibi anayasann 148. maddesi
yüksek mahkemenin, anayasann ilk dört
maddesi dşnda anayasann herhangi bir
maddesinde yaplan değişikliği ancak şekil
şartlar yönünden inceleyebileceğini hüküm
altna almştr. Bunun anlam şudur:
TBMM’deki oylama içtüzüğün koyduğu
usullere göre yaplmş m? Usul kurallarna uyulmuş mu? Bunlara bakar. Ancak anayasa maddesinde yaplan değişikliğin temel
içeriği konusuna giremez.
İkinci Cumhuriyetçiler ve liberaller diyorlar ki AYM, türbanla ilgili olarak 10. ve
42. maddesindeki değişiklikleri sadece şekil açsndan inceleyebilir içerik ve felsefe açsndan inceleyemez. Üstelik AYM ileriye gitmiş bu incelemeyi de anayasann değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört
maddesiyle ilişkilendirmiştir...
Eyvahlar olsun, artk anayasann hiçbir
maddesini değiştiremeyeceğiz diyerek,
bağrşyorlar, dizlerini dövüyorlar. Hayr;
bağrmaya, çağrmaya, tehdit savurmaya,
ağlamaya gerek yok. TBMM anayasann temel olan ilk dört maddesi hariç, her maddesini değiştirebilir. Ancak hukuki hile
yapmamak koşuluyla. Nedir bu hukuki hile... Şimdi buna bakalm:

Hukuki hile
AYM aslnda bu konuyu “değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen” maddeler açsndan ele almştr.
Çünkü, türban serbestliğini sağlayan
anayasa değişiklikleri, aslnda Cumhuriyetin
temel felsefesi ile çelişmekteydi. AKP çoğunluğu hukuka karş hile ve temel kurallar arkadan dolanarak, Cumhuriyetin temel
ilkelerini tahrip etmek istemiştir.
İşte yüksek mahkeme buna izin vermemiş, “anayasanın değiştirilmesi teklif
dahi edilemez” hükmündeki ilk dört maddesinin hukuki hile ile dolanlmasna, bu
kurnazlğa göz yummamş “şekil kuralından hareket ederek esastan inceleme
yapılabileceğini” belirtmiştir.
İşte bağrş, feryat, figan (ağlama) bun-

dandr. Nasl olur da, AYM şekilden başlayp esasa geçebilirmiş. Türkiye’nin “özgün bir yargı sistemi” varmş, artk yeni
bir anayasa gerekiyormuş, artk Anayasa
Mahkemesi’ni denetleyecek, bir babayasa
mahkemesi kurulmalymş.
Bu iddialar ortaya atanlarn kimisi, bu konular hiç bilmeyen ama naslsa gazetelerde köşe kapmş olan kişilerdir. Kimileri de
ne yazk ki anayasa öğretim üyeleridir. Anayasa Mahkemesi’nin bu son kararnn gerekçesi bir kez daha incelenmelidir. Yüksek mahkeme anayasann değiştirilmesi
teklif dahi edilemez temel maddelerini
doğrudan ya da dolayl olarak etkileyecek
anayasa değişikliklerinin esastan incelenmesinin yolunu neden açtğn kararnda
açkça belirtmiştir. Aslnda bu konu yüksek
mahkeme tarafndan bugün değil 34 yl önce 1970’li yllarda hüküm altna alnmştr.
Mahkeme, bu kararyla “değiştirilmesi
teklif dahi edilemez” kuraln, açk ve net
bir biçimde “bir şekil kuralı” olarak yorumlamştr.
Şekil kuralndan hareket ederek esastan
inceleme yapacağn hüküm altna almştr.
Bu karar nedeniyle Anayasa Mahkemesi eleştirilmemeli, tersine alkşlanmaldr.
Çünkü, AYM ABD’de Federal Yüksek
Mahkemesi’nin 205 yl önce 1803’te “Marbury - Madison” davas nedeniyle verdiği kararda yaptğ gibi hukuk devleti yolunda güçlü bir kale yaratmştr.
ABD Federal Mahkemesi 205 yl önce,
“Anayasada bir hüküm bulunmasa da,
anayasaya aykırı olan bir yasa hükmünün uygulanamayacağını ve iptal edileceğini” radikal bir biçimde karar altna almşt.
Böylece 205 yl önce verilen bu kararla
yasalarn anayasaya uygunluğunun yargsal denetiminin yolu açlmş; hukuk devletinin temelleri atlmşt.
Şimdi Anayasa Mahkemesi bu son kararyla, aslnda Türk demokrasisinin temel
taş olan laikliği ve hukuk devletinin temellerini güçlendirmiş olmaktadr. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesini oluşturan ilk dört maddeyi güçlendirip
perçinlemiştir.

