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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Başbakan’n Söylemleri...
Başbakan artk kendisini sanat dahil her konuda karar vermeye tek yetkili
görmektedir. Başbakan’n uygar bir biçimde içki içenlere bile tksrncaya
kadar içiyorlar nitelemesi maddi-manevi bir hakarettir. Türbann, Anayasa
Mahkemesi tarafndan serbest braklacağ, önce kamuya oradan liselere ve
ilköğretim okullarna kadar yaylacağ görülüyor.

Alev COŞKUN Siyaset Bilimcisi

S

eçimler yaklaştkça, Türk siyaseti
snyor... Başbakan’n söylemleri
sertleşiyor, epeyce de sinirli olduğu gözleniyor.
Siyasal iktidarn seçim öncesi ve sonrasyla ilgili önemli tasarmlar var... Ksaca
irdeleyelim.
Başbakan Kars’ta henüz tamamlanmamş
bir heykele “ucube” nitelemesini yapt. Bu
söylemle, bütün dünyada Başbakan’n
prestij kaybedeceğini düşünen Kültür ve
Turizm Bakan Günay bu nitelemeyi tevil
etmeye çalşt. Başbakan’da “Kıvırtmaya
gerek yok, ben bunu heykel için söyledim” diyerek Günay’ yantlad. Başbakan
Yardmcs Arınç’ta “Allah kimseyi Günay’ın durumuna düşürmesin” diyerek
Günay’n acnacak durumuna açklk getirdi.
Bu olay bize şunlar anlatyor:
䢇 Başbakan artk kendisini sanat dahil
her konuda karar vermeye yetkili görmektedir.
䢇 Bu, Türk demokrasisi açsndan “vahim” (ürkütücü) bir durumdur.
䢇 Arnç’n konuşmasyla, Günay’n kullanma tarihinin bittiği anlaşlmaktadr.

Türban
Türban konusunda yeniden scak tartşmalarn çkacağ anlaşlyor. Neden mi? İrdeleyelim:
Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen yeni bir tasar Meclis
komisyonlarnda. Buna göre, Yargtay’da
bir dava kesin olarak sonuca bağlanmş olsa da Anayasa Mahkemesi’ne kişisel başvuruda bulunulabilecek. Böylesi yeni bir
usul, Türk adalet sistemini altüst edecek bir
nitelik taşmaktadr. Böylesi bir başvuru yoluna neden gidiliyor? Bu konular üzerinde
hukukçular tartşrken Başbakan’n geçen
hafta Katar’da yaptğ basn toplants koOrijinal Boyut : 20 * 23 cm

Anayasa yapımı
Başbakan Erdoğan’n bir başka açklamas, anayasa yapm ile ilgilidir. Başbakan “Seçimden sonra anayasayı anayasacılar değil, toplum yapacaktır” dedi.
Henüz kapağ açlmamş bu kutunun ne anlama geldiği herhalde yaknda anlaşlacaktr.

İçki yasağı
nuya açklk getirdi. Başbakan, “Bireysel
başvuruyla, başörtüsünde yeni bir süreç
başlayacak” dedi. Böylece Anayasa Mahkemesi’ne yaplacak bireysel başvuru ile
türbana izin verileceğini belirtti.
Erdoğan gazetecilerin, “üniversitede
başörtüsü serbest, ama kamuda ne olacak” yönündeki sorularn şöyle yantlad.
“İleri demokrasi olarak, kamuda da
türban Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvuruyla çözülecek”.

Seçimlere gidilirken
Yepyeni bir aşamaya geçiliyor. Daha önce Danştay’n, Anayasa Mahkemesi’nin ve
Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi’nin
(AİHM) verdiği kararlar, Anayasa Mahkemesi’ne yaplacak bireysel başvuru ile ortadan kaldrlmak isteniyor. Bu olabilir mi?
Bilindiği gibi referandumdan sonra Anayasa Mahkemesi’nin yaps değişti. Anayasa Mahkemesi’nde daha önceden gelen
8 üyenin (Paksüt, Akyalçın, Erten, Kaleli, Perktaş, Özgüldür, Kantarcıoğlu ve
Oto) türban yasağnn kaldrlmasna karş olduklar; ancak Cumhurbaşkan Gül tarafndan atanan 6 üye (Kömürcü, Altan,
Üstün, Yıldırım, Necipoğlu, Tercan) ile
Meclis tarafndan seçilen Dursun ve Akıncı’nn türbana taraftar olduğu, belirtiliyor.
Bu 8 üyeye Başkan Haşim Kılıç’n da eklenmesiyle türbana geçit vermeye yakn duran 9 üyenin oluştuğu anlaşlyor. Böylece, Anayasa Mahkemesi’ne yaplacak olan
bireysel bir başvuru sonucu 8’e karş 9 oyla türbann gerek üniversitelerde, gerekse
bütün devlet dairelerinde serbest braklmasnn olaslğ çok güçlüdür.
Doğaldr ki, bu hareket burada bitmez,
adm adm liseler, ortaokullar ve ilköğretim okullarna yaylr.
Öyle görünüyor ki, huzur ve barş önemli değildir, yeterki türban yaylsn.

Başbakan Erdoğan’n bir başka söylemi içki yasağ ile ilgilidir. Başbakan, “8 yıldır kimin yaşamına müdahale ettik,
tıksırıncaya kadar içiyorlar” dediği gazetelere yansd.
“Tıksırmak” nitelemesinin kullanlmas Başbakan’n uygar bir düzeyde de olsa içki içenlere ne kadar karş olduğunu, ne
kadar kzdğn göstermeye yeterlidir. Bu
nitelemeyi bir Başbakan’n kullanmas
demokrasilerde olur mu? Bu niteleme
“maddi ve manevi” bir müdahale değil
midir?
Türk siyaseti snyor. Bu gidişle çok
ateşli, çok yakc bir seçim atmosferi Türkiye’yi beklemektedir...

Bir not: İhata yeteneği
Sabah’ta Emre Aköz “86 Yıldır Süren
Siyasi Gözbağcılık” başlğyla Cumhuriyet’e çatmaya yelteniyor (5.1.2011).
Yanta değmez böyle yazlar. Ama söz konusu Cumhuriyet gazetesi ve Yunus Nadi olunca iş değişiyor...
Yunus Nadi, gazetenin ilk saysndaki
başyazsnda: “Cumhuriyet (gazetesi)
sadece Cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın
ifadesiyle demokrasinin savunucusudur” demiş.
Aköz, buna takmş, bu düşünceyi eğip
büküyor. Bu başyaz, 7 Mays 1924’te yazlmş, henüz padişahlktan, tek adam yönetiminden kurtulunmuş.
Saltanat ve halifeliğin geleneksel otoritesi ve egemenliğin kaynağ “irade-i seniyye”den “irade-i milliye”ye dönüşmüş. Cumhuriyetin ilannn üzerinden henüz beş ay geçmiş. O dönemde, Cumhuriyetle demokrasi ayn anlamlarda kullanlyor...
Türk demokrasisinin gelişim tarihini
anlama “ihatası” olmayanlar, ancak böyle sapla saman karştrrlar. Ne diyelim!..

