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2007 yılı anayasa hukukçuları için temel kavram ve kurumların tekrar 
gözden geçirilmesini ve tartışılmasını sağlayan, dönüm noktası niteliğinde 
bir yı I oldu. Görev süresi 16 Mayıs 2007'de dolan onuncu cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer'den sonra bu göreve kimin seçileceği sorusu, tek başına 
iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile muhalefetteki Cumhuriyet 
( laik Partisi (CI iP) arasında bir ideoloji kavgası biçiminde cereyan etti. So
nuçta on birinci cumhurbaşkanının kimliği, bir rejim sorunu olarak laiklik 
tartışmasmda düğümlendi. Bu süreçteki hukuki ve siyasal taı1ışınalar üzerine 
fazlasıyla yazı yazıldı, konu görsel medyada tartışıldı 1• Sonuçta, başbakan 
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Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan 2007'de cumhurbaşkanı adayının Dışiş
leri Bakanı ı\bdullah Gül olacağını açıklamasıyla, 28 Ağustos 200Tde ı\b
dullah Gül\in TBMM tarafından üçüncü tur oylamada 339 oyla cumhurbaş
kanı seçilmesi arasında geçen siyasal krizlerle yüklü dönemde tartışmanın 
odak noktalarından bir tanesini de Anayasa Mahkemesi oluşturdu. 

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasının yapıldığı 27 Nisan 2007 
tarihli TBMM oturumunda, CHP'nin Anayasa'nın 102. maddesi uyarınca 
üçte ikilik karar yetersayısının aynı zamanda toplantı yetersayısı olması ge
rektiği yönündeki iddiasını dile getiren CHP milletvekili Kemal Anadol'un 
usul itirazı\ oturumu yöneten TBMM Başkanı Bülent Arınç tarafından kabul 
edilmedi. Bunun üzerine toplantıya katılan AKP'li milletvekillerinin sayısı
nın milletvekili sayısının üçte ikisi olan 367'ye ulaşmadığı, dolayısıyla top
lantı yeter sayısının oluşmadığı gerekçesiyle CHP'li milletvekilleri, ilk tur 
oylama yapıldıktan sonra Meclis kararının eylemli içti.izük değişikliği niteli
ğinde olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Olağan siyasal 
koşulfarda dahi işlevi ve yasama organı üzerindeki denetim yetkisi tartışılan 
Anayasa Mahkemesi'nin bu başvuru üzerine verdiği I Mayıs 2007 tarihli 
yürürlüğün durdurulması ve iptal kararı ise, kararı önceleyen gelişmeler ne
deniyle Anayasa Mahkemesi'nin meşruiyeti tartışmasında noktalandı. Muha
lefetin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının, cumhurbaşkanının taşıması gere
ken nitelikler arasında özellikle laiklik ilkesine sadakati öne çıkarması ve 
AKP'nin önereceği isim ya da isimlerin de bu doğrultuda belirlenmesi talebi 
AKP cephesinde itibar görmeyince, "Cumhuriyet mitingleri'' adı altında 
ülkenin dört bir tarafında büyük çaplı gösteriler düzenlendi. En geniş katı
lımlı olanları 14 Nisan 2007'de Ankara'da, 29 Nisan'da İstanbuf'da, 5 Ma
yıs'ta. Çanakkale'de ve 13 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen gösterilerin temel 
sloganı, laikliği benimsemiş bir cumhurbaşkanı seçilmediği takdirde Cumhu
riyet' in temel niteliklerinden birisinden vazgeçilmiş olacağı idi. Kamuoyun
da büyük bir laik/anti-laik kutuplaşması olarak algılanan bu mitinglerle 
AKP'nin, muhalefetin de onayını alacak bir aday göstermesi amaçlanır ve 
beklenirken, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün adaylığı kutuplaşmayı daha 
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da artırdı. Bunun yanında önemli bir diğer önemli gelişme de, 27 Nisan'da 
cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ilk tur oylamanın gecesinde Genelkur
may Başkanlığı'nın İnternet sitesinde, daha sonra "e-nıuhtıra" olarak adlan
dırılacak ve siyasal kurum tara laik I ik vurgusu ağır basan bir "uyarının" ya
yınlanması id i3. 

Kamu hukuku kavramları ve teorileri, güncel olaylar ışığında yeniden 
diişiiniilmek ve döniiştüriilmek zorunda kalınabilir. Böyle bir gereklilikle 
döniişiim, ilk elde pratik sorunlara yanıta odaklanmaktadır. Ancak bu ilk 
tepkiyi takiben, güncel olayların etkisinden kendisini kurtarmış ve yeni so
nı(n)ları bilimsel objektifliğin eksenine oturtan, yeni bir teorinin çerçevesini 
sunan çabaların oı1aya çıkması da miimkündiir. Türkiye'de 2007 yılı başın
dan beri yaşana gelmekte olan siyasal-hukuki gerilim, henüz güncel olaylara 
yanıt bulma evresinde bulunuyor. Siyasal aktörlerin ve hukuki kurumların 
yeni sorunlar karşısındaki rolleri, işlevleri ve sınırları hakkındaki yeni objek
tif bilimsel çerçeve ise henüz oluşturulmayı bekliyor. Siyasal bir tartışmanın 
(Laiklik nedir? Cumhurbaşkanı anayasada yazılı olan nitelikler dışında hangi 
nitelikleri taşımalıdır? TBMM çoğunluğu muhalefetle uzlaşarak mı bir cum
hurbaşkanı belirlemelidir?) hukuki bir tartışmayla iç içe geçmesinin (Cum
huriyetin temel ve değiştirilemez niteliklerinden laiklik nasıl yorumlanmalı
dır? Cumhurbaşkanının görevleri ışığında işlevi nasıl anlaşılmalıdır?) en 
güzel örneklerinden birisinin sergilendiği bu siireçte, Anayasa Mahkeme
si'nin "367 kararı" özel bir önem taşımaktadır. Mahkeme siyasal bir sorunun 
tarafı mı olmuştur, yani hukukileştirilmiş bir siyasal tartışmayı yetkisini aşa
rak mı çözmeye çalışmıştır, yoksa salt hukuki bir sorunun siyasallaştırılması 
ını söz konusudur? Bu yazıda anayasa teorisinde geliştirilmiş ve bu sorulara 
yanıt verebilecek kavramlarla "367" kararını açıklayabilecek bir çerçeve 
aranmaktadır. Bu bağlamda muhakeme, hüküm ve seçim (il.), yargısal akti
vizm Uııdicia/ activism) - yargısal kendini sınırlandırma Uudicia/ se(l 
resıraint) (111.), siyasal sorun doktrini (po'/itical qııesıion doctrine) (iV.), 
hukuki darbe Uuridical coup d'Etat) (Y.) ve yargı iktidarı Uuristocracy) (YI.) 
kavramları ışığında Anayasa Mahkemesi'nin kararının nasıl tasnif edilebile
ceği tartışılacaktır. 

1. Anayasa Mahkcmesi'nin "367 Kararı" 

Hukuk ve siyaset bilimi literatiiriine "367 tartışması/kararı" olarak geçen, 
1982 Anayasası'nda 5678 sayılı kanunla yapılan anayasa değişikliği önce
sinde. 102. maddeye göre cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin düzenlemenin 
hem nitelikli karar yetersayısını, hem de nitelikli toplantı yetersayısını dü-

Bk1.. Basın açıklaması No: Bı\ -08/07 (htıp://www.tsk.rnil.tr/10 ı\RSIV/10 
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zenleyip düzenlemediğine ilişkin tartışma, Anayasa Mahkemesi'nin önce 
Mayıs 2007 tarihli yürürlüğün durdurulması kararı, sonrasında ise aynı tarih
te verilip 27 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan iptal kararıyla 
son landırıld ı4• 

TBMM üyeleri Deniz Baykal, Önder Sav ve 134 milletvekilinin açtığı 
iptal davasında dile getirilen iddia şuydu: TBMM İçtüziiğii'nün 121. madde
sinin birinci fıkrasındaki "Cumhurbaşkanı. ( ... ) Anayasanın 102nci maddesi 
hükiinılerine göre seçilir" ibaresi, TBMM'nin 27 Nisan 2007 tarihli kararıyla 
eylemli olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle bu kararla birlikte, onun ayrılmaz 
parçası niteliğindeki on birinci cumhurbaşkanının seçimine ilişkin ilk oyla
ma da iptal edilmelidir. Anayasanın 102. maddesine atıfla yetinen bu İçtüzük 
hükmünün nasıl yonıınlanınası gerektiği ise dava dilekçesinde ağırlıklı ola
rak 102. maddenin ilk fıkrasına dayanılarak açıklanmaktadır: "Cumhurbaş
kanı, Türkiye Biiyiik Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile 
ve gizli oyla seçilir. ( ... )" hükmü, davacıların iddiasına göre cumhurbaşkanı 
seçimi oylamasında uygulanacak "toplantı" yetersayısını ve oylama tiirünü 
düzenlemektedir. Çünkü aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan, dört tur 
oylama için düzenlenen karar yetersayıları birinci fıkradaki üçte ikilik yeter
sayının karar değil, toplantı yetersayısı olduğunun delilidir. Bu, ilk fıkranın 
özel bir anlamı ve işlevi olması gerekliliğinin bir sonucudur. Bundan dolayı 
yapılması muhtemel dört tur oylamanın tümünde üçte ikilik nitelikli toplantı 
yetersayısının aranması gerektiği ileri süriilınüştiir. Bunun yanında dava 
dilekçesinde, ileri sürülen nitelikli toplantı ve karar yetersayısı cumhurbaş
kanının partiler üstü bir uzlaşmayla seçilmesinin istendiğinin kanıtı olarak 
ortaya konmaktadır. İçtiizüğiin 121. maddesinin Anayasanın 102. maddesine 
doğrudan atıfta bulunması nedeniyle, 102. maddenin yorumu 27 Nisan 2007 
tarihli Meclis kararının ve 11. cumhurbaşkanının sec;imi için yapılan ilk tur 
oylamanın eylemli bir içtüziik değişikliği olduğu iddiası nedeniyle tartışma
nın odak noktasını oluşturmuştur. 

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekili Kemal Anadol'un açtığı usul tar
tışması sonrasında TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın kendi görüşünü oylama
ya sunması sonrasında alınan ve toplantı yetersayısının Anayasanın 96. mad
desindeki çoğunluk olması gerektiği yönündeki kararı; bu karar doğrultu
sundaki uygulama ile oluşan yeni içti.izük normunu ve cumhurbaşkanının se
çimi için yapılan ilk tur oylamayı iptal davasının konusu olarak tespit etmiş
tir. Mahkeme ilk incelemede, görevli olup olmadığını değerlendirirken, dava 
dilekçesindeki iddiaları ele alarak kabul etmiş ve madde 102/1 'deki üçte iki
lik çoğunluğu toplantı yetersayısı konusunda özel hüküm olarak değerlendir-

ı:. 2007/45. K. 2007/54. k.ı.: 1.5.2007. Yürürlüğün cJurcJurıılınası kararı 3 Mayıs 2007 
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rniştir. Toplantı ve karar yetersayısı konusunda genel hüküm niteliğind�ki 
96. maddeden farklı olarak genel ve özel af ilanında (madde 87), Meclis 
başkanı seçiminde (madde 94), Meclis soruşturması yoluyla bakanların Yüce 
Oivaıı 'a sevkinde (madde 100), cuınhurba�kanı seçiminde (madde 102), 
gensoruda ya da anayasa değişikliğinde (ıııadde 175) özel toplantı ve karar 
yeıer.wyı/arı öngörüldüğünü belirten Mahkeme, ''Anayasa'nın genel kurala 
istisnıa oluşturan söz konusu maddeleri, if"ade hiçim/eri ve işlevleri yönünden 
incelendiğinde bunlarda belirtilen nitelikli çoğunluğun Cumhurbaşkanı se
çimine ilişkin 102. madde dışında karar yeıersayı.rnıa ilişkin olduğu anla
şılmaktadır'' sonucuna varmaktadır. Ancak bu "ifade biçimi ve işlevin" han
gi noktada 102. maddeden farklı bir kabulü gerektirdiğinin kararda açıklan
masına gerek göriilmemiştir. 

Madde 102/l'de cumhurbaşkanının üçte iki çoğunlukla ve gizli oyla "se 
çilmesi'' işleminden - yani karar verme eyleminden - bahsedildiği halde 
Mahkeme, seçimin iiçüncii fıkrada düzenlendiğini, bu nedenle de birinci fık
radaki yetersayının, "üçüncü fıkradan farklı bir anlam taşıdığının kabulü ge
rektiğini" vurgulamaktadır. Dolayısıyla daha fazla bir açıklamaya gerek gö 
rülmeksizin birinci fıkra hükmüne toplantı yetersayısını belirtme işlevi veril
mektedir. 

Mahkeme aynı zamanda 102. maddedeki dört turluk oylamada aranan 
değişik karar yetersayılarını dikkate alarak, tıpkı dava dilekçesinde ileri sü
rüldüğü gibi, cumhurbaşkanının seçiminde uzlaşmaııın temel alındığını ka
bul etmektedir. Bu temel kabulden hareketle, tersine bir mantıkla birinci fık
radaki çoğunluğun toplantı yetersayısı olması gerektiği, aksi takdirde üçüncü 
ve dördüncü tur oylamadaki üye tam sayısının salt çoğunluğuyla cumhur
başkanı seçmenin mümkün kılınacağı, bu durumun da meclis'te çoğunluğa 
sahip paı1iler tarafından uzlaşmaya yanaşılmaması sonucunu doğuracağı ileri 
sürülmektedir. Oysa 1982 Anayasası'nın 1961 Anayasası 'ndan farklı diizen
lemesinin nedenlerine bakılıp mevcut düzenlemenin amacı incelendiğinde, 
uzlaşma olarak adlandırılan varsayımın, dört tur sonunda eşiği düşiiriilınüş 
bir çoğunlukla dahi cumhurbaşkanını seçememiş bir ıneclis'in seçimlerin 
derhal yenilenmesi yaptırımıyla karşılaşmasından başka bir anlama gelmedi
ği görülmektedir. Aksinin kabulü, her döı1 turda da iiçte iki çoğunluk aran
ınas1111 gerektirirdi ki, Anayasanın bunu düzenlemediği oı1adadır. 

Mahkeme'nin, iptal başvurusunu incelemede kendisini görevli sayması
na dayanak oluşturan işlem de ayrıca incelenmeye değerdir. 27 Nisan 2007 
tarihli oturumda usul tartışması açılmasını isteyen CHP milletvekili Kemal 
Anadol'un gerekli toplantı yetersayısının mevcut olmadığı itirazı üzerine 
Meclis başkanı Bülent Arınç, toplantı öncesinde kamuoyuna duyurduğu aksi 
yöndeki görüşünü tekrarlamış ve hemen ertesinde bu görüşünün İçtüzüğe ve 
Anayasanın 96. ve 102. maddelerine uygun olup olmadığı hususunu Genel 
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Kurul"un onayına sunmuştur. Genel Kurul, Meclis başkanının görüş ve uy
gulamasının İçliizük ve Anayasaya uygunluğu yönünde karar vermiştir. 
Mahkeme bu Meclis kararının eylemli içtiizük değişikliği niteliğinde oldu
ğuna hükmederek sonuçta işlemi .denetleme yetki ve görevini kendisinde 
görmüştür. Bu noktada sorulması gereken soru, Meclis başkanı görüşünü 
oylamaya sunmasaydı ve usul tartışmasını herhangi bir Meclis kararı alın
maksızın sonlandırsaydı, Mahkeme'nin yine de kendisini yetkili ve görevli 
sayıp saymayacağıdır. 

E�asın incelenmesinde Mahkeme, ilk incelemede ayrıntılı biçimde ele 
al ıııan gerekçelere dayanarak dava konusu TBMM kararını Anayasanın 1 02. 
maddesine aykırı bularak iptal etmiştir. İptal kararıyla birlikte verilen yürür
lüğün durdurulması kararı ise, başka soruları ortaya atmaktadır. Mahke
me'nin verdiği yürürlüğün durdurulması kararı, sadece eylemli içti.izük deği
şikliği olarak gördüğü, toplantı yetersayısıyla ilgili Meclis uygulamasına 
yöneliktir. Ama dava dilekçesinde yer alan, bu uygulamanın ayrılmaz parça
sı olarak görülen cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan ilk tur oylamasıyla 
ilgili herhangi bir lüıki.im içermemektedir. O halde, anayasaya aykırı olduğu 
saptanmış olan Meclis uygulamasına göre yapılan ilk tur oylama geçersiz 
sayılıp yenilenecek midir, yoksa ilk turun yapılamamasıyla birlikte cumhur
başkanının seçilemediğine, dolayısıyla Anayasa'nın 102. maddesindeki ifa
deyle ·'derhal TBMM seçimlerinin yenileneceği"ne mi karar verilecektir? 
Mahkeme bu konuda kararı Meclis'e bırakmıştır. Nitekim Meclis, 2 Mayıs 
2007 tarihli birleşiminde ilk turun "yenilenmesine" karar vermiştir. 

Kararın bir başka ilginç boyutu ise, Mahkeme başkanı Tülay Tuğcu ve 
üye Fulya Kantarcıoğlu'nun ilk incelemede Mahkeme'nin görevsiz olduğu 
gerekçesiyle karşı oy kullanmalarına rağmen, esasın incelenmesinde çoğun
hık görüşüne katılarak iptal yönünde oy kullanmış olmalarıdır. Bunun dışın
da esasa ilişkin karar başkanvekili Haşim Kılıç ve üye Saeit Adalı'nın 
karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla alınmıştır. 

n. Muhakeme, Hüküm ve Seçim 

Hukuk bir toplumdaki değerler bütüniınu yansıtır ve bu hukuki değerler 
toplumun hukuk kültürüyle birliktc,zaman içinde dönüşür. Toplumun hukuki 
değerleri ise genellikle anayasalarda ifadesini bulur. Yazılı normlarda somut
laşan bu değerler, yazılı olmayan ya da anayasa dışındaki metinlerde yer 
alan ilkelerle de pekiştirilir. Ancak ideal olan durum, anayasal değerlerin 
uzun bir zaman lafzı değiştirilmeksizin uygulanabilecek denli ucu açık, geniş 
ve çokanlamlı biçimde ifade edilıneleridir5

. Bu da zorunlu olarak normların 

Bkz. Danicl lhün:r. "Dic Worıe dcs Richtcrs. Gedanken rund um dic 
Yoı:rfassungsgcrichtsharkı:iı:· in IJemokralie ıınd .so:ialer Rec/ı/1,s/aaı in l�uropa: 
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uygulanmasında dar pozitivist bakışııı ötesine geçen, üst önerme ile alt 
önermenin si l logizıninden ibaret olan bir sonucun yeterli olmadığının görül
düğü bir yorumlama faaliyetini zorunlu kılmıştır. Mahkeme kararları modern 
yorum anlayışına göre, tez ve antitezi içeren, hukuki menfaatleri karşılıklı 
olarak taıtan ve tartışan, bunun da ötesinde normatif ve olgusal gerçeklikleri 
muhakeme sürecine katan bir sürece karşılık gelmektedir6

• 

A lınan hukukçu Cari Sclımitt, "Gescız und Urteil'' ( Yasa ve Hüküm) adlı 
kitabının ilk cümlesinde, kitap boyunca sistematik biçimde yanıt arayacağı 
şu soruyu sorar: Bir yargıcın kararı ne zaman doferu bir karardır? Schmitt'e 
göre genellikle, karar yasaya uygunsa, yani yürürlükteki pozitif hukukla 
çelişmiyorsa, doğru kabul edilmektedir. Bu ifade, kararın doğruluğunu yar
gıcın yasayla bağlı olduğu varsayımına dayandırmaktadır. Bu da ancak yar
gıcın yasada açıkça düzenlenen ve bu nedenle de doğruluğundan emin oldu
ğu konularda karar verebileceği, aksi halde karar vermekten kaçınması ge
rektiği varsayımını zorunlu kılmaktadır7

• Oysa Schmitt'in de belirttiği gibi, 
hem hukuk teorisi, hem de pratik açısından ilgi çekici olan vakalar, tam da 
yasanın bu türden bir açıklık içermediği hal lerde söz konusudur. Yargı karar
larının doğruluğu meselesini ayrıntılı biçimde tartışan Schmitt'in vardığı 
sonuç:. siyasal boyut göz ardı edildiğinde açıklayıcı olabilecek niteliktedir: 
·'Bir yargı kararı, önceden öngöriilebilir (voraussehhar) ve kestiri lebilir 
(herecheııhar) olduğu takdirde doğrudur''8

• Hukukun kesinliği varsayımına 
ve pratik gözlemlere dayanan bu önerme, siyasal öngörülebilirlik sorusuyla 
birleştiğinde, hukuk alanındaki kesinliğini kaybetmektedir. Çünkü önerme 
yargıcın kanunun lafzına uygun karar vereceğini ve contra /egem yoruma 
başvurmayacağını varsaymaktadır. Bu nedenle de pozitif hukuk hukuki ke
sinliği sağlayabildiği ölçüde "yasaya uygunluk" ile ·'kararın doğruluğu .. 
örtiişeccktir. Ama pozitif hukukun lafzı terk edildiğinde bu iki olgu arasında
ki uyum da sona erecektir. Her ne kadar Schmitt, bu halde de yargıcın .. doğ
nı" bir karar verebileceğini bel irtse de bu ancak, hukuki kesinlik ilkesinden 
vazgeçilmesi koşuluyla kabul edilebilir bir önermedir. 

Bunun yanında yargı, diğer kuvvetlerle karşılaştırıldığında, eylemlerini 
(kararlarını) sistematik, tutarlı ve kapsaml ı  biçimde gerekçelendirmek zo
runda olan tek kuvvettir. Yargıcın iktidarı, sözlerinin ikna edici olınasmdan 
kaynaklanır9

• Bu nedenle mahkemelerin verdikleri kararların bir muhakeme 

(, 

. , 

1-'t!slsdır(/i fiir '/1ıeo (}/ı/iııgt!I'. l lrsg. Sıı:faıı l lammcr (Wiı:n: WUV-Uııivcrsitülsvt:rlag. 
2004). 285. 
Kr�. Edward 1 1 .  Lı:vi. ılıı lıı ırodııcıioıı ıo l.egcıl Necı.wıııiııg (Chicago: lJnivcrsity of 
Chicago Prı:ss. 1 949). 1 :  Thilrcr. op. cit.. 286. 
Cari Schınitt. (iewt:: ıınıl llrıei/ ( Münchı:n: C. 11. lkck. 1 %9). 5 vd. 
Schınitt. ihid .. 1 1 1  . 
Thlirı:r. op. ciı.. 272. 
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sonucunda oluştuğunun kararda görünür olmasını beklemek, yargı işlevinin 
en doğal sonucudur. Her ne kadar Türkçede karar sözcüğü, muhakemeyi 
kapsar biçimde geniş anlamda anlaşılabilirse de, yargının işlevinin ele alın
masında İngilizce ve Almancadaki farklı sözcükler kavramsal çerçeveyi 
betimlemekte daha yardımcı olabilecek niteliktedir. 

İ111celeme objelerini psikolojik bir olgu olarak kavrayan karar teorileri, 
muhakeme sonucunda oluşan ve yargının alanına giren hüküm ( Urtei/1 
judgement) ile seçim (Wahllchoic:e) arasında bir ayrım yaparlar 10

• Bunun 
sonucu, bir yargı kararının muhakemeyi içermesine ve sözel bir eylem olma
sına karşılık, seçimin zorunlu biçimde bu özellikleri taşımamasıdır. Niklas 
Luhmann'ın sosyal sistem teorisine dayanarak Michael Niehaus, hüküm ile 
seçim arasındaki bir diğer farkın, seçimin sonucu üzerine önceden kafa yo
rulmasına karşılık, hükümde sonucun ne olacağının ilk elde önem taşımama
sı olduğunu belirtmektedir. Yani hüküm verilirken, yargının konusunu oluş
turan ve "gerçek" yaşamın dışında kalan kurgusal dünyada hükmün sonucu, 
hüküm aşamasında bük.mü vereni yönlendirmez. "Hükmü veren, seçim yap
maz" 1 1 •  

B u  noktada Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararı ne ölçüde hukuken ön
ceden öngörülebilir ve kestirilebilir bir nitelik taşımaktadır? Lafzı kötü olan 
bir anayasa maddesinin geçmişteki uygulamalarının aksi yönündeki bu ka
rarda dört tur oylama için de üçte iki çoğunluk aranması gerektiği saptaması, 
üçüncü ve dördüncü turda üye tamsayısının salt çoğunluğunu karar için ye
terli gören düzenleme için nasıl gerekçelendirilebilir? Bunun yanında Mah
keme 'nin ne oranda Cumhuriyet mitinglerindeki mesajlardan ya da Genel
kurmay Başkanlığı'nın e-muhtırasından etkilenerek, vereceği hükmün so
nuçlarını göz önünde tutup bir "seçim" yaptığı ya da muhatapları bakımın
dan ikna edici olması gereken hüküm verdiği, karar metninin mantık silsilesi 
dikkaıte alınarak ayrıca tartışılmalıdır. 

111. Yargısal Aktivizm (Jutlicial Activism) - Yargısal Kendini 
Sınırlandırma (Ju,licia/ Se/f Restrllint) 

Amerikan hukukunda l 940'1ı yılların sonundan itibaren bir kavram ola
rak kullanılmaya başlanan yargısal aktivizm, kavramın ucu açıklığı ve belir
sizliğiyle dikkat çekmektedir. Kavramın ne zaman, hangi bağlamda ve nasıl 

111 Önıı:ğ.iıı. Robin M. l logarth. JmlReıııent aıııt Clıoice. Tlıe />syclıoloJJ:y <!
F 

/)ecisioıı 
(Chichı:sıer: Wilı:y. 1987): Hdnıul .luııgı:rınaıııı ı:ı al.. l>ie l'syclıoloy,ie eler l:·111sclıeid111ıg. 
Uııe fiıfiilırwıR (1 kidelbı:rg: Spı:kıruııı. 1998). ı\ktaraıı Michael Nichau�. ..Dic 
l·:nısdıeiduııg vorhcrciıı:n:· in l lrteileıı. l'.·111sdıeideıı. l lrsg. Coıııdia Visınannffhomas 
Wı:iıiıı (Müııchı:ıı: Wilhı:lnı Fink Vı:rlag. 2006). 17. 

i l  N iı:haus. ibid .. 1 8 - 2 1 .  
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bir içerikle kullanıldığını inceleyen ayrıntılı çalı;;nıasında Kcenan D. Kmiec, 
yargısal aktivizmin tek bir anlamının olmadığı ve yargının kendi kendini 
sınırlandırması (jııdicial se(fresırainl) kavramıyla birlikte mantıksal bir bağ 
içinde ele alınması gerektiği saptamasında bulunmaktadır12

• Bu çerçevede 
Türk Anayasa Mahkemesi'nin "367 kararı"nın ne ölçüde bir "yargısal akti
vizm" örneği teşkil ettiği sorusu, kavramsal çerçeve açıklandıktan sonra 
daha iyi yanıtlanabilir. 

Kmiec kavramın Amerikan hukukunda beş farklı içerikle kullanıldığını 
saptamıştır. Hukuk düzenlerinin farklılığı nedeniyle bu anlamların tümünün 
Türk hukukunda da geçerli olİnası mümkün olmamakla birlikte, farklı içerik
ler şöyle özetlenebilir: 

1. Kuvvetler ayrılığı çerçevesinde diğer kuvvetlerin anayasaya uygun iş-
lemlerinin iptal edilmesi, 

2. Önceki yerleşik içtihatlardan sapılması, 
3. Yargısal "yasama" faaliyetinde bulunulması, 
4. Genel kabul görmüş yorum yöntemlerinin terk edilmesi ve 
5. Sonuca endeksli yargı kararı verilmesi 13. 

Yargısal aktivizm kavramı ilk kez hukukçu olmayan Arthur M.  
Schlesinger Jr. tarafından 1 947 yılında Fortune dergisine yazdığı ve dokuz 
Suprcmc Couı1 yargıcını değerlendirdiği yazısında kullanılmıştır 14

. 

Schlesinger yargıçları ortayolcular, yargısal aktivistler (judicial acıivisls) ve 
kendini sınırlama şampiyon !arı ( chw11pions <�f se(/resıraint) olarak üç grupta 
toplamıştır. Ortayolcular dışındaki iki grubu karşı karşıya koyan yazar, 
aktivistler Yüksek Mahkeme'nin sosyal refahın yükseltilmesinde pozitif bir 
rol oynayabileceğini, kendi sosyal değerlerini yargı yoluyla gerçekleştirebi
leceklerini, yargı kararlarının arzulanan sosyal sonuçlara ulaşmak için bir 
araç olduğunu düşünürken; kendini sınırlayanların, yargının incelediği norm
lar kendi sosyal değerlerlerine aykırı olsa bile, bunları yargı kararına yansıt
mamayı, sosyal değerler konusunda yasama ve yürütmenin halkın istediği 
politikaları uygulamasına izin vermeyi öne çıkardığını belirtmektedir. 

Schlesinger'in kategorik ayrımında aktivistler, hukuku ve siyaseti birbi
rinden ayırmamaktadır. Bu anlamda hukuki kararlar da sonuç odak/, düşü
nülmektedir. Bu nedenledir ki, yargısal gücün sosyal amaçlı bir siyasal güç 
olarak kullanılması öne çıkarılmaktadır. Karşı taraf ise bu sosyal amaçlar 
vurgulandığında, hukuki ya da siyasi statiikonun savunucusu, sosyal sorum-

il 

ı ı  

1 4  

Kccııaıı D.  Kıniec. 'The Origiıı an<l Current Mcanings of".ludicial ı\ctivisın:· Cafijôrııia 
/,tııv Review 92 (2004 ): 1443 vd. 

lhid. 1444. 

Arthur M. Schlcsiııgcr Jr.. ··T hc Suprcıne Courı: 194T. Fortııne (.laııuary 1947): 208. 
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luluktan kaçınan bir yargı gücü durumuna düşmektedir. Öte yandan yasama 
orgamnın iradesine ve demokratik karar alına sürecine saygı bu tarafta öne 
çıkmaktadır. Yasama organı yaptığı hataların yargı organı tarafından düzelti
leceği umudu ya da beklentisiyle sorumluluklarından kaçına lüksüne terk 
edilmemektedir. 

Kmiec'e göre Schlesinger aktivistlere sempati duyduğunu belli etmekle 
birlikte karşı tarafın çekincelerini de tamamen göz ardı etmediğinden akti
vizıniın, temel hak ve özgiirliiklerle ilgili yasama işlemleriyle sınırlı tutulması 
önerisini getirmiştir. Buna rağmen atanmış yargıçlarla seçilmiş halk temsilci
leri, sonuç eksenli yargı ile norm sınırları içinde kalan yargı, insan hakları ile 
demokratik üstünlük, hukuk ile siyaset arasındaki ikiliğin tanı anlamıyla il
kesel bir çözüme kavuşturulması sözü edilen yazı kapsamında olanaklı gö
rünmeınektedir 1 5

. 

Yargısal aktivizm kavramını bilimsel bağlamda ilk ele alan yazar Ed
ward McWhinney 16 .ise, kendini sınırlamanın gerekliliğini, yargıçların huku
ku iyi bilmelerine rağmen toplumsal değer ve beklentileri anayasal siyasaya 
dönüştürmede donanımsız olmalarıyla açıklamaktadır. Bu görüşünü destek
lemek için de Supreme Court yargıcı Frankfurter' in bir karşı oyunda dile 
getirclliği, mahkemelerin bir sosyal olgunun ancak bir boyutuyla karşılaştıkla
rı, dolayısıyla sosyal sorunun tamamını görmek ve çözmek için ellerinde 
yeterli araç ve bilgi olmadığı saptamasına atıfta bulunmaktadır. Sonuçta 
McWhinney demokratik çoğunluk ilkesini atanmışların adaletinin önüne 
koymayı tercih etmektedir17

• Bu ilk yazıdan üç yıl sonra ise McWhinney 
aktivizm ve kendini sınırlandırma kavramları üzerine daha ayrıştırılmış fikir
ler geliştirıniştir 18

• Yazar iki kavramı geniş ve soyut tanımlara sıkıştırmanın 
yanlış olduğunu, aksine bunları büyük bir bütünün farklı iki noktası olarak 
kavramak gerektiğini ileri sürınektedir. Örneğin, bir yargıç temel hak ve öz
gürlükler konusunda aktivist bir tavır takınırken, eyaletlerin yetkileri, federal 
sistemdeki özerklik konusunda kendini sınırlayıcı kararlar verebilir ya da 
federalizmdeki işbölümü konusunda aktivist, sosyal meselelerde kendini sı-

1 1 b · ı ·  19 nır ayıcı o a ı ır . 
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Kıniı:c. op. cit.. 1449. 
Edwan.l tvkWhinney. ··T hc Suprcınc <.'mırı and ıhc Dilemma or.ludicial J>olicy-Making:· 
39 ,\/i111ıesoıa /,aw Review 39 ( 1955): 337 vd. 
Shı:rrcr v. Slıı:rrı:r kararma karşı oy. 334 lJ.S. 343. 365-366 ( 1948). Aktaran Kıııiı:c. 
op.cit.. 1453. 
J-:dward McWhinnı:y . .. Thc <ircaı Dı:hatc: ı\ctivism and scıı:.Rcstrainl and Currcnı 
Dilcınınas in Judicial J>olicy-Making:· tı'l!ıı• l'ork 1/niversity /,mı• Revh.'11' 33 ( 1958): 775 
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J-:dward McWhinnı:y. ··Thc ( irı:aı Dı:haıc: ı\cıivisııı and scıı:.Rcsırainı and Currcnı 
l>ilı:ııııııas in .ludicial J>olicy-Making:· op. ciı.. 786 vd. 
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Ha1..1 akadeınisycnkr ise kuvvetler ayrılığı çerçevesinde diğer kuvvetle
rin wwyasl�ya ııygı111 işlemlerinin Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilme
sini geniş anlamda aktivizm olarak tanımlaınaktadır20

. Ancak bu tanım, kuv
vetler ayrılığı içinde yargının yetkisini tamamen yok saymaya, hatta yetkisi
ni ortadan kaldırmaya yol açacak bir genişlik ifade etmektedir. Lino Graglia 
ise kavramın kapsamını belirlemek için aktivizmi, yasama ya da yürütme 
organ 111111 yaptığı ve anayasada açıkça yasaklanmamış siyasa tercihlerinin 
sonucu olan eylem ya da işlemlerin Yüksek Mahkeme tarafından engellen
mesi olarak tanıınlanıaktadır2 1

• 

Bütün çekiciliğine rağmen bu daraltıcı tanını da anayasa metinlerinin yo
nımlanması konusundaki taı1ışınalar dikkate alındığında kesin bir çözüm 
üretmekten uzaktır. Çünkü modern toplumlardaki birçok tartışmalı meselede 
(küıtaj, eşcinsellerin evli.liği, genetik deneyler yoluyla insan soyunun sürdü
ri.ilme·si, pozitif ayrımcılık vb.) anayasa metninin neyi yasaklayıp neye izin 
verdiği, tartışanların dünya görüşlerinden bağımsız biçimde belirlenememek
tedir. Aynı şekilde anayasanın yorumlanması ile yapılması arasındaki fark da 
·'yargısal yasama'' ithamını kesin biçirnde ortadan kaldıracak açıklıkta olma
yabilmektedir. Bu nedenle ABD başkanı George W. Bush'un '·biz hukuku 
yorumlayacak yargıçlar istiyoruz, hukuk yaratacak yargıçlar değil"22 sözü 
karşısında, hukuk metinlerinin salt kendilerini oluşturan cümle kümelerinden 
ibaret olmadığı, anlamlarının uygulayıcı tarafından ortaya çıkarılması gerek
tiği görüşü, katı pozitivist yaklaşımın terk edilmesinden bu yana herkesin 
üzerinde uzlaştığı bir olgudur. Bu nedenle bir davayı sonuçlandırmak zorun
da olan yargıçların kullandığı yorum teknikleri dikkate alındığında Bush'un 
arzusu mutlak anlamda gerçekleştirilebilir görünmemektedir. 

Aktivizmin ne olduğu sorusunda ele alınabilecek son başlık ise sonuca 
endeksli yargı kararı verilmesidir. Yargıç Diarmuid o·scannlain'e göre yar
gısal aktivizm basitçe yargıcın kararları siyasal kurumlara bırakmaması ya 
da önceden öngörülemeyen normlar koyması değil, resmi olmayan bir amacı 
takip edip ona hizmet amacıyla buna girişmesidir. Yani yargıç "doğruluğun 
temel ilkelerinden ayrılmışsa" aktivizmden bahsedilmelidir. Yine de 
O'Scannlain aktivizm ölçütlerinin somut olaylara her zaman kolay uygula-

211 Ürııı!g.in. (in:g Joncs. "Propı:r .ludicial Acıivism ... 14 Rcgı:nt l/.L. Rcvicw 141. 143 
(2002): Cass R. Sunstcin. ··Editorial. Taking Ovı::r thc Courts." New l'ork Tiıııes. 

�I 
Novcıııbı!r 9. 2002. at A 19. Akıaran Kıııiı:c. 1463. op. ciı.. dn. 136 ve 137. 
l.ino A. Graglia. "lt"s Noı Constitutionalisııı. lt's Judicial Activisııı:· 1 9  l larv . .1.L. & 
l'uh. Pory 293. 296 ( 1996 ). Aktaran Kıııicc. op. ciı.. 1464. 

22 0l!ush: No Modt!rate Judgcs ... ı\'ewsday. March 29. 2002. at ı\ 16. Aktaran Kınit!c. op. 
ciı.. 1471. 
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namayacağını, bunun nedeninin de ölçütlerin sübjektif olmasında ya da yete
rince somutlaştırılamamasında yattığını belirtınektedir13

. 

Sonuçta yargısal aktivizm herhangi bir ölçüt olmaksızın salt isim olarak 
kullanıldığında iddialı, ama genel anlamda da içi boş bir kavramdır. Bu ne
denle yargıçların yanlış ya da kötü bir karar verdiklerini ifade etmenin ötesi
ne geçecekse, açıklayıcı, sınırları belli ölçütler eşliğinde kullanılması zorun
lu görünmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararı özellikle sonuca en
deksli yargı kararı verilmesi ve yargısal yasama faaliyetinde bulunulması 
anlamında bir yargısal aktivizm faaliyeti olarak değerlendirilebilir mi? Yar
gıçlar verecekleri kararın Ti.irk siyasal yaşamındaki gerilimli ikiliği sona er
dirınede etkili olacağı ve kendilerinden saygıdeğer bir hakem tavrı beklendi
ği fikrinden hareketle mi karar vermişlerdir? Bu soruların gerçek yanıtı belki 
de sadece, yargıçlarla uzun yıllar sonra yapılacak birebir mülakatlarla verile
bilecektir. Hükmün tesisindeki hukuki argümanlar ve öncesindeki siyasal 
gerilim noktaları ise, yargıçların iki uç kavram arasında hükmün sonucunu 
dikkate almamak gibi bir seçenekleri kalmadığını düşündürmektedir. Öte 
yandan cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ilk tur oylamanın yürürlüğün dur
durulmasının ne anlama geldiğine "karar verme" ira9esinin TBMM'ye bıra
kılması ise, yargının kendini sınırlamasının bir örneği olarak kabul edilebilir. 

iV. Siyasal Sorun Doktrini (Politica/ Question Doctrine) 

Hüküm ile seçim arasındaki ayrım yargı işlevinin özü dikkate alındığın
da, kaçınılmaz biçimde, mahkemelerin bir dava/talep hakkında karar ver
mekten kaçınma haklarınm olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirmek
tedir. 1 982 Anayasası'nın 36. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşınesi'nin 6/1 

maddesinde ifadesini bulan adil yargılanma hakkı üst başlığı altmda toplanan 
ilkeler, yargının en geniş anlamda karar vermesini zorunlu kılan düzenleme
lerdir. Yargılama usulü bu genel ilkenin bir istisnasının gerekçesini oluştur
maz. 

Yargının kendisine başvurulduğunda her koşulda bir karar vermesini 
sağlama fikri, Roma İmparatorluğu'nu idari bakımdan yeknesak hale getirme 
çabasına girişen imparator Justinianus'a kadar uzanmaktadır. 6. yüzyılda 
Justinianus dostluk veya düşmanlık nedeniyle ya da gelir elde etme amacıyla 
bir uyuşmazlığa bakmaktan ya da davayı sonuçlandırmaktan kaçınan yargıç
ların davaya bakmalarını ve en kısa zamanda sonuçlandırmalarını sağlamak 
için bir yasa çıkarmıştı. Sonrasında daha geniş kapsamlı bir yasada belli bir 
bölgedeki yetkili ve görevli yargıcın (praeses) davaya bakmaktan kaçınması 
halinde temyiz makamı olarak bölgedeki piskoposu yetkili kılmıştı. Eğer 

Diarmuid F. ()"Scannlain . .. On Judicial ı\ctivism:· Opeıı Spaces Qııarter/y. (http://www. 
opcn-snaccs.com/arıicle-v3n 1-oscaıınlain.php) ( Son erişim tarihi 15.04.2008). 
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piskopos da yargıcın bir karar vermesini sağlayamazsa, yargının korumasın
dan yararlanmak isteyen kişinin doğrudan doğruya imparatora başvurması 
öngörülüyordu ki, bu başvurunun sonuçlarından bir tanesi de davaya bak
maktan kaçınan yargıcın cezalandırılması olacaktı24

. 

Türk hukukunda Medeni Kanun'un 1. maddesi, 
"Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. 
Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna 

göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiy
se ona göre karar verir" hükmünü içermektedir. Bu amir hüküm, kuvvetler 
ayrılığı ilkesinin yasayla öngörülmüş istisnalarından birisini oluşturmaktadır. 
Almanya'da ise ne 1919 Weimar, ne de 1949 801111 Anayasası'nda davaya 
bakmaktan kaçınma yasağı açık biçimde düzenlenmemiştir. 1949 Anayasa
sı'nm 19. maddesinde sadece kamu gücünün işlemlerine karşı yargı yolunun 
açık olduğu güvencesi düzenlenmiştir. Ama genel bir yargı kararı güvencesi 
öngörülmüş değildir. Literatürde ise hem kamu hukukunda, hem de özel 
hukukta böyle bir güvencenin varlığı zımnen kabul edilmektedir25

. Bu huku
ki sorunu çözme emrinin bir diğer boyutu ise, bir davaya bakan mahkeme
nin, kararına dayanak oluşturacak yasaların eksikliği, susması ya da yargıcın 
bir karara varamaması nedeniyle karar vermekten kaçınmasının olanaklı 
olup olmadığı sorusudur. Yani bir mahkemenin, davanın sonunda "hukukun 
ne dediğini bilmiyoruz ve bir hüküm tesis edemiyoruz" demesi mümkün 
değildir. Amerikalı hukukçu Ronald Dworkin'in hard cases olarak nitelen
dirdiği durumlarda yargıç Herkül paradoksal bir figür çizer ve karar verile
mez olan hakkında karar verme halini, yapılamaz olanı yapılabilir kılmak 
zorunda olmanın paradoksuna dönüştürür26

• 

Amerikan anayasa hukukunda kökleri Marhury v. Madison davasına geri 
götürülebilecek, ancak Supreme Court'un Baker v. Carr27 kararında açıkça 
tanını lanan "siyasal sorun doktrini" (poliıical quesıion docırine) ise, mah
kemelerin siyasal sorunları çözmekten kaçınmasını ve bu sorunların çözü
münü siyasal organlara bırakmasını ifade eder. Yüksek Mahkeme'nin bu 
türden sorunların nasıl tanımlanacağına ilişkin görüşü hayli geniş olup Mah
keme 'nin karar vermek istemeyeceği her türden hukuki/siyasal meseleye 

1 

2-1 

!7 

Bk:ı .. (.'odex 3.1.13. 8. a. 530 vı: Novcllı: 86. a. 539. Aktaran Fögcn. s. 38 vd. 
Bk:ı.. l lans-JOrgcn Papicr. ".lusti:ı.gcwlihraııspruı:h," in llandbııdı des Sıamsreclııs der  
/Jııııdesrepublik /Jeuısclılaııd. 1 lrsg. Josı:f lscnscı!/Paul Kirı:hhof (I h:idclhcrg: C.,F. Mü
ler. 1989): kı.:narnotu 11. 
Bk:ı.. Roııald Dworkin. /,mı, ·.v Lıııpire (Camhridgı: Mass: l larvard Uniwrsity Pn:ss. 
19·86). 3 l7 vd.: Ronal<l l)workin. /Jiirgerredııe erııs/Kenoınıııen (Fnınkfurt a.M.: 
Sııhrkmııp. 1984 ). 182 vd. 
J<ı9 ıı.s. 186 (1 962). 
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uygulanmaya elverişli görünmektedir. Buna göre doktrinin uygulama alanı 
bulabilmesi için, 

- sorunun çözülmesinden sorumlu tutulabilecek ve anayasal normun işa
ret ettiği bir siyasal kurum var olmalıdır, 

- sorunun çözülmesinde kullanılabilecek hukuki bir standart norm mev
cut olmamalıdır, 

- hukuki takdir yetkisinin sınırlarını aşan bir biçimde karar verilmesi, bir 
siyasa tercihinin sonucu olmalıdır, 

- mahkemenin aldığı karar zorunlu olarak diğer anayasal organların ka
rarlarına müdahale içermelidir, 

- mahkemenin vereceği karar, daha önceden alınmış olan bir siyasal ka
rara koşulsuz bağlılığı gerektirmelidir, 

- nihayet karar, diğer anayasal organların mevcut soruya verdikleri deği
şik cevaplarla açık bir �yuşmazlık içinde ohnalıdır28. 

Louis Henkin ise anayasal sistem içinde öngörülen görev dağılımının 
doğurduğu olası çatışına noktalarının ne ölçüde bu kavramla betimlenebile
ceğini sorarak, siyasal mesele doktrininin olmayan bir olguya işaret ettiğini 
ileri sürmektedir. Çünkü bir mahkemenin kendi yetkisi dahilinde olmayan 
bir konuda karar veremeyeceğini belirterek davayı reddetmesi, olağan kuv
vetler ayrılığının doğal bir sonucudur. Bu, anayasal yetki böli.işüıni.inün 
onaylanmasından başka bir anlama gelmez. Henkin'e göre -eğer varsa- ger 
çek bir siyasal mesele doktrininden ancak olağan ölçütler dikkate alındığında 
mahkemelerin yetkisinde olan bir konuda karar vermekten mahkemenin 
bizzat kaçınması ve kararı siyasal makamlara bırakması halinde söz edilebi
lir2''. Yoksa bir meselenin yargı önüne getirilmesinden sonra mahkemenin 
konuyu inceleyerek meselenin çözümünde siyasal makamlara anayasayla 
yetki verildiğini belirtmesi, yargılama yetkisinden vazgeçmesi değil, aksine 
yargı yetkisi yoluyla yetkisizlik/görevsizlik kararı vermesi anlamına gelir30

. 

Supreme Court'un, hüküınetin New Deal politikalarını yargısal denetime 
tabi tutup anayasaya aykırı bulmasından vazgeçerek "yöneticilere yönetme 
fırsatı" tanınan bir döneme geçildiğini belirten Henkin, aslında Yi.iksek 
Mahkeme'nin kendini sınırlama pratiği yoluyla asli görev alanına çekildiğini 
ileri sürmektedir. İçeriği belirsiz bir siyasal mesele doktrini ile bozulma teh
didi altındaki anayasal güçler dengesi, bu kararlarla yeniden inşa edilmiştir31

• 

ırı 

. il 

lbid. 2 1 7. 

ı.ouis l lcnkiıı. "Is Thcrc a .. Political Qucstion·· Doctriııc?." l'ale l.aw Joıırna/ 

85/5( 1976): 598 v<l.: 622. 

lbill.. 606 . 
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Ti.irk Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararnıdaki tartışmayı görevsizlik ka
rarı vererek reddctıııcsi halinde siyasal kunıınların tekrar yönetebilir/uzlaşa
bilir olmalarına fırsat tanımış olup olmayacağı ta111şılnıalıdır. Aksine, karar
dan sonra alınan erken seçim kararı32 ve yapılan anayasa değişikliği'\ Ana
yasa Mahkemesi kararının sa-lece yeni bir siyasal yol haritası çizilmesini 
sağladığını göstermektedir. Bu yeni yol haritasının kararda sözü edilen u z 
laşma ürünü olduğunu söylemek ise zordur. 367 tartışmasının anayasal bir 
normun yorumu tartışması olduğu gerçeğinden hareketle, hukukun siyaset 
tarafından araçsallaştırıldığı saptaması daha doğru görünmektedir. Dolayı
sıyla siyaset kendi çıkmazını hukuk aracılığıyla çözdürmeyi ve hukuk karşı
sında boyun eğer görünmeyi, çıkmazdan kendi araçlarıyla çıkmayı deneme
ye tercih etmiştir. 

V. "Hukuki Darbe" (Juridical Coup d'Etat) 

Hukuk ve darbe sözcüklerinin yan yana gelmesi ilk başta yadırgatıcı ol
makla birlikte, darbenin hukukun öngördüğü yetkili makamlarca ve kendile
rine verilen yetkileri kullanırken bu yetkiyi aşına yoluyla gerçekleştirilen 
eylemleri tanımlamak için kullanılması o kadar da yanlış olmasa gerektir. 
Hukuki kurumların hangi eylemlerinin bu kategori dahilinde kabul edilebile
ceği ve bu tasnifin hangi ölçütlere göre belirleneceği henüz sonuçlanmamış 
bir tartışmanın konusudur. Kavramı ulusal hukuk, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) içtihatları ve Avrupa Topltıl\ıkları Adalet Divanı 
(ATAD) kararları ışığında ortaya atan Alec Stone Sweet, tezinin yanıtlardan 
çok soruları içerdiğini daha baştan itiraf etmektedir. Ancak bu itiraf, Türk 
Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanı seçim süreciyle ilgili verdiği kara
rın bu kavram çerçevesinde ele alınmasına bir engel oluşturmamaktadır. 

Stone Sweet "hukuki darbeleri" (juridical coup d'Etat) normatif olmak
tan çok olgusal düzeyde ele aldıktan sonra, ikinci adımda bu darbelerin orta
ya çıkardığı otorite sorunu üzerinde durmaktadır. Türkiye örneğinde ise oto
rite sorunundan öte, asıl meseleyi ilk adım oluşturmaktadır. Stone Sweet'in 
terminolojisinde hukuki darbe, anayasa yargısı yoluyla bir mahkemenin, 
hukuk sisteminin normatif temellerini köklü biçimde dönüştürmesidir34

• 

Köklü değişim kavramı da yazar tarafından sınırlı biçimde tanımlanmakta
dır: Birincisi, eğer anayasal düzenin kurucuları bugün karar verebilecek du-

. ı.ı 

3 Mayıs 2007 ıarih ve 891 sayılı kararla TBMM geni!! sı:çiııılcrinin ycniknınesine ve 
seçimlerin 22 Temmuz 2007 günü yapılmasına karar verilıni�tir. Bkz. Resmi Gazete. 
3.5.2007. No. 2651 1 (Mükerrer) . 
2(ı554 sayılı ve 1 6  llaziran 2007 tarihli Resmi <iazete'dc yayınlanan 5678 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde De�işiklik Yapılması hakkında Kanun. 
ı\ 1cc Sıonc Swect. "The J uridical Coııp d 'hat and ıhe Problem of Auıhority ... (iermaıı 
/,aw Jmıma/ 8/ 10 (2007): 915. 
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nıında olsalardı, sözü edilen kökHi değişimi reddedecek olmalıdır. İkincisi. 
köklü dönüşüm anayasal düzeni o biçimde değiştirmelidir ki. anayasal düze
nin kurucuları tarafından bunun amaçlanmadığı açıkça anlaşılabilınelidir. 
Son olarak. anayasal dlizcnin dönüşümü, yargı kararıyla gerçekleşt irilmeli
dir. Bu anlamda klasik darbeler anayasal düzenin öngörınediği, norıııatif' bi
çimde- düzeııh!neıneyecck fiiller olmalarına karşılık, hukuki darbeler anaya
sal düzenin öngördüğü yetkiler çerçevesinde yargı yetkisini kullanan organ 
tarafından gerçekkştirilmektedir. Yazarın dikkat çektiği son nokta ise, önce
ki  kararlarından farklı nitelikteki her türden karar bir mahkemenin hukuki 
darbe teşebbüsü olarak nitelendiri lemeyeceğine göre, ölçütün ne olacağı 
meselesidir. Önerilen ölçüt ise, anayasal normların ·'yonıımı'' i le "revizyo
mı"' arasındaki farkı dikkate almaktır35

• 

Stone Sweet önerdiği kavramsal çerçeveyi Avnıpa'<laki ampirik örnek
lerle desteklemek için Federal Alınan Anayasa Mahkemesi'nin (FA YM) 
1958 tarihli Lüth kararını36, ATAD'ın 1963 tarihli Va11 Genci e11 Loo.\)1 ile 
1 964 tarihli Costo vs. ENEL.l'ı'. kararlarını ve nihayet Fransız Anayasa Konse
yi'niıı 1 97 1  tarihli içtihadını39 incelemiştir. FAYM'nin anılan kararıyla, yet
kileri anayasada hayli geniş biçimde düzenlenmiş olan ve bireylerin hakları
nı soyut ve somut norm denetiminin yanı sıra anayasa şikayeti yoluyla da 
koruyan Mahkeme, kamu gi.icü- birey ilişkisinin ötesinde, özel hukuk ala
nında da temel hak ve özgürlüklerin i.içi.incü kişilere karşı ileri sürülebilece
ğine, mahk.eınelerin normları uygularken temel hak ve özgürlüklerin özünü 
dikkate alarak yorumlaması gerektiğine karar vermiştir. Avrupa Birliği'nde 
ise Costa vs. ENEL ve Van Cieml en loos kararları ile ATA[) sırasıyla Avnı
pa Toplulukları (AT) hukukunun ulusal hukuka iistiinlüğü ve AT yönergele
rinin doğrudan etkisi i lkelerini kabul etmiş, üye devletlerin öngörmediği, 
kurucu antlaşmalarda düzenlenmemiş bir hukuk kuralını AT hukuku için 
uygulamaya başlamıştır. Fransız Anayasa Konseyi ise asli kurucu iktidar 
tarafından açık biçimde, Avusturya-Alınan modeli anayasa mahkemesi mo
delinden farklı tasarlanmış ve Konsey'in asıl işlevinin yürütmenin yasama 
üzeriııdck i denetim ini sağlaması olduğu vurgu lanın ıştır. Yine kuşkuya yer 
bırakmayacak biçimde 1958 Anayasası 1 946 Anayasası 'nın başlangıç bölü
müne atıf yapmakla birl ikte, başlangıç bölümünün hukuken bağlayıcı olma
dığı !belirtilmiştir. Buna karşılık Anayasa Konseyi 1971 yı lından itibaren 
1 946 Anayasası 'nın başlangıç kısmında yer alan bazı hakları 1958 Anayasa-

ır, 
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IW.:rlGE 7. 198 vd. 
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sı · n ın uygulanmasında esas almaya ve bu hal-. 1.ırı mevcut anayasal düzenin 
bir parçası k ılmaya lw;;lamıştır. 

Bu örnekler uzun bir zaman penceresinden bakıldığında daha da açıklık 
kazanmaktadır. Bu anlamda daha yakın tarihli kararların hangisinin --yorum 
farkı''. hangisinin .. hukuki darbe'' niteliği taşıdığını kestirmek ise zorlaşmak
tadır. Bunun yanında Stone Sweet'in hukuki darbelerin ortak özelliği olarak 
vurguladığı .. her bir örnekteki kararlar aracı l ığıyla hakların alanının bütiin 
hukuk sistemi içinde genişlet ildiği, buna kar'iı l ık sistemin yapısal biitünlüğii
niin bozulmadığı saptamasının Türkiye örneği için ne ölçüde geçerli olduğu 
ayrıca tartışılmaya muhtaçtır. Ancak önerilen kavramın asıl ayıı1 edici ölçü
Hi, ka:rarların "sistemde yarattığı dönüşüm''diir·11'. Diğer anayasal organların 
bu dönüşüme tepki göstermemesi ve böylece kabullenmesi halinde '·darbe .. 
başarıya ulaşmış olacaktır·1 1 .  

Tahmin edi leceği üzere Stone Sweet'in .. hukuki darbe .. kavramı koşul
suz destek görmemiş ve yayınlandığı dergide bir açık tartışma konusu ya
pılmıştır. Kavramın ne ölçüde açıklayıcı ve yeni bir hukuki durumu betimle
yici olduğu sorusunu soran Wojciech Sadurski, ''mevcut iktidar yapısının, 
temsil yetkisi olmayan bir grup tarafından yasal olmayan yol lardan ele geçi
rilmesi'' olarak tanımladığı darbe kavramının hem normatif: hem de olgusal 
boyutunun iç içe geçtiğini ileri sürerek, ikisi arasında mutlak bir aynın yapı
lamayacağını belirtmektedir. Buna göre normatif olarak darbe, demokratik 
bakış açısından reddedilen, kınanan bir içeriğe sahipt ir . Olgusal olarak ise 
mevcut iktidar yapısı değişmeksizin yönetici grubun değişmesini ifade eder. 
Oysa Sadurski'ye göre Stone Sweet'in kavramsallaştırdığı örneklerin hiçbi
risi bu özell ikleri taşımanıaktadır'12• Bu temel itiraza rağmen Sadurski ele 
alınan örnek terin mevcut hukuk sistem terinde yarattığı yeni durum tarın nası 1 
açıklanabileceği sorusundan vazgeçmemektedir . 

. , .. 

. ıı 

Elı::ştirilı::rc verdiği ı:ı:vapıa kavramın muı:i<li de aynı nokıayı vurgulamaktadır. Akı: 
Stone Swect. · ·Rı:sponsı: to < iianluigi Palombella. Wojı:iı:ı:h Sadurski. an<l Neil Walkcr:· 
(;erııuııı l.aıı: .lourııa/ 811 0  (2007): 9�7 . 
l\1'kdis·in ynşadığı ··)<ıT kriı:ini ··kısa süreli bir yeni dii:ıen·· tesisi olarak <leğ.erkııdiren 
Osman Can ise. krizin akHlrlerini () azının tamamı <likkaıe alındığında hu ('f iP  olmak <lu
ruımında<lır} sonıtıılaşıırına<lığı gibi. Anayasa Mahkemesi"nin hu krizdeki rolünü de lıiı;
hir hiı;inıdc ıartışınamaktadır. Can·a göre krizin nedeni hukuk değil (ki burada hukuku 
uygulayan organların anılması kaı;ınılına:ı.ken. yine sadeı:ı: genci anlamda hukuk kavra
mıyla yetinilmektedir). ··normatif çerçeve) lı:: yetinemeyen ya <la norınaıif çerçeveyi ıa
n ımayaıı iktidar odaklarıdır. Yaraıılan kri:ı. iktidar odağının g.iiı:!lne güre fiili başarı�a ula
şırsa. haşarı dunııııu yeni <liiı:eıı yaratır··. Bk:ı .. Osman Can. "Anayasa lkğişikliklı:ri •in 
Yokluğu ya da KadiikHığü Oı:ı:rine:· (;ii11n•l l /11kıık 9 (2007): 28. 
Wojı.:ieı:h Sa<lurski. "Juridiı:al Coup d\:taı alt over thı: plaı:c. Commenı on ··T tıc 
Juridical ( ·mııı ıl Iıaı an<l the Prnhlı:111 of Auıhority"· b� Alcı: Stone Swı:ı:ı:· (;ı!r111w1 i.ıııı· 
.lııurııcıl 8/1 O ( 2007): 935 vd. 
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Buna göre '"judicial activisnı" ile '"judicial coup <.retat'· arasındaki fark:· 
birincisi bir hukuki uyuşmazlığın özüne ilişkin bir mesele iken, ikincisi 
Stone Sweet'in bakış açısından yapısal bir meseledir ve anayasal düzenin 
belirlediği otorite ilişkilerine bir başkaldırıyı ve değişikliği ifade edip sonuç
ta mahkemelerin pozisyonunu güçlendirir. Yani maddi bir yenilik niteliğin
deki kararlar, anayasal yargı denetiminin temelleri ve meşruiyeti konusunda
ki klasik tartışmaya katkıdan başka bir nitelik taşımayacaktır. 

Bu eleştirisine karşılık Sadurski, son sözü söylemekle yetkili kılınan 
mahkemenin verdiği karar, yasama organının tercihi ya da yorumuyla çelişi
yorsa ve yasama organı bu çelişkiyi ortadan kaldıracak güce sahip değilse 
(ya da bunu tercih etmiyorsa). her halde sistemde yapısal bir dönüşünüin 
gerçekleşeceğini bel irtınekted ir'13. Bu ha ide ister darbe sözcüğü ku ilanı lsın, 
ister kullanılmasın, anayasal düzenin mahkeme kararı dolayımıyla yapısal 
dönüşümü esas ölçüt olmaya adaydır. 

Bıtına karşılık özellikle mahkemelerin kendilerine verilen yetkilerin sını
rını zorlayan kararlarını formalist bir bakış açısıyla sistem-içi olarak değer
lendirmek de mümkündür. Eğer yetkili bir organ olarak mahkemeler, yetki
lerini düzenleyen normlar çerçevesinde, öngörülen araçları kullanarak ey
lemde bulunuyorlarsa, dolayısıyla geleceğe yönelik, önceden öngöriilmemiş 
yetkileri icra etmiyorlarsa, ·'hukuki darbe" kavramının kullanılması olanaklı 
olmayacaktır. Aynı biçimde nihai karar organı olarak hukuken itiraz edile
meyecek (res jııdicata) bir karar veren mahkemenin kararı da uygulanmak 
zorunda olan, etkili bir işlem olarak değerlendirilmek dunımundadır'14. An
cak bu formalist yaklaşım fonksiyon gasbı yapılmadığı süre�e hiçbir anaya
sal organın eylemini bu kavramla tasnif etmeye izin verecek nitelikte değil
dir. 

Hukuki darbe kavramı Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararı bakımından 
ele alındığında yargı kararıyla siyasal sistemin ne ölçüde dönüştüğü ve siya
sal karar organlarının bu değişimi gerçekten de benimseyip benimsemediği 
sorusu sorulmalıdır. TBMM'deki tek partili hükiimet ilk elde siyasal gerili
min kendisi dışında bir aktör tarafından çözülmüş olmasından belli bir rahat
lama duymuş olsa da, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanı seçimiyle 
ilgili anayasa normunu farklı y@rumlamasını ve bundan böyle sistemin kura
lının bu olmasını benimsemiş değildir. Hükümet, kendi tercihiyle çelişen bu 
yorumu araçsallaştırmış ve gerek erken seçim kararıyla, gerekse anavasa 
değişikliği yapıp tartışmaya konu olan normu değiştirerek yargı orgaıııııın 
sistemi kalıcı biçimde dönüştürmesini kabul etmediğini açıkça ortaya koy-

ıoiu .. 940. 

Kr�. < iianluigi Paloıııhı.:lla. ··Constitııtional Transformations vs . .. Jııridicar· coııps <ilıııı. 
/ı. ( 'oınıııcııt on Sıoııc Swcct. .. ( i,ırıııaıı J,aw .Joıırııa/ 8/ 1 O (2007): 941-942. 
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muştur. Bu nedenle Anayasa Mahkcıncsi'ııin 367 kararının kısa ömürlü bir 
"hukuki darbe"den hulasını sunduğunu söylemek mümkün değildir. 

VI. Yargı İktidarı (Juristocmcy) 

"Federalist Papers"da Alexander Hamilton yargının, diğer kuvvetlerle 
karşılaştırıldığında anayasada tanınan siyasal haklar bakımından en az tehli
keli kuvvet olduğunu, bunun nedeninin de yargının ne yürütme organı gibi 
kılıca, ne de yasama organı gibi paraya hiikmetmemesi olduğunu belirtmek
tedir. Yargı ne bunlara hükmedecek güce, ne de iradeye sahiptir. Elindeki 
tek güç verdiği kararlardır ki, bunların icrası için de yürütme kuvvetine muh
taçtır45. ABD Anayasası'nın kurucu babalarından Hamilton'un katı kuvvetler 
ayrılığını gerekçelendirirken yargıya biçtiği bu rolün, 20. yüzyılın ikinci 
yarısında Kıta Avrupasında kurumsallaşan ve ikinci bi.iyi.ik atılımını 1990 
sonrasında Doğu Blokunun yıkılmasından sonra yaşayan anayasa mahkeme
lerinin işlevi dikkate alındığında hala savunulup savunulamayacağı tartışma
lıdır. En azından Kıta Avrupasında anayasa mahkemeleri başlangıçta, totali
ter rejimlere karşı bir güvence, özgürliiklerin ve adaletin korunabilmesi için 
mücadeleci demokrasinin en önemli aracı olarak görülmüştür. Anayasa mah
kemelerinin bu asli işlevinin her bir ülkede ne oranda korunduğu ya da dö
nüştüğü ayrı bir araştırma konusu olmakla birlikte, siyasal sistemlerin kendi
ni koruma araçlarının artık sadece anayasa mahkemesinin yargısal çatısı al-
tında gerçekleştirileceği ileri sürülemez. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının kuvvetler ayrılığı çerçevesinde son ka
rar mercii olması, yasamanın meşruiyeti karşısında hep bir demokratik teori 
sorunu olmayı sürdürse de, ABD �upreme Court yargıçlarından Robert 
Jackson'ın bir karar gerekçesinde belirttiği gibi, Yüksek Mahkeme'nin ka
rarları hatasız olduğu için nihai değildir, sadece nihai olduğu için doğru ka
bul edilir46

. Ancak bu önerme, mahkeme kararlarının bir muhakemenin so
nucu olarak ortaya çıkmaları gerektiği gerçeğini değiştirmez. Aksi halde, 
kılıca ve paraya hükmetmeyen, ama kendisini gerekçeden muaf kılarak keyfi 
bir güç kullanan bir kuvvetten bahsetmek gerekecektir. 

Tiirkçeye "yargı iktidarı" olarak çevrilebilecek "juristocracy" kavramı 
her ne kadar yargının siyasal kurumlar üzerindeki vesayeti ve anayasal sınır
ları zorlayan denetim yetkisi47 olarak anlaşılsa da, ampirik araştırmalarla 

A lı!xaııdcr llamilton, '"Thc Judiciary Dcpartment:· in Tlıe f,'ederalist Papers. No. 78. 
1787-1788. 

4c, Judıe Rohert Jackson in Hrown v. Ailen. 344 U.S. 443. 540 (1953): "Wc arc not final 
becausc we arc infalliblc. but wc arc infiıllible bccause wc are final'". 

47 Açıkça bunu ileri sürmese de Ergun Özbudun halk iktidarınııı karşısına yargı ikıidarıııı 
koyarak bu varsayımı desteklemektedir: '"Ancak hiçbir işleyen. sag.lıklı. pekişmiş demok
rasi. halk iktidarının yargı iktidarına (iuristocracy) ya da hakimler hükümetine dönüşme-
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desteklenen ve kavramı literatüre yerleştiren önemli teorik çalışmasında Ran 
Hirsclıl, yargı iktidarının ancak siyasi iktidarın açıkça ya da zımnen olumla
ması halinde mümkün olabileceğini, hatta bunun karar vermekten kaçınan 
siyasal organlar tarafından özellikle istendiğini vurgulamaktadır�8

. 

Gerçekten de ilk önce İkinci Dünya Savaşı, ertesinde de Doğu Blokunun 
yıkılması sonrasında birçok ülkede ulusal ya da ulus-üstü düzeyde yargı or 
ganları siyasal organların kararlarını denetleyen kurumlara dönüştürülmüş
tür. Bu yargısallaşma süreci doruk noktasına 20. yüzyıl sonunda ulaşmıştır. 
Klasik "yüksek politika" konuları (ulusal savunma, makroekonoınik politi
kalar, seçim uyuşmazlıkları vb.) yargının yetkisine bırakılmıştır. ABD'nin 
Kuzey lrak'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın sal
dırmasından sonra kendisine müttefik araması sürecinde pek çok ülkenin 
yüksek yargı organının terörle mücadele başlığı altında yürütülen ve ulusal 
savunma politikası çerçevesinde değerlendirilebilecek bu olguyu yargısal 
açıdan tartışması, hi.iki.imetlerin makroekonomik tercihleri doğrultusunda şe 
ki llendirdiği sosyal devlet ilkesinin anayasal yargı denetiminin konusu olma
sı ya da ABD'de 2000 yılında Al Gore ile George W. Bush arasında geçen 
başkanlık yarışının yargı kararıyla sonuçlandırılmış olması, bu gelişime veri
lebilecek en çarpıcı örneklerdir. 

H irschl bu gerçekliğe rağmen klasik anayasa hukuku teorisinin hala de
mokratik çoğunluk ilkesine aykırı olduğu ileri süriilen anayasal yargı ve 
demokratik yönetim ilkelerinin gerekleri tartışmasına kilitlenip kaldığını, 
anayasal gerçekliğin teori tarafından henüz kavranamadığını ileri sürmekte.
dir. Bunun sonucu ise yargısal aktivizmin siyasal boyutunun tamamen göz 
ardı edilmesidir'19• Aslında gerçekleşen, hukukun genel teorisinde hep sözü 
edilen, hukukun toplumsal gerçekliği istediği gibi tanımlayabileceği, hukuki 
gerçeikliğin de bu tanım doğrultusunda oluşacağıdır. Bu anlamda bir hukuk 
normunun vatandaşl ığı, kan bağını, ibadeti ve dini ya da herhangi bir sosyo
lojik !kavramı nasıl tanımladığı, mahkemelere ne türden yetkiler verdiği, hu
kuki gerçekliğin temel unsurlarıdır. Siyasal irade bunları hukuki çerçeveye 
oturttuktan ve yetkileri belirledikten sonra, ister mikro, ister makro olsun, 
her tiirden siyasal tercih "yargısallaştırı lmaya'' uygun hale gelmiş dernektir. 

ıx 

�iııı: u,.un vadede kayıtsız kalama;,,''. Bkz. J:rguıı Üzhuduıı. "Türk ı\nayasa Mahkcmı:si
ni, ıı Yargısal ı\ktivizıni ve Siyasal Eliılı:riıı Tı:pkisi." .-inkarcı Oııiversiıesi Siyasal /1ilgiler 
hıkiiltesi Dergisi (l'roJ: Or. l'ıı l'ıı.: Sabuıı (' u  )·a ,lrıııaRall) 62/3 (2007): 268. 
Bkz. Ran l lirschl. Towarıl.ı· JıırisıocrcıL�ı·: '/he Origiıı.ı· cınd Conseqııences <d. ılıe New 
( ·oıısıitıılioııcı/ism (Caınhridgı: Mass.: l larvard Uııivı:rsity l'rcss. 2004); Ran l lirschl. 
... Juristocracy· .. Political. not Juridical." Tlıe (iood Society 1313 (2004 ). 
1 füsı:lıl. "'Jurisıocracy· - l'olitiı:al. not .luridieal." op. ciı.. 6. 
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Türkiye örııı.:ğinde ise Anayasa Mahkeınesi'nin katı laik düzeni korumak 
amacıyla anti-laik siyasal güçleri sistem dışına ittiği vurgulanmaktadır50

. 

Yeni bir siyasal rejim türü olarak ·'juristocracy" konusunda onlarca makale 
yazılırken ve kavram yeni anayasacılığın merkezine oturtulurken, bu yeni 
rejimin hangi siyasal ve kurumsal çerçevede uygulandığı sorusunun hiç so
nılmaınası Hirschl'in eleştirisinin odağını oluşturmaktad!r. Hirschl'e göre 
mahkemeler, özellikle de anayasal yargı denetimi yapan mahkemeler de 
siyasal kurumlardır. Bu anlamda -siyasal ya da kurumsal açıdan izole edilmiş 
bir ortamda çalışmazlar. Aksine somut sosyal, siyasal, ekonomik mücadele
lerin ortasında, bu mücadelenin bir tarafı olarak hareket ederler. Veciz bir 
formiile indirgenecek olursa, siyasal sistem ne oranda zayıf, birleştirici ol
maktan uzak ve kronik biçimde çözümsüzlük üreten bir organizmaysa, o 
oranda genişleyen bir yargısal sistemin varlığı ikri sürülebi l ir51

• 2007 cum
hurbaşkanı seçimi öncesinde yaşanan siyasal krizde ise siyasal aktörler kısa 
bir siireliğine de olsa yargısal otoritenin genişlemesinden faydalanmış ve 
yeniden güç topladıkları anda ise bu genişlemeyi sınırlarına geri püsküı1müş
lerdir. 

Sonuç 

2007 yı l ı  on birinci cumhurbaşkanının seçimi dolayısıyla Türkiye'de 
mevcut pek çok siyasal çatışma ve kırılma noktas"ının ortaya çıktığı, hatta 
patladığı bir yıl oldu. Siyasal aktörlerin klasik kurumsal siyaset araçları yo� 
luyla rekabetine, sivil toplum örgütlerinin ve geniş kitlelerin siyasal hareket
liliği eşlik etti. Toplumsal kutuplaşmanın ikilikler ekseninde yürütüldüğü. 
üçüncü bir pozisyonun kolay kabul edilebilir görünmediği bu gerilim oı1a
mında siyaset-hukuk ilişkisi de neredeyse kaçınılmaz olarak yeniden tanım
landı. Hukukun son kertede siyasetin biçimselleştirilmiş. soyut uzantısı ol
duğu yönünde uç bir nokta açıkça savunulmasa da, hukukun siyasetin do
layıınsız aracı olarak kullanı labileceği derin teorik tartışmalara girilmeksizin 
telaffuz edilmeye başlandı ya da düşünüldü. Bu düşüncenin odak noktasında 
ise Anayasa Mahkemesi yer almaktaydı. 

Kökeni ve işlevi itibariyle siyasal bir boyutu, demokratik siyasal düzeni 
koruma görevi olduğu tartışmasız kabul edilen Anayasa Mahkemesi. sözü 
edilen süreçte siyasal çatışmanın siyasal düzlemde çözülemediği noktada. 
gönülsüz bir hakem olarak devreye girdi. Türk anayasa hukukunda benzeri 
görülmemiş bir doktrin tartışmasını müteakip verilen karar öncesinde Ana
yasa Mahkemesi Tiirkiye'nin siyasal geleceğini ve varlığını elinde tutan, 
"yanlış•· bir karar verirse, 84 yıllık Cumhuriyeti tarihe gömecek sorumlu 

�I) 

<ı 
lhid .. 7. 

lhid .. 8. 
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organ olarak inanılmaz bir baskı altına sokuldu. Bu koşullar altında ikili ku
tuplaşmanın her bir tarafı son kertede gerilimin kendileri dışında üçüncü bir 
aktör tarafından çözülmesinden belli bir rahatlama duymuş olsa da, hukuku 
siyasetten ayrı bir disiplin olarak kavrayanlar için Mahkeme'nin kararının 
teorik ve ampirik çerçevesi bir sorun olmaktan çıkmadı. 

Bu bağlamda klasik ve modern anayasa hukukunun muhakeme ve seçim, 
yargısal aktivizm ve yargısal kendini sınırlandırma, siyasal sorun doktrini, 
hukuki darbe ya da yargı iktidarı gibi teorik tartışma kavramları, 2007 yılının 
sorunlarını hukukun kendi dilinde ifadesinin olası araçları olarak ilk akla 
gelen kavramlar oldu. Bu çalışmada görüldüğü üzere bu kavramların hiçbiri
si Tü.rkiye'de yaşananları tam anlamıyla karşılamaya yetecek bir çerçeve 
sunamamaktadır. Yine de bu çabanın hukuku, en azından siyasetin gündelik 
iktidar mücadelesinin dolayımsız bir aracı olmaktan kurtardığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Anayasa yargısının, genel anlamda ise hukukun Ti.irki
ye'deki geleceğini planlamak için bu kavramsal çabanın sürdürülmesi ve 
kapsamının genişle.tilmesi gerektiği ise açıktır. 
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