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Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde türban yasağının kaldırılmasına ilişkin AKP ve 
MHP tarafından yapılan Anayasa değişikliğini, 5 Haziran 2008'de hem reddetti hem de 
yürürlükten kaldırdı.  
 
Böylece,  
- Devlete egemen ve etkin gücün, dinsel simgelerin ve kuralların olamayacağına;  
- Siyasal bir simge olan türbanın, artık, başta üniversiteler olmak üzere, tüm  
  kamusal alanlarda takılamayacağına;  
- Kişinin iç inanç dünyasının düzenleyicisi olan dinin, devlet işlerinde söz sahibi  
  olamayacağına; 
- Çağdaş değerlerin ve hukukun yerine geçerek yasal düzenlemelerin kaynağı ve  
  dayanağı olamayacağına ilişkin  gerekçeleriyle,  
Yüksek Mahkeme'nin 7 Mart 1989'da, 1'e karşı 10 oyla almış olduğu kararı, 2'ye karşı 9 oyla 
bir kez daha onaylamış oldu. 
 
Anayasa, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini, tüm çağdaş nitelikleriyle gerçekleştirme 
çabasının kaynağı ve dayanağıdır. 
Anayasa hükümleri, Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını, idare makamlarını, kurum, 
kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.  
Anayasa Mahkemesi'nin yetki ve görevlerinden birisi ise, Yasama organı kararlarının, 
çıkardığı yasaların; Yürütme organının tasarruflarının genel olarak Anayasa'ya ve (değil 
değiştirmek, değiştirilmesinin teklif edilmesi bile mümkün olmayan) Anayasa'nın ilk 4 
maddesine aykırı olup olmadığını saptamak ve karar vermektir. 
Bu bağlamda, Yüksek Mahkeme gerekli kararı vermiş ve "türban konusunu" Türkiye'nin 
gündeminden kaldırmıştır. 
 
Bilindiği üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM), 3 Haziran 2008'de, türban 
konusunda aynı yönde bağlayıcı bir karar alarak; türban ve benzeri dinî simgelerin 
yasaklanmasının insan hakları ihlâli kapsamına girmediğini, dolayısıyla da Türkiye'de 
kamusal alanda uygulanmakta olan türban yasağının yerindeliğini onaylamıştır. 
 
Tartışma ortamının çatışma ortamına dönüştürüldüğü; inatlaşmanın gittikçe tehlikeli boyutlara 
ulaştığı; çağdaş demokrasilerde tanık olunmayan bir düzeyin egemen olduğu ve Millî 
İrade'nin doğru yorumlanmadığı  bugünkü Türkiye'de,  
- Devletin yarınının, yarınki seçimlerden önde tutulması gerektiğinin bilincinde olan ve  
- Kuvvetler ayrılığı açısından Yargı organının önemini ve gerekliliğini içine sindirebilmiş 
olan her siyasal parti, kurum, kuruluş ve kişinin, Yüksek Mahkeme'nin kararına saygı 
duymasını; beyanlarında sağduyulu davranmasını; tüm ulusal medya kuruluşlarının da bu 
konuda daha duyarlı ve ölçülü olmasını diliyoruz… 
 
Bu bağlamda, devletin zirvesindeki yöneticilere, kamusal alan ile kişisel alan arasındaki 
farkı somut olarak benimsediklerini ortaya koymalarının önemini ve de halkımıza örnek olma 
görevlerini anımsatmak isteriz…  
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