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Turkiye Buyuk Millet Meclisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne uye secmesi kuvvetler arasi
kontrol ve demokratiklesme adina atilmis bir adimdir. Fakat iki uyenin secimindeki surec
medyada belirli tenkitlere maruz kalmistir. Bu tenkitler icinde en cok haklilik payi olan
nokta secilen adaylarin yeterince taninmadan, AK Parti gurubunun uc adaydan birine
destek vermesi ile secimin sonuclanmis olmasidir. Bu tercihin hangi kriterlere gore
yapildigi bilinmediginden secim sureci yeterince seffaf olmamistir.
Bundan sonraki secimlerde milletvekilleri adi konulmamis bir gurup karari yerine kisisel
tercihleri ile oy verirlerse secim sureci daha demokratik ve secilen adayin mesruiyeti de
cok daha guclu olacaktir. Bu yondeki bir duzenleme icin “Amerika’yi yeniden
kesfetmeye” gerek yoktur. Meclisden gecen kanunlari bir yuksek mahkemenin
denetlemesi gelenegini baslatan ve dunyaya bu konuda onculuk eden ABD ornegini
incelemek ogretici olacaktir. Amerikan sisteminin Turkiye’deki mahkemeye uye secim
surecine nasil bir katkida bulunacagini inceledigimizde karsimiza cikan en onemli olgu
“mulakat” kurumudur.
ABD’de Yuksek Mahkeme’deki dokuz hakimlikten birisi bosaldiginda ABD Baskani
istedigi bir adayi onermekte, bu aday Senato’nun Yargi Komitesi tarafindan mulakata
tabii tutulmakta ve oylanmakta, bu asama gecilirse Senato Genel Kurulu’nda yapilan
oylama ile adayin mahkeme uyeligi oylamaya katilan Senatorlerin cogunlugunun oyu ile
kabul veya reddedilmektedir. Son derece seffaf isleyen bu surecte Senato’da gunler suren
mulakat ve tartismalar televizyondan canli yayinlanmakta ve medyada aday hakkinda
lehte ve aleyhte gorusler aciklanmaktadir. Baskan’in aday gostermesinden Senato’nun
onayina kadar aylar gecmektedir; en son adayin onaylanmasi uc ay surmustur. 1789’dan
bu yana uygulanan bu surecte Baskanlar tarafindan onerilen toplam 159 adaydan 123’u
kabul edilmis, 36’si ise reddedildiginden yerlerine yeni adaylar onerilmistir.
Goruldugu gibi ABD’de Yuksek Mahkemenin tum hakimleri yurutme (Baskan) ve
yasama (Senato) tarafindan yargiya herhangi bir danisma olmadan atanmaktadir. Federal
Hakimler de benzer bir surecle secilmektedirler. Bu acidan ABD’de bir yargi oligarsisi
bulunmamaktadir. Hakimlerin ideolojiden arinmis olduklari gibi bir dusunce de mevcut
degildir. Amerikan Yuksek Mahkemesi’ne Cumhuriyetci Baskanlar tarafindan atanan
uyelerin muhafazakar, Demokrat Partili Baskanlar tarafindan atananlarin ise liberal
olmasi beklenen bir sonuctur. Hatta hakimlerin ideolojik egilimlerine ve buna uygun
olarak verdikleri kararlara gore numaralandirildiklari saygin akademik calismalar
mevcuttur. Baska bir ilginc nokta da Amerika’da Yuksek Mahkemenin “ele gecirilmesi”
korkusunun cok yaygin olmamasidir. Mahkemenini su anki uyeleri arasinda halkin
cogunlugunun tabi oldugu Protestanliga bagli hic bir uye yok iken alti Katolik ve uc
Yahudi hakim bulunmaktadir. Amerikan orneginden Turkiye’ye bakildiginda son
Anayasa degisikligi ile Meclis’in uc uye secmesi olumlu bir adimdir. Ote yandan bu
secimin cok daha seffaf ve kamuoyu onunde yapilmasi secimin demokratik mesruiyetini
artiracaktir.

Sayistay ve Barolar’dan gelen adaylarin direk Meclis Genel Kurulu’nda oylanmasi
yetersiz bir yontemdir. Daha dogru olan her uc adayin Meclis Adalet komisyonu uyeleri
tarafindan televizyonda canli yayinlanan bir surecte mulakata tabii tutulmasi, adaylarin
gecmislerinin ve ozelliklerinin medyada tartisilmasi, ve neticede milletvekillerinin
adaylar hakkinda olusan kisisel kanaatleri isiginda oy vermeleridir. Meclis’in onculuk
edebilecegi boylesi bir seffaf ve demokratik surec, AYM’nin diger ondort uyesinin secim
surecinin seffaflasilmasina da ornek teskil edebilecektir.

