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Covid-19 salgını
 sebebiyle hayatını 
kaybeden bütün
vatandaşlarımızı

saygıyla anıyoruz...
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Başlarken…
İkinci Yüzyıl Dergisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yap-
tığı ve bütün delegelerin oybirliği ile kabul edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname-
si”nin 13 maddede özetlenen temel görüşlerini kamuoyuna taşımak, bu yaklaşımları 
farklı bakış açıları ile tartışmak ve hayata geçmesine katkı sağlamak amacıyla hem 
yazılı hem de dijital ortamda yayınlanan bir siyasi fikir dergisidir… 

İkinci Yüzyıl Dergisi’nin ilk sayısında “Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokra-
tik Parlamenter Sistem” masaya yatırıldı, konu bir çok açıdan ele alındı. Bu sayıda 
İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nin siyasi olarak neyi hedeflediğini ele almak için 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geniş bir söyleşi yaptık.

Söyleşide “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi Türkiye’yi düşünen herkesi kapsıyor. 
Bu çağrı toplumun her kesimine kolektif bir çağrı, bütün herkesi hem duyarlılığa, 
hem de çözüm ortaklığına davet ediyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, ”demokrasi için mü-
cadele sadece bir ülke için değil, bütün dünya için 21. yüzyılın en önemli siyasi mü-
cadelesidir. Eşitliği, adaleti, insan haklarını geliştireceksek demokratik standartları 
mutlaka geliştirmek zorundayız. Demokrasi bütün ülkelerin ortak sorunu olmalı” 
vurgusu da yaptı…

CHP’nin yazılı belgelerinden derlediğimiz “Demokrasi, anayasa, parlamenter sistem 
ve yargı için CHP Ne Diyor” bu sayıda CHP’nin resmi görüşlerini yansıtırken,  Yunus 
Emre, Burak Cop, Şule Özsoy Boyunsuz ve Burak Bilgehan Özpek “Yuvarlak Masa 
Toplantısı”nda parlamenter demokratik sistemi masaya yatırdılar…

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Örgütlü toplum demokratik Türkiye” başlıklı 
makaleyi kalem alırken, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Can Güleryüzlü basın 
özgürlüğünü “Günümüzde toplumsal mücadelenin en önemli halkası, basın özgür-
lüğüdür” başlığıyla kalem aldı…

Anayasa yazıları ile çok önemli belirlemelerin altına imza atan akademisyen Mu-
rat Sevinç bu sayıda 2017 referandumunun sonuçlarından hareketle “Nisan 2017’de 
kaybettiğimiz ne idi” sorusunun cevabı yazdı… 

Yine bu sayıda, Ömer Faruk Gençkaya “Popülist yönetimler çağında parlamentonun 
güçlendirilmesi”, Burak Cop, “Akademik özgürlükler halk için lüks mü, yaşamsal mı”, 
Alican Özer, “İkinci Yüzyıl’da dijital dünya üzerine”, Ümit Alan, “İkinci Yüzyıl’da yeni 
medya uygulamaları nasıl ele alınmalı”, Necdet Saraç “21. Yüzyıl’da yeniden sosyal 
demokrasi” başlıklı yazıları kalem aldılar…

Önerilerinizi, eleştirilerinizi, katkılarınızı bekliyoruz…

İkinci sayıda buluşmak dileğiyle…

Yayın Kurulu
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CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu: 
Tek kişinin iktidarını ortak bir 
iktidara dönüştürmek istiyoruz!



7Mayıs | 2021

ikinciyuzyildergi

“Demokrasiyi savunan herkesi peşinen ken-
di dostlarımız olarak kabul ediyoruz, çünkü şu 
anda Türkiye bir sivil darbe dönemi yaşıyor ve 
Türkiye’nin bu sivil darbeden süratle kurtulması 
gerekiyor… Bir dikta yönetimini belki de dünya 
siyaset tarihinde ilk kez sandığa giderek yene-
ceğiz, devr-i sabık da yaratmayacağız. Çünkü 
demokrasiyi savunanlar ya da demokrasiyi ge-
tirme iddiasında olanlar kinle, öfkeyle hareket 
etmezler. Dolayısıyla demokrasi aslında kinle, 
öfkeyle değil; akılla, bilimle, bilgiyle, saygıyla, 
erdemle hareket eden insanların alanıdır…”

BU ÇAĞRI TÜRKİYE’Yİ DÜŞÜNEN HERKESE!

Sayın Genel Başkanım birinci sorumuz 
şu; Cumhuriyet Halk Partisi 37. Kurultayı’nda 
yayınlanan sonuç bildirisinin başlığı “İkinci 
Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ydi. ‘‘Cumhuri-
yeti, demokrasi ile taçlandıracağımıza söz 
veriyoruz’’ diye biten bu beyannamede he-
def kitlesi kimleri kapsıyor, beyanname ile 
asıl olarak neyi hedefliyorsunuz? Bu çağrı 
kime?

Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetin birin-
ci yüzyılında hem siyaset dünyasında hem 
de ekonomide büyük çalkantılar oldu. İkinci 
Dünya Harbi yaşandı. İkinci Dünya Harbi son-
rası İnönü ile çok partili yaşama geçildikten 
sonra İnönü 1950’de seçimleri kaybedince 
demokrasiyi içine sindirdiği için iktidarı ra-
hatlıkla Menderes’e teslim etti. ‘‘Madem hal-
kın tercihi bu yönde gerçekleşti, dolayısıy-

la biz de iktidarı kazanlara teslim edelim’’ 
dedi…

1950’de iktidara gelen Menderes Hükü-
metleri zaman içinde ekonomiyi iyi yönete-
mediler, iç politikada ve dış politikada belli 
zaaflar ortaya çıktı, iktidarı vermemek için 
yan yollara saptılar. Bu sürede Cumhuriyet 
Halk Partisi çok büyük bedeller ödedi. İnö-
nü’nün Kayseri’ye giderken taşlanması, ba-
şının yarılması; Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
mal varlıklarına el konulması; Tahkikat Ko-
misyonları; Genel Sekreter Kasım Gülek’in 
Karadeniz’de gözaltına alınarak Ankara’ya 
getirilmesi, tutuklanması gibi pek çok olay 
yaşandı. Sonra arkadan 1960 darbesi oldu. 
Özellikle 1960’ların ikinci yarısından sonra 
gençlerin siyasette biraz daha aktif olmala-
rı, siyaset dünyasında daha geniş ve daha 
kapsamlı yer alma istekleri ve Türkiye’nin 
bağımsızlığı, çağdaşlaşması konusundaki ta-
lepleri öne çıktı. Arkasından da “1960 Ana-
yasası’nın bize bol geldiği” söylemleri öne 
çıktı ve 12 Mart 1971 darbesi oldu…

Yaşanan buhranlar, darbeler, darbeler-
den sonra siyasal idamlar birbirini takip etti. 
1971’de, 1980’de gencecik çocuklar idam 
edildi, toplum çok büyük acılar yaşadı, dola-
yısıyla birinci yüzyılda demokrasiyi tam an-
lamıyla yerleştiremedik… Bir yüzyılı acısıyla 
tatlısıyla geride bıraktık ve bugün Türkiye’de 
demokrasi taleplerinin ayyuka çıktığı bir dö-
nemi yaşıyoruz. Geçtiğimiz koca bir yüzyıl-

İkinci Yüzyıl Dergisi’nin ilk sayısında CHP’nin 37. Kurultayı’nda bütün delegelerin oy birliği 
ile kabul edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nin genel çerçevesini, hedeflerini ve 
tabi ki hedef kitlesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuk. Zoom üzerinden 
gerçekleşen ve Kılıçdaroğlu’nun parlamenter sistemden, parti içi demokrasiye, katılımcılık-
tan yeni uygarlık tartışmalarına kadar bir çok konuda çarpıcı belirlemeler yaptığı söyleşiyi 
Alican Özer, Burak Cop, Düzgün Arslantaş, Ferhat Öz, Hüseyincan Güner, Kerem Kılıçda-
roğlu, Melih Morsünbül, Necdet Saraç, Şenol Arslantaş ve Yunus Emre gerçekleştirdi. 
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dan aldığımız dersleri, yapılan hataları ikinci 
yüzyılda tekrar etmemek ve birlikte inşa et-
tiğimiz Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandır-
mak için hep birlikte demokrasi hedefinde 
buluşmamız gerekiyor. 

Biz, İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’n-
de önce Türkiye’nin demokrasi, ekonomi, 
eğitim, toplumsal barış ve dış politikadan 
oluşan beş temel sorununu ortaya koyduk. 
Bu beş temel sorunu bir şekilde çözmemiz 
gerekiyor, çünkü bu beş temel sorun aynı 
zamanda geleceğimiz açısından da bir var-
lık sorunudur İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanna-
mesi’nde bu sorunları nasıl çözeceğimizi 13 
maddede özetleyerek topluma bir çağrıda 
bulunduk.

Bu çağrımızın hedef kitlesi Türkiye’yi dü-
şünen herkesi kapsıyor. Siyasetle ilgilenen, 
günlük yaşamı içinde sıcak siyasetle ilgilen-
meyen ama gidip sandıkta oy kullanan her-
kesi. Esnafını da, apartman görevlisini de, 
üniversitedeki hocayı da, avukatı da, doktoru 
da… Bu çağrı aslında toplumun her kesimine 
kolektif bir çağrı, yani toplumun her kesimini 
hem duyarlılığa davet ediyoruz, hem de çö-
züm ortaklığına…

Bu çağrıya cevap vermek için herkesin 
CHP’li olması şart olmadığı gibi, oy kullana-
cak herkesin de CHP’ye oy vermesi şart de-
ğil. Biz demokrasi isteyen herkesin yan yana 
gelmesini istiyoruz. Cumhuriyeti, demokra-
siyle taçlandıralım dolayısıyla demokratik 
standartları, -bugün en yüksek demokratik 
standartları yaşama geçiren topluluk olarak 
Avrupa Birliğini kabul ediyorsak- Avrupa 
Birliği standartlarına getirelim, ondan son-
ra oturur yine ekonomi açısından da sosyal 

politikalar açısından da farklı görüşlerimizi 
konuşuruz…

DİKTA YÖNETİMİNİ SANDIKTA YENECEĞİZ!

Demokrasi sürekli gelişen bir kavram. O, sü-
rekli gelişen kavrama bütün siyasi partilerin, 
sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşları-
nın ayak uydurması lazım. Dolayısıyla örne-
ğin düşünce özgürlüğü diyorsak; düşünce 
özgürlüğünün önündeki bütün engellerin 
kaldırılması lazım. Sivil toplum örgütlerinin, 
meslek kuruluşlarının, üniversitelerin daha 
özgür ve özerk kuruluşlar haline dönüşmesi 
lazım. Demokratikleşmeye böyle bakmamız 
gerekiyor, aksi halde alanı çok daraltmış olu-
yoruz. Ben o nedenle ‘‘dostlarımız’’ derken 
apartman görevlilerini de, manavı da, esnafı 
da, sanayiciyi de, kobiciyi de, üniversitede 
ders veren hocayı da, baroları da, bütün bun-
ların hepsini dostlarımız olarak görüyorum. 
Demokrasiyi savunan herkesi peşinen kendi 
dostlarımız olarak kabul ediyoruz. Çünkü şu 
anda Türkiye bir sivil darbe dönemi yaşıyor 
ve Türkiye’nin bu sivil darbeden süratle kur-
tulması gerekiyor. Bu dönemden kurtulma-
nın yön,temi de demokratik koşullar içinde 
olmalı,  yani sandık gelecek oyumuzu kulla-
nacağız ve biz demokrasiyi bu ülkeye tekrar 
getirmiş olacağız. Ben bunu bazen şöyle de 
yorumluyorum; bir dikta yönetimini belki de 
dünya siyaset tarihinde ilk kez sandığa gide-
rek yeneceğiz. 

Belli çevrelerde farklı algılar ya da kuşku-
lar var. Birincisi, “Sandığa gideceğiz ama bu 
adamlar seçim sandığı getirmezler.’’ İkinci 
kaygı, “Bu adamlar biz oy kullansak ve ço-
ğunluğu alsak dahi gitmezler. ’’ Bu çok teh-
likeli bir algı aslında. Bu algıyı beslemek ya 
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da bu algının beslenmesine yönelik söylem-
ler de son derece tehlikeli. Evet, biz sandığa 
gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, demokra-
tik yollarla, yöntemlerle bu kişileri göndere-
ceğiz!

DEMOKRASİ KİNİ VE ÖFKEYİ REDDEDER

Bazı çevrelerde ise başka bir kaygı var; 
‘‘Siz gelince hesap mı soracaksınız? Devr-i 
Sabık dönemi mi yaratacaksınız?’’ Evet böy-
le bir kaygı var ama şunu özellikle ifade edi-
yorum, böyle bir kaygıya kimsenin kapılması-
na gerek yok. Çünkü demokrasiyi savunanlar 
ya da demokrasiyi getirme iddiasında olan-
lar kinle, öfkeyle hareket etmezler. Yani eğer 
siz kinle ve öfkeyle hareket ederseniz iktidarı 
aldıktan sonra, o zaman sizin de demokrat-

lığınız tartışılır. Dolayısıyla demokrasi aslın-
da kinle, öfkeyle değil; akılla, bilimle, bilgiyle, 
saygıyla, erdemle hareket eden insanların 
alanıdır. Demokrasiyi böyle savunuyoruz biz. 
Bir kişi hata yapmışsa bu ülkenin bağımsız 
kurumları vardır, o bağımsız kurumlar gider-
ler inceleme yaparlar. Varsa bir şey, cezasını 
keserler. Norveç’te “Salgın koşullarında on 
kişiden fazla insan bir araya gelmeyecek.’’ 
diye karar alınmış. Başbakan, doğum gününü 
kutlamak için on üç kişi davet etmiş ve Nor-
veç polisi gidip başbakana cezayı rahatlıkla 
kesmiş. İşte demokrasi dediğimiz tam da bu! 
Trump’tan sonra Amerika’da Pentagon’un 
yayınladığı bir bildiri vardı; “Ordu demok-
rasinin yanındadır” diye, yani gücün yanın-
da değil, demokrasinin yanında, yani halkın 

yanındadır diye. Böyle bakmak gerekiyor… 
Dolayısıyla kin, öfke, intikam duygusuyla 
hareket etmeyeceğimizi her yerde her or-
tamda ifade etmeliyiz. Ben, 15 Temmuz’dan 
sonra Parlamento’da yaptığım konuşmada 
hükümete o dönem de çağrı yapmıştım; bize 
yakışanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ya-
kışanı darbe girişiminde bulunanları bağım-
sız yargıda ve ön yargılardan uzak yargılan-
maları gerektiğini söylemiştim. Yani intikam 
duygusuyla hareket edilmemeli, çünkü polis 
bazılarına işkence yapmıştı ve sanki çok iyi 
bir şey yapmış gibi bunları da sosyal medya 
hesabında paylaşmıştı. “Bunun darbecile-
re karşı verilecek olan mücadelede Türki-
ye’nin elini zayıflatacağını, bundan özenle 
herkesin kaçınması gerekir.” demiştim. Do-
layısıyla ‘‘Demokrasi, hukukun üstünlüğü ne 

ise onun gereğinin yapılması lazım’’ diye 
düşüncelerimi aktarmıştım…

UZLAŞMA KÜLTÜRÜ DEMOKRASİNİN ÖN 
KOŞULUDUR!

Sayın Genel Başkanım, İkinci Yüzyıla Çağrı 
Beyannamesi’nde beş konu başlığı zikretti-
niz; Demokrasi, ekonomi, dış politika, eğitim 
ve toplumsal barış. Ve bu beş temel sorun-
dan bahsettikten sonra şöyle bir ifade kul-
landınız; ‘‘Bu sorunlar reform iradesi altında 
toplanmış geniş bir mutabakatla çözülür’’ 
bunun kapsamını size sormak isterim. Bu so-
runların çözümüne dair demokrasi güçlerinin 
genel bir mutabakatla bir siyasi program or-
taya koymasından mı söz ediyorsunuz yoksa 
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bir ileri adım daha atıp bizzat iktidarın yani 
AKP sonrası iktidarın kendisinin çok paydaşlı 
olacağını mı kastediyorsunuz? Nasıl bir ikti-
dar modeli kurguluyorsunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Bunun iki ayrı yanıtı var. 
Teorik olarak diyelim ki herhangi bir parti 
tek başına iktidar olduğunda demokrasi ko-
nusunda paydaşlarıyla birlikte ne yapmayı 
düşünüyorsa tek başına iktidara geldiğinde 
de aynı şeyi yapmalı. Paydaşlarla beraber 
iktidar olduğumuzda ise, demokratik stan-
dartları nasıl yükseltebileceğimizi, o ülkede-
ki sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, 
sendikalar, üniversiteler ile bir araya gelerek 
var olan sorunları nasıl çözeceğimizi konuş-
malı ve bir ön mutabakat sağlamalıyız. 
Siyaset kurumu yani iktidar, ön mutabakatta 
anlaştığı konularda yasa çıkarırken veya ya-
sada değişiklik yaparken tartışmanın tarafı 
olan kuruluşlar komisyonlara davet edilecek, 
komisyonlarda bu kişiler dinlenecek, sivil 
toplum örgütlerinin görüşü alınacak, konu 
yasalaşıncaya kadar bütün bu ilgili tarafların 
dinlenmesi sağlanacak, çünkü onların görüş-
leri değerli…

Şimdi, yüzde elli artı birle iktidar olabili-
yorsunuz ve iktidar, üzülerek ifade edeyim 
tek kişinin iktidarı oluyor bugünkü yapı için-
de. Ama biz tek kişinin iktidarını bütün pay-
daşlarla beraber ortak bir iktidara dönüş-
türmek istiyoruz. Üstelik mevcut anayasa 
ve yasalar böyle bir yetkiyi vermesine kar-
şın o yetkiyi tek kişinin kullanmasını değil, 
paydaşlarla birlikte müşterek kullanmayı ve 
Bakanlar Kurulunu da Anayasa değişinceye 
kadar geçmişteki Bakanlar Kurulu gibi yani 
bakanların gerçek bakan olacağı ve liyakat 

esasına dayanan güçlü bir bürokrasiyle bera-
ber Türkiye’nin sorunlarını masaya yatıracak 
ve çözeceğiz. 

Bizim ‘‘Millet İttifakı’’ dediğimiz ittifakın 
demokrasi paydasında ortak bir söylemimiz 
var; ‘‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”. 
O sistemi hayata geçirmek gerekiyor. Peki, 
bu kolay olur mu? Eğer diyelim ki tek başı-
na CHP iktidar olduğunda ve parlamentoda 
da yeterli sayıda milletvekili olduğunda bu, 
kolay olur tabi. Ama parlamentoda çoğunlu-
ğumuz var ve cumhurbaşkanı da bir CHP’li, 
dolayısıyla ‘‘Biz bütün paydaşları bir tarafa 
atalım, biz tek başımıza bunların hepsini 
yapalım’’ derseniz bana göre bu yanlış olur. 
Bütün tarafların sürece katılması lazım, bize 
oy vermeyen tarafların da bu sürece katılma-
sı lazım. Örneğin, 1961 Anayasası hazırlanır-
ken Demokrat Parti’ye oy veren çevreler tü-
müyle devre dışı bırakıldı ve dolayısıyla onlar 
1961 Anayasası’nı hiç içlerine sindiremediler, 
bu büyük bir hataydı. Oysa onlar da anaya-
sa değişiklikleri sürecine dahil edilebilselerdi 
belki çok daha farklı bir tablo ortaya çıkardı. 
Biz, dayatmayla değil, oy çoğunluğumuzla 
da değil, aklımızla, inancımızla, demokrasiye 
olan inancımızla bu sorunu çözmek zorun-
dayız ve beraber çözmek zorundayız. Sis-
tem, bir uzlaşma kültürüyle dönüştürülebi-
lirse o zaman savunduğumuz demokrasiyi 
gerçek anlamda bu ülkeye getirmiş oluruz. 
Dolayısıyla bu anlayış bizi güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme götürecektir. Ak Partili 
milletvekilleri de bize oy verecekler. “Evet, 
haklısınız” diyecekler, “Güçlendirilmiş par-
lamenter sisteme geçelim” diyeceklerdir. Ve 
işte o zaman biz anayasa değişikliğini parla-
mentoda Millet İttifakı çoğunluğu sağlamasa 
bile Ak Parti’nin vereceği destekle güçlen-
dirilmiş parlamenter sistemi inşa edebiliriz. 
Ben buna inanıyorum. Çünkü orada sağ du-
yulu olan çok sayıda Ak Partili milletvekili-
nin bugün getirilen sisteme ciddi eleştirileri 
olduğunu biliyorum. Ama o eleştiriler kapalı 
kapılar ardında yapılıyor, cesaret edip rahat-
lıkla bunu ifade edemiyorlar… 

ANAYASA BÜTÜN TOPLUMSAL KESİMLER-
LE BİRLİKTE YAZILIR!

Sayın Genel Başkanım, güçlendirilmiş par-
lamenter sistemden bahsettiniz, olası bir 
erken seçimde ya da 2023 seçimlerinin ana 
konusu olduğu için özellikle bir kez daha si-
zin ağzınızdan duymak için sormak istiyoruz. 
Şimdi, Cumhur İttifakı bloğunda bir anayasa-
yı yani bugün mevcut sistemi revize edip ye-
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niden yola devam etme yönünde bir eğilim 
söz konusu. Muhalefet partilerinde de güç-
lendirilmiş parlamenter demokratik sisteme 
geçiş yönünde bir talep var. Beyanname-
deki vurgusuyla, gücünü milletten alan yeni 
bir anayasanın ve güçlendirilmiş demokratik 
parlamenter sistemin en belirleyici yanları 
neler olacaktır? 

Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı, ana-
yasada bir revize yapmak istediğini söylüyor. 
Ama anayasanın hangi maddesinde ve nasıl 
bir revizeye ihtiyaç duyduklarını bilmiyoruz. 
Biz o nedenle Erdoğan’ın yaptığı “parla-
mentoda anayasa değişikliğiyle ilgili bir uz-
laşma komisyonu oluşturalım, oraya bütün 
partiler gelsinler” önerisine de, aynı çağrıyı 
yapan Meclis Başkanı’nın çağrısına da soğuk 
baktık ve dedik ki ‘‘Önce siz Cumhur İttifakı 
olarak kendi aranızda oturun, anlaşın. Ba-
kalım siz neyi getirmek, neyi çözmek isti-
yorsunuz?” 

Biz “güçlendirilmiş parlamenter sistem” 
derken, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Par-
tisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti’yle de ko-
nuştuk. Bizim bu aşamada  oturup yeni bir 
anayasa yazmak gibi bir hedefimiz yok, bu 
çok da yanlış olur. Çünkü biz kendimiz otu-
rup kendimize özgü bir anayasa yazarsak o 
zaman haklı olarak diyecekler ki ‘‘Ya siz kar-
şı tarafın görüşünü hiç almadan hatta sivil 
toplumun bile görüşünü almadan oturup 
bir anayasa hazırlamışsınız, oysa karşı tara-
fın da görüşünü almanız gerekirdi.’’

Böyle düşünüyorsak o zaman hareket 
noktamız ne olmalı? Güçlendirilmiş parla-
menter sistem derken ilk hareket noktamızın 
ilkeler olması gerektiğini düşünüyoruz biz. 
İlkelerden yola çıkmalıyız. Eğer ilkeleri sağ-
lıklı belirleyebilir ve üzerinde uzlaşma sağ-
layabilirsek zaten anayasada yapacağımız 
değişiklikler de kendiliğinden büyük ölçüde 
ortaya çıkmış olacaktır. Örneğin, biz huku-
kun üstünlüğü diyoruz, yargı bağımsızlığı 
diyoruz. Yargı bağımsızlığını sağlayan ana 
unsur Hakimler Savcılar Kurulu. Biz bunun 
ikiye bölünmesini, Hakimler Kurulu ayrı Sav-
cılar Kurulu ayrı olsun ve savcı, duruşmada 
avukatla aynı düzeyde olsun istiyoruz. Yani 
yargıcın yanında savcı olmasın, çünkü birisi 
iddia makamı öteki savunma makamı dola-
yısıyla ikisinin de eşit olması gerekiyor. Sav-
cılar Kuruluna bakan başkanlık yapabilir ama 
Hakimler Kurulunda siyasi otoritenin olma-
ması gerektiğini, daha bağımsız olması ge-
rektiğini düşünüyoruz…

Medya özgürlüğünü savunuyoruz, med-
ya özgürlüğüyle ilgili belli kuralların, kısıtla-
rın gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Medya 
özgürlüğü ile ilgili olarak da örneğin öteden 
beri düşündüğümüz ama bir türlü gerçekleş-
tiremediğimiz, bütün medya çalışanlarının 
sendikalı olması gerektiği konusudur. Çünkü 
haberi yapan gazeteci patronuna karşı da 
bağımsız olabilmeli, sendikal güvencesi ola-
bilmeli… Basın İlan Kurumu gibi, RTÜK gibi 
kurumların tamamen medya özgürlüğüne 
destek verir tarzda, TRT’nin de aynı şekilde 
yeniden yapılandırılması gerekiyor. Mese-
la TRT’nin yasasında TRT’nin tarafsız yayın 
yapması öngörülüyor. Ama TRT’nin tarafsız 
olmadığını hepimiz biliyoruz. CHP haberle-
rini, bizim salı günü grup toplantılarını son 
derece sınırlı veriyorlar. Bunun da farkında-
yız ama dediğim gibi ilkeleri belirlerken o 
ilkelere uyacak kamu bürokrasisini de yetiş-
tirmeniz gerekiyor. O bürokrasinin de böyle 
tepeden, birilerinin arzusu ve isteği üzerine 
değil, belli alanda yetişmiş, bilgili, birikimli 
insanların gelip gerçekten o kurallara uygun 
hareket edebilecekleri bir atmosferi, bir ikli-
mi de yaratmanız gerekiyor.

MİLLETİN VEKİLİNİ MİLLET SEÇMELİ!

Yine ilkelerden birisi de şu; Güçlendirilmiş 
parlamenter sistemde biz “Milletin vekilini 
millet seçer” diye bir kavramı, bir cümleyi 
özellikle halk daha rahat anlasın diye ifade 
etmeye çalışıyoruz. Siyasi Partiler Yasası’nın 
değişmesi gerekiyor ve bu bağlamda ön se-
çimin zorunlu olması gerektiğine inanıyoruz. 
Böylece halk kendi milletvekilini kendi seç-
miş olacak, milletvekili, parlamentoda ra-
hatlıkla kendi partisinin belli konudaki poli-
tikalarını da çıkıp eleştirebilecektir. Böylece 
parlamento üzerindeki lider vesayeti de bü-
yük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. 

Bir diğer önerimiz de şu: “Türk hukuk 
sistemini, darbe hukukundan arındıraca-
ğız’’ diyoruz. Böylece 1971’de, daha sonraki 
aşamalarda ve 15 Temmuz’dan sonra Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle, AK Parti’nin çı-
kardığı yasalarla tahkim edilen darbe huku-
kunun hukuk sistemimizden arındırılması ge-
rekiyor.  

ORTAK BİR İLKELER BİLDİRGESİ VE TAK-
VİM AÇIKLAMALI!

Önerilerimiz bu ve buna benzer ilke-
ler üzerinde şekilleniyor. İlkeleri belirledik-
ten sonra bizim diğer Güçlendirilmiş Parla-
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menter Sistemi savunan partilerle bir araya 
gelmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için bir 
komisyon kuruldu, bu görüşmeler yapıldı, 
bizden de yüz on sayfalık bir rapor çıktı or-
taya. Bu raporu MYK’da görüşeceğiz, daha 
sonra da bunu Parti Meclisi’ne sunacağız. 
Tabi yüz on sayfalık bir metni kendi parti-
mizin içinde milletvekilleri, il başkanları, ilçe 
başkanları da okuyacaklar, sonra bu metni 
akademik çevrelerle, sivil toplum örgütleriy-
le paylaşacağız. Bütün bu değerlendirmeler-
den sonra bir, bir buçuk sayfayı geçmeyen 
bir ilkeler belirlemesi yapacağız. Bu ilkeleri 
biz, diğer partilerle de paylaşacağız. Diğer 
partiler örneğin bu ilkelerden bazılarına ‘‘Ya 
şu böyle olmalı, şu olmamalı onun yerine 
şu olmalı’’ diye düşünceler ifade edebilirler. 
Bütün partiler ilkeler konusunda uzlaştıktan 
sonra benim düşüncem, ki diğer partilerle 
henüz bunu paylaşmış değiliz, Millet İttifakı 
veya Demokratik İttifak veya Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistemi savunan ittifak da diye-
biliriz buna, ortak bir ilkeler bildirgesi hazır-
layabiliriz. Belirlenen ilkeleri savunan partiler 
bu ilkelerin altına bir imza atarlar, bu imza 
atıldıktan sonra bunu kamuoyu ile paylaşma-
mız lazım. Yani “biz iktidar olduğumuzda, 
50+1’le iktidar olduğumuzda bu ilkeleri be-
lirleyeceğiz, hayata geçireceğiz” demeliyiz. 
Burada önemli olan başka bir konu daha var. 
Diyelim ki ilkeleri belirlediniz, gayet güzel bir 
metnin altına imza attınız, cumhurbaşkanı-
nı seçtiniz, Cumhurbaşkanı geldi koltuğuna 
oturdu, ‘‘Ne kadar güzel!’’ dedi ya ‘‘Bütün 
yetkiler bende, ne demek bir de güçlendi-
rilmiş parlamenter sistem? Oh ne kadar gü-

zel, her talimatım yerine geliyor’’ derse ne 
olacak? Dolayısıyla bizim bir de takvim açık-
lamamız lazım. Güçlendirilmiş parlamenter 
sistemi savunan partilerin ilkeler yanında bir 
de geçiş takvimini açıklamaları lazım. “Biz, 
iktidar olduğumuzda şu şu ilkeleri haya-
ta geçireceğiz şu takvim içinde.” Anayasa 
değişikliğini şu süre içinde yapacağız parla-
mentoda çoğunluğumuz yoksa hemen der-
hal referanduma gideceğiz. Eğer AK Parti ve 
MHP onlar da destek veriyorlarsa ya da par-
lamentoda ittifakın dışında olan siyasi par-
tilerde buna destek veriyorlarsa süratli bir 
şekilde süreci gerçekleştirebileceğiz, anaya-
sa değişikliği olacak. Arkasından Başbakan 
arkasından hükümet kurulacak, parlamento 
eski parlamento olmayacak, ön seçimle mil-
letvekilleri gelecek dolayısıyla milletvekil-
leri kendi alanında kendi illerinde çok daha 
fazla çalışacak, tek adam rejimi olmayacak, 
sorunlar parlamentoda rahatlıkla, özgürce 
tartışılabilecek. Bütün bu ortam bir şekliyle 
yaratılabilir, düşüncem bu. Bu olduğu taktir-
de güçlendirilmiş parlamenter sistemi halka 
çok daha rahat çok daha iyi ve inandırıcı bir 
dille anlatabiliriz.

İLGİLİ TARAFLARI KATMADAN YASA YAPI-
LAMAZ!

Özellikle son dönemlerde şunu görüyoruz 
hükümet bir sağlık paketi açıklayacak ya da 
pandemi yönetimi konusunda örneğin Türk 
Tabipleri Birliği’nden görüş almıyor ya da bir 
ekonomi paketi açıklanıyor, sendikalardan 
görüş alınmıyor ya da en son sendikalardan 
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görüş alınıyor. Hem yasa hazırlıklarında, hem 
de medya başta olmak üzere meslek kuru-
luşları için özgürlüklere beyannamede de, 
konuşmalarınızda da sıklıkla vurgu yapıyor-
sunuz. Ayrıca katılımcılığı da sıklıkla günde-
me taşıyorsunuz. İkinci yüzyılda iktidara katı-
lımda nasıl bir temsiliyet hayal ediyorsunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Siyasi temsil tabi çok 
önemli. Katılımcı demokrasi diyorsak top-
lumla ilgili bir düzenleme yaptığınız zaman 
onun paydaşlarının görüşünü mutlaka almak 
zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız zaten 
sizin katılımcı demokrasi sözünüz havada 
kalır tümüyle. Bu konudaki düşüncemiz şu; 
şimdi normalde bir kanun teklifi veya kanun 
tasarısı hazırlanırken bürokrasi bunun diğer 
yasalarla olan ilişkisine bakar ve ilgili bakan-
lıklarla bir araya gelir ve bir taslak ortaya 
çıkar. Dünyanın bütün ülkelerinde devletin 
omurgasını şekillendiren bürokrasidir. Yani 
Japonya’da da böyledir, Papua Yeni Gine’de 
de böyledir. Çünkü bir milletvekilinin hazır-
layacağı bir kanun teklifinde diğer yasalarla 
ilişkisini kurması çok zordur. Milletvekili bü-
rokrasiden gelmiyorsa örneğin esnafsa veya 
bir sanayiciyse bu ayrıntıyı çok fazla da bil-
meyebilir. Kaldı ki bilmemesi ayıp da değil, 
zaten onun konusu değil bu. Ama bürokrasi 
bunun altyapısını siyasi otoritenin belirledi-
ği hedef doğrultusunda hazırlar. Ön çalışma, 
taslak ortaya çıktıktan sonra bu taslağın ilgili 
sivil toplum kuruluşlarına veya meslek kuru-
luşlarına sunulması lazım; “Biz böyle bir dü-
zenleme yapmayı düşünüyoruz, ne diyor-
sunuz?” diye. Genelde bunu bürokrasi şöyle 
yapar; bürokrasi ön çalışmayı yaparken ilgili 
sivil toplum örgütlerini ve meslek kuruluş-
larını davet eder bakanlığa ‘‘Böyle bir dü-
zenleme yapıyoruz ne diyorsunuz?’’ diye. 

O konuda ayrıca diyelim ki akademik dünya-
dan hocalarımız ya da bir hocamız veya beş 
hocamız veya on hocamız özel bir çalışma 
yapmış, doktora tezi vs. falan varsa ve alanı 
çok iyi biliyorsa o da davet edilir. Orada tas-
lak şekillendirilir ikinci aşamadır bu. Üçüncü 
aşama, hazırlanan taslak doğrudan doğruya 
ilgili bakana sunulur “Biz şu görüşü aldık do-
layısıyla şu çerçevede bir taslak  hazırladık, 
farklı düşünenler şunlar, onların da farklı 
düşünme gerekçesi bu” diye siyasi otorite-
ye sunulur. Bakanlar Kurulu’na da ilgili bakan 
sunuş yapar, imzaya açılır ve parlamentoya 
gider. Bugün kanun teklifleri saydığım aşa-
malardan geçerek hazırlanmıyor. Mutlaka ve 
mutlaka meclis iç tüzüğünün değiştirilerek 
meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuru-
luşlarının taslağın görüşülmesi aşamasında 
parlamentoda olma zorunluluğunu getir-
memiz lazım. Böylece örneğin sağlıkla ilgili 
bir yasa çıkarken TTB, Hemşireler Birliği gibi 
başka hangi birimler varsa bunların davet 
edilme zorunluluğu olur. Yani ihtiyari değil, 
iç tüzük bunları zorunlu kıldığı için bu kuru-
luşlar gelecekler ve ilgili yasa parlamentoda 
görüşülürken görüşlerini beyan edecekler. 
Bu olmadığı için CHP Milletvekilleri olarak 
biz şöyle yapıyoruz; teklif geldiği zaman 
kimi ilgilendiriyorsa diyelim ki orman köyle-
rini ilgilendiriyorsa onların bir derneği varsa 
derneklerine veya orman mühendisleri oda-
sına telefon ediyoruz ‘‘Böyle bir düzenleme 
var, ne diyorsunuz?’’ Onların görüşlerini bir 
şekliyle alıyor ve parlamentoda kanun tekli-
finin değiştirilmesine yönelik olarak önerge 
şeklinde veriyor, tartışma yapıyor ve görüş-
lerimizin tutanaklara girmesini sağlıyoruz. 
Ama çoğunluk eğer iktidardaysa ve iktidar 
kendi önerisinde direniyorsa, benimsemi-
yorsa zaten geçmiyor ve o önerge kalmış 
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oluyor. Dolayısıyla meclis iç tüzüğüne “yasa 
yapımına sivil toplum örgütlerinin, meslek 
kuruluşlarının katılması zorunludur’’ diye 
bir düzenleme koymak lazım. Böylece süreç 
her kesimin görüşünü beyan ettiği bir sürece 
evrilmiş olur, katılımcı demokrasi dediğimiz 
aslında biraz da budur…

MİLLETVEKİLLERİ TÜM ÜYELERİN KATILI-
MIYLA BELİRLENMELİ!

Sayın Genel Başkanım, mecliste meslekler 
dağılımına baktığımızda avukatların, doktor-
ların, mühendislerin genel çoğunlukta oldu-
ğunu görüyoruz ve bu toplumsal gerçeklikle 
çok bağdaşan bir şey değil. Öğrenciler, işçiler 
ve köylüler gibi toplumsal kesimlerin meclis-
te tam olarak temsil edilmediğini görüyoruz. 
Siz yeni dönemde nasıl bir temsiliyet öngö-
rüyorsunuz, buna ilişkin bir planınız var mı? 

Kemal Kılıçdaroğlu: Biz, 2015’te seçimi tü-
müyle birkaç yer hariç ön seçimle yapmıştık. 
Gelen milletvekillerinin % 70’i doktordu. Son 
seçimde ön seçim yapmadık şimdi milletve-

killerimizin büyük bir kısmı hukukçu. Tabi iki 
ayrı tablo var benim gördüğüm. Ön seçim 
yapıyorsunuz ağırlıklı doktor, ön seçim yap-
mıyorsunuz ağırlık hukukçulardan oluşuyor. 
Ön seçimi kimle yapıyorsunuz, doğal olarak 
üyelerinizle yapıyorsunuz. Burada önümüz-
deki temel sorun şu; üye yapınız! Eğer üye 
yapınız sağlıklıysa orada iyi sonuçlar elde 
edebiliyorsunuz, üye yapınız sağlıklı değilse 
sağlıklı sonuçlar elde edemiyorsunuz. Ne de-
mek bu? Onu da parti içi bir eleştiri olarak da 
ifade edeyim. Diyelim ki bir il başkanı gidip 
bütün akrabalarını partiye üye yapıyor, on-
ları aynı zamanda delege olarak seçtiriyorsa 

yapacağınız ön seçim sağlıklı olmaz. Bu acı 
tablo maalesef yaygın. Kaldı ki bu tablo sa-
dece bizim parti için değil, bütün partiler için 
geçerli olan en büyük handikaplardan birisi. 

Diğer yandan işçi, çiftçi için bir konten-
jan ayıramıyorsunuz, maalesef olmuyor. Bir 
başka gerçek de şu; siyasetle ilgilenenler 
daha çok belli bir entelektüel düzeyi yaka-
lamış olan insanlar. Onu da kabul etmemiz 
lazım. Yani hukukçular ağırlıklı olarak hem 
eğitimleri gereği hem karşılaştıkları olaylar, 
çözdükleri sorunlar, girdikleri davalar gereği 
siyasetle daha fazla ilgileniyorlar. Dolayısıyla 
siyasete talepleri daha yoğun olabiliyor. Ör-
neğin; bir sanayici çok fazla ilgilenmiyor, bir 
esnaf çok fazla ilgilenmiyor. Gidip oy kulla-
nıyor, onun zaten işi başından aşkın. Günlük 
yaşam mücadelesi veriyor. Siyasetten uzak 
veya sınırlı olduğu için bu toplumsal grupla-
rın parlamentoya yansıması da daha düşük 
oluyor. 

Temsiliyette diğer bir mesele cinsiyet ko-
tası. Örneğin bizde %35 cinsiyet kotası var. 

Geçenlerde 306 kadın örgütüyle bir toplan-
tı yaptım. O toplantıda %35 cinsiyet kotası 
olduğunu ama bunun sadece bizim partiyle 
ilgili olduğunu, bunun siyasi partiler yasası-
na girmesi gerektiğini belirttim. Toplantıda 
kadın örgütleri  ısrar ettiler kota %50 olsun 
diye. Bizde ‘‘Eğer bunu savunur ve bu konu-
da kadınları ikna ederseniz bizim için sorun 
yok’’ dedik. Bir düzenleme yaptık, bir kanun 
teklifi hazırladık hatta “fermuar sistemi ol-
sun” dediler, olur onu da yaparız ama bunu 
biz istiyoruz diye bu parlamentodan çıkmaz. 
Bütün kadınları ikna edeceksiniz ve bütün 
kadınlar, bütün siyasi partilere baskı yapar-
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larsa, benzer kanun teklifini örneğin AK Parti 
de, MHP de, HDP de, İYİ Parti de verirse ka-
rar oy birliğiyle de çıkabilir. Örneğin sigara 
yasağı oy birliğiyle çıktı parlamentodan, bu 
niye olmasın? Kendilerine, “eğer kadınlar bu 
konuda güçlerini gösterebilirlerse, “Bizim 
hakkımızı savunmayana biz asla oy verme-
yeceğiz!” diye bir sloganla yola çıkabilirler-
se, belki milletvekillerini ikna edebilirler diye 
söyledim kendilerine ve bunun dünyada da 
bir ilk olacağını dolayısıyla dünya demokrasi 
tarihine de Türkiyeli kadınların bir armağanı 
olacağını söyledim. Bu kanun teklifi çıkarsa, 
belki kadın işçi de, belki kadın çiftçi de gel-
miş olacak ve parlamentonun %50’si kadın 
olacak…

21. YÜZYILIN GELECEĞİ SOSYAL DEMOK-
RASİDE!

Sayın Genel Başkanım, bütün dünyayı et-
kisi altına alan pandemi koşullarında bulu-
nuyoruz. Ayrıca dünyada da, Türkiye’de de 
giderek derinleşen bir ekonomik kriz söz ko-
nusuyken siz “Dünyanın bütün demokratla-
rı birleşin” çağrısı yaptınız. Bu çağrıyla tam 
olarak neyi amaçladınız, neyi anlatmak iste-
diniz? Bunu hem ülkemiz hem de dünya açı-
sından açıklayabilir misiniz? Yani yeni dünya, 
yeni uygarlık nasıl şekillenecek? Düşüncele-
rinizi alabilir miyiz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Pandemi sürecinden 
bütün dünya etkileniyor. Pandemi günlük ha-
yatı etkiliyor, siyaseti etkiliyor, ekonomiyi et-
kiliyor. Etkilemediği bir alan yok aslında. Yani 
insanın hayatını da etkiliyor doğal olarak. Bu 
etkilenme içinde demokrasinin dayandığı ku-
rumlar çok güçlendirilmezse en rahat kaybe-
dilen demokrasi ve demokratik işleyiş oluyor. 
Yani bir kişi geliyor, demokratik kurumların 
tümünü işlevsiz hale getirebiliyor. Dolayısıy-
la baskıyla arzu ettiğini yapabiliyor, biz buna 
dikta yönetimi diyoruz ya da otoriter rejim 
diyoruz. Dünyada örnekleri var, bizde örneği 
var, Trump örneği var, Mondi örneği var Hin-
distan’da, Macaristan’da Orban var. Gelişme-
leri izledikçe ben, demokrasi konusunda bir 
ortak mücadelenin sadece bir ülke için değil, 
dünya için bir ortak mücadelenin verilme-
si gerektiğine inanıyorum. Hem insana hem 
çevreye duyulan saygı gereği bu mücadele-
nin verilmesi 21. yüzyılın en önemli siyasi mü-
cadelesidir. Marx geçmişte “Dünyanın bütün 
işçileri birleşin, zincirlerinizden başka kay-
bedecek bir şeyiniz yok” demişti. Şimdi ar-
tık işçi sınıfı Marx’ın yaşadığı dönemdeki işçi 
sınıfı değil. Mavi yakalılar var, beyaz yakalı-

lar var. Hatta patrondan çok daha fazla gelir 
elde eden “işçiler” de var. Diyelim ki bir bu-
luş yapıyor, o buluşla dünyanın gelirini elde 
edebiliyor. Hatta buna “Plütokratlar” diye 
yeni bir kavram da buldular, patrondan daha 
fazla kazanan işçi diye. Eşitliği, adaleti, insan 
haklarını geliştireceksek demokratik stan-
dartları mutlaka geliştirmek zorundayız. De-
mokrasi bütün ülkelerin ortak sorunu olmalı. 
Eğer bir ülkede demokrasi işlemiyorsa orada 
insan hakları ihlalleri vardır, çevre ihlalleri var-
dır. Dolayısıyla oradaki sorun aynı zamanda 
demokrasisi gelişmiş ülkeleri de etkilemeye 
başlar. Suriye olayı ne oldu? Suriye kan gö-
lüne dönerken oradaki insanlar demokrasisi 
gelişmiş ülkelere gittiler, gitmek istediler. Hiç 
kimse ”daha az gelişmiş ülkeye veya tota-
liter bir ülkeye gidelim” diye düşünmüyor. 
Yani dolayısıyla gelişmiş ülkelerin de kendile-
rine göre sorumlulukları var… 

Demokrasiyi savunmak aslında insan hak-
larını savunmaktır, yargı bağımsızlığını sa-
vunmaktır, özgürce yaşamayı savunmaktır, 
ekonomiyi savunmaktır. Herkesin belli bir 
gelir güvencesine kavuşması demektir. De-
mokrasiyi savunmak aynı zamanda sosyal 
demokrasiyi savunmaktır. 21. yüzyılda bu 
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yalizmle kapitalizm arasındaki bir ekonomik 
yapılanma gerekiyor, işte biz buna sosyal de-
mokrasi diyoruz.

Geçmişte sosyalist deneylerde de komü-
nist deneylerde de gördük insan hakları ih-
lallerinin çok olduğu rejimler vardı. Kapitaliz-
mi, vahşi kapitalizmi de gördük, orada insan 
haklarının alın terinin nasıl sömürüldüğünü 
de, onları da gördük. O halde artık 21. yüz-
yılda insanların ortak seslendirmesi gereken 
kavram bana göre “Sosyal Demokrasi”dir. 
Çünkü hem insanın geleceğini, kişiliğini, öz-
gürlüğünü güvence altına alıyorsunuz, sos-
yal devleti yaratarak ekonomik açıdan da 
güvence sağlıyorsunuz, hem de onun özgür-
ce düşünmesini, davranmasını, düşüncelerini 
ifade etmesini güvence altına alıyorsunuz. 
Bu bağlamda dünyanın bütün demokratları-
nın böyle bir felsefe etrafında birleşmesi ge-
rekir. Peki, dünyanın bütün demokratları bir-
leşip ne yapacaklar? Kendi ülkelerine sosyal 
demokrasiyi getirecekler yani hem demok-
rasiyi hem de insana ekonomik açıdan bir 
gelecek güvencesi vermeyi hedefleyecekler. 
İkisi yani hem demokrasi hem ekonomik sos-
yal güvence  beraber olduğu zaman bunun 
bir anlamı oluyor. İkisinin beraber yan yana 
gelmesinin yolu da “siyasetin saydamlaş-
ması, siyasetin halka hesap vermesi, siya-
setin zenginleşme aracı olarak kullanılma-
ması” gibi bazı kurallar var. O kurallar hep 
birlikte geldiği zaman bu olur. Biz nasıl güç-

lendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için 
temel ilkeler belirliyorsak, 21. yüzyılda bütün 
dünyada dünyanın bütün demokratlarını bir-
leştirecek, sosyal demokrasi için de temel il-
keler getirilmeli. Amerika için de bizim için 
de Rusya için de Güney Kore için de Kuzey 
Kore için de temel bazı ilkelerin getirilmesi 
gerekiyor. Bunu akademik çevreler tartışıyor, 
bu tartışmaya Türkiye’nin de katkıda bulun-
ması gerekir.

GELİR DAĞILIMINDA EŞİTLİK OLMAZSA 
OLMAZ!

Zaman zaman şunu ifade ediyorum ve 
diyorum ki “Almanya’da sosyal demokrat 
olmak çok kolay, Norveç’te, İsveç’te olmak 
çok kolay, Kanada’da olmak çok kolay. Ama 
asıl zorluk Türkiye’de.” Neden? Çünkü Tür-
kiye’de üç katmanlı bir toplum var: Bir, orta 
çağ koşullarında yaşayanlar var, gerçekten 
bu sadece Anadolu’nun ücra köşelerinde 
falan değil, İstanbul’da da var. Yani gidip 
gördüğünüz zaman orta çağda bile insanlar 
daha iyi koşullarda yaşıyordu diye düşünür-
sünüz. Ama 21. Yüzyılın Türkiye’sinde böyle 
bir katman var. Çok zor koşullarda gerçek-
ten insani olmayan koşullarda yaşıyorlar. 
İkinci katmanımız ise “Mavi ve beyaz yakalı-
lar”, bizler, ücretliler, asgari ücretliler, işte bir 
şekliyle çalışanlar, esnaf vesaire falan. Bir de 
üçüncü katmanımız var; İsviçre koşullarında 
veya Norveç koşullarında yaşayanlar yani 
kişi başına geliri 60 bin dolar, 100 bin dolar, 
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150 bin dolar olan bir katmanımız daha var. 
Bizim buradaki zorluğumuz şu: Üç katmanı 
nasıl yakınlaştırabiliriz? En üst katmandan 
vergi yoluyla paraları alacaksın, alt katmanın 
gelir dağılımını olabildiğince eşit hale getire-
ceksin ve bunun manivelası özellikle eğitim 
olacak. Ben Türkiye’deki sosyal demokrat-
lara düşen görevin Batı’daki sosyal demok-
ratlara göre çok daha fazla olduğunu, zor-
lukların çok daha fazla olduğunu biliyorum. 
Sosyal demokrat felsefeden yola çıkarak 
gelir dağılımını olabildiğince eşitleyebilirsek, 
dolayısıyla üç katmanı yakınlaştırabilirsek 
dünya siyaset tarihine önemli bir katkıda bu-
lunacağımıza inanıyorum. Bu süreci aşmak 
ve geliştirmek için ekonomi alanında da siya-
set alanında da yeni kavramlar üretebilmeli, 
yeni şeyler söyleyebilmeliyiz. Bunları yapa-

bilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Türkiye’de bu 
kapasite var aslında, akademik dünyada bu 
kapasite var, bunları yapma gücümüz de var. 

Bizim geliştirmeye, içini doldurmaya ça-
lıştığımız bir kavram var. “Sosyal Bilgi Eko-
nomisi” yani teknolojinin yaygınlaşması, bil-
ginin yaygınlaşması, sosyalleşmesi ve kişinin 
yaşam düzeyinin hızla yükselmesi... O kav-
ramın içini doldurmaya çalışıyoruz. “Yüksek 
yetenek inşası” yine içini doldurmaya çalış-
tığımız bir kavram.

Bütün mesele şu: düşünmek için biraz 
daha fazla zaman ayırmalı, yaşanan sorun-
ları biraz daha net görmeli, analiz etmeli ve 
klasik bakış açımızı değiştirmeliyiz.
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CHP Ne Diyor?
Necdet Saraç hazırladı:
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İnsanı merkeze alan, demokratik laik bir hu-
kuk devletini hedefleyen Cumhuriyet Halk 
Partisi, Parti Programı başta olmak üzere, 
bütün seçim bildirgelerinde “demokrasi, 
anayasa ve parlamenter sistem” önermele-
rini öne çıkarmış, 26-27 Temmuz 2020 tari-
hinde yapılan 37. Kurultay sonunda oy birliği 
ile yayınlanan “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyan-
namesi”nin birinci maddesini de bu başlıklar  
temel hedef olarak belirlenmiştir.
37. Kurultay’ı “iktidar yürüyüşünü başlatan 
Kurultay” olarak nitelendiren CHP bu ku-
rultayı aynı zamanda “çevreyi tahrip eden, 
emeği vahşice sömüren, bütün insanlık de-
ğerlerini ayaklar altına alan, sadece kendi-
sini ve yakın çevresini refaha kavuşturan sö-
mürü düzenini değiştirme Kurultayı” olarak 
da değerlendirmiştir. Nitekim bu yaklaşıma 
uygun olarak Kurultayda yayınlanan “İkinci 
Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nde “Yeni bir 
Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokratik Par-
lamenter Sistem” vurgusu öne çıkarılmıştır 
ve bu temel hedef CHP belgelerine şöyle 
yansımıştır:

HUKUK DEMOKRASİNİN GÜVENCESİDİR
(CHP Parti Programı)

“CHP, sosyal demokrat kimlikli bir parti ola-
rak; Çoğulculuk ve katılımcılığı, İnsan Hak-
larını, özgürlük ve hukuk devleti kurallarına 
sahip çıkmayı, Azınlık haklarına saygıyı, Eşit-
lik ve adalet ilkelerini, Dayanışmayı, Barış ve 
hoşgörüyü, Emeğin önceliği ve bütünlüğü-
nü, Çevrenin ve doğanın korunmasını, Yani 
sosyal demokrasinin çağdaş evrensel değer-
lerini her koşul ve ortamda sahiplenir, politi-
kalarında rehber olarak  değerlendirir.
CHP güçlünün değil hukukun üstünlüğünü 
savunur. Hukukun, adaletin saygınlığı, taraf-
sızlığı, bağımsızlığı demokrasinin güvence-
sidir. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğünü 
kabul eden, vatandaşların tarafsız yargının 
güvencesi altında bulunduğu, devletin ey-
lem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi 
olduğu bir yönetim biçimidir. CHP, ülkede 
hukukun üstünlüğünü egemen kılmaya ka-
rarlıdır. Bu anlayışla evrensel hukuk ilkelerine 

dayalı bir hukuk devleti anlayışının ve yargı 
bağımsızlığının bütün koşullarıyla sağlan-
ması hedefimizdir. Herkesin Kanun önünde 
eşitliği ilkesi koşulsuz olarak uygulanacak-
tır… Kişilerin devlet tarafından eşit olarak ko-
runması esastır. Demokrasi, çoğunluktakiler 
kadar azınlıktaki düşüncelerin ve inançların 
da korunmasını öngörür…”

ÖZGÜR YURTTAŞLAR CUMHURİYETİ
(CHP 2018 Seçim Bildirgesi)

“Cumhuriyet Halk Partisi güçlendirilmiş par-
lamentoya, sosyal devlete ve insani geliş-
meye en yüksek değeri veren partidir. CHP, 
çoğulcu demokrasiyi ve insani kalkınmayı 
birbirinden ayrılmaz iki hedef olarak belirle-
miş öncü partidir…
Cumhuriyet Halk Partisi, tüm Türkiye’yi ku-
caklayan ve tek bir yurttaşımızı dahi dışarıda 
bırakmayan yeni bir demokratik anayasayı, 
tüm partilerle birlikte yaşama geçirecektir.”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BU TEMEL 
HEDEFİNE UYGUN OLARAK;

• “Kuvvetler ayrılığı ilkesini tavizsiz bir bi-
çimde yaşama geçiren, evrensel insan hak-
larına saygılı, sosyal adalet ve eşit yurttaşlık 
ilkeleri üzerine inşa edilmiş, yeni bir Anayasa 
hazırlanmasına öncülük edeceğiz.
• Yeni Anayasanın tüm siyasal partilerin, sivil 
toplum kuruluşlarının, demokratik kitle ör-
gütlerinin, meslek örgütlerinin, sendikaların 
ve yurttaş inisiyatiflerinin geniş katılımıyla 
hazırlanmasını sağlayacağız.

• Tek adam rejimine karşı, yurttaşlarımızın 
adalet ve hukuk özlemini yansıtan, siyasal 
çoğulculuğu ve bir arada yaşama kültürü-
nü yeşertecek yeni bir toplumsal sözleşmeyi 
hayata geçireceğiz.

• Yeni Anayasamızda yasama yetkisini dev-
reden ve TBMM iradesinin gasp edilmesine 
yol açan Kanun Hükmünde Kararname ve 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uygulamala-
rına son vereceğiz.

Demokrasi, Anayasa, Parlamenter 
Sistem ve Yargı için ‘‘CHP Ne Diyor?’’

Necdet Saraç hazırladı:
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• Cumhurbaşkanlığı’nı tüm ulusu temsil ede-
cek şekilde tarafsız ve partiler üstü bir konu-
ma getireceğiz. Cumhurbaşkanı’nın yetkile-
rini sembolik düzeyde sınırlı tutacağız.

• Cumhurbaşkanı’nın kuvvetler ayrılığı ilke-
siyle çelişen üst düzey bürokratları ve yük-
sek yargı mensuplarını atama yetkilerini sı-
nırlayacağız.”

GÜÇLENDİRİLMİŞ MECLİS, GÜÇLENDİRİL-
MİŞ YURTTAŞLAR

• “Gazi Meclis’imizi, tüm yurttaşların temsil 
edildiği, ortak aklın ve ortak vicdanın yansı-
tıldığı bağımsız bir yasama ve etkin denetim 
organı olarak güçlendireceğiz.

• Kanun tekliflerinin TBMM Genel Kurulu’n-
dan önce kamuoyunda ve ilgili komisyon-
larda tüm paydaşların katılımıyla, yeterince 
tartışıldıktan sonra görüşülmesi yöntemini 
benimseyeceğiz.

• Meclis içtüzüğünü, TBMM’nin demokratik 
işleyişini ve siyasal çoğulculuğu sağlayacak 
şekilde değiştireceğiz.

• Milletvekillerinin yargılanması süreçlerinde 
tutuksuz yargılamayı ilke haline getireceğiz. 
Hükmü kesinleşmemiş tüm tutuklu milletve-
killerinin serbest bırakılması için gereken ya-
sal düzenlemeleri hızla yapacağız.

• TBMM’nin elinden alınan denetim yetkile-
rini iade edecek, mevcut yetkilerini güçlen-
direceğiz.

• Bütçe hakkının devredilemezliği ilkesini ih-
lal eden Cumhurbaşkanı yetkilerini kaldıra-
cak, bu yetkileri yeniden TBMM’ye vereceğiz.

• TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu’nun da-
imi bir ihtisas komisyonuna dönüştürülmesi-
ni; sürekli, etkin, şeffaf ve yürütmeden tam 
bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlayaca-
ğız.

• TBMM adına kamu harcamalarını denetle-
yen Sayıştay’ı yeniden etkin kılacak, özerk 
bir yapıya kavuşturacağız. Sayıştay rapor-
larının TBMM’ye zamanında, eksiksiz ve dü-
zenli olarak sunulmasını sağlayacağız.” 

ŞEFFAF SİYASET, HAKÇA REKABET 

• “12 Eylül’ün ruhunu yansıtan % 10 seçim ba-

rajını ve adil temsilin önündeki tüm engelleri 
kaldıracağız.

• % 1’in üzerinde oy alan partilerin parlamen-
toda temsil edilmesini sağlayacak biçimde 
Türkiye Milletvekilliği’ni getireceğiz.

• Seçim kanunlarını ve Siyasi Partiler Kanu-
nu’nu, siyasal çoğulculuğu ve katılımcılığı ar-
tıracak ve parti içi demokrasiyi güçlendire-
cek şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

• YSK’yı siyasi iradenin güdümünden çıkara-
cak, YSK kararlarını Anayasa Mahkemesi de-
netimine açacağız.

• Seçimlerde haksız rekabete yol açacak şe-
kilde kamu kaynak ve olanaklarının partizan-
ca kullanılmasının önüne geçecek düzenle-
meler yapacağız.

• Siyasi partilerin kullandıkları kamusal ve 
özel kaynakların saydamlık ve hesap verebi-
lirlik ilkesi içinde denetlenmesini sağlayaca-
ğız.” 

OTORİTERLİĞE KARŞI HUKUK DEVLETİ 

• “Anayasa Mahkemesi’ni siyasi etkilerden 
arındıracak ve yapısını değiştireceğiz. Üyele-
rinin bir kısmının Yargıtay, Danıştay, Sayıştay 
ve Barolar Birliği Genel Kurulu’nca doğrudan 
seçimle, kalan üyelerininse TBMM’de nitelikli 
çoğunluk ile seçilmesini sağlayacağız.

• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na 
Paris İlkeleri ve Birleşmiş Milletler standartla-
rına uygun biçimde etkinlik kazandıracağız.

• Terör suçlarını demokratik ilkeler çerçeve-
sinde yeniden tanımlayarak keyfi suçlama 
aracı olarak kullanılmasına son vereceğiz. 

• HSK’yı, “Hakimler Kurulu” ve “Savcılar Ku-
rulu” olmak üzere ikiye ayırarak yeniden dü-
zenleyeceğiz. Bu kurulların seçim sürecinde 
yargı bağımsızlığı ilkesini gözeten düzenle-
meler yapacağız.

• Adalet Bakanı’nı ve Bakanlık Müsteşarı’nı 
bu kurulların dışına çıkararak yargıyı siyase-
tin vesayetinden kurtaracağız.

• Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu’nun tüm 
kararlarını yargı denetimine açacağız.” 
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ÖRGÜTLÜ TOPLUMU GÜÇLENDİRECEĞİZ

• “Özgürlükçü demokrasinin ve denge de-
netleme mekanizmalarının vazgeçilmez bir 
unsuru olan örgütlü toplumu güçlendirece-
ğiz.

• Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan ve zor-
laştıran bürokratik ve yasal engelleri kaldıra-
cağız.

• Meslek örgütlerine yönelik siyasi baskı ve 
müdahaleleri önleyeceğiz.’’

ÖZGÜR BASIN

• ‘‘Özgür basını yasama, yürütme ve yargı-
dan sonra, demokrasimizin dördüncü kuvveti 
haline getireceğiz.
• Yurttaşların gerçekleri öğrenme hakkının 
önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
• İnternet ve sosyal medya yasaklarını kaldı-
racağız.

• RTÜK’ü bir baskı ve sansür aracı olmaktan 
çıkaracağız.

• Medyada tekelleşmeye son vereceğiz. 
Medyanın bağımsızlığını temin etmek üzere, 
medya kuruluşu sahiplerinin başka ticari faa-
liyetlerde bulunmasını sınırlandıracağız.

 • Medya kuruluşlarını iktidar güdümüne sok-
mak için kamusal kaynakların ödül, kamusal 
cezaların sopa olarak kullanılmasına son ve-
receğiz.

• TRT ve Anadolu Ajansı’nı idari ve mali açı-
dan özerkleştirerek siyasal tarafsızlıklarını 
sağlayacağız. Bu kurumlardaki siyasi kadro-
laşmalara son vereceğiz.

• Gazetelerin dağıtımının bütün medya sa-
hiplerinin ortak olduğu bir şirket tarafından 
yapılmasını sağlayacağız. Gazetelerin dağıtı-
mının tekelleşmesine izin vermeyeceğiz. 

• Medyada sendikalaşmayı zorunlu hale ge-
tireceğiz. Medya çalışanlarının özgürlüklerini 
patronlarına karşı güvence altına alacağız.

• Basın İlan Kurumu ve RTÜK’ü yeniden ya-
pılandıracağız. Her iki kurumda da gazeteci 
sendikalarının temsil edilmesini sağlayacağız.
• Tutuklu gazeteci ayıbına son vereceğiz.“

KUVVETLER AYRILIĞI ESASTIR

(İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi, CHP 37. 
Kurultayı, 26-27 Temmuz 2020)

“1. Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş De-
mokratik Parlamenter Sisteme geçilecektir.
Güçlü Demokratik Parlamenter Sistem için 
öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağ-
lanacak, her türlü vesayetten uzak, darbe hu-
kukundan arınmış, gücünü milletten alan yeni 
bir Anayasa yapılacaktır.

Bu Anayasada öncelikle;

1.1 Cumhurbaşkanının tarafsız olması sağla-
nacak, Partili ve yanlı Cumhurbaşkanı uygu-
lamasına son verilecektir.
1.2 Kuvvetler ayrılığı esas alınacak, gerekli 
denge ve denetim mekanizmaları kurulacak-
tır. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kesin ola-
rak sağlanacak; Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 
Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı organları 
ve mahkemeler üzerinde yasama ve yürüt-
menin doğrudan ya da dolaylı vesayetine 
son verilecektir. 

1.3 Yasa tasarı ve teklifleri TBMM komisyon-
larında görüşülürken, uzmanların, ilgili mes-
lek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri mutlaka alınacaktır. 

1.4 Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın öz-
gürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. 
Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları 
üzerindeki her türlü baskıya son verilecek, 
medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güven-
ce altına alınacaktır.”
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Burak Cop: Sevgili Şule Özsoy Boyun-
suz, Burak Bilgehan Özpek ve Yunus Emre; 
hoş geldiniz. Bu açık oturuma teşrif ettiğiniz 
için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin te-
mel meselelerini ele aldığımız bir serinin ilk 
oturumu için bir araya gelmiş bulunmakta-
yız. Konu çok geniş, söylenecek çok şey var. 
Ancak söylenecek her şey de söylenmiş gibi. 
Bu bakımdan sıkıcılaşmaya da başlayan, 
ancak hayatiyetinden bir şey kaybetmeyen 
bir mesele: “Nasıl Bir Anayasa?”. Ülkemizin 
1876’dan beri tartıştığı bir konu bu. Güçler 
ayrılığı nasıl olacak, fren ve denge mekaniz-
maları nasıl olacak, nasıl bir kamu yönetimi 
gibi pek çok alt başlığa da ayırabiliriz. Benim 
önerim her birinize ilk turda 10-15 dakikalık 
bir süre tanımak ve ilk görüşlerinizi almak. 
Sonra da ikinci bir tura geçerek yeniden he-
pinize 10-15 dakika kadar bir süre tanıyıp ko-
nuyu derinleştirmek. İkinci aşamada sizleri 
fikir alışverişi bakımından birbirinize angaje 
etmeye çalışacağım. İlk bölümde ise herkes 
ana hatlarıyla eteğindeki taşları döksün de-
rim. Şule Hocam ile başlayabiliriz. 

Şule Özsoy Boyunsuz: Olur, ben bir giriş 
yapayım. Bildiğim kadarıyla Yunus Bey ve 
Burak Bey siyaset bilimci. Ben de anayasa 
hukukçusuyum. Kıyısından köşesinden bu-
laşıyorum siyaset bilimine de. Ama yine de 
bakış açılarında farklılıklar olabilir. O bakım-
dan bir hukukçu olarak güçlendirilmiş par-
lamenter sistemin neyi güçlendirdiğine dair 
bir giriş yapayım. Ve bir hükümet sistemi 
olarak ne getirdiğine dair. Biz anayasalara ve 
o anayasa hükümlerini destekleyen norma-
tif ve kurumsal yapılara, yasama ve yürütme 
ilişkilerine, karşılıklı konumlarına; göreve na-
sıl geliyor, görevden nasıl gidiyor, yetkileri, 
yargının yasama ve yürütme karşısında ko-
numu; bunlara bakarak hükümet sistemlerini 
isimlendiriyoruz. Türkiye için güçlendirilmiş 
parlamenter sistem önerilmesinin sebebi şu 
anda içinde bulunduğumuz rekabetçi otori-
ter rejimin göstermiş olduğu özellikler. 

Osmanlı Türk anayasal gelişmelerine 19. 
yüzyılın başından itibaren bakarsak, orada 
üretilen anayasal belgelere ve mevcut ana-
yasanın sorunlarına bakarsak, sorunların bir 
bilançosunu görürüz. İlk amaç bunları orta-
dan kaldırmak, bir daha oluşmalarını engel-
lemek, bu tarz bir döngüyü görmemek. İkinci 
amaç da gelecekteki, bugün öngörülemeyen 
sorunlara da çözüm üretebilecek bir yönetim 
yapısı oluşturmak. Yani bir hükümet sistemi-
nin iki temel amacı var. Biri etkili yönetim 

yapısı oluşturabilmek. Liyakatli bir bürokra-
tik kadro, yürütme kadrosu oluşturabilmesi, 
güçlü bir yasama organı oluşturabilmesi. Bu-
ralardan etkili bir şekilde kamu kaynaklarını 
toplayıp kamunun sorunlarını çözmek üzere 
harcayabilen bir yapı çıkması. Buna kısaca 
etkili yönetim yapısı diyelim. İkincisi de sınırlı 
siyasi iktidar yaratmak. Bu da bu hükümet 
sisteminin demokratik bir şekilde ve Türki-
ye’nin sorunlarını çözebilecek biçimde işle-
mesini sağlamak için koyduğumuz amaç. Bu 
çerçevede İstanPol’de Berk Esen ile birlikte 
bir rapor yazdım güçlendirilmiş parlamenter 
sistem ile ilgili. Bu rapordaki önerimiz parla-
menter sistemdi. Çünkü bunun kişiselleşmiş 
iktidar ve bahsettiğimiz sorunlara çözüm 
üretebileceğini düşünüyoruz.  

Berk’in ve benim mevcut hükümet siste-
mine ilişkin görüşümüz, neo-patrimonyal 
bir rejim olduğu yönünde. Kişisel bir iktidar. 
Bu kamu kaynakları kullanılarak sabitleniyor. 
Weberyen anlamda bir patrimonyal rejim 

bozpek

sozsoy796
yunusemrechp

burakcop

Demokrasi Yalnızca Anayasaya İlgili 
Hükümleri Yazarak Sağlanamaz!

Yunus Emre, Şule Özsoy Boyunsuz ve Burak Bilgehan Özpek, Burak Cop’un soruları yanıtladı...
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değil. Neopatrimonyal bir rejim. Bir maskesi 
var. Görüntüde sanki bir hukuk devleti, hukuk 
kuralları, bir rasyonel bürokrasisi varmış gibi. 
Ama aslında öyle değil. Arka planda gerçek 
işleyiş tarzı ödül-ceza mekanizmasına bağ-
lı. Dolayısıyla kamu kaynaklarını kullanarak 
siyasi sadakati satın alan ve muhalefeti ce-
zalandıran, bu anlamda da bütünüyle kamu 
kaynaklarına hâkim olması gereken tek bir 
kişiye bağlı bir yönetim yapısı. Dolayısıyla 
anayasaya baktığımızda bizim cumhurbaş-
kanının CBK yetkisi, atama yetkileri, meclisin 
zayıf hali bütün bunlar o patrimonyal rejimin 
üst yapısını oluşturuyor. Yani onun için ge-
rekli hukuki zemini ortaya koymuş oluyor. 
Dolayısıyla biz bunu kaldırıp yerine gerçek 
hukuk devletini, gerçekten hukuk kurallarıyla 
bağlı, yargının bağımsız ve tarafsız olduğu, 
demokratik çoğulcu bir rejim koymak isti-
yoruz. Bunu yaparken de demokratik olarak 
seçilmiş yasama organının kuvvetli hale gel-
mesini, kontrol ve denge mekanizmaları ol-
masını istiyoruz. 

Güçlendirilmiş parlamenter sistem derken 
burada güçlendirilmesi gereken öncelikle 
yasama. Yasama organının güçlendirilme-
si ve denge rolü oynayabilecek bir konuma 
çıkartılması gerekiyor. İkincisi sadece yürüt-
me ve yasama ilişkilerinde kontrol ve denge 
değil, başka ayaklarla da desteklenen kont-
rol mekanizmalarına ihtiyaç var. Yasamayı 
güçlendirirken yasama içinde muhalefeti bu 
mekanizmaları kullanabilecek kilit noktalara 
koymak gerekiyor çünkü biliyorsunuz parla-
menter sistemlerde yasama çoğunluğu için-
den çıkıyor yürütme. Bu onların etkili çalışan, 
kuvvetli ve hızlı karar alabilen bir yürütme ya-
pısı oluşturmasını sağlıyor. Bir yandan etkili 
yönetim yapısı oluşturmaya çalışıyoruz ama 
bir yandan da harcadığı her kuruşun hesa-
bını verebilen, denetlenebilen, sınırlanmış ve 
demokratik bir iktidar olmasını istiyoruz. Bu 
yüzden de yasama organı içinde muhalefe-
tin çalıştırabileceği, kullanabileceği denetim 
mekanizmaları öngörmemiz gerekiyor. Ya-
sama organının denetim mekanizmalarında 

muhalefet partilerini kilit noktalara getirerek 
bugün artık farazi düzeye inmiş olan kuvvet-
ler ayrımının içini doldurmak istiyoruz.  

Diğer ayak tabii ki tarafsız, bağımsız yargı. 
Sayıştay denetiminin ve Sayıştay’ın güçlen-
dirilmesi özellikle mali mevzularda harcanan 
her kuruşun hesabının verilmesi bakımından 
önemli. Yargının tarafsız ve bağımsız hale 
gelmesi, anayasa yargısı, idari yargı. Yürüt-
menin yasa gücünde işlemlerinin olağanüs-
tü dönemlerde de olmamasından yanayım. 
Yasa yapma işi gerçekten yasamaya bırakıl-
malı. Diyeceksiniz ki, yasa yapma işini yasa-
maya bıraksak da iktidar çoğunluğu yasayı 
yapmayacak mı? Evet tabii ki. Ama meclis-
lerde yapılan yasanın belli bir süreci var. Bel-
li bir takvimi var. Kamuoyuna yansıyor. Ka-
muoyunda tartışılıyor. Muhalefet konuşuyor. 
İktidar konuşuyor. Yasama organlarının mü-
zakere işlevleri var. Bunu kullanmak katılımcı 
demokrasiler açısından son derece önemli. 
Sonuçta yasama çoğunluğu da yapsa yapılış 
şekli bakımından demokrasiye çok daha uy-
gun, kontrol ve denge araçlarının çok daha 
etkili olacağını düşünüyoruz. 

Yürütmenin yasa gücünde işlemleri, ka-
nun hükmünde kararnameler, sınırlı yetkiye 
ve sınırlı bir yasama onayına bağlı olarak ola-
ğan dönemlerde ortaya çıkabilir. Olağanüstü 
dönemlerde de böyle bir şey öngörmedik. 
Kapsamlı bir olağanüstü hal yasasına uygun 
olarak kullanılacak idari kararnameler öngör-
dük, Danıştay denetimine bağlı olarak. Böy-
lece yasa gücünde işlem tesisine izin vermek 
istemedik OHAL dönemlerinde. Bu tabii ül-
kemizin yaşamış olduğu, had safhalara var-
mış olan hak ihlalleri ve hukuksuzluklar se-
bebiyle vardığımız bir nokta. Benim önerim 
burada sadece kurumsal kontrol ve denge 
mekanizmalarına güvenmek değil.  

Bizim İstanPol raporundaki bir diğer öne-
rimiz de gündem teklifi. Mesela belli bir imza 
çoğunluğuyla, 500 bin imza toplayarak va-
tandaşlar TBMM’ye kanun önerebilsinler di-
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yoruz. Bu görüşümü ben İstanPol raporunu 
yazarken sevgili Dr. Berk Esen ile tartıştım. 
Koordinatörlerimiz Edgar ile, Uğur ile tartış-
tım. Sonra anayasa hukukçuları ile tartıştım. 
Anayasa hukukçularının büyük bir kısmı bu 
görüşe çok temkinli yaklaştı. Vatandaşlara 
kanun önerisi yapma yetkisi bıraktığınız za-
man bunu herkes kullanabilir dilediği şekilde. 
Örgütlü toplum, sivil toplum bundan gelişe-
cektir. Dolayısıyla hoşlanmadığınız gruplar 
bir kanun öneriyorsa siz de karşısında ken-
di önerilerinizi getirebilirsiniz. Her zaman bu 
kampanyaları yürütebilirsiniz. Burada tabii 
anayasaya uygun olma, belli mali kriterle-
re uyma gibi koşullarla bunu sınırlandırdık. 
Bu da bir kontrol-denge örneği. Bu aslında 
doğrudan doğruya kanun teklifi biçiminde 
vatandaşların taleplerini meclise iletebilme-
si demek. Bunun dışında çevre hakkının ko-
runmasına yönelik halkın vetosu usulünü de 
öneriyorum. Bu da bir kontrol mekanizması. 
Belli bir bölgede yapılacak, çevre hakkını ze-
delediği bağımsız raporlarla belirlenmiş pro-
jelerin halk oylamasına sunulmasına yönelik 
bir öneri bu. 

Böyle çeşitli ayaklar üzerinde duran, ba-
sın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, genel anlam-
da örgütlenme özgürlüğü, farklı temel hak 
ve hürriyetler güvenceleri ile birlikte hukuk 
devleti… Bütün bunlar farklı katmanlarda ku-
racağımız özgürlükçü demokratik sistemin 
kontrol ve denge ayaklarını oluşturabilecek-
lerdir diye düşünüyorum. Eğer biri çıkar çok 
güçlenirse ve demokrasiyi yok etmek ister-
se, demokrasiyi çok kolay yok edemesin, çe-
şitli basamakları atlamak zorunda kalsın ve 
bu basamakları atlarken durdurulabilsin diye 
bunlar getiriliyor. 

Benim düşünceme göre 19. yüzyıldan iti-
baren Türkiye bir sarkacın peşinde bir salı-
nımı takip ediyor. Düzenli olarak otoriter ve 
yarı otoriter evrelere girdiğini, buradan bir-
takım kırılmalarla çıktığını ve yarı demokra-
tik evrelere geri döndüğünü düşünüyorum. 
Anayasal belgeler çeşitli toplumsal güçlerin 
çarpışmasından doğar bütün dünyada. Biz-
de de öyle. 19. yüzyıldan itibaren toplumdaki 
farklı sınıfsal ve kültürel çatışma motiflerini 
içinde barındırıyor. Değişik toplumsal kesim-
lerin kültürel motifleri de giyerek birbirleriyle 
giriştikleri mücadeleden türüyor bu anaya-
salar. Bu mücadelede biz askeri ve sivil oto-
riter evreler görüyoruz. Ve anayasa yapıcılığı 
da 1921 Anayasası istisna tutulmak suretiyle 
demokratik olmuyor. Bu çarpışan güçlerden 
biri anayasa yapma yetkisini bünyesine ge-

çiriyor ve kendi dünya ve devlet görüşünü 
toplumun geri kalanına ve diğer sınıflarına 
benimsetmeye çalışıyor. Ama tabii benim-
setme çok olmuyor, bu yüzden oradan da 
geri dönüş oluyor. Çok sık anayasa yapılma-
sının sebebinin sarkacın dönüşleri olduğunu 
düşünüyorum. 

Bizim 1961 Anayasamız da böyle, 1982 de 
böyle. Biri sol bir darbenin sonucu, biri sağ 
bir darbenin sonucu. Aralarda demokratik, 
yarı demokratik evrelerimiz de var. Şimdi 
muhalefetin üzerinde ittifak ettiği güçlen-
dirilmiş parlamenter sistem olgusu bize bu 
sarkacı bir noktada durdurmak ya da hızını 
kesmek fırsatı veriyor diye düşünüyorum. 
Çok farklı toplumsal kesimleri, sağ, sol farklı 
kesimleri temsil eden partilerin çoğulcu, öz-
gürlükçü parlamenter sistem üzerinde uzlaş-
mış olması çok önemli bir şeydir. Ve eğer bu 
tarz bir anayasayı yapmayı başarırsa Türkiye 
ileriye doğru birçok büyük hamle yapacaktır 
diye düşünüyorum. Sarkaç geriye dönmek 
üzere Türkiye’de. Öyle görüyorum ben. Bir 
büyük kırılma yaşadığını düşünüyorum Tür-
kiye’nin ve demokrasiye dönmek üzere oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Burak Cop: Çok güzel bağladınız. Süreye 
riayet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyo-
rum. Şimdi hızımızı kesmeden sevgili ada-
şım, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
öğretim üyesi Burak Bilgehan Özpek’e sözü 
veriyorum. 

Burak Bilgehan Özpek: Çok teşekkür 
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ederim. Ben Türkiye’nin bir devlet krizi içeri-
sinde olduğunu düşünüyorum. Birçok muha-
lifin uzun zamandır dile getirdiği demokrasi 
krizi ya da insan hakları krizi doğrudur, var-
dır. Ancak temel olarak krizin nereden neşet 
ettiğini işaret etmeye iktifa etmez. İçinde ya-
şadığımız krizin hocamın az önce patrimon-
yal rejim olarak ifade ettiği kişiselleşmiş bir 
tek adam yönetimi olduğunu ve bunun da 
hepimizin onuruna, hepimizin özgürlükleri-
ne, hepimizin demokratik haklarına tecavüz 
ettiği kadar aynı zamanda devlet kurumsallı-
ğını da ilga ettiğini düşünenlerdenim. Bu Jo-
seph Strayer’ın yıllar önce yazdığı “Devlet 
Neye Benzer“ isimli makalelerden bir şekil-
de benim makaleleri okumaya başladıktan 
sonra benim düşünmeye başladığım bir olgu. 
Çünkü devletin onu yönetenlerin bir kişi ola-
bilir, bir aile olabilir, sahneden çekildikten 
sonra varlığını sürdürebilen bir yapı olması 
gerekir. Bu şekilde devlet olarak anılır. Yani 
en ilkel yapılarda bile, modern devlet öncesi 
yapılarda bile siyasi yapının bir kişinin ölümü 
ile bir kişini sahneden çekilmesi ile yıkıldığı 
durumlara biz devlet demiyoruz. Öte taraf-
tan içinde bulunduğumuz durum bir kişinin 
üzerine sistemin bütün yetkilerinin tevdi 
edildiği, dolayısıyla bir kişinin fiziksel varlı-
ğıyla ancak devam edebileceği bir siyasi ya-
pıya işaret ediyor. Bu yapı açıkçası Adalet ve 
Kalkınma Partisi tarafından da destekleniyor. 
Birçok kavram Sayın Cumhurbaşkanının fi-
ziksel varlığı ile eşitlenmiş durumda. Yani 
Milli Güvenlik kavramı eşittir Recep Tayyip 
Erdoğan gibi bir formül üzerinden gidiyor. 
Bu da beraberinde kişilerden azade, daha 
doğrusu kişileri de aşan aşkın bir devlet ol-
gusunu kaybetmemizi getiriyor. Yani kişinin 
kendi iradesi dışında onun da ram olduğu bir 
devlet kavramımız artık yok. Biz bunu haya-
tın farklı alanlarında tecrübe ediyoruz. Va-
tandaşlık kavramı mesela tecrübe ettiğimiz 
en önemli alanlardan bir tanesi. Çünkü kişile-
rin üzerinde herkesi bağlayan aşkın bir dev-
let anlayışının, özellikle biraz önce We-
ber’den bahsetti hocam, Weber’in bu 
modern devlet anlayışıyla açıklamak gere-
kirse, kuralları herkese uygulama, herkese 
eşit olarak uygulama, bürokratın nötr olması, 
kişiye değil büroya bağlı olması, dolayısıyla 
gayrişahsi olması gibi özellikler barındırması 
gerekiyor. Ancak biz vatandaşlık anlamında 
da bazı yurttaşların hak ve özgürlükler açı-
sından veya imtiyazlar açısından diğerlerine 
göre daha farklı değerlendirildiğini görüyo-
ruz. Yani devlet farklı vatandaşlık kategorile-
ri yaratıyor ve onlar arasında objektif olma-
yan uygulamalara gidiyor. Devlet memurları 

büroya, kurala ve soyut bir devlet yapısına 
bağlı değil. Şahsa bağlı bir bürokratik eğilim 
var. Dolayısıyla hem vatandaşlık kavramının 
kaybolduğu hem de şahsın dışında kişinin dı-
şında bir kurallar bütününe işaret eden bir 
devlet yapısı göremiyoruz. Dolayısıyla bu 
aynı zamanda bir devlet krizine işaret ediyor. 
Bu devlet krizi öyle bir kriz ki milli güvenlik 
kavramından tutun da sizin hayatınızı etkile-
yen istisnaları belirleme tekelini de kendi 
üzerine almış bir klikten bahsediyoruz. Yani 
şunu söylemek istiyorum Türkiye’nin Adalet 
ve Kalkınma Partisi öncesinde istisnaları be-
lirleyen ve milli güvenliği üzerinde söz sahibi 
olduğunu iddia eden kerameti kendinden 
menkul bir Milli Güvenlik Kurulu vardı. Bu ha-
kikaten istisnalara karar veren bir egemenli-
ğe işaret ediyordu. Ve iyi veya kötü çok de-
mokratik olmasa da Türkiye’de kişilerden 
bağımsız bir devlet olgusunun var olduğu 
izlenimini uyandırıyordu. Bu yapı ortadan 
kalktıktan sonra, yani sistemin vasisi olan ku-
rumun ortadan kalkmasından sonra milli gü-
venliği belirleyen ve milli güvenlik adına ku-
ralları belirleyen ve yorumlayan yapı Adalet 
ve Kalkınma Partisi haline geldi. Mamafih 
Adalet ve Kalkınma Partisi Milli Güvenlik Ku-
rulu’nun yerini almasına rağmen çok önemli 
bir fark vardı. Milli Güvenlik Kurulu yarışma-
cılardan bir tanesi değildi. Yani kendisini oy 
ile tahkim eden, kendisini oy ile meşrulaştı-
ran bir yapı değil. Adalet ve Kalkınma Parti-
si’nin kendisini oy ile meşrulaştırma ihtiyacı 
da var. O yüzden yorumlama tekeline sahip 
olduğu milli güvenlik gibi kavramlar genel 
ahlak gibi kavramlar, toplumsal kolektif gü-
venlik gibi kavramlar Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin siyasi konjonktürel ihtiyaçlarına 
göre yeniden yorumlanıyor. Bu da bizi hem 
içeride hem dışarıda büyük güvenlik krizleri 
ile veya büyük sosyal krizlerle baş başa bıra-
kıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Suriye’nin 
kuzeyinde PYD yapılanmasını dünya ülkeleri 
tarafından terör örgütü olarak tanımlanması-
nı talep ediyor. Fakat aynı yapının temsilcisi 
2014 senesinde Türkiye’de ağırlandı ve Dışiş-
leri Bakan Yardımcısı tarafından ağırlandı ya 
da Müsteşar Yardımcısı tarafından ağırlandı 
bildiğim kadarıyla. Şimdi Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin siyasi ihtiyaçları değiştiği zaman 
yeniden bir milli güvenlik tanımlaması yapılı-
yor ve bütün dünya ülkelerinden   bizimle 
aynı kanaatte olmalarını istiyoruz. Bu da be-
raberinde yeni güvenlik sorunları, yeni gü-
venlik problemleri getiriyor. Bunun sebebi 
de kişilerin siyasi ikballerinden bağımsız bir 
devlet kavramımızın olmaması. O yüzden 
anayasa dediğimiz zaman ben 1982, 1961, 
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1924 ve ya 1921 Anayasasının gündeme gel-
mesini açıkçası biraz garip buluyorum. Çün-
kü Sayın Cumhurbaşkanının temel problemi-
nin 82 Anayasası veya 61 Anayasası ya da 
temel özleminin 21 Anayasası olduğu kanaa-
tinde değilim. Sayın Cumhurbaşkanının asıl 
problemi bence anayasa kavramının kendisi 
ile. Çünkü anayasa kavramı kendi iradesi dı-
şında, kendi inisiyatifi dışında aşkın bir dev-
let yapısına işaret ediyor. Bakın anayasa kav-
ramının içeriğinden bahsetmiyorum. Yani 
kurumların nasıl organize edilmesi gerekti-
ğinden, vatandaşlara hangi haklar verilmesi 
gerektiğinden bahsetmiyorum. En otoriter, 
günümüz gerçekleri ile en uyumsuz anayasal 
içeriğe sahip bile olsa Sayın Cumhurbaşkanı-
nın günün birinde bununla mutlaka kavga 
edeceğini ve bununla çatışmak zorunda ka-
lacağını, çatıştığı andan itibaren bu anayasa-
yı da değiştirme talebinde bulunacağını id-
dia ediyorum. Hatta iddiamı biraz daha ileri 
götürüyorum. Bunun seçimler olmasa da, 
yani yeniden seçilme stresi olmasa da kendi 
iç çevresinde, partisinin etrafında toplanan 
kliklerin arasındaki çatışmalardan dolayı 
mutlaka almak zorunda kalacağı bir tavırdan 
mütevellit ortaya çıkacağını iddia ediyorum. 
Yani biz istikrarlı bir tek adam rejimi ya da 
istikrarlı bir otoriter rejim gibi bir duruma 
asla kavuşamayacağız. Çünkü Sayın Cum-
hurbaşkanının devlet kavramıyla, modern 
devlet kavramıyla çok ciddi problemleri var. 
Bunu anlayabilmiş değiliz. Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin içindeki elitlerin de çoğu bunu 
anlayabilmiş değil. Bu da şunun sonucu as-
lında. Kamusal alan ile özel alan arasındaki 
ayrım Sayın Cumhurbaşkanının zihin dünya-
sında bence yok. Bir kamusal alanı kolektif 
iyilik adına yönettiğini düşünmüyor. Kendi 
özel alanını, kendi özel mülkiyetini yönetir-
miş gibi hareket ediyor. Dolayısıyla hangi ku-
ralın kendisini bağlayabileceği konusunda 
merak içerisinde. Bu yüzden anayasa kavra-
mının kendisine Sayın Erdoğan oldukça kar-
şı. Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir parla-
menter sistemin burada bir öneri olarak 
güçlendirilmemiş, otoriter, herkesi bağlayan 
kurallar silsilesinden kategorik olarak Sayın 
Erdoğan açısından hiçbir farkı yok. Çok açık 
söylemek gerekirse. Mesela biraz basitleşti-
rerek bir örnek vereyim. Pazar günleri diye-
lim oralet içmek yasak. Yani anayasamızda 
böyle bir madde var ve biz oralet içmeyi çok 
seven insanlar olarak bu yazdığı için bu suçu 
işlemek istemiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaş-
kanına da yasak. Fakat günün sonunda emin 
olunuz ki oralet içmeyi isteyenler ile isteme-
yenler arasında mutlaka bir çatışma yaratıla-

cak ve bu anayasa maddesinin Sayın Cum-
hurbaşkanının hareket alanını kısıtladığına, 
halk iradesinin hilafına ya da kolektif iyiliğin 
hilafına işlediğine dair beyanatlar duyacağız 
biz. Bu böyle bir şey. O yüzden ben de umut-
luyum Şule Hocam gibi bir kırılma noktasın-
da olduğumuzu düşünüyorum. Hükümetin 
algılanış biçiminin çok temel olarak toplum-
da değiştiği kanaatindeyim. İktisadi olarak 
kötü performans göstermelerinin bu kadar 
zamandır sarf edilen ve Ak Partiyi maskele-
mek için kullanılan birçok kavramın, birçok 
değerin ortadan kalkması ile sonuçlanacağı-
nı düşünenlerdenim. Fakat benim kanaatim 
bir anayasa değişikliği talebi ile ortaya çıkan 
bir AK Parti var. Bir anayasa değişikliği talebi 
ile ortaya çıkan muhalefet partileri var. Ve bu 
talepler asla birbiri ile kesişmeyecek. Çünkü 
Adalet ve Kalkınma Partisinin muhalefetten 
gelen anayasa önerisinin içeriğine bakmaksı-
zın çok net bir şekilde anayasa kavramı ile 
ciddi problemleri var. Bugün muhalefet par-
tileri güçlendirilmemiş, iyileştirilmemiş, oto-
riter, yasama yürütme yargı erklerinin aynı 
elde toplandığı fakat Cumhurbaşkanını bir 
noktada denetleyen bir mekanizma önerse-
ler bile bu Sayın Cumhurbaşkanının kabul 
edebileceği bir durum değil bana sorarsanız. 
O konuda da çok ümitsizim. Bunun da yani 
bu sürecin de ilerlemesinde Adalet ve Kal-
kınma Partililere bir rol düşüyor. Türkiye bir 
anayasa yapacak eninde sonunda toplumsal 
dinamikleri onu bir anayasa yapmaya zorla-
yacak. Ve biz tekrar bu devleti inşa edece-
ğiz.

Şimdi bu seçmen grubu, Adalet ve Kal-
kınma Partisi içerisinde siyaset yapan siya-
setçiler bir gün gelecek ve bir karar vermek 
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zorunda kalacaklar. Yeni Türkiye inşasında, 
yeniden devletin kurulma sürecinde bir pay-
daş olmak istiyorlar mı? Yoksa modern dev-
letle ya da anayasa yapım sürecine karşı tek 
adamın patrimonyal, sultanistik eğilimlerini 
savunan arkaik bir noktada mı konumlana-
caklar? Ve kayıp mı edecekler? Böyle bir 
noktaya geldiğini düşünüyorum. 

Burak Cop: Sürenizi fevkalade iktisatlı 
kullandığınız için özellikle teşekkür ediyo-
rum. Mevcut durumun analizini gayet isabet-
li bir şekilde yaptınız. Nasıl bir sistem gelmeli 
konusunu ikinci turda daha çok ayrıntılan-
dıracağınızı tahmin ediyorum. Ve söz sırası 
sevgili arkadaşım Yunus Emre’de. 

Yunus Emre: Teşekkür ederim. Benden 
önceki konuşmacılar önemli tezler ortaya 
koydu. Onları tekrar etmemeye çalışacağım. 
Türkiye’de anayasa ve demokrasi sorunu 
üzerinde gerçekten geniş bir uzlaşmanın or-
taya çıktığı anlaşılıyor. Ciddiye alınması ge-
reken fikirler de birbirine çok yakın. Farklı 
bir perspektif sunmaya çalışacağım. Sade-
ce Türkiye’ye özel bir şey yaşamıyoruz. Yani 
tüm dünyada demokratik gerileme tartışma-
sı gündemde. Tabii ki Türkiye’deki durum çok 
daha ağır. Türkiye’deki otoriter iktidar çok 
daha uzun sürdü. Ve bu uzun iktidar döne-
mi içerisinde kurumları yıpratan, onları devre 
dışı bırakan girişimler daha ağırlıklı olduğu 
için Türkiye’de farklı bir durum var. 

Dünyada büyük bir demokratik gerile-
me yaşanıyor. Yani kelimenin tam anlamıyla 
dünyanın çivisi çıkmış durumda. Çok önem-
li gelişmeler oldu. Küreselleşme döneminde 
uluslararası sistemin merkezindeki ülkelerde 
çalışan sınıflar için pek de olumlu sonuçlar 
getirmedi. Biz de aslında buna dahiliz Türki-
ye olarak. Çok uzun süredir gerçek ücretler 
bu ülkelerde artmıyor. Türkiye’de de artmı-

yor. Bu ülkelerde yeni nesiller kendilerinden 
önceki jenerasyonlardan daha iyi hayatlar 
yaşamayacaklar. Bu ilk defa oluyor. Özellikle 
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin temel 
özelliği her yeni jenerasyonun eğitime ulaş-
ma, sağlık imkanlarına ulaşma, konut, sosyal 
güvenlik, gelir gibi konularda hep bir önce-
ki jenerasyondan daha iyi bir hayata ulaşma 
imkanı vardı. Bu sağlanabiliyordu. Şimdi bu 
olmuyor. Şu doğru: küreselleşmenin bir so-
nucu olarak örneğin Hindistan gibi, Çin gibi 
ülkelerin çalışan sınıfları yeni durumdan ya-
rarlandılar. Ama Batı Avrupa için, Kuzey 
Amerika için bu ortaya çıkmadı. Böyle bir şey 
olmadı. Aksine varlıklılar çok daha gelirlerini 
ve servetlerini arttırdılar. %1 diye söylenen 
kesimin gelirleri, servetleri çok arttı ama ça-
lışan sınıflar bundan yararlanamadılar. Özet-
le demokrasinin toplumsal tabanı olmasını 
beklediğimiz kesimler demokrasiye karşı bir 
şüphe duymaya başladılar. Yani demokrasi o 
insanların hayatında iyileştirme yaratan bir 
rejim olarak görülmemeye başladı. O yüzden 
birçok ülkede demokrasi dışı söylemler daha 
büyük destek bulmaya başladılar.

Parti sosyolojisinde eski bir tezi hatırlat-
mam lazım. Lipset-Rokkan tezi. Kabaca par-
tilerin varlığının, siyasal hayattaki bölünme-
lerin, siyasal hayattaki farklılıkların aslında 
toplumsal bölünmelere dayalı olduğu, onla-
rın siyasete tercüme edilmesi şeklinde orta-
ya çıktığını gündeme getiren tez. “Toplum-
daki ayrımlar ve bölünmeler siyasal ayrımları 
yaratır” diyen “partilerin bu farkların tem-
silcisi” olduğunu söyleyen bir tez. Yani par-
tiler arası bölünmeler toplumsal bölünmele-
re dayanıyor bu teze göre. Lipset ve Rokkan 
modern döneme şekil veren bölünmeden 
bahseder. Çok vakit almaması için detaylı an-
latmayacağım. Ama bu bölünmelerden biri-
sinin işçilerle patronlar arasındaki bölünme-
nin Batı Avrupa siyasi hayatında 1920’lerden 
itibaren hakim olduğunu söylerler. Kabaca 
1920’lerden itibaren işçiler ve kapitalistler 
arası bölünmenin Avrupa siyasetinde temel 
bölünme hattı olduğunu ve böylelikle siyasal 
sistemlerin bir istikrara kavuştuğunu hatırla-
tırlar. Buna sonradan “donma hipotezi” de-
diler. Yani siyasal sistem ya da parti sistemi 
dondu dediler. Avrupa’da sol sağ ekseninde 
kapitalizm sosyal demokrasi arasındaki bö-
lünme istikrarlı bir siyasal parti sistemi yarat-
mıştı çok uzun süre. Şimdi bir defa bu de-
vir bitti. Yani dünyada istikrarlı parlamenter 
yönetimleri ortaya çıkaran parti sistemi, yani 
işçi-patron ikiliğine dayalı parti sisteminin 
devri bitti. Böyle bir toplum da kalmadı. Böy-
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le bir sanayi toplumu, sendika parti iç içeli-
ği filan kalmadı. Sanayi toplumunun yerine 
ne geliyor bundan çok emin değiliz ama bu 
toplumsal yapının bittiğini biliyoruz. Büyük 
eşitsizlikler var ama onları parlamenter siya-
set yoluyla çözümleyen mekanizmalar artık 
yok. Dünyanın çivisi çıktı derken bu yeni du-
rumun altını çiziyorum. 

Sonuç olarak karşı karşıya bulunduğu-
muz demokrasi sorunu, krizi ne dersek adına 
Türkiye’ye özgü değil. Bizim jenerasyondan 
bir siyaset bilimci, Yascha Mounk’un iyi bir 
kitabı var Demokrasinin Halkla İmtihanı baş-
lığıyla Türkçeye de yakın zamanda çevrildi. 
Orada gündeme getirdiği ayrımı hatırlatmak 
istiyorum. Biz demokrasi deyince hem hal-
kın yönetime katılmasını, halkın yönetimde 
belirleyici olmasını, seçimleri filan anlıyoruz, 
hem de liberal değerleri, özgürlükleri anlıyo-
ruz. Eşzamanlı ikisi de varsa bir ülkede ora-
ya demokrasi diyoruz. Hem halkın yönetimi 
ve özgürlüklerin olduğu bir rejime demok-
rasi diyoruz. Bunu sorunsallaştırıyor yazar. 
Yani böyle olmayabilir diyor, böyle olmadı-
ğını söylüyor. Bu ikisinin bir arada bulunma-
sı bir dönem gerçekleşti ama bu ikisinin ar-
tık karşıt hale geldiği bir dönemin başlamış 
olabileceğinin altını çiziyor. Yani bir tarafta 
liberal değerlerin korunduğu ama demok-
ratik olmayan yönetimler olabilir. Diğer ta-
rafta da liberal değerlerin özgürlüklerin pek 
bulunmadığı ama halkın desteğinin olduğu 
yönetimler olabilir. Şimdi böyle bir yere doğ-
ru dünya gidiyor. Bu bir trend. Bunu görmek 
lazım. Ama bu trendi tersine çevirebiliriz. Bu 
siyasal mücadelelere bağlı. Bu ortaya çıka-
cak yeni fikirlere, yeni toplumsal tartışmalara 
bağlı. Ama şu andaki görünüm az önce al-
tını çizmeye çalıştığım sebeplerle, yani arka 
plandaki küreselleşme döneminin yarattı-
ğı sebeplerle ve parti sisteminin çözülmesi 
sebebiyle böyle bir dönemi yaşıyoruz. Yine 
ifade edeyim. Türkiye’de tabii daha ağırlık-
lı, daha zor bir şekilde yaşıyoruz ama Türki-
ye’deki hadise de bundan bağımsız değil. 

Şimdi şöyle bir noktaya buradan ulaşmak 
istiyorum. Biliyorsunuz 19. ve 20. yüzyılda 
dünyada siyasal fikirler ve hareketlere yön 
veren üç ideoloji oldu. Sosyalizm, liberalizm 
(belki demokrasi liberalizm sözcüğü yerine 
daha uygun olabilir) ve milliyetçilik. Son iki 
yüzyılın siyasal olaylarını bunlar arası ilişki-
ler, etkileşimler, mücadeleler çerçevesinde 
düşünebiliriz. Bu fikirler, çağdaş dünyayı 
şekillendirdi. Bu alanda da yani fikri planda 
da gerçekten çok yeni bir durum var. Çağ-
daş dünyanın şekillenmesinde çok önem-
li olmuş olan sosyalizm fikrinin siyasal ha-
yatta çok gerilediği bir dönemi yaşıyoruz. 
Ve temel meselenin aslında milliyetçilik ile 
liberalizm arasındaki bir mücadeleye doğ-
ru evrildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bütün bu 
tartışmalar aslında bizi çok eski bir konuya, 
Karl Polanyi’nin “Büyük Dönüşüm” kitabın-
da gündeme getirdiği bir konuya götürüyor. 
Değerli Hocamız Ayşe Buğra’yı bu noktada 
anmak istiyorum. Kendisinin sosyal bilimci-
liğimize büyük katkılarının yanında Karl Po-
lanyi’nin fikirlerinin Türkiye’de tanınmasında 
da önemli bir rolü olmuştur. Polanyi “kendi 
kendini düzenleyen piyasa” ilkesinin toplu-
mu yok eden bir etki yarattığını iddia eder. 
Kendi kendini düzenleyen piyasanın belli bir 
aşamadan sonra toplumu ortadan kaldırabi-
lecek sonuçlar üretmesinin karşısında toplu-
mun kendiliğinden tepkisini gündeme getirir 
Polanyi. Bu toplumun kendisini savunması-
dır. “Kendi kendini düzenleyen piyasa” il-
kesi karşısında bir “karşı harekettir”. Niye 
bunu söylüyorum? Bu tepki ya da karşı hare-
ket yine Polanyi’nin yaklaşımına göre ya mil-
liyetçilik olarak ya da sosyalizm olarak gün-
deme geliyor. İşte sosyalizmin bulunmadığı 
ya da etkisinin çok sınırlandığı bir dünyada 
milliyetçiliğin önü alabildiğine açılıyor. Siyasi 
çatışma hattı da liberalizm ve milliyetçilik iki-
liğine sıkışıyor. Polanyi sosyalizm ile faşizm 
arasındaki farkı ekonomik bir fark olarak ele 
almaz, bunun ahlaki bir fark olduğunu birey-
sel özgürlük sorununa nasıl yaklaşıldığı ile 
ilgili olduğunu söyler. Özetle toplumun az 
önce ifade ettiğim şartlar altında kendini ko-
ruma gayreti ortada iken ve bu gayret için 
sosyalizm bir seçenek olmaktan çıkmışken 
daha önce hatırlattığım Mounk’un ikiliğine 
dönüyoruz. Yascha Mounk’un söylediği gibi 
bir tarafta özgürlüklerin bulunmadığı ama 
halkın desteğine dayalı bir söylem ya da 
rejimler, diğer tarafta özgürlüklerin olduğu 
ama halkın desteğinin bulunmadığı söylem-
ler, rejimler gibi bir ikiliğin içerisine giriyoruz.
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Şimdi, Türkiye’deki hikaye, ben arkadaş-
larımızın söylediklerine katılıyorum, bir dö-
nüm noktasına gelmiş bulunuyor. Türkiye’de 
bütün bir 19. ye 20. yüzyıl tarihi adına ister 
reform, ister inkılap, isterseniz ıslahat deyin 
büyük bir yenilenme ve değişim dönemidir. 
Ancak bu hep gelgitler şeklinde olmuştur. 
Doğrusal bir ilerleme değildir gerçekleşen. 
Yükselme ve gerileme momentleridir belir-
leyici olan. Bir düşünelim 20. yüzyılda neler 
oldu. Hürriyetin ilanı 1908’de, daha üzerinden 
1 yıl geçmeden 31 Mart hadisesinden sonra 
bir şekilde parlamentarizme dönük, sultanı 
sembolik hale getiren bir girişim var. Hemen 
arkasından 1913’te İttihatçıların vaziyete tam 
hakim olmasıyla bir nevi tek parti diktatörlü-
ğü, tek parti yönetimi gibi bir şey var bu se-
fer. Sonra mütareke döneminde meşrutiyet-
ten uzaklaşma, Sina Akşin hocamızın verdiği 
isimle yeniden bir mutlakıyet girişimi var. 
Sonra 1920’de Ankara’da meclis hükümeti. 
Ve düşünün 1924’te yeni anayasayla 
bambaşka bir yönetim var karşı-
mızda. Özellikle tek parti yöne-
timinin 1925’ten sonra daha 
kendini tahkim etmesi me-
selesi ile gündeme geliyor 
bu sefer. Ve arkasından ta-
bii demokrasiye geçiş gi-
rişimleri. Ve demokrasiye 
geçildikten sonra yaşanan 
değişimler. 50 önemli bir 
dönüm noktası. 1961 Ana-
yasası öyle. 1971 Muhtırasın-
dan sonraki değişiklikler. 1982 
Anayasası ile kurulan yeni rejim. 
Gördüğünüz gibi Türkiye neredey-
se zaten 5-10 yılda bir yeniden kendini 
yapılandıran, bütün siyasal sistemi kökten 
değiştirecek girişimleri kendi içinden çıkaran 
bir ülke. Bu bakımdan ben şu türden görüş-
lere katılamıyorum:  “Türkiye’de tarih bitti” 
“Erdoğan yönetimi kendini geri döndürüle-
mez şekilde tahkim etmiştir”. Bu görüşler 
doğru değil. Türkiye geçmiş örnekler de bize 
gösteriyor ki, az önceki Şule Hocanın kullan-
dığı sarkaç alegorisi burada uygun, sarkacın 
diğer tarafına doğru yaklaşıyor. Ancak bu 
işlerin kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini, 
burada siyasal müdahalelerin, siyasi partile-
rin, siyasetçilerin, iletişim becerilerinin çok 
önemli olduğunu, örgütlenme konusunun 
çok önemli olduğunu not etmeliyim. Yani 
tayin edici hadisenin siyasal mücadelelerle 
ilgili olduğunun altını çizmek lazım. 

Bir önemli noktayı hatırlatmam gerekiyor. 
Yani demokrasi söylemi tabii ki çok önemli. 

Ama demokrasinin anayasaya ilgili hüküm-
leri yazarak sağlanabileceği gibi bir kolaycı-
lık var Türk aydınında. Bu bizim yazınımızda 
çok eleştirilmiştir geçmişte. Bizim için Cum-
huriyet Halk Partisi için çok önemli bir isim 
olan, Turan Güneş’in de kendi yazılarında, 
konuşmalarında gündeme getirdiği bir ko-
nudur bu. Anayasa hukukçuları arasında da 
çok tartışılır. Turan Güneş’in 1961 Anayasası 
ile ilgili ortaya attığı bir laf, bir kavram var. 
Diyor ki 1961 için “çalıkuşu anayasası”. Turan 
Güneş çok esprili bir adam. Çok zeki ve çok 
esprili bir adam. 61 Anayasasını hazırlayan 
Kurucu Meclisteki Anayasa Komisyonunun 
da sözcüsü olan 61 Anayasası bakımından 
kritik sorumluluğu olan da birisi Turan Gü-
neş. Çalıkuşu Anayasası ile şunu kast ediyor, 
diyor ki meşhur Çalıkuşu romanındaki Feri-
de’yi hatırlatarak: Feride malum çok üzülür 
etrafında olanlara, insanların karşı karşıya 
bulunduğu zorluklar, yoksulluk, salgın has-

talıklar, kuşpalazı olan çocuklar filan. 
İşte bir şeyler yapmak ister onlar 

için Feride. Diyor ki yani biz 
de 61 Anayasası’nı yaparken 

çok üzülüyorduk, işçiler var 
Türkiye’de onlar için de 
bir şeyler yazalım, orman 
köylüleri var, onlara da 
hadi birkaç madde yaza-
lım, işte şunlara da bir şey 
yapalım, bir senato lazım, 
efendim Anayasa Mahke-

mesi lazım. Hadi üzülüyo-
ruz. Bir yeni madde daha ya-

zalım. Yani toplumu, toplumda 
gerçekleşen mücadeleleri görme-

den, onları merkeze almadan bunun ye-
rine başka bir bakış açısıyla anayasaya bun-
ları yazarsak meseleleri hallederiz gibi bir 
noktadan hareket eden bir bakışı. Bugün bu 
konuları tabii anayasa hukukçuları çok tartı-
şıyorlar. Özellikle bu anayasalcılık, constitu-
tionalism bahsinde yapılan tartışmalarda da 
gündeme geliyor. Tabii ki böyle değil hadise. 
Bu doğru. Şule hoca da çok haklı bir şekilde 
böyle olmadığını açıkladı. Yani siyasal müca-
delelerin belirleyici rolünü açıkladı. Ben de 
öyle düşünüyorum. Bugün de sanki böyle 
bir kolaycılık da var gibi toplumda bunu da 
belirtmem lazım. Bir şekilde tarih böyle bir 
noktaya varacak zaten gibi bir şey de var. Bu 
da bana pek gerçekçi görünmüyor. 

Toparlama olarak şunu söyleyeceğim. De-
mokrasi dünyada da Türkiye’de de insanla-
rın hayatında bir ilerleme iyileşme yarattığı 
ölçüde destek bulacak. Yani bunu bir temel 
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veri olarak başlangıçta kabul etmek lazım. 
Bundan uzaklaşıldığı bir dönemi yaşadık, ya-
şıyoruz. Bir şekilde toplumların daha avan-
tajlı, varlıklı kesimleri bunu fark ederlerse 
ve buna uygun vergi politikaları, kamu har-
camaları, buna uygun bir toplumsal tasarım 
gündeme gelirse ben dünya değişir, bu me-
seleler değişir diye düşünüyorum.  

Burak Cop: Çok teşekkür ediyorum. Ufuk 
turu niteliğinde, derinlikli ve analitik konuş-
malar dinledik. Şimdi ikinci tura geçeceğiz. 
Yasama organının kontrol ya da denetim 
mekanizmasını güçlendirmek bakımından 
kilit noktalarda muhalefetin daha etkili ol-
masına işaret etti Şule Hocam. Buna örnek 
olarak şunu verebilir miyiz acaba; CHP’nin 
bir süredir tutarlı şekilde dile getirdiği bir 
mesele var Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 
ağzından. Mecliste bir Kesin Hesap Komis-
yonu kurulması ve onun başkanının da mu-
halefetten olması. Mecliste çoğunluğu olan 
partiden değil de muhalefet partilerinin ke-
sin hesap komisyonu başkanlığını yürütme-
si. Sizin de şu konudaki görüşünüzü almak 
istiyorum Şule Hocam. Sizce meclisin kont-
rol ve denetim mekanizmasının güçlenmesi, 
muhalefetin daha çok söz sahibi olması ko-
nusunda Türkiye’de muhalefet partilerinin 
az önce bir örneğini verdiğim türde öneri-
leri yeterince dile getirdiğini düşünüyor mu-
sunuz? Onun dışında OHAL dönemine dair 
bir tasarım sundunuz. Danıştay’ın oynayabi-
leceği rolden bahsettiniz. Türkiye’de OHAL 
KHK’larından ötürü meydana gelen mağdu-
riyetler toplumun kanayan bir yarası. 2 yıl 
boyunca OHAL yürürlükte oldu Türkiye’de 
ve halen bu mağduriyetler giderilebilmiş de-
ğil. KHK ile kamu hizmetinden çıkarılıp mah-
kemede beraat ettiği halde kamudaki işine 
geri dönemeyen insanlar olabiliyor. Tasavvur 
ettiğiniz güçlendirilmiş parlamenter sistem 
Türkiye’sinde OHAL’e ne zaman ihtiyaç olur? 
Acaba ihtiyaç olmalı mı? Nasıl bir koşul söz 
konusu olursa OHAL düzeni olabileceğini ta-
savvur ediyorsunuz? Ülkemiz bu konuda acı 
bir tecrübe yaşadı.  

Şule Özsoy Boyunsuz: Ona geçmeden 
önce, Yunus Bey’in bahsettiği bu Çalıkuşu 
anayasası nitelemesini duymamıştım daha 
önce. Çok hoşuma gitti, öğrencilerime de 
söyleyeceğim bunu. Çalıkuşu anayasası ger-
çekten. Kısa ömürlü, çok güzel bir anayasa 
olduğunu anlatıyoruz hep ama yaşamıyor. 
Neden yaşamıyor sorusu bize zaten bu ana-
yasal tahlillerde ilham veren bir şey. 

Meclisle ilgili muhalefet partileri yeterince 
dile getiriyor mu önerilerini dediniz. Şimdi 
bizim içinde yaşadığımız rejimde ifade öz-
gürlüğü yok. Basın tamamen kontrol altında. 
Dolayısıyla sadece belli kesimlere ulaşabilen 
bir iki televizyon kanalına çıkabiliyor muha-
lefet. Yani muhalefet belki dile getiriyordur 
ama halk bunu duyabiliyor mu, ne kadarını 
duyabiliyor o ayrı bir soru. Bir de zaten bu 
tarz rejimlerde halk duymasın, muhalefet 
dile getiremesin diye örgütlenmiş muazzam 
bir yapı var. Bunları dile getirmek, ulaştırmak 
başlı başına bir mücadele alanı muhalefet 
için. Çok yaratıcı olmaları gerekir. Getiriyor-
lar da büyük oranda. Tabii ama halkın tama-
mına bu yaşadığımız kutuplaşma ortamı içe-
risinde ne kadar ulaşabilirler, ulaşabiliyorlar 
mı? Ben burada muhalefet neyi iletebilir, hu-
kukçu olarak onun üzerinde durarak cevap 
vermek isterim. 

Bu daimi kesin hesap komisyonu ve ba-
şında muhalefetin olması çok güzel bir öneri. 
Buna benzer şöyle sistematik bir şey söyle-
yeyim. Yasama organlarının belli işlevleri var. 
Müzakere işlevi var. Yasama işlevi var. Büt-
çe işlevi var. İçinden hükümeti çıkarma işle-
vi var parlamenter sistemde. Ve denetleme 
işlevi var. Şimdi her bir işlev açısından par-
lamenter sistemin güçlendirilmesi gerekir. 
Genel görüşme, yani muhalefetin isteğiyle 
hükümetin ve diğer muhalefet partilerinin 
toplumsal bir konuyu gelip mecliste konuş-
ması ve bu usulü de herhangi bir parti gru-
bunun rahatça çalıştırabilmesi, müzakere 
işlevini güçlendirir. Burada muhalefetin sa-
dece aynı ortamda bulunup konuşması bile 
önemli bir şeydir. Denetleme işlevi, daimi de-
netleme komisyonları, bütçe komisyonu gibi, 
bu komisyonların içinde partilerin meclisteki 
güçleri oranında değil de her bir parti gru-
bunun eşit temsil edildiği daimi denetleme 
komisyonları hayal edin ve bunların daimî 
olduğunu, belli konularda sürekli çalıştığını, 
Sayıştay’ı kullanabildiğini, kanun önerebil-
diğini, uzmanları çalıştırabildiğini düşünün. 
Bu demektir ki; muhalefetin kontrolünde iş-
leyebilecek olan bir mekanizma yaptığınız 
her şeyi denetleyecek. Bu size neyi getirir? 
Çok dikkatli ve düşünerek hareket etmeyi, 
harcadığınız her şeyi hesap verebilir bir şe-
kilde yapmayı getirir. Bu, icraatı durduran bir 
şey olur mu? Hayır. Yine yasama çoğunluğu, 
daimî yasama komisyonları ayrı komisyon-
lardan çıktığı sürece işleyen bir yapısı olur 
meclisin. Yani karar alma mekanizmalarında 
tıkanmalar olmaz çünkü o zaman etkili yöne-
tim yapısı oluşturamayız. 
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Muhalefeti, denetleme fonksiyonunda kilit 
noktaya getirelim ama karar süreçlerini tı-
kayacak bir noktada bulundurmayalım diye 
öneririm ben. Çünkü muhalefete önemli ka-
rar süreçlerini tıkama yolunu açarsanız hükü-
met icraat yapamaz, karar alamaz. Dolayısıy-
la Yunus Bey’in bahsettiği sorunlara çözüm 
üretemez. Çözüm üretemezse de demok-
rasiyi daimî kılamayız. Dolayısıyla çalışabi-
lecek ama denetlenebilecek bir yapı olması 

gerekir. Güçlü ama denetlenen. Güçlü mu-
halefet güçlü iktidar. Zayıf muhalefet güçlü 
iktidar değil. Güçlü muhalefet güçlü iktidar. 
Bir rakibiniz var yani. Ama bunun yanı sıra 
o bahsettiğim bütçe fonksiyonu güçleniyor, 
başka yönlerden güçleniyor. Bunlar da Ke-
mal Bey’in önerdiğine benzeyen komisyon 
yapıları. Ve basın özgürlüğünün de olduğu-
nu, basının tek bir elden kontrol edilmediği-
ni de düşünürsek ifade özgürlüğünün oldu-
ğunu, sosyal medyanın özgür olduğunu vs. 
Dolayısıyla demokratik, çoğulcu, katılımcı bir 
tartışma ortamı içinde sorunların konuşul-
masını ve iktidarın karşısına gelecekte iktidar 
olabilme ihtimali bulunan bir muhalefetin 
konulmasını, iktidarın seçimlerle el değiştire-
bilmesini sağlayacak mekanizmalarımızın ol-
ması gerekir. İyi bir rakip sizi de daha iyi bir 
hale getirir. Dolayısıyla bütünüyle Meclis’in 
güçlendirilmesinden yanayım bu anlamda. 

Burak Cop: 2017 öncesi siyasal hayatta 
şunu tecrübe ettik; aslında meclis, yürüt-
me karşısında yeterince güçlü değildi. Ka-
nunların yaklaşık yüzde 98’i hükümetlerin 
kanun tasarılarının yasalaşmasıyla çıkardı. 

Milletvekillerinin, hele ki muhalefetin verdiği 
kanun tekliflerinin yasalaşma oranı çok dü-
şüktü. Meclis’in gensoruyla yaptığı denetim 
çok kuvvetli değildi. İktidar partileri genelde 
mecliste çoğunluğa sahip olduğu için meclis 
tam anlamıyla denetim rolünü yerine getire-
miyordu. 2017 öncesinde de getiremiyordu. 
Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramı 
ilk ortaya atıldığında benim aklıma gelen şey 
şuydu; meclisi, yürütme karşısında güçlen-

dirmek. Somut önerilere baktığımız zaman 
mesela şu söylendi CHP temsilcileri tarafın-
dan; yenisinin kurulacağı garanti edilmeden 
hükümet düşürülemeyecek. Güçlendirilmiş-
ten asıl o kastediliyor. Sistemin işleyişinin 
güçlendirilmesi belki, istikrarın ayakta tutul-
ması. Bizim tarihimizde güvenoyu alamadı-
ğı halde yenisi kurulana kadar görev yapmış 
hükümetler var, gensoruyla düştüğü halde 
yenisi kurulamadığı için bir süre daha görev 
yapmış hükümetler var. Sizce ne güçlendiril-
meli? Meclis yürütme aleyhine mi güçlenme-
li yoksa yürütmeyi zayıflatmadan mı meclisi 
güçlendirmeli? 

Şule Özsoy Boyunsuz: Yürütmenin zayıf-
latılmasından yana değilim. Şunu kastedi-
yorum; karar alma mekanizmalarının tıkan-
maması gerekiyor. Parlamenter sistemde 
yasama çoğunluğunun içinden yürütme çı-
kıyor. Başbakan milletvekilleri arasından çı-
kıyor, bakanların büyük kısmı milletvekilleri 
içinden çıkıyor. Yasama çoğunluğu karar ala-
cak, o kararlarla ülkeyi yönetecek. Biz onların 
karar almalarını engellemeye çalışmıyoruz, 
aldıkları kararları denetlemeye çalışıyoruz. 
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Dolayısıyla bir tür ‘arena meclis’ olması 
gerekiyor, yani şöyle; iktidarın karar aldığı, 
muhalefetin bu kararları sorguladığı, denet-
lediği, eleştirebildiği, alternatiflerini söyleye-
bildiği bir meclis. O bakımdan bir kısmında 
aşırı çok parti sistemi bulunan parlamenter 
sistemlerde gördüğümüz, hükümetlerin sü-
rekli düşmesi, işleyememesi, çalışamaması 
gibi sorunların olmadığı bir parlamenter sis-
tem tahayyül etmeye çalışıyoruz. 

O bahsettiğiniz, kurucu güvensizlik meka-
nizması. Yani yeni başbakanı seçmeden eski 
başbakanı ve hükümetini düşüremezsiniz. 
Yeni bir alternatifiniz varsa eskisini gönde-
rebilirsiniz. Bu, yenisi seçilene kadar düşmüş 
hükümetin görevde kalması değil, bu düş-
memiş hükümet. Çalışmaya devam ediyor. 
Halâ karar alabilir durumda tutmaya çalışı-
yoruz çünkü etkili yönetim sistemi oluştur-
mak hükümet sisteminin bir numaralı amacı. 
Aynı zamanda da kontrol ve denge amacı-
mız var. Biz farklı ayaklarla kontrol ve denge-
yi koruyup üstüne yönetim yapısı koymaya 
çalışıyoruz. 

Güçlendirilmiş ifadesi aslında literatürde 
olan bir ifade değil. Bunu belki siyasetçi-
ler basitleştirerek anlatmak için kullandılar. 
Bizim anayasa hukuku literatüründe kul-
landığımız ifade Rasyonelleştirilmiş Parla-
mentarizm. Ne demek bu? Anayasa hukuku 
kurallarıyla parlamenter sistemin tıkandığı 
noktalarda bu tıkanıklıkları açacak meka-
nizmaların öngörülmüş olması. Dolayısıyla 
geniş manada istikrar getirir. Herhangi bir 
problem oluştuğu zaman çözümü öngörül-
müştür. Öngörülebilirlik, istikrar demektir 
geniş anlamda. Bir kriz oluştuğu zaman bu-
radan nasıl çıkılacağına dair çözüm yolları 
öngörmüş oluyor sistem. Dar manada, istik-

rar da parlamenter sistem için yasama-yü-
rütme uyumudur. Çünkü bu hükümet sistemi 
en baştan yasama-yürütme uyumu üzerine 
kuruludur. Güvenoyu, gensoru mekanizma-
ları, yasama çoğunluğunun kaybedilmesi 
halinde ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla birçok 
parlamenter sistemde yasa önerileri tasarı 
şeklinde hükümetten gelir.  Yasama çoğunlu-
ğu kendi hükümetini çıkarır, kanunları yapar 
ve icraatlarına başlar. Bakanların görev süre-
sine ve bakanlık teşkilatlarının çalışma şekli-
ne baktığımız zaman, başkanlık sisteminden 
çok daha istikrarlı olduğunu görüyoruz bu-
nun. 

Başkanlık sisteminin demokratik versiyo-
nu, başkanı sabitleyerek dar manadaki hükü-
metin düşmesi probleminden kaçınıyor ama 
bu aslında istikrar değil istikrarsızlık yaratıyor 
çoğunlukla. Çünkü yasama-yürütme uyumu-
nun kaybı söz konusu olabiliyor bu hükümet 
sisteminde. Biz öyle bir şey öngörmüyoruz. 
En baştan birlikte çalışacak yasama ve yü-
rütme organı. Çünkü modern demokrasi, ik-
tidar partisi ve muhalefet partileri arasındaki 
ayrıma dayanıyor aslında. Yasama-yürütme 
ayrımı artık Montesquieu’nin tahayyül ettiği 
zamandaki gibi değil, siyasi parti olgusu var. 
Aynı siyasi parti hakimse yasama ve yürüt-
meye, kuvvetler ayrılığının yasama-yürütme 
arasındaki anlamı da büyük oranda yitiyor. O 
boşluğu doldurmak nasıl oluyor? Meclis için-
deki muhalefet partilerinin birtakım alanlar-
da etkili olabilmesiyle. Yani daimî denetleme 
komisyonlarında karar süreçlerine etki ede-
bilmeleri. Genel görüşmelerde, tartışarak, al-
ternatiflerini sunarak ve bunu halka iletebil-
me olanaklarına sahip olarak. 

Karar süreçleri tıkandığı zaman, ki tıkana-
bilir, biz daima halka dönülmesini öngörüyo-
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ruz demokratik bir sistem olduğu için. Bak-
tık ki içinden hükümet çıkaramıyor; otomatik 
seçimler yenilenir, cumhurbaşkanını seçemi-
yor; otomatik seçimler yenilenir. Bu rasyo-
nelleştirme bugün modern parlamenter sis-
temlerde birçok ülkede gördüğümüz bir şey. 
Almanya’da, İspanya’da, hatta Birleşik Kral-
lık’ta. Bugün Birleşik Krallık’ta Başbakan’ın 
Kraliçe’ye erken seçim kararını bildirmesi 
diye bir şey kalmadı 2011’den beri. Artık öyle 
bir fesih yetkisi yoktur İngiliz Başbakanı’nın. 
Ne var? Seçimler yapıldı, yirmi sekiz gün 
içinde hükümet çıktı çıktı, çıkmadı otomatik 
fesih. Dolayısıyla orada da gördüğümüz me-
kanizmalar hep bu Rasyonelleştirilmiş Parla-
mentarizm. 

Bu geniş anlamda öngörülebilirlik ve so-
runları bir anayasal krize, rejim krizine dö-
nüşmeden çözmek demektir. Biz yürütmeyi 
zayıflatarak yasamayı güçlendirmiyoruz, ya-
samayı organ olarak güçlendiriyoruz. Ama 
şunu da söylemek isterim; Türk tipi başkanlık 
sistemi, bu neo-patrimonyal ya da patronlu 
başkanlık sistemi bizim meclisimizin yüzde 
40 oranında potansiyel yetkilerini eritmiş-
tir. Bunu çeşitli testlerle ölçtüğümüz zaman, 
meclisin, bir önceki meclisin politika üretme 
potansiyelinin yarıya yakınını kaybettiği-
ni görüyoruz. Müzakere fonksiyonu, temsil 
fonksiyonu, içinden hükümet çıkarma fonk-
siyonu, yasama fonksiyonu… Yasa gücünde 
kararname yapıldığı zaman hangi yasama 
fonksiyonundan söz edebiliriz? Yasama yet-
kisini bile çok sınırlı kullanabilen bir meclis 
bu; en açık şekilde yetkilendirildiği alanlarda 
bile, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme mese-
lesinde gördüğümüz gibi. Biz bu noktalarda 
yasama organına bu gücünü geri vereceğiz, 
güçlendireceğiz ama yürütmeyi zayıflatma-
dan. Güçlü yürütme güçlü yasama. 

Bir de birtakım mekanizmaları artık kork-
madan önerebilmemiz gerekiyor bu ülkede. 
1924’te de halkın gündem teklifi, kanun tekli-
fiyle ilgili şeyler önerilmiş, o zaman da kabul 
edilmemiş, edilmiyor. Ama bence edilmeli. 
Halk en azından meclise kanun önerebilme-
lidir. Halkın belli bir çoğunlukla, imza topla-
yarak meclise önerdiği kanunu hadi reddet 
bakalım. Biz tabii burada popülizmi çok 
beslemek istemediğimiz için doğrudan refe-
randum usulleri önermedik, ‘‘Meclis’e gitsin 
yine o kanal üzerinden geçsin.’’ dedik. Bun-
lar da yine demokrasiyi güçlendirmek anla-
mına geliyor. 

OHAL’le ilgili soruya geçeyim. Olağanüstü 

hâl ilan etmek gerekebilir ülkelerde. Gerekir 
yani, buna olmaz diyemeyiz. ‘‘State of emer-
gency’’ çeşitli anayasalara baktığınız zaman 
dünyada da gördüğünüz bir şey. Fakat bu-
nun hukuk dışına çıkarılmaması gerekiyor. 
Ben yirmi dört senedir anayasa hukuku anla-
tıyorum, kendimi bildim bileli hukuk devleti-
nin açıkları, OHAL işlemlerinin yargı deneti-
mine tabi olmamasını anlatıyoruz biz. Geçici 
on beş maddeyle başladı benim kariyerim. 
Bunların artık hayatımızdan çıkması lazım. 
Şiddet olaylarının yaygınlaşması, eylemli kal-
kışmalar, doğal afetler bütün bunlar sebep 
olarak yazılmalı. Sebebe bağlı bir şeydir bu. 
Yürütmenin meclisin onayına sunarak çıkara-
bileceği bir işlemdir. Yasama ve yürütmenin 
birlikte OHAL ilanı sürecinde bulunabilmesi 
öngörülmelidir. Bunu yürütme ilan eder, ya-
samanın onayına sunar. Yasama reddedebi-
lir, kaldırabilir ve uzatırken de o kararları yine 
yasama organı verir. 

Fakat fark nedir Türkiye’de? Türkiye’deki 
fark şu; bu OHAL işlemleri, olağanüstü hâl 
kanun hükmünde kararnameleri eski ana-
yasada yargı denetimi dışındaydı. Bu çok 
büyük bir problem. Şimdi de OHAL CBK’si 
şeklini aldı, devam ediyor ve yasa gücündey-
di. 2016’da eski Anayasa Mahkemesi’nin bir 
içtihadı vardı; olağan durumlarda olağanüs-
tü hâl KHK’sıyla kalıcı değişiklikler yapamaz-
sın. Anayasa Mahkemesi bu içtihadı kaldırdı. 
OHAL ilanı sebebe bağlı olmasına rağmen 
onunla ilgili ilgisiz olağan kanunlarda de-
ğişiklikler yapıldı. Sonra da bunlar mecliste 
görüşülüp kabul edilip kalıcı kanunlara dö-
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nüştü. Kriz kararnameleri kalıcı hale dönüştü. 
Kriz işlemi prensip olarak geçici olmalıdır. O 
sebeple ben OHAL dönemlerinde kanun gü-
cünde işlem yapılamayacağını, yapılamama-
sını öneririm.

 
OHAL kanunu yaparsınız, önceden, ola-

ğan dönemde mecliste tartışırsınız şu olur-
sa şu yetki, bu olursa bu yetki kullanılır diye. 
Bu kanunla sınırlanmış olarak krizi çözmeye 
yönelik, anayasada izin verilen sınırlar içinde 
olağan dönemlerde yapılamayan şeyleri, te-
mel haklara müdahaleleri yapmasına geçici 
olarak izin verirsiniz. Prensipte bunlar kesin-
likle geçicidir, kalıcı hale gelmesinin önlen-
mesi gerekir bir, yargı denetiminde olması 
gerekir iki. Birey olarak sizin hakkınızın ana-
yasanın izin verdiğinden fazla ihlal edildiğini 
düşünüyorsanız bireysel başvuru Anayasa 
Mahkemesi’ne yapılır. Dolayısıyla bireysel 
başvuru yolunu genişletmeyi öneriyorum. 
Kuvvetli bir bireysel başvuru sistemi, bağım-
sız bir anayasa mahkemesi önemli şeydir bir 
ülke için. Yargı çok şeyin önünü kesebilir. 

Türkiye’nin handikabı yargının siyasal-
laşmış olmasıdır. Yapısı sebebiyle Hakimler 
ve Savcılar Kurulu, yürütmenin kontrolüne 
girmiş durumda. Bütünüyle AK Parti ve AK 
Parti’nin Genel Başkanı tarafından seçilen bir 
heyet yargıya atamalar yapıyor, yüksek mah-
kemeleri belirliyor, Anayasa Mahkemesi’nin 
üyelerini belirliyor. Hadi buyrun. Böyle bir 
şey olabilir mi? Bu yargı bağımsız olabilir mi, 
tarafız olabilir mi? Bakın son atamayla Ana-
yasa Mahkemesi’nin çoğunluğu değişti, bü-
tün bireysel başvurulara prensip itibariyle ret 
çıkıyor bir süredir Anayasa Mahkemesi’nde. 
Eskiden iyi kötü hukuk açıksa onu uygulu-
yordu mahkeme. Şimdi onu da göremiyoruz.

Burak Cop: Çok teşekkür ediyorum, sağ 
olun. Burak Bilgehan Özpek Hocam, konuş-
manızda devletin kurumsallığının ilgasına 
işaret ettiniz. Buna paralel olarak vatandaşlık 
kavramının kaybolmasından ve devletin gay-
rı şahsilik özelliğinin ortadan kalkmasından 
söz ettiniz. Anayasa hukukçularının da bir 
kısmının anayasasızlaşma diye formüle ettiği 
bir süreç Türkiye’de yaşanıyor. Anayasasız-
laşma, anayasayı değiştirme metoduyla ger-
çekleşiyor. Henüz III. Napolyon’un Fransa’da 
yaptığı gibi bir darbeye tanık olmuş  değiliz. 
Burada ilginç bir şekilde yola bağımlılık hali 
de var. Bu aslında Türkiye’nin tam anlamıyla 
raydan çıkmaması için bize umut verecek bir 
şey midir diye sormak isterim. Anlattıklarınız 
bana Behice Boran’ın 12 Eylül sonrası yurt dı-

şında siyasi sürgün olarak bulunurken 1982 
anayasa referandumu hakkında BBC’ye ver-
diği bir demeci hatırlattı. Boran, 1982 Ana-
yasasının yapılışına bakarak aslında bunun 
bir anti-anayasa olduğunu söylüyordu. Gü-
nümüzde de hukuk devletinin ortadan kal-
dırılması söz konusu. Ama anti-anayasacılık 
hareketi de yeni anayasa yapılarak veya ana-
yasa değiştirilerek yürütülmek isteniyor. Bü-
tün bunların ışığında, önümüzdeki dönemde 
kuvvetler ayrılığının geri gelmesi konusunda 
iyimser misiniz ve muhalefetin nasıl bir yol 
haritası izlemesi gerektiğini düşünüyorsu-
nuz?

Burak Bilgehan Özpek: Birkaç şey söyle-
yeyim. Öncelikli olarak anti anayasacılık ha-
reketinin belirli bir yasallık kaygısı gütmesi 
bence otoriter sistemlerin doğasına ilişkin 
bir şey. Çünkü otoriter sistemler bir kartel 
ittifakıdır aslında. Dolayısıyla bu ittifakın kal-
binde yer alan liderin veya kliğin diğer üye-
lere karşı güçlü olabilmesini sağlayacak bir 
enstrümana sahip olması lazım. Türkiye va-
kasında bu oy meşruluğu. Dolayısıyla Tayyip 
Bey’in birlikte iktidar kurduğu insanlara kar-
şı hiyerarşik ilişkisini güçlendirmesinin yolu 
mutlaka belirli bir yasallık sürecini işletmesi 
ve oy meşruluğunu sağlaması. O yüzden biz 
anayasa karşıtı hareketi bile şekilsel de olsa 
yasal zeminde ilerleyen bir halde göreceğiz. 
Ama günün sonunda bu neticeyi değiştirmi-
yor tabi. Bu ilk söyleyeceğim. 

İkincisi, anayasanın hakikaten kurumları 
dizayn etmesi, yasama-yürütme-yargıyı bir-
birinden ayırması acaba siyasetin iflas ettiği 
noktalarda gerçekten işe yarar mı? Bu aslın-
da önemli bir soru işareti. Levitsky ve Ziblatt 
son kitabı Demokrasiler Nasıl Ölür’de aslında 
bu konuda önemli bir çıkış yapıyorlar ve di-
yorlar ki; kurumlar ne kadar özerk olursa ol-
sun, anayasa bazı hakları ne kadar garantiye 
alırsa alsın devleti yöneten kişiler veya karar 
verecek yargıçlar veya bürokratlar veya ga-
zete sahipleri veya akademisyenler mevcut 
siyasi durumu gözeterek pozisyon alabilirler 
zaman içerisinde. Bu onların siyaseten sez-
gilerine dayanarak aldıkları bir karardır, ‘‘Şe-
kil olarak anayasal bir tahribat söz konusu 
olmasa da mevcut yükselen bir otoriterliği 
sadece kurumlara güvenerek boş vermek 
sadece kurumlara güvenerek bu otoriterli-
ğe karşı kendinizi korunaklı kılmak çok da 
mantıklı bir şey değil.’’ diyorlar.  Bu da bera-
berinde bizim siyaseten de bir tepki verme-
miz gerektiğini ortaya çıkartıyor. Türkiye’deki 
hikâye bir anlamda muhalefetin çözülme-
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mesiyle umudun halen daha ayakta kalması 
arasındaki ilişki. Yani dikkat ederseniz Türki-
ye’de muhalefet çözülseydi, ki çözülme ihti-
mali vardı, biz çok daha farklı bir dönemde 
yaşayabilirdik. Putin’in Rusya’sı gibi diyebili-
riz. Ama şu anda bizde iyi kötü siyasi elitlerin 
bir pragmatizmi var, iyi kötü halkın toplum-
sal muhalefet çok güçlü olmamasına rağmen 
sivil toplum çok güçlü olmamasına rağmen 
siyasette biraz meraklı ve kendi kültürel yar-
gılarıyla muhalif duruşunu geliştirebilen in-
sanlar var, farklı kimlik grupları var. Bunların 
tepkileri hakikaten çok önemli. Ve günün so-
nunda baktığınız zaman son araştırmalara 
göre toplumun %55’i bu kadar para harcan-
masına, medyanın üzerinde bu kadar kontrol 
kurulmasına, bürokrasinin üzerinde bu kadar 
sıkı denetim yapılmasına rağmen hükümet 
ile aynı şekilde düşünmüyor. Bu çok önemli 
bir şeydir. Bugün bizim elimizde sadece %20
’lik bir muhalif kesim olsaydı ya da %30’luk 
bir muhalif kesim olsaydı, herhangi bir hü-
kümet değişimine karşı umut beslemeyecek 
olsaydık çok farklı bir Türkiye’den bahsedi-
yor olabilirdik. Açık konuşmak gerekirse bu 
konuşmaları değişim umudumuz var olduğu 
için yapabiliyoruz. Ve siyaseti de popülizm 
karşıtlığı için yapmak da çok popüler aslında 
şu anda. 

Siyasete de burada biraz güvenmek gere-
kiyor. Siyasete güvenmeyen toplumsal mu-
halif kesimler olabilir. Mesela herhangi bir kriz 
durumunda ben her şeyi bırakıp muhalif par-
tilere yüklenen aydınlar görüyorum, entelek-
tüeller görüyorum veya toplumsal aktivistler 
görüyorum. Çok üzülüyorum çünkü siyasal 
muhalefet onların beklediği gibi tepkiler ve-
remez ama siyasal muhalefetin pragmatizmi 
hakikaten Türkiye’de baktığımız zaman göz 
kamaştırıcı. Akşener’in MHP’den ayrılması ve 
yeni parti kurması, İyi Parti’nin seçime gire-
bilmesi için CHP’nin on beş tane vekil verme-
si ve seçime sokması dolayısıyla Meclis arit-
metiğini etkilemesi. Yerel yönetimlerde Millet 
İttifakı’nın ve HDP’nin pragmatizmi, bunlar 
çok önemli şeylerdir. Hani biz Kemal Kılıç-
daroğlu’nu elinde LGBT bayrağıyla İstanbul 
Adliyesi’nde polisler tarafından sürüklenerek 
görmek isteyebiliriz bu bizi çok mutlu ede-
bilir fakat siyasal muhalefet bu değil. Siyasal 
muhalefetin Türkiye’de yeteri kadar pragma-
tist davrandığını düşünenlerdenim. O yüzden 
biz bu süreci, kurumları ilerde inşa edeceğiz 
fakat bu süreci kurumlarla durduramayaca-
ğız bunu anlıyoruz. Siyasal muhalefetle dur-
duracağız. Siyasete bir rol atfetmenin de bu-
rada önemli olacağını düşünüyorum. 

Son olarak da şunu söylemek isterim; Tür-
kiye’de anayasaların doğurduğu problemler 
oldu. Bazı anayasalar sivil otoriterliği teş-
vik etti bazı anayasalar sivillerin, yürütme 
erkinin hareket alanını kısıtladı. Türkiye’de 
anayasalar Kürt sorununu üretti açık konuş-
mak gerekirse yani vatanın birliği ile milletin 
birliği kavramı o kadar beraber ele alındı ki 
yekpare bir milletmişiz gibi hareket etmemiz 
gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda da bu mil-
letin birliği kavramı LGBTİ sorununu üretiyor 
ya da alternatif hayat tarzlarına karşı dışlan-
ma sorunu üretiyor açıkça söylemek gere-
kirse çünkü prototip bir millet kavramı var 
herkesi teşmil etmek istediğimiz. Şimdi bun-
ların hepsi tamam, bunların hepsini düzelte-
biliriz aslında yani doğru kurumları önererek 
bunları düzeltebiliriz fakat ben bizim otori-
terleşme hikayesinde hakikaten bazı şeyleri 
doğru okumamız gerektiği kanaatindeyim. 
Bizim toplumumuz bu otoriterliğe kısmen 
teslim oldu. Niye teslim oldu? Bu gerçekten 
Doğu Alman otoriterliği gibi sistemli bir şey 
miydi bunu çok düşünüyorum. Mesela ben 
geçen sene işimden oldum biliyorsunuz. Hü-
kümet politikası aleyhine konuştuğum için 
işime son verildi ve bunun gerçekten hü-
kümet tarafından mı planlandığı yoksa be-
nim konuşmamı veya yazdığım herhangi bir 
makaleyi okuyan yöneticinin ‘‘Acaba hükü-
met ne düşünür?’’ diye kafasından geçirdiği 
hesaplar sonucunda mı olduğu konusunda 
emin olamadım, bir türlü bu meseleyi açı-
ğa çıkartamadım. Şimdi demek ki toplumu 
ayakta tutan sosyal direnişi, sosyal tepkiyi 
ayakta tutan başka şeylerden bahsetmemiz 
gerekiyor. Mesela üniversitelerin finansmanı 
konusunda bir şeyler söylememiz gerekiyor, 
mesela siyasetin finansmanı konusunda bir 
şeyler söylememiz gerekiyor, mesela sivil 
toplum, think-tank’lerin finansmanı konu-
sunda, medyanın finansmanı konusunda bir 
şeyler söylemek gerekiyor. Bu kadar iktisadi 
olarak devlete bağımlı bir toplumun olması 
ne liberal bir rejime ne sosyalist bir rejime 
işaret ediyor. Biraz Kemal Tahir’i analım bu-
rada. Onun bahsettiği, bütün hayatını bütün 
refahını bütün özgürlüğünü devlete yakın 
olarak teminat altına alan toplumsal bir ya-
pıyı beraberinde getiriyor ve 2021 senesinde 
bunun değişmediğini görüyoruz.  İnsanlar, 
herhangi bir olguyla karşılaştıkları zaman 
‘‘Acaba AK Parti olur mu?’’ diye düşünüyor-
larsa bunun kurumsal bir dizaynla da çok bir 
alakası yok. O yüzden yeni dönemde kurum-
ları inşa ederken aynı zamanda toplumu ve 
bireyi daha özgür kılacak onu tepki verirken 
birkaç kere düşünmek zorunda bırakmadan 
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hayatını idame ettirecek düzenlemeleri yap-
mamız gerektiği kanaatindeyim ben. Bunun 
içinde birçok şey var. Bir üniversite öğren-
cisi üniversiteyi bitirdikten sonra tek amacı 
KPSS sınavına girip devlet memuru olmaksa 
o öğrenciden bir tepki bekleyemeyiz. Bugün 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri niçin tepki 
verebiliyorlar? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencisi bunlar. KPSS’ye girmek zorunda 
değiller. Büyük bir şirkette, büyük bir ulus-
lararası şirkette veya dünyanın herhangi bir 
yerinde çalışabilecekleri için cesurca tepki 
veriyorlar. 

Şimdi o yüzden bu gençlerin devletten 
bağımsız olmaları, aileden bağımsız olup ha-
yatlarını kurabilmeleri kendi bireysel potan-
siyellerini gerçekleştirebilmeleri önceliğimiz 
olmalı. Ben burada devlet piyasaya alan aç-
sın ve piyasa her şeyi kendi içinde halleder 
demiyorum. Daha ötesinde bir şey söylüyo-
rum. Gerekirse bireyin özgürleşmesi için de 
devlet veya kamu kaynakları seferber edile-
bilir ama asıl noktamız bireyin özgürleşmesi 
olmalı, bunun üzerine bir şeyler yapmamız 
gerektiği kanaatindeyim. Bunları yaparsak 
eğer şu anda nasıl biz kurumlar sayesinde bu 
otoriterleşmeden kurtulmayacaksak ilerde 
de benzer tehlikeleri bu şekilde atlatabiliriz. 
Bu şekilde düşünüyorum.

Burak Cop: Teşekkür ediyorum. Yine vak-
tinizi iktisatlı kullanarak güzel bir çerçeve 
çizdiniz. Sevgili Yunus, Türkiye’ye has bir şey 
yaşamıyor olduğumuza dikkat çektin, sanayi 
toplumunun sonuna, bildiğimiz işçi sınıfı-ser-
maye ayrımına dayalı siyasi yapılanmanın 
sonuna geldiğimize işaret ettin. Gerçekten 
de hem Türkiye’de hem dünyanın çeşitli yer-
lerinde geçtiğimiz on yıllar boyunca sol par-
tilerin oy deposu olan toplum kesimlerinin, 
yani mavi yakalı işçi sınıfının en azından bir 
kısmının sağ popülist, otoriter hatta yer yer 
faşizan görüşlere meylettiğini görüyoruz. 
Buna karşılık ilerici değerlerin savunucusu 
olarak tahsilli, dünyaya açık, beyaz yakalı ve 
kentli sınıflar ortaya çıktı. Bu gitgide billur-
laşmakta olan bir mevzilenme. Ama mutlak 
bir mevzilenme değil. Hala işçi sınıfında yer 
alıp da sol partilere oy verenler de var. Çin ve 
Hindistan gibi otuz yıl önce çok büyük sefalet 
yaşayan ülkelerde küreselleşme koşullarında 
mutlak yoksulluk düzeyindeki insanların ora-
nının azalmış olması, dolayısıyla Batı’daki işçi 
sınıfından farklı olarak küreselleşmeden ya-
rarlanıyor olmaları sözgelimi Çin’de önümüz-
deki yıllarda demokratikleşme konusunda 
bir beklentiye sahip olmamamızı mümkün 

kılar mı? Demokrasi mücadelesinin özellik-
le uluslararası boyutu bakımından neler ek-
lemek istersin? Batı’nın demokratikleşmeye 
desteğinin sonuna mı geldik? Çin ve Rusya 
gibi ülkelerin etkisi ne olacak? Rusya’ya bak-
tığımız zaman parlamentoda Putin’in partisi 
dışındaki başlıca üç partinin büyük oranda 
Putin’in politikalarına yedeklenmiş olduğunu 

görüyoruz. Demokrasi mücadelesinde yalnız 
mıyız Türkiye olarak? Bir de özgürlüklerin 
bulunmadığı ama halkın desteğinin oldu-
ğu rejimlerin yükselişine isabetli bir şekilde 
dikkat çekiyorsun fakat oralarda halkın des-
teğiyle kastettiğimiz şeydeki manipülasyon 
unsurunu değerlendirmek ister misin? Halkın 
desteği gerçekten halkın desteği mi? Yoksa 
1930’lu yıllarda faşistlerin uyguladığı toplum 
manipülasyonunun yeni bir versiyonunu mu 
yaşıyoruz? 

Yunus Emre: Teşekkür ederim. Çok önem-
li sorular. Benden önceki konuşmalar da çok 
tatmin ediciydi, çok önemli şeyler söyledi 
hocalarımız. Şimdi şöyle başlayayım: özel-
likle bu internet, sosyal medya konuları be-
nim çok ilgimi çekiyor. Şöyle ki; ben Avrupa 
Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde görev 
yapıyorum. Orada da üzerinde en çok çalı-
şılan konular bunlar. Ve ben çok şaşırmıştım 
ilk gittiğimde. Çünkü biz Türkiye’de interneti, 
sosyal medyayı nasıl ele alıyoruz? Türkiye’de 
eski merkez medya çöktüğü için ifade hür-
riyeti bakımından çok kritik bir mecra sos-
yal medya bize göre. Bizim açımızdan, Tür-
kiye’de yaşayan insanlar açısından internet 
kullanımı, sosyal medya konusu dendiğinde 
bu konu internet yasakları bakımından, in-
ternete erişim bakımından, bilgiye erişim 
bakımından ele alınıyor ve iktidar baskısı 
aklımıza geliyor. Batı’daki durum hiç böyle 
değil. Orada internet teknolojisindeki ge-
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lişmelerin demokrasiyi nasıl dejenere ettiği 
konusu ele alınıyor. Yanlış bilgilerin dolaşı-
ma sokulması böylelikle sosyal medya üze-
rinden yanlış bilgilendirilen, teyit edilmemiş 
bilgilerle yanlış yönlendirilen kitlelerin dü-
şüncelerinin çarpıtılması, aşırılıkların beslen-
mesi gibi konulara dikkat çekiliyor. Bunun 
yanında sosyal medyanın toplumun fark-
lı kesimlerinin etkileşim sahası değil aksine 
herkesin kendisi gibi olanları takip ettiği bir 
mecra olduğu vurgulanıyor. Kişilerin kendisi 
gibi olan insanlarla arkadaş olduğu bir “yan-
kı odası” benzetmesiyle aslında hep kendi 
sesine benzer seslerin yankılandığı bir yerde 
yaşaması gibi bir şey anlatılıyor. Biz Türki-
ye’de yaşayanlar bu sorunun iki boyutunu da 
yaşıyoruz. Bir yandan iktidarın kafasına göre 
interneti kısabildiği “Ya ben burada bir teh-
like görüyorum.” diye yasaklayabildiği, sırf 
internette paylaşım yapıyor diye insanlara 
soruşturmaların açıldığı bir ortam var ülke-
mizde. Ayrıca Türkiye’de Cumhurbaşkanı’na 
hakaret diye bir meselemiz var malum. Bin-
lerce insan bunlarla uğraşıyor, ceza davaları 
açılıyor. Bir boyutu bu, bir diğer boyutu da 
az önce konuştuğumuz hadise sosyal med-
yanın demokrasiyi dejenere eden, internetin 
demokrasiyi dejenere eden boyutu. 

Bunları belirttikten sonra şuna geleceğim: 
dünya ölçeğinde Burak arkadaşımızın gün-
deme getirdiği meseleler gerçekten çok kri-
tik. Şöyle ki birkaç herhalde alt dönem var. 
Soğuk Savaş bittiğinde farklı bir dönem baş-
ladı gerçekten. Özellikle piyasa ekonomisinin 
ve temsili demokrasinin rakipsiz olduğu, bü-
tün dünyada bunun yaygınlaşacağı, yaygın-
laşacak ülkelerin bir geçiş sürecine girdikleri, 
bu geçişin tamamlanacağı gibi bir düşünce 
vardı bu zamanlar. Sonra bu geçiş bir türlü 
bitmedi. Yani o ‘transitology’ hikayesi ma-
lum geçiş sürecinde demokratikleşecek de-

niyordu bu ülkeler. On yıl geçti, yirmi yıl geç-
ti jenerasyonlar değişiyor ama o ülkelerdeki 
demokrasi sorunları daha da derinleşiyor. Bu 
ne zamandan sonra daha açıklıkla görünme-
ye başlandı? 2000’li yıllarda. Çünkü 2000’li 
yıllarda gerek Irak işgali ve sonrasında yaşa-
nan uluslararası politikadaki gelişmeler ama 
tabi esas kritik dönüm noktası 2007-2008 fi-
nansal krizi oldu. O kriz sonrası krizden çıkış 
yolu yine kaynakların o %1’e yönlendirilmesi 
oldu. 2007-2008 finansal krizi sonrası. Şimdi 
gördüğünüz gibi küreselleşmenin ikinci alt 
dönemi diyebileceğimiz 2001 sonrası dönem 
hem çalışan sınıfların durumunda iyileşme-
nin olmadığı aksine krizlerin daha derinlikli 
yaşandığı diğer taraftan uluslararası politika-
da istikrarsızlıkların, askeri çatışmaların daha 
görünür olduğu ve kurumların, kurumsal iş-
leyişin uluslararası planda sorgulandığı bir 
ikinci alt dönem oldu. Şu anda hala bu döne-
mi yaşıyoruz. Bunun içinden pek çıkabilmiş 
gibi görünmüyoruz. 

2020 Amerikan seçimleri bu bakımdan 
kritik bir olaydı. Çok tartışılıyordu biliyor-
sunuz demokratik değerler ve bu değerle-
rin uluslararası politika için önemi konusu 
ABD’de. Demokrasi Zirvesi söylemi de Bi-
den’ın yaklaşımında merkezi bir öneme sa-
hipti. Ben tabi bir şekilde bir öngörü olarak 
şunu söyleyebilirim: Batı’da çok iyiye gide-
ceği kanaatinde değilim bu konuştuğumuz 
sorunların. Şu sebeple; çok ağır bir tablo var 
önlerinde. Bir defa bir demografik baskı var. 
ABD’nin burada bir avantajı var. ABD öyle ya 
da böyle hem göçmen kabul ettiği için hem 
de doğum oranları Kıta Avrupası’na kıyasla 
daha iyi bir durumda olduğu için yani o de-
mografik sorun ABD için yok ama Kıta Av-
rupa’sı için var. Avrupa toplumları içerisinde 
çalışan, aktif nüfusun bütün nüfusa oranı ge-
riliyor ve böylelikle sosyal harcamaların daha 
fazla arttığı ve bunların finansmanının bu ül-
keler için daha sorunlu olduğu bir dönem 
içerisindeyiz. Yani Türkiye’ye çok benzer 
olan şu; sorunları çözmek yerine bu sorunla-
rın mağdurlarını hedefe koyan söylemler, po-
litikacılar ön plana çıkıyor. Bu böyle devam 
edecek gibi görünüyor. 

Ama şunu da belki hatırlatmak lazım; bi-
zim gibi ülkelerdeki gelişmelerden ben ümit-
liyim onu söyleyeyim. Bir şekilde Kuzey Av-
rupa için dünya ekonomisinin merkezindeki 
ülkeler için çok olumlu bir manzara görme-
diğimi söyledim ama bizim gibi ülkeler için 
ümitliyim. Onun da sebebi şu; bu dönemlerin 
bir deneyim olarak bu toplumlarda yaşan-
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ması demokrasiden uzak dönemlerin yaşan-
ması o seçeneğin de tüketilmesi anlamına 
geliyor. Churchill’in o meşhur ifadesini hatır-
latırsak demokrasiyi neden önemli görüyor 
Churchill? “Daha iyisi yok” diye söylüyor ya 
tam olarak onu söylemeye çalışıyorum. Di-
ğer seçeneklerin daha iyi olmadığını görüyor 
insanlar hemen her örnekte.

Türkiye için biz CHP olarak ‘İkinci Yüzyıl’ 
derken aslında bir şey anlatmaya çalışıyoruz. 
Bizim Cumhuriyetimizin birinci yüzyılına şe-
kil veren olay modern devlet kurma, bir ulus 
yaratma, kentler yaratma gibi bir zorunluluk-
tu. Şöyle bir manzara düşünün 1923’te Cum-
huriyet kurulduğunda Türkiye’nin nüfusu 12-
13 milyon düzeyinde. Bunun %82-83 kadarı 
köylerde yaşıyor, sanayi yok, üniversite yok, 
modern kurumlar pek yok. Bu şartlarda ku-
rulan Cumhuriyet, şunu da ekleyelim yine 
hatırlatalım; nüfusun yarısı salgın hastalık-
larla uğraşıyor. Yani devleti kuran kadronun, 
Atatürk’ün ve arkadaşlarının temel mesele-
si Türkiye’yi bu durumdan çıkarabilmek için 
güçlü bir devlet kurabilmek. İşgale uğraşmış 
bir ülkeden bahsediyoruz, başkent İstanbul 
işgal edilmiş. O zaman temel amaçlar çok 
belirgin:  ülke bir daha işgale uğramayacak 
bir daha böyle bir çöküntü yaşamayacak, 
kentleşmeyi başaracak, sanayileşmeyi başa-
racak, modern kurumlar oluşturacak, üniver-
siteler kuracak falan. Bu bir proje. Atatürk’ün 
ve CHP’nin çağdaş bir Türkiye yaratma pro-
jesi. Bu proje yani Türkiye Cumhuriyeti bana 
sorarsanız 20. yüzyılın en başarılı toplum-
sal, siyasal projelerinden birisidir. Bunu ba-
şarmıştır Türkiye. Bugün seksen üç milyon-
luk bir ülke. Bu nüfusun %90’ına yakını artık 
kentsel alanlarda yaşıyor, iki yüze yakın üni-
versite var, Çin’den herhalde Viyana’ya kadar 
bütün bu alan içerisinde sanayi üretimi bulu-

nan herhalde bizden başka bir ülke de yok, 
bunu da not etmek gerekir. Turizm gibi, ban-
kacılık, sigortacılık gibi çok önemli sektörler 
var Türkiye’de. Yani Türkiye öyle ya da böy-
le Cumhuriyet yüzüncü yaşına yaklaşırken 
bu konuları başarmış durumda ancak şöyle 
bir mesele var; o güçlü devlet yani “Bize bir 
güçlü devlet lazım ve o güçlü devlet ku-
rumları yaratacak, üniversiteleri açacak, 
yolları yapacak vatandaş ortaya koyacak, 
vatandaş yaratacak, ulus yaratacak bu güç-
lü devlet.” diye yola çıktık yüzyıl önce çok 
haklı olarak. Şimdi galiba temel meselemiz 
şu olmaya başladı: o güçlü devletin sınırlan-
ması, o güçlü devletin insan haklarına dayalı 
bir hale doğru reforme edilmesi. Şimdi önü-
müzdeki ikinci yüzyılın yani Cumhuriyet’in 
ikinci yüzyılının temel vazifesi bu olarak gö-
rülüyor Türkiye’de. Türkiye’nin ilk yüzyılı az 
önce ifade ettim; on yıllık bir savaş, Balkan 
Harbi, Cihan Harbi, Kurtuluş Savaşı, on yıllık 
bir savaş. Bu savaşta %30’luk bir nüfus kay-
bı ki hiçbir ülkede bu yok. Üzerine kurulan 
yeni devlet yeni toplum. Türkiye bunu yüz 
yılda başardı. Bugün gelinen nokta o günle 
kıyaslandığında hiç de fena bir nokta değil 
ama az önce ifade ettiğim gibi devlet konu-
sunu yeniden ele almak, demokratik bir dev-
lete ulaşmak, devlet gücünü sınırlandırmak. 
Yeni görev bu. Devlet gücünü eline geçirip 
az önce senin ifadende gündeme getirdiğin 
gibi Burak, devlet gücünün kullanımını top-
lumun diğer kesimine düşmanlık olarak or-
taya koyan, kendini devlet yerine koyan ve 
kendisini toplumun yegane meşru temsilci-
si olarak gören ve bu yolla da kutuplaşma, 
düşmanlaştırma stratejisiyle bütün seçimleri 
de kazanacağını düşünen zihniyetle hesap-
laşmak, onu yenmek. İkinci yüzyılın temel 
vazifesi bence bizim için bu olarak görünü-
yor. Ben bunu başaracağımızı düşünüyorum. 
Çünkü öbür seçenek, bir seçenek olmaktan 
Türkiye’de çıktı artık. Türkiye bunu yaşadı, 
bir acı tecrübe olarak yaşadı. Ve o tecrübe-
nin nereye geldiği bugün herkes tarafından 
görülüyor hatta o hareketin kurucuları tara-
fından da görülüyor. 

Tabi ki Türkiye’de tarihsel önyargılar var. 
Bir yanıyla bu yabancı dillerde ‘tribalism’ 
denen kabilecilik gibi bir siyaset anlayışı 
toplumu bu şekilde bölme, bunun üzerinden 
iktidar kurma anlayışı var. Ama bütün de-
neyimler bize bunun belki seçim kazanmak 
için işe yaradığını ama ülkeyi yönetilemez bir 
noktaya taşıdığını gösteriyor. Türkiye bu tec-
rübeyi yaşadı. “Ya bunu yaşadı da çok ma-
liyetli oldu.” diyeceksiniz, doğru. Tabi çok 
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maliyetli oldu. Biz, Burak arkadaşımla birlikte 
iki meslektaşımız daha vardı bir kitap yayın-
lamıştık, onun girişinde ithaf bölümünde, ha-
tırlayacaktır Burak, Adana’da intihar eden bir 
genç araştırma görevlisi Fatih Mehmet Tıraş. 
Ona atfetmiştik kitabımızı. Şimdi niye bunu 
söylüyorum? Bu dönem Türkiye’de yaşandı, 
büyük mağduriyetler de oldu. Çok insanımız 
tabi bundan küçüklü büyüklü zararlar gör-
dü. Az önce Burak Bilgehan Özpek Hocamız 
kendi örneğinden bahsetti. Bunlar yaşandı 
Türkiye’de ve gelinen nokta salt bir zulüm ik-
tidarı oldu. Bunu bence artık toplum görüyor 
ve unutmamak lazım bir yerel seçim yaşadık. 
Osmanlı Türkçesi’nde hoş bir ifade var “Ol 
mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler.” 
O balıklar ki denizde yaşarlar, suda yaşar-
lar ama denizde olduklarını bilmezler. Bunu 
niye söylüyorum? Bütün dünyada demok-
rasinin gerilediği, demokratik iddianın itibar 
kaybettiği bir dönemde 2019’da Türkiye’de 
demokrasi fikri etrafında çok geniş bir bir-
liktelik oluşturmayı CHP olarak başardık. Ve 
seçimleri kazandık. Biz bunu söylerken hatır-
latmak istiyorum bizim Genel Başkanımız bir 
televizyon programında söylediğinde “Şu-
raları kazanacağız!” dediğinde programı 
sunan hanımefendi kahkahalarla gülüyordu 
bilmem hatırlar mısınız? Şimdi tekrar ifade 
etmek istiyorum. O koşullarda 2019’da bü-
tün baskıya, zorlamaya rağmen -hatırlayın 
Büyükçekmece’de polis kapı kapı gezdi, se-
çimler iptal edildi ve bugün gelinen noktada 
hiçbir usulsüzlük olmadığını, CHP’nin oyla-
rı çalmadığını herkes görüyor. Bunu şunun 
için söylüyorum; o koşullarda 2019’da büyük 
zorluklara rağmen büyük baskılara rağmen 
demokrasi fikri etrafında bir araya gelen mu-
halefet çok başarılı oldu ve seçimleri kazan-
dı. O bakımdan bunun küresel planda çok 
önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. 
Biz bunu içinde yaşadığımız için farkında 
değiliz. Türkiye’de olan şeyin değerini bil-
mek lazım. Bu kadar zulüm bu kadar baskı-
ya rağmen boyun eğmeyen öğretim üyeleri, 
üniversiteden atılmasına rağmen başına işler 
gelmesine rağmen onurundan vazgeçmiyor. 
Ben gittim mesela Mersin’de kafeterya aç-
mış, poğaça satıyor, kitap satıyor Barış im-
zacısı KHK’lı akademisyen ama onurundan 
vazgeçmiyor. Bunlar başka ülkelerde olmu-
yor Türkiye’de oluyor. Gazetecilerden bir ör-
nek vereyim. Murat Yetkin. Çok kıymetli bir 
gazeteci şöyle bir şey söylemişti; “Mesleği-
mi yapabilmek için işten ayrıldım” demişti. 
Yani “Türkiye’de onurlu bir biçimde gaze-
tecilik yapabilmek için işten ayrıldım kendi 
başıma Yetkin Report diye bir yer kurdum 

orada bu işi yapıyorum.” demişti. 

Türkiye’de bütün bu baskılara rağmen in-
sanlar demokrasiye sahip çıkan bir yaklaşım 
tarzı içerisinde büyük bir birliktelik yaratı-
yorlar. Ben bu seçimlerde de bunun başa-
rılı olacağını düşünüyorum, görüyorum. Bu 
çok önemli bir gelişme, büyük bir olay dün-
ya açısından ama biz bunun sıcağı sıcağına 
içinde olduğumuz için farkında değiliz. Yerel 
seçimleri İstanbul’da kazandıktan sonra Av-
rupa Konseyi toplantısına gittik.  Orada biz 
sosyalist grup üyesiyiz. Sosyalistler, yeşiller, 
demokratlar. Biz içeriye CHP’liler olarak gir-
dik bütün salonda alkış kıyamet. Bizi alkış-
lıyorlar. Biz önce anlamadık ne olduğunu. 
Sonra o yerel seçimin sonucunun CHP tara-
fından başarılı sonuçlanmasının Avrupa’da 
demokrat insanlar için ne kadar büyük bir 
mutluluk olduğunu, onlar açısından nasıl bir 
gurur olduğunu, heyecan olduğunu görün-
ce çok şaşırdım çok da mutlu oldum. Bizim 
Genel Başkanımızın bir ifadesi var Marx’ın 
ünlü “Dünya işçileri birleşiniz!” çağrısını 
hatırlatarak “Dünyanın bütün demokratları 
birleşiniz!” diyor. Gerçekten hem Türkiye’de 
demokrasi fikri etrafında çok güçlü birliktelik 
yaratmak lazım hem de uluslararası planda 
demokrasiyi savunan partiler, kuruluşlar, dü-
şünce insanları bir araya gelmek lazım. Türki-
ye’de de dünyada da böyle bir dönemdeyiz. 
Bir tarafta aslında Fransız Devrimi’nden beri 
gelen eşitlik, özgürlük, dayanışma düşüncesi 
bir tarafta da 30’larda falan hatırlıyorsunuz 
sonradan ‘muhafazakâr devrim’ denmişti o 
diğer düşünce hattı. Bu ikilik bence hala ge-
çerli ve Türkiye’de de demokrasi fikri başarı-
ya çok yakın diye değerlendiriyorum. 

Burak Cop: Çetin Altan’ın deyişiyle enseyi 
karartmamamız için bize moral veren bir to-
parlama oldu, bu yüzden teşekkür ediyorum 
sevgili arkadaşım Yunus’a. Panelimizin sonu-
na geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

Burak Bilgehan Özpek: Benim yok çok te-
şekkür ederim böyle bir imkânı sunduğunuz 
için. Çok şey öğrendim bu panelden.

Şule Özsoy Boyunsuz: Çok büyük bir ke-
yifti sizleri dinlemek. Teşekkür ediyorum.

Yunus Emre: Ben de çok teşekkür ediyo-
rum.

Burak Cop: Aydınlık ve demokratik bir 
Türkiye yolunda verilen mücadelenin başarı-
ya ulaşması ümidiyle hepinizi selamlıyorum. 
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disk@disk.org.tr

Arzu Çerkezoğlu
Disk Genel Başkanı

Örgütlü Toplum Demokratik Türkiye
Temel insan haklarından birisi olan örgüt-

lenme özgürlüğü, bir ülkedeki demokrasinin 
düzeyini gösteren barometre işlevi görür. Bir 
ülkenin yurttaşları ne kadar örgütlü ise o ülke 
o kadar demokratiktir. İşçilerin, emekçilerin, 
emeklilerin, kadınların, gençlerin, kısacası 
halkın örgütlülük seviyesinin düşük olduğu, 
örgütlenme hakkının sistematik olarak yok 
edildiği bir ülkede demokrasiden söz edile-
mez. 

Bir medeni ve siyasi hak olarak örgütlen-
me özgürlüğü, yurttaşların kendi yaşamları 
üzerinde söz ve karar sahibi olabilmesi ve 
siyasete müdahalesini sağlar. Ekonomik ve 
sosyal bir hak olarak örgütlenme özgürlüğü 
de ortak çıkarları etrafında bir araya gelen 
kesimlerin haklarını korumalarına ve geliştir-
melerine olanak sağlar. 

Teoride böyle yazılır ama pratikte işlerin 
değiştiği, özellikle kapitalizmin son 50 yı-
lında fazlasıyla görülmüştür. Sermayenin en 
azılı, en saldırgan yönetim biçimi olarak ku-
rulan neoliberalizmin ilk hedefi hayatın her 
alanında örgütlenme hakkı oldu. 1970’ler ile 
beraber başta sendikalar olmak üzere işçi sı-
nıfının örgütlerini dağıtmak veya zayıflatmak 
için küresel bir saldırı yürütüldü. Devasa bir 
işçileşme dalgasına, güvencesizlik ve işçi sı-
nıfının parçalanması eşlik etti. 

Neoliberal dönüşümün mimarları bu ör-
gütsüzleştirme atağının zorunlu olduğunu 
düşünüyordu. Çünkü kapitalizmin tarihinde, 
emek gücünü/yaratıcı gücünü arz ederek 
yaşamını sürdürenlerin örgütlendiği, birlik 
olduğu her an kazanımlar elde ettiği görül-
müştü. Tam da bu nedenle, işçileşen devasa 
bir kitlenin tek tek bireyler, tek tek emek gücü 
satıcıları olarak piyasaya fırlatılıp atıldıkları, 
atomize oldukları bir düzen inşa edilmek is-
tendi ve büyük ölçüde bu süreç tamamlandı. 

Bu örgütsüzleştirme süreci Türkiye’de de 
24 Ocak 1980 ekonomik kararları ve bu karar-
ların hayata geçirilmesi için tezgahlanan 12 
Eylül 1980 askeri darbesi ile başlatıldı. Eme-
ğe karşı bir sermaye darbesi olan 12 Eylül ile 
DİSK’in faaliyetleri durduruldu, yöneticileri 
hapse atıldı ve işçi sınıfı başta olmak üze-

re bir bütün olarak halkın örgütlü gücü yok 
edilmek istendi. Darbenin ardından yaşama 
geçirilen neoliberal politikalar ve örgütlen-
menin önüne konan engellerle, Türkiye işçi 
sınıfının  bir daha hiç örgütlü olmaması temi-
nat altına alınmak istendi. Bu kapsamda sen-
dikaların önüne barajlar, karmaşık bir yetki 
sistemi ve grev yasakları çıkarıldı. Neoliberal 
Türkiye’de her şey ama her şey işçi sınıfının 
örgütlenmesini engellemek üzerine kuruldu. 

 
Bu örgütsüzleştirme sürecine, büyük bir 

işçileşme dalgası eşlik etti ve her dört kişi-
den üçü ücret gelirleriyle yaşamını sürdü-
rürken, sendikal örgütlenme başta olmak 
üzere hiçbir hakkının hukukun olmadığı bu-
günün Türkiye’si adım adım inşa edildi. Ne-
oliberal örgütsüzleştirme saldırısı özellikle 
AKP döneminde hız kazandı ve Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu’nun Küresel İşçi 
Hakları Endeksinde ülkemiz dünyada işçile-
rin haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasına 
girdi. 

 Bugün 14 milyonu aşan sayıda işçi, yani 
kayıtlı işçilerin yüzde 90’ı herhangi bir sen-
dikal korumaya sahip değil. 15 milyonu aşan 
işçi nüfusunun yüzde 92’si ise Toplu İş Söz-
leşmesi Hakkı başta olmak üzere sendikal 
haklarını kullanamıyor. Kayıtlı işçiler için he-
saplanan bu oranlar, kayıt dışı işçileri de he-
saba kattığımızda daha da ağır bir tablo or-
taya koyuyor. 

Bu tablo bilinçli bir politik tercih olarak 
yaratıldı. Barajlar, yetki mekanizmaları, mev-
zuatlar, mahkemeler ve zor aygıtları, bu ülke-
de her şey ama her şey işçilerin sendikalaş-
masını önlemek üzerine kuruldu. Ülkemizde 
sendikalı olmak işten çıkartılmak demek iken 
pandemi ile beraber bu durum daha da pe-
kişti. Sendikalı olma iradesini ortaya koyan 
işçiler, sendikalara üye olanlar işten çıkarma 
yasaklarının olduğu pandemi süresince Kod-
29 ile işten çıkarıldı. Sadece 2020 yılında 177 
bin işçi “ahlak ve iyi niyet” kurallarını ihlal 
ettikleri gibi düzmece gerekçelerle, sadece 
işveren beyanıyla, kıdem tazminatı ve ihbar 
tazminatı bile alamadan işten çıkarıldı. Ör-
gütlenme hakkına yönelik saldırılara Kod-29 
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zulmü eklenirken, siyasi iktidar bu vicdansız-
lığa karşı hiçbir önlem almayarak açıkça bu 
kıyıma yol verdi. 

Yine AKP iktidarı döneminde 200 binin 
üzerinde işçinin grevi erteleme adı altında 
yasaklandı. Üstelik ülkemizin Cumhurbaşka-
nı Anayasal bir hak olan grevleri yasaklamayı 
yerli ve yabancı sermaye temsilcilerine can-
lı yayınlarda övüne övüne anlattı, onlardan 
alkış aldı. Sadece grev hakkının değil salon 
toplantılarından yürüyüşlere, imza topla-
maktan mahkemede hakkını savunmaya ka-
dar her türlü demokratik hak arayışının keyfi 
biçimde kısıtlandığı ve engellendiği bir ülke, 
bu alkışlar arasında adım adım inşa edildi.

Bugün Cumhur’un büyük çoğunluğunun, 
neredeyse dörtte üçünün emek gücünü sa-
tarak yaşamını sürdürdüğü ülkemizde, bu 
dörtte üçün örgütlenmesini yasal ve fiili yol-
larla engelleyenler belki bugün kar oranla-
rını korudukları için mutlu olabilirler. Ancak 
dörtte üçün, emeğine, geleceğine, ülkesine 
örgütlü biçimde sahip çıkamadığı, sahip çık-
masının engellendiği bir ülkede, nasıl tehli-
keli bir gelecek inşasına el verdiklerini de ta-
rih mutlaka değerlendirecektir.

Örgütlenme özgürlüğünün olmadığı 
bir ülkede demokrasinin var olması zaten 
mümkün değildir. Her zaman dediğimiz gibi 
emeğin haklarının olmadığı yerde demokra-
si olmaz, demokrasinin olmadığı yerde de 
emeğin haklarından bahsedilemez. Nüfus 
içerisindeki payı büyük bir çoğunluğa ulaşan 
ücretlilerin örgütlülüğü ve hak arama yolla-
rının açıklığı, yaşanabilir ve demokratik bir 
ülkenin olmazsa olmazıdır.

İşçilerin, emekçilerin çalışma ve yaşam 
koşullarını geriletecek biçimde, öncelik-
le örgütlülüklerini engellemeye, dağıtmaya 
yönelik neoliberal yaklaşımın ülkemizde ve 
dünyada ağır ekonomik, toplumsal sonuçları 
olduğu kadar politik sonuçları da olmuştur. 
Tüm dünyada demokratik kazanımların geri-
leyerek, otoriter, baskıcı, ayrımcı iktidarların 
yükselişinin temelinde, emeğin örgütlenme-
sinin engellenmesine dayalı politikalar vardır. 
Her yerde ve her tarihsel dönemde  sendika-
lar başta olmak üzere emeğin örgütlü gücü 
zayıfladıkça, demokrasi de gerilemiştir.

Artık insanlık bu cendereden, neoliberal 
politikalardan ve her krizle karşılaştığında 
masaları devirerek tüm toplumsal sözleş-
meleri yok eden sermaye distopyasından 

kurtulmalıdır. Uluslararası Sendikalar Konfe-
derasyonu dünyada yeni bir toplumsal söz-
leşmenin zorunluluğundan söz etmektedir.

Yeni bir toplumsal sözleşmenin belki de ilk 
maddesi işçi sınıfının sendikal örgütlenmesi 
başta olmak üzere “örgütlenme özgürlüğü” 
olmalıdır. Çünkü işçi sınıfının ve toplumun 
büyük çoğunluğunun örgütlü olarak hakkını 
arayamadığı, eşitsiz güç ilişkilerine mahkûm 
edildiği koşullarda aydınlık bir gelecek ol-
maz.

Ülkemizde de, özellikle son yıllarda çok 
daha ağır biçimlerde tahrip edilen demokra-
siyi yeniden inşa etmek için yapılması gere-
ken ilk iş örgütlenme özgürlüğünü teminat 
alına almaktır. Bu nedenle sendikal örgüt-
lenmenin önündeki işyeri-işkolu barajı başta 

olmak üzere tüm hukuki ve fiili engeller kal-
dırılmalı, grev yasaklarına son verilmeli, ILO 
sözleşmeleri/tavsiyeleri başta olmak üzere 
evrensel standartlara uygun biçimde grev 
hakkı yeninden tanımlanmalı, özgür toplu 
sözleşme düzeni kayıtsız şartsız, istisnasız 
tüm çalışanlara bir hak olarak tanınmalıdır.  

Unutmayalım. Demokrasi bize hediye ola-
rak verilmeyecek, gökten zembil ile inmeye-
cek. Demokrasi “diş ile tırnak ile, umut ile 
sevda ile düş ile”, yani mücadeleyle inşa 
edilecek ve korunacak. Güçlü bir demokra-
si örgütlü bir toplumla, örgütlü işçi sınıfıyla 
mümkün olacak.    
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Günümüzde toplumların gelişme düzey-
leri analiz edilirken başta ekonomik kriterler 
olmak üzere birçok kriter kullanılmaktadır; 
‘kişi başına düşen gelir’, ‘kitap okuma ora-
nı’, ‘belli gıdaları tüketme miktarı’ vb.

Bu kriterlerin, ölçülmek istenen konuyla 
ilgili belli anlamlılıkları olmakla birlikte za-
manla görülmüştür ki toplumların gelişmişlik 
düzeyinin ve birlikte yaşama kültürünün en 
önemli kriteri ve tutkalı, ‘düşünce ve ifade 
özgürlüğü’nün kullanımıdır. Özellikle ‘Batı’ 
tanımıyla genelleştirilen Avrupa ülkelerinin 
eksen olduğu bu göstergenin çıtası, hem 
kültürel hem ekonomik hem de bireysel geli-
şimin temelidir.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan gü-
nümüze birçok alanda ilerleme sağlamakla 
birlikte düşünce ve ifade özgürlüğü alanın-
da hep inişli çıkışlı, son dönemde de hep iniş 
seyrinde bir grafik çizmektedir. Bunun sos-
yolojik (din, gelenek) birçok nedeni olmakla 
birlikte siyasal etkiyi başa koymak kaçınıl-
maz bir gerçektir. Emek karşıtı, merkezi-o-
toriter, akılcılığı dışlayan ve üretimi birlikte 
tüketim temeline indirgememiş siyasal anla-
yışlar, ‘düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı’na 
karşı da yok sayıcı bir tutum takınmıştır. Bu 
anlayış üzerine bina edilmiş bir sisteme yer-
leşen AKP de, 20 yıla yaklaşan iktidarı bo-
yunca ‘kendisinden olanlar’ dışında her tür-
lü düşüncenin ifadesi ve hak arayışını, faşist 
yönetimlerde olduğu gibi bastırmayı varlık 
nedeni addetmiştir. Geçen sürede araların-
da daha çocuk yaştakilerin de olduğu birçok 
vatandaş öldürülmüş, yaralanmış; sadece 
bir mitinge katıldığı, slogan attığı, afiş astığı 
için haksız yere cezaevine konulmuş, hayat-
ları karartılmaya çalışılmış, bazıları hayatları-
na kıymak zorunda bırakılmıştır. Bu dönem, 
düşünce ve ifade özgürlüğünün katledildiği 
bir dönem olmanın yanı sıra katledenlerin 
korunduğu, ‘kamu görevi’ adı altında işle-

nen suçlara dokunulmazlıkların sağlandığı 
bir dönemdir. Çeşitli yasal düzenlemelerle 
de düşünmeyen, sormayan, sorgulamayan, 
itiraz etmeyen bir toplum modeli kurulmak 
istenmiştir.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün somutlaş-
tığı mesleklerin başında gelen gazetecilik de 
AKP iktidarları döneminde, kendisinden ön-
ceki süreçlerin çok ilerisinde saldırı ve işgale 
uğramış; kimliksizleştirilmiş, içeriksizleştiril-
miştir. 21 yüzyılda önemi, etkisi ve iş çevreleri 
için ‘çok kazançlı’ bir hale gelen basın-yayın 
faaliyeti iktidarların neredeyse varlıklarını da 
dayadığı temel araçlardan biri olarak görül-
müş; algıları yönlendirme ve oluşturmak için 
kontrol altında tutulması gereken bir yapıya 
çevrilmek istenmiştir. Basın-yayın kurumları 
bu doğrultuda adeta iktidarların sözcülüğü 
görevini üstlenir hale sokulmuş; sermaye 
gruplarının tamamen kontrole alınması ve 
iktidar-sermaye ilişkilerinin iç içeliğiyle is-
tenen amaçlara ulaşılmıştır. AKP iktidarları 
döneminde bu iç içelik gizli saklı değil aleni 
yapılır hale gelmiştir. İktidarın yanında oldu-
ğunu, seçim sonuçlarını birlikte balkonlara 
çıkarak kutlayanlar gazete, televizyon sahibi 
olmuştur.

Hem bireysel hem toplumsal hem de ulus-
lararası boyutta çıkar çatışmalarının yoğun-
laştığı; dayanışmanın azaldığı, eşitlik ve öz-
gürlük temelinde toplumsal birlikteliklerin 
erozyona uğradığı günümüzde, gazetecilik 
daha da önemli bir konuma gelmiştir. İletişim 
teknolojilerinde son otuz yılda yaşanan hızlı 
ve kapsayıcı gelişmelerle birlikte enformas-
yon, insanların kararlarını oluşturma sürecin-
de en önemli etken olmaya başlamış, sürü 
psikolojisi davranışı yaygınlaşmıştır. Bu ne-
denle haberleşme ağları ve haber kuruluşla-
rı, çıkar çatışmalarının aracı haline getirilmek 
istenmiş ve büyük oranda dönüştürülmüştür. 
Halkın doğruları öğrenme hakkı çerçevesin-
de halk adına, başta siyasi iktidarlar olmak 

cgdgenelmerkez
cgdmerkez@gmail.com

Can Güleryüzlü
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı

Günümüzde Toplumsal 
Mücadelenin En Önemli Halkası, 

Basın Özgürlüğüdür!
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üzere güç odaklarını denetleme görevini 
üstlenen haber kuruluşları, bu sorumluluğu 
unutturularak düşünce ve fikir özgürlüğü 
karşıtı, şoven, emek sömürüsüne dayalı, dev-
letin manipülasyon aygıtı haline getirilmiştir. 
Gelinen aşama, bir habercilik sorunu olma-
nın fersah fersah ötesine geçmiştir.

Süreç göstermiştir ki bir ülkenin yazılı ve 
görsel basını ne kadar sermayeye, dolayısıy-
la da iktidarın kontrolüne girmişse; ‘kamu-
oyunun doğru haber alma hakkı’, olaylara 
tarafların görüşlerinin olabildiğince eşit yan-
sıması temelli ‘tarafsızlık ilkesi’, her türlü ay-
rımcılığa ve kışkırtıcılığa karşıtlık gibi ‘temel 
insan hakları üzerinden yayıncılık’ anlayışı o 
kadar ortadan kalkmıştır. İktidar ve iktidara 
dayalı güç odakları bu etik kuralları ne kadar 
yok etmeye çalışsa da hem mesleğin gereği 
hem de onurlu bir yaşam için çıkan gazete-
ler, yazan gazeteciler ve onların örgütleri de 
her zaman direnmiş ve var olmuştur.

Tüm yaşadığımız olaylar, ne suçluların suç 
işleyip ardından suçlarını gizlemeye çalış-
maktan ne de gazetecilerin bunları ortaya 
çıkarmaktan vazgeçeceğini net olarak gös-
termektedir. Çıkarları uğruna yasaları tanı-
mayan, hatta zamanı geldiğinde delik deşik 
edenler, bir gün mutlaka gazetecilerin halk 
adına kurduğu ağa takılacaktır.

Bir yandan siyasi iktidar ve uzantısı ko-
numundaki kamu kuruluşları diğer yandan 
basın patronlarının kar hırsıyla yok edilmek 
istenen haber yapma ve haber alma hakkı, 
dün olduğu gibi yarın da toplumsal mücade-
le tarihinin en önemli parçalarından biri ola-
caktır. Bu mücadeleyi hem meslektaşlarımız 
hem de doğruları öğrenmek isteyenler yan 
yana yürütmeye devam edecektir.
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16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoyla-
masında ‘atı alanın Üsküdar’ı geçmesiyle’ 
kabul edilen ve 2018 yazında tüm hüküm-
leriyle yürürlüğe giren anayasa değişiklikle-
ri, Osmanlı-Türk anayasa tarihinin en vahim 
gelişmelerinden biridir. Bu toprağın anaya-
sacılığı, sık aralıklarla yaşadığı olumsuzlukla-
ra ve çok partili yaşamda neredeyse her on 
yılda bir maruz kaldığı askeri müdahalelere 
rağmen, gelişimi boyunca meclis üstünlüğü 
ilkesinden ödün vermemiş, meclisin ‘görü-
şülen-müzakere edilen’ yer olduğu gerçe-
ğini bir yana bırakıp anayasal sistemi yürüt-
me organının, onu temsil eden makamın iki 
dudağı arasına terk etmemişti. Dolayısıyla 
Türkiye açısından 2017 halkoylaması sıradan 
bir anayasa değişikliğinden çok öte anlamlar 
barındırıyor.

‘Gelenek,’ anayasaların uygulanmasında, 
en geniş adlandırmayla ‘anayasal düzenin’ 
kurulup işleyişinde son derece önemli bir 
etmen. İlk anda ‘muhafazakârlığı’ çağrıştır-
sa da ‘gelenek’ ile kastedilen tutuculuk de-
ğil, değişimin, kazanımların değeri bilinerek 
ve onlardan yararlanılarak gerçekleşmesidir. 
Geleneksiz bir anayasal sistem olamayacağı 
gibi, gelenekleri umursamayan herhangi bir 
siyasal sistemin iyi işleyebilmesi pek müm-
kün değil. Örneğin ‘anayasal gelenek’ ifade-
sinin ilk akla getirdiği ülke olan İngiltere’nin, 
diğer yandan en köktenci anayasal gelişme-
lerin de ülkesi oluşu boşuna değil. Bir büyük 
devrimle yüzlerce yılın tortusundan kurtul-
maya çalışan Fransa’ydı, doğru, ancak o ta-
rihe gelene dek İngiliz burjuvazisi irili ufaklı 
devrimlerle hükümdar karşısındaki zaferini 
çoktan ilan etmişti.

Devleti devlet yapan, modern devletin is-
keleti olan ‘bürokrasi’, söz konusu geleneğin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Nitelikli bürokratlar, 
ancak çok uzun yıllarda ve bir geleneğin 
içinde yetişir ve kamu yönetiminin iyi işleme-
si bakımından elzem bir niteliktir bu. 2017’de 
kabul edilen yeni hükümet sistemi, her şey 
bir yana yerleşik geleneklerin terk edilmesi-
ne yol açtı. Ancak hiçbir köklü gelenek, on 

yıllara dayanan alışkanlıklar bir günde yok 
edilemeyeceği için, dönüşüm, ister istemez 
kavga, sancı ve dağınıklık görüntüsü içinde 
gerçekleşiyor. Hukuk kurallarının değiştiril-
me hızıyla dönüşecek bir olgu değil, gelenek.

Parlamentosu olan bir hükümet sistemini 
‘parlamenter sistem’ haline getirecek nite-
likler basittir. Parlamenter sistemin yürütme 
organı iki başlıdır; o başlardan biri büyük 
ölçüde semboliktir ve asıl yetkili olan ba-
kanlar, parlamentoya karşı sorumludur. Bu 
kadar! Parlamenter sistem, diğer hükümet 
sistemleri gibi, eninde sonunda ‘yasama ile 
yürütme’ organları arasındaki ilişkilerin na-
sıl düzenlendiğiyle ilgili bir kavram. Diğer 
tartışmalar ise parlamenter sistem ile değil, 
‘parlamenter demokrasi’ ile ilişkili. Bir ülke-
de ‘hükümet sistemi’ parlamenter, ‘siyasal 
sistem’ ise demokratik ya da anti-demok-
ratik olabilir. Herhangi bir hükümet sistemi, 
doğal ve kaçınılmaz biçimde belli bir siyasal 
sisteme yol açmaz. Nitekim başkanlık siste-
mi, yalnızca bir ülkede (ABD) demokratik 
sonuçlar verdi. Hal böyleyken, hükümet sis-
temleri  (parlamenter-yarı başkanlık-başkan-
lık) ile siyasal sistemlerin (demokratik-anti 
demokratik) birbirlerinin zorunlu neden ve 
sonuçları olmadığını göz önünde bulundur-
malı her tartışmada. Türkiye’nin parlamenter 
sistemi içinde, yüz yıl boyunca parlamenter 
demokrasiye ulaşılmaya çalışıldı ve tüm so-
runlarına rağmen azımsanmayacak yol alın-
dı. 2010’lara dek. İşte 2017 değişiklikleri o bir 
asırlık deneyimi terk etti. Terk edilen gelene-
ğin kökeninde ‘parlamentonun üstünlüğü’ 
ilkesi yer alıyordu.

Osmanlı-Türk anayasacılığında parlamen-
ter sistemin ana kuralı (bakanların meclise 
sorumluluğu), 1876 tarihli Kanun-u Esasi’de 
1909’da yapılan değişiklikle kabul edildi. 
1909 değişiklikleri ile sultanın mutlak otori-
tesinin yerini parlamentonun üstünlüğü aldı. 
Kurtuluş Savaşı anayasası olan 1921 Teşkilat-ı 
Esasiye ise meclis üstünlüğü ilkesini en üst 
düzeyde kabul etti. Söz konusu kabulün dö-
nemin koşulları ve kurucuların ideolojisiyle 
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ilişkili olduğunun altını çizmek gerekir. Meclis 
23 Nisan 1920’de, Ocak 1921’de kabul edilen 
anayasadan aylar önce açılmış ve hâlihazırda 
bir meclis hükümeti sistemi kurmuştu; 1921 
Anayasası ile bu hükümet şekli kâğıda ge-
çirilmiştir. Kısacık (23 madde ve ek madde) 
anayasanın ilk maddesi tam bir devrim mad-
desiydi ve egemenliği ‘millete’ verirken iki 
amacı gerçekleştirmiş oluyordu: Egemenlik 
artık sultanda ve gökyüzünde değildi. Ana-
yasa’nın yasama-yürütme ilişkisi, meclis hü-
kümeti sistemi içinde düzenlenmişti. Fransız 
devrimcilerinin Devrim sonrasında 1792-1795 
arasında kurdukları konvansiyonel (meclis 
hükümeti) sistem gibi, 1921 Anayasası’nın 
mimarları da savaşı ‘meclis hükümeti’ ile 
yürütmek istedi. Bunun, Rousseau’dan çok 
etkilenen Mustafa Kemal tarafından da be-
nimsendiğini hatırda tutalım. 1921 Anayasa-
sı, olabildiğince çoğulcu İlk Meclis’in ürünü 
ve yalnızca hükümet sistemiyle değil, gerek 
meclis tartışmalarının niteliği, gerekse kur-
duğu yerel yönetim yapısıyla da özel bir yer 
tutuyor tarihimizde. En büyük idari birim 
olan vilayetlere ve en küçük idari birim olan 
nahiyelere tanınan idari özerklikler, bir daha 
hiçbir anayasamızda yer almadı. Anayasa-
yı günümüz siyasal tartışmaları bakımından 

heyecan verici kılan niteliklerinden biri de 
bu. Meclis hükümeti sisteminde bir devlet 
başkanı makamı olmadığını, o tarihte salta-
nat ve hilafetin henüz kaldırılmadığını, ancak 
Mustafa Kemal’in hükümet sistemindeki gö-
revleri nedeniyle fiili devlet başkanı konu-
munda bulunduğunu, not etmekte yarar var.

1921 Anayasası’nın yalnızca metnine de-
ğil, meclis görüşmelerine de bakıldığında ilk 
fark edilebilecek durumlardan biri, hiç kuş-
kusuz tartışılan konuların ve tartışanların ni-
teliği. Her biri, ulusun temsilcisi olduğunun 

ve yaptığı işin değerinin farkında. Yalnızca 
bu yanıyla ve kuruculuk heyecanlarıyla dahi, 
günümüz parlamento üyelerine örnek teşkil 
edecek, etmesi gereken insanlar.

1921 Anayasası’nda, 29 Ekim 1923 tarihin-
de yapılan altı maddelik değişiklik ise yeni 
bir cumhuriyetin kuruluşunu ilan ediyordu. 
Cumhuriyet’in ve Mart 1924’teki bazı temel 
yasa değişikliklerinin (Diyanet, Tevhid-i Ted-
risat gibi) Lozan Antlaşmasını, ezcümle dev-
letin kuruluşunu tamamladığını söylemek 
mümkün.

Nisan 1924’te kabul edilen ilk Cumhuriyet 
anayasası 1924 Teşkilat- Esasi’ye ise, yeni 
devletin kuruluş ilkelerini belirleyen tarihi 
bir metin. Anayasa’nın gerek metnine, ge-
rekse yapım aşamasına bakıldığında, meclis 
üstünlüğü ilkesine verilen değeri fark etmek 
mümkün. Anayasayı yapan, 1920’den farklı 
olarak muhalefetin neredeyse tasfiye edildi-
ği bir meclis olmasına karşın; örneğin Musta-
fa Kemal’in talebi olan (2016’da güle oyna-
ya verilen ‘meclisin feshi’ yetkisi gibi!) bazı 
yetkilerin vekillerin çoğunluğu tarafından 
reddedildiğini, temsilcilerin yetkilerine kıs-
kançlıkla sahip çıktığını görüyoruz. Hal böy-

leyken, Anayasa’daki yasama-yürütme den-
gesi de bir yanıyla ‘meclis hükümeti’, diğer 
yanıyla ‘parlamenter sistemin’ niteliklerini 
karma şekilde yansıtmıştır. 1924 Anayasası, 
1920’lerin güçlü halkçılık ve ulusun temsili 
ideallerinin derin izlerini taşır.

Cumhurbaşkanının yetkileri ise büyük öl-
çüde sembolik, parlamenter sistemin mantı-
ğına uygun. Ancak cumhurbaşkanının görev 
süresi ile meclisin süresi birdi; cumhurbaşka-
nı, her genel seçimin ardından yeniden se-
çiliyordu ve partisi ile ilişiğinin kesileceğine 
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dair düzenleme yoktu. Bu dönemde cumhur-
başkanlarının gücünün asıl kaynağı anayasal 
düzenlemelerden çok, Mustafa Kemal Ata-
türk, İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın tarihsel 
kişilikleriydi. 1924 Anayasası’nın meclisi ‘güç-
lü’ bir meclis olsa ve ilgili anayasa hüküm-
leri çok partili yaşama dek tartışma konusu 
edilmese de, 1950-1960 arasında, gerekçele-
ri siyasi olan ve giderek şiddetlenen ‘kavga-
nın’ kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. 
Türkiye tarihinde hemen her zaman olduğu 
gibi. Oysa Mümtaz Soysal 1960 darbesinden 
sonra Yeni Forum’da kaleme aldığı “Suçsuz 
Anayasa” makalesinde, daha çoğulcu bir si-
yasi iklimde, 1924 Anayasası ile İngiliz tipi bir 
parlamenter demokrasi yaratmanın pekâlâ 
mümkün olabileceğini yazacaktır.

27 Mayıs darbesi ardından hazırlanan ve 
anayasacılığımızın zirvesi kabul edilen 1961 
Anayasası, 1924 metninde yer alıp sisteme 
‘meclis hükümeti’ karakterini kazandıran 
hükümleri değiştirip klasik parlamenter sis-
temi kabul etti. Anayasa, yürütmenin sem-
bolik olması gereken başını (cumhurbaşka-
nı) zayıflatıp meclis ile bağını tam anlamıyla 
koparırken (seçim süresini meclis seçimin-
den ayırarak, partisiyle ilişkisi keserek vs.), 
meclisi de iki kanada ayırıyordu. Anayasayı 
yapanların halk oyuna (seçilenlere!) güven-
sizliğinden kaynaklanan iki kanatlı meclis 
faydadan çok zarar verdi ve 1982 Anayasa-
sı’nın nadir olumlu niteliklerinden biri, yeni-
den tek kanatlı meclise dönülmesi oldu. 1961 
Anayasası’nın yürürlükte kaldığı yirmi yıl bo-
yunca, ilki 27 Mayıs darbecilerinin ‘ağabeyi’ 
Cemal Gürsel olmak üzere, üç cumhurbaş-
kanı (Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk) gö-
rev yaptı ve askerin siyaset üzerindeki genel 

belirleyici etkisini bir yana koyarsak, üçü de 
büyük ölçüde sembolik kalabildi.

1980 darbesinden iki yıl sonra kabul edi-
len 1982 Anayasası, tahmin edilebileceği 
gibi 1961 Anayasası’na tepki niteliğindeydi. 
Yasama-yürütme ilişkisinde, yürütme orga-
nı meclis karşısında güçlendirilmeye çalışı-
lırken, yürütmenin hükümet kanadı değil, 
cumhurbaşkanı güçlendirildi ve siyasal so-
rumluluğu olmayan bir makama gereğinden 
fazla, üstelik bir kısmının nasıl kullanılacağı 
(tek imza ile mi-karşı imza ile mi?) tartışma-
lı yetkiler tanındı. Ancak yine de parlamen-
ter sistemden vazgeçilmedi. Kenan Evren’e 
‘başkanlık’ sistemi önerildiği ve cunta lide-
rinin ‘benden sonra bir diktatör gelebilir!’ 
kaygısıyla (bunu yıllar sonra Yavuz Donat ile 
söyleşisinde dile getirmişti) reddettiği bili-
niyor. Nihayetinde 1961 Anayasası’nda cum-
hurbaşkanının yansızlığını sağlamak için yer 
verilmiş hükümler 1982 Anayasası’nda da yer 
aldı.

Yürürlükteki anayasanın (2017’ye dek), 
cumhurbaşkanının sistem içindeki yerini/et-
kisini büyük ölçüde onun kişiliğine bıraktığını 
söylemek çok yanlış olmaz. Kenan Evren bir 
cunta lideri, Turgut Özal ve Süleyman Demi-
rel ise parti liderliğinden cumhurbaşkanlığı-
na geçmiş önemli siyasetçilerdi. Parlamenter 
sisteme daha uygun bir isim Ahmet Necdet 
Sezer oldu. Ancak Sezer de, görev süresinin 
sonlarına doğru siyasi mücadelenin tarafı 
olmaktan kaçınmadı. Sonraki cumhurbaşka-
nı Abdullah Gül, çok gürültü ve ayrışmaya 
neden olan bir süreç sonunda seçildi. Siyasi 
kişiliğine karşın -yine bana kalırsa- görev sü-
resinin son yılına dek parlamenter sistemin 
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gereksinim duyduğu devlet başkanı mode-
line uygun davrandı. Eleştirenler tarafından 
ironik biçimde ‘Çankaya Noteri’ olarak ad-
landırıldı; ancak bu ithamı yöneltenler, parla-
menter sistemin bir tür ‘notere’ gereksinim 
duyduğu, asıl yetkinin ‘siyasal sorumluluğa’ 
sahip hükümette olduğu (olması gerektiği) 
gerçeğini görmezden geldi. Abdullah Gül, 
görev süresinin sonlarında imzaladığı bazı 
yasalar ve yaptığı talihsiz açıklamalarıyla 
‘yansızlık’ ilkesinden vazgeçip ilk yıllardaki 
çizgisini değiştirdi.

2007 yılı, AYM’nin prestijinin büyük ölçü-
de sarsıldığı (kamuoyunda ‘367 kararı’ ola-
rak anılan kabul edilmesi güç karar nede-
niyle), AKP’nin erken seçim sonucunda çok 
yüksek oy oranıyla tek başına iktidar olduğu 
ve hemen ardından, ‘367 krizininin’ Allah’ın 
lütfuna dönüştürülüp anayasa değişikliğiyle 
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi-
ne ilişkin düzenlemenin kabul ettirildiği (hal-
koylamasıyla) bir süreç. Böylece Türkiye sağı 
ve siyasal İslamcılarının tarihsel düşlerinden 
biri gerçekleşmiş oldu. 2007 ile birlikte öne-
rilen ve yapılan her anayasa değişikliği, artık 
öncekilerden farklı olarak demokratikleşme-
yi (çoğu AB hedefine yönelik) değil, AKP’nin 
siyasi önceliklerini gözetmiştir. Bu bağlam-
da, anayasacılığımız bakımından 2007 yılının 
milat olduğu kanısındayım.

2007 değişikliğinin ardından, artık yasa-
ma-yürütme ilişkilerinin klasik parlamenter 
sisteme uygun işlemesi mümkün değildi. Ni-
tekim 2014’te halk tarafından seçilen Recep 
Tayyip Erdoğan, o güne dek görülmemiş bir 
devlet başkanlığı performansı sergiledi ve 
siyasal sorumluluğu olmayan bir makamı fii-
len sistemin kalbi durumuna getirdi. Bir süre 
sonra, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi 
ardından, bu kez fiili durum hukuksal hale 

getirilmek istendi ve ‘o şekilde davranmak 
isteyen’ bir cumhurbaşkanına uygun anaya-
sa hazırlanıp halkoylamasına sunuldu. Oyla-
ma esnasında yaşananlar ve sonuç, herkesin 
malumu.

Nisan 2017’de Türkiye yaklaşık yüz yıllık 
yönetim geleneğini akıl almaz biçimde terk 
ederek, güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldı-
ran ve işin tuhaf yanı, parlamenter sistemde 
iktidar (ya da ortak) olmak için yeterli oy 
oranlarını bugün dahi sağlayabilen iktidar 
partisini de çoğu zaman ulaşılması çok güç 
bir oy oranına mahkûm eden bir sisteme 
geçti. İsim bulmakta zorlandıkları için ‘Cum-
hurbaşkanı Hükümet Sistemi’ adını verdiler, 
eşi benzeri olmayan bu garabete.

Hâlihazırdaki hükümet sistemi, ülkenin ka-
derini bir kişinin ve çevresindeki grubun ha-
yal ve potansiyeline terk etmiş halde. TBMM 
çoğunluğunun da iktidar koalisyonunda olu-
şu, parlamenter tartışma ve müzakereyi tü-
müyle anlamsız hale getirdi. Muhalefet vekil-
leri de durumun vahametinin farkında olmalı 
ki, genel kurul oylamalarının büyük çoğunlu-
ğuna katılmıyor. Meclisteki varlıklarıyla yok-
luklarının herhangi bir şey değiştirmediğini 
kabullenmiş haldeler. Meclis, anayasa tarihi-
mizin en zayıf anını yaşıyor.

1909’dan itibaren anayasa tarihimizin ya-
şamsal sac ayaklarından biri, ‘meclis üstün-
lüğü’ ilkesiydi. Söz konusu ilke, Nisan 2017’de 
terk edildi. Zamanını bilmediğimiz seçim-
lerin ardından parlamenter sisteme dönül-
meli, uzun süreceği belli bir restorasyon ile 
bazı geleneklere yeniden can verilmeli ve 
parlamenter ‘demokrasi’ inşa edilmeli. Hâli-
hazırdaki hükümet sisteminin, anayasa tari-
himizde talihsiz bir ‘parantez’ olarak hatır-
lanmasında büyük yarar var.
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Parlamentonun üstünlüğü tezi çağdaş 
ulus-devletin gerektirdiği yönetsel zorunlu-
luklar (hızlı karar alıp uygulama), ulus-üstü 
kurumsal gelişmeler (Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi), siyasi partilerin geleneksel top-
lumsal bölünmelere dayanan siyasal yaşamın 
içinde bulunduğu erozyon nedeniyle zayıfla-
ması, küreselleşen dünyada kamu politikaları-
nın karmaşıklaşması ve özellikle, kitle iletişim 
araçlarının yaygınlaşması sonucunda; siyasi 
liderler ile vatandaşlar arasında daha yakın 
ilişkilerin kurulması, yürütmenin yasamaya 
üstünlüğünü artırırken, aynı zamanda, gerek 
parlamentolara gerekse temsili demokrasi-
ye tehdit oluşturabilecek popülist hareket-
lerin ve liderlerin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır.  Bu durum, özellikle, vatandaş-
ların süreklilik gösteren siyasal, ekonomik 
ve uluslararası krizlerde “savaşçı” liderlere 
eğilim göstermesiyle güçlenmektedir. Halk 
tarafından seçilen cumhurbaşkanlarının sa-
hip oldukları bazı yetkilerle belirli üstünlük-
leri bulunurken, parlamenter sistemlerindeki 
başbakanların sahip oldukları güçler ve ay-
rıcalıkların artması, iktidarın “kişiselleşmesi-
ni” getirmektedir. Bir yandan “parlamenter 
sistemlerin başkanlık” sistemine dönüşmesi 
öte yandan başkanlık sistemlerinde yasama 
meclislerinin yürütmenin denetimine girmesi 
parlamentoları güçsüzleştirmektedir.   

Tüm olumsuz gelişmelere karşın, parla-
mentolar, herhangi bir demokratik toplumda 
temel bir kurum olarak üç temel işleve ye-
rine getirirler.  Temsil organı olarak seçilen 
yasama meclisi, toplumsal çeşitliliği yansıta-
rak, farklı grupların ve toplulukların istemle-
rinin kamusal politikaya dönüştürülmesinde 
söz sahibi olmalarını sağlar. Parlamentoların 
kanun teklifi verme, görüşme ve kabul ya 
da reddetme yetkileri yanında; parlamenter 
sistemde hükümetin sunduğu tasarıları gö-
rüşme, değiştirme ya da reddetme yetkileri 
bulunur. Temsili demokrasilerde parlamento-
ların en önemli işlevi gözetim ve denetimdir. 

Milletvekilleri yürütmenin etkinliklerini izler, 
yürütmeden hesap sorar ve kamu politikala-
rın uygulanması yönünde hükümet üzerinde 
baskı oluşturur. 

Vatandaşlar, ulusal politika ve karar alma 
süreçlerinde gereksinimlerini ve istemleri-
ni temsil etmeleri ve bunları kamu politika-
sına dönüştürmeleri amacıyla parlamento 
üyelerini seçerler. Açık, düzenli, özgür, eşit, 
adil, rekabetçi ve yargı denetiminde yapı-
lan seçimler demokrasinin göstergesi olarak 
görülür.  Bu bağlamda, seçilmiş temsilciler, 
eşitlikçi ve sürdürülebilir politikaların oluştu-
rulmasına olanak tanıyan bir demokrasinin 
içsel değerlerinin gerçekleştirilmesinde ya-
şamsal öneme sahiptirler.  

Dünyadaki farklı toplumsal ve kültürel ya-
pılarda yer alan tüm parlamentolar için ge-
çerli olan beş temel değer bulunmaktadır.  
Bu temel değerleri uygulayabilme yetene-
ği, demokratik bir parlamentonun ayırt edi-
ci özelliğidir. Her şeyden önde, demokratik 
bir parlamento, temsili, açık ve şeffaf, erişi-
lebilir, hesap verebilir ve etkili bir kurumdur. 
Uygulamada farklılıklar olmakla birlikte, bir 
parlamentonun çalışma biçimi demokratik 
değerlerle tutarlı olup olmadığını gösterir. 
Temsili parlamentolar, muhalefet partilerini 
kapsayacak bir biçimde tüm milletvekilleri-
nin ifade özgürlüğü ve fırsat eşitliği garan-
ti edilir. Parlamentolar işlerini şeffaf bir bi-
çimde –etkinlikler halka ve medyaya açıktır, 
tartışmalar önceden duyurulur ve belgeler 
internette yayınlanır-   yürütür ve bilgiyi ka-
muya açık hale getirmek üzere teknolojiyi 
etkili bir biçimde kullanırlar. Vatandaşların 
çeşitli araçlarla karar alma sürecine katılımı, 
seçmenlerin milletvekillerine ulaşması, is-
tem ve şikâyetlerine yanıt arama haklarının 
sağlanması, varsa çıkar gruplarının, yasalar 
çerçevesinde lobicilik yapmalarına olanak 
tanınır. Bu bağlamda, parlamentolar yasala-
rın hazırlanmasında, hükümetlere hesap sor-
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mada ve ortak toplumsal sorunların tartışıl-
masında ulusal bir forum oluştururlar. Kamu 
politikalarının yerel gereksinimlere uygun bir 
biçimde tanımlanması amacıyla milletvekil-
leri seçim çevrelerindeki yetkililerle istişare 
ve işbirliği yaparlar. Parlamentolar, benzer 
bir işlevi uluslararası ilişkilerde de yerine ge-
tirirler. Sorumlu parlamentolar, görevlerini 
yerine getirmedeki performanslarından ve 
davranışlarının bütünlüğünden seçmenlere 
karşı sorumlu üyelerden oluşur. Milletvekille-
rine yönelik standartlar ve uygulanabilir dav-
ranış (etik) kuralları geliştirilir. Üyelerin yolluk 
ve ödenekleri yeterli düzeyde belirlenir; var-
sa maddi ya da maddi olmayan menfaatleri-
ni ve ek gelirlerini beyan ve kaydettirmeleri 
gerekir. Seçim kampanyalarındaki harcama-
lar yasal olarak düzenlenir. Son olarak, par-
lamentonun kurumsal performansını düzenli 
ve şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulur. 
Bununla birlikte, seçilmiş temsilciler ile ilgili 
değerlendirmeyi yaparken adaylık kuralları-
nı kapsayacak bir biçimde seçim sistemi ve 
parti sistemi göz önüne alınmalıdır. 

Modern demokrasilerde siyasi partiler (1) 
seçim, parlamento ve hükümetsel alanlarda 
işlem maliyetlerini düşürdüklerinden ve (2) 
ortak eylem ikileminin üstesinden gelmeye 
yardımcı olduklarından önem taşırlar.  Bir 
başka deyişle, yerleşik demokrasilerde, si-
yasi delegasyon ve hesap verebilirliğin ana-
yasal zincirini uygulamada işler hale getiril-
mesinde siyasi partiler merkezi araçladır. Bu 
bağlamda, parlamentolar ve siyasi partiler 
ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlıdır. Bir 
parlamentonun etkinliği ve verimliliği, büyük 
oranda onu oluşturan siyasi partilere bağlıdır. 
Partilerin,  çoğulcu bir ortamı teşvik etmek, 
vatandaşların çıkarlarını birleştirmek ve on-
ları demokratik sürece kazandırmak görev-
leri bulunur. Partiler, parlamentodaki tartış-
maların içeriğini yönlendirirler.  Parti disiplini 
yüksek bir iktidar partisi, partinin milletve-
killerine ve hükümetin parlamentoya mut-
lak üstünlüğüne neden olurken, parti içinde 
uyum sağlayamayan partiler, örgütlenmeyi 
zorlaştırabilir ve parlamentoyu öngörülemez 
bir sürece götürebilir. Partilerin kurucu ilke 
ve değerlerine saygılı, ancak kamu politika-
larına farklı ve eleştirel bakış açısı getirmek 
parti içi demokrasiyi ve ülkedeki demokra-
sinin niteliğini geliştirir. Bu bağlamda, par-

tilere sağlanacak kaynakların dengeli, adil 
ve şeffaf bir biçimde sağlanması, demok-
rasinin gelişmesine yardımcı olacaktır.  De-
mokrasi Çeşitleri (Varieties of Democracy, 
V-Dem), demokrasinin kavramsallaştırılması 
ve ölçülmesine yönelik yeni bir yaklaşımdır. 
Yasama-yürütme ilişkilerini değerlendirilir-
ken, öncelikle, parlamentonun yürütmeyi 
denetleme yeteneği irdelenmektedir. İkinci 
olarak, yasamanın yürütmeden ne düzeyde 
özerkliğe sahip olduğu sorgulanmaktadır. 
Bu bağlamda, bir yandan parlamentonun 
yürütmeden bağımsızlığı gözetilirken, öte 
yandan parlamentonun yürütmeyi denetimi-
nin sağlanacağı varsayılmaktadır. Bir başka 
deyişle, kendi bütçesine sahip bir parlamen-
tonun yürütmeyi daha etkili bir biçimde de-
netleyebileceği düşünülmektedir. Böylece, 
parlamentonun yürütmenin müdahalesine 
ve yönlendirmesine direnme yeteneği geli-
şecektir. Bu durumun, yürütmeyi tam olarak 
sınırlamayacağı, ancak parlamentonun iş-
levlerini bağımsız bir biçimde ve yürütmeyi 
denetleme kapasitesini artırabilecektir. Yü-
rütme erkinin yasama -  politika oluşturma- 
yetkileri arttıkça, parlamentonun özerkliği 
azalacaktır. Ayrıca, yürütmenin yasama sü-
recinde veto yetkisine benzeyen bazı engel-
leme araçları parlamentonun yasama kapa-
sitesini doğrudan sınırlayabilir.

Yukarıda vurgulanan ve parlamentonun 
güçlenmesi, güçler ayrılığı ilkesinin yerleş-
mesi, yasama-yürütme dengesinin sağlan-
ması ve parlamentonun yürütme erkini de-
netlemesi yönündeki kuralsal ve kurumsal 
olanaklara işlerlik kazandırılması, engellerin 
ortadan kaldırılması ya da iyileştirilmesi “iç 
kapasiteye” yöneliktir. Bu girişimlerin mutla-
ka parlamentonun “dış kapasitesinin” –va-
tandaş eğitimi, sivil toplumun geliştirilmesi 
ve medya bağımsızlığı- geliştirilmesiyle bü-
tünleştirilmesi gerekmektedir. Kısaca, yö-
netişim sistemi ve seçim sistemi ile birlikte, 
temsilcilerin ve temsil edilenlerin kapasite-
lerinin sürekli geliştirilmesi parlamentonun 
güçlendirilmesinde birlikte düşünülmesi ge-
reken önemli boyutlar olarak görülmektedir. 
Dış kapasitenin geliştirilmesinde en önemli 
sorun demokrasiye olan güvenin yeniden 
kurulmasıdır. Yerel demokrasinin güçlenmesi 
orta dönemde ulusal düzeyde demokrasinin 
pekişmesini sağlayacaktır.
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2016’da, 12 Eylül darbecilerinin getirdiği sisteme geri döndük. Başarısız bir darbe, geçmişteki ba-
şarılı darbenin tasarladığı sisteme dönülmesine vesile oldu. Tabii 1980’lerden farklı olarak, rektörler 
bir siyasi partinin genel başkanı tarafından atanıyor. 2016’da KHK marifetiyle bu geriye gidiş ger-
çekleşirken, Türkiye’de akademyanın büyük oranda suskun kaldığını da not etmek gerekiyor.

burakcop
burakcop@yahoo.co.uk

Türkiye tarihinde üniversiteler dönem dö-
nem iktidarların baskıcı uygulamalarına ma-
ruz kaldı. Akademik özgürlüklerin ve bunlar-
la sıkı sıkıya bağlı olan üniversite özerkliğinin 
hedef alınmasının nedeni, üniversitenin, top-
lumda özgür ve eleştirel düşünceyi besleyen 
başlıca kaynak olmasıdır. Gerek darbe yö-
netimlerinin gerekse iktidara sandık yoluyla 
gelip zamanla otoriterleşen iktidarların, üni-
versiteleri zapturapt altına alınması gereken 
isyan ve huzursuzluk odağı olarak görmeleri 
eşyanın tabiatı gereğidir. 

Türkiye’de çok partili siyasal yaşam üni-
versitelerin baskı altına alındığı, akademik 
özgürlüklerin kısıtlandığı örneklerle dolu. 
Burada özellikle vurgulanması gereken nok-
ta, baskı dönemlerinde hem öğretim üyele-
rinin hem de öğrencilerin hedef alınmasıdır. 
Özgür üniversite dediğimiz zaman salt aka-
demisyenlerin araştırma ve ifade hürriyetini 
kastetmiyoruz. Öğrencilerin ifade ve örgüt-
lenme özgürlüğü de hür bir akademik orta-
mın olmazsa olmaz unsurudur. 

Çok partili dönem-
de, Soğuk Savaş’a ko-
şut olarak 1940’ların 
sonuna doğru oluşan 
sol karşıtı atmosferde 
DTCF’den solcu hoca-
ların tasfiye edilmesi ile 
başlayan baskılar, takip 
eden on yıllar boyunca 
yer yer ağırlaştı, hatta 
sistematik hale geldi. 
Başbakan Adnan Men-
deres tarafından “kara 
cüppeliler” diye hedef 
alınan akademisyenle-
rin 1950’lerin ortasın-
dan itibaren en az 25 

yıllık hizmeti olan diğer kamu görevlileriyle 
beraber erken emekli edilebilmelerinin yolu-
nun açılması, “siyaset yaptıkları” gerekçesiy-
le bakanlık emrine alınmaları, 1960’ta DP’nin 
kurduğu Tahkikat Komisyonu’na karşı çıkan 
hukuk fakültesi hocalarına disiplin cezaları 
verilmesi gibi vakalar yaşandı. 1960’larda Sü-
leyman Demirel’in başbakanlığı sırasında da 
akademisyenler ve öğrenciler türlü baskılara 
maruz kaldı, hatta siyasi kimliklerinden dola-
yı cinayete kurban giden sol görüşlü öğren-
ciler oldu. 12 Mart döneminde Nihat Erim’in 
başbakanlığı sırasında yürütülen “Balyoz 
Harekâtı” (Nisan 1971) sırasında profesörler 
bile tutuklandı. 12 Eylül darbesinin ardından 
üniversiteler, akademik yükselme koşulların-
dan dekan atamalarına, öğrenci hatta aka-
demisyenlere ilişkin disiplin koşullarından 
ders programlarının oluşturulmasına kadar 
pek çok alanda YÖK (kuruluşu 1981) vesayeti 
altına alındı. YÖK Kanunu’nu 1402 sayılı Sıkı-
yönetim Kanunu’nda yapılan değişiklik izledi 
ve buna istinaden pek çok seçkin öğretim 
üyesinin üniversite ile ilişiği kesildi.

Burak Cop
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Akademik Özgürlükler Halk için 
Lüks Mü, Yaşamsal Mı?
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 1990’ların başından AKP’nin iktidara gel-
diği döneme kadar geçen süre; pek çok so-
runlu veçhesine, faili meçhul cinayetler ve 
işkence gibi temel insan hakları ihlallerine, 
kimi toplumsal grupların özgürlüklerinin kı-
sıtlanmasına rağmen Türkiye’nin görece de-
mokratikleştiği yıllardır. Özellikle de 90’ların 
sonu – 2000’lerin başında ülkemiz kayda 
değer bir demokratikleşme tecrübesi yaşa-
dı. Temmuz 1992’de DYP-SHP koalisyonu, 12 
Eylül darbecilerinin üniversitelerde 1946’dan 
beri uygulanan rektörlük seçimini kaldırmış 
olmasından kaynaklı anti-demokratik sistemi 
bir nebze düzelten bir adım attı. Artık rek-
törler doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 
atanmayacaktı. Üniversiteler kendi içlerinde 
bir seçim düzenleyerek YÖK’e altı aday bil-
direcek, YÖK bu adayları üçe indirip Cum-
hurbaşkanı’na sunacaktı. Özellikle de kurum-
sal kimliği güçlü üniversitelerde, seçimde ilk 
sırayı almayanlar başvurularını geri çektiği 
yahut atama önerilerini kabul etmediği için, 
seçimde birinci gelen adaylar rektör olarak 
atanıyordu. Her halükârda adayların oy sıra-
laması, YÖK ve Cumhurbaşkanı üzerinde bir 
basınç oluşturuyordu.

15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe gi-
rişiminden beş gün sonra ilan edilen OHAL 
kapsamında çıkarılan 676 sayılı KHK’nın 85. 
maddesi ile seçim kaldırıldı. Artık YÖK üç 
aday belirliyor, aralarından birini Cumhur-
başkanı atıyor. Adaylardan herhangi birinin 
1 ay içinde atanmaması ve YÖK’ün yeni aday 
göstermemesi halinde Cumhurbaşkanı doğ-
rudan atama yapıyor. Aslında her halükârda 
Cumhurbaşkanı’nın “doğrudan” atama yap-
tığı bir düzenlemeden söz edebiliriz, zira üç 
aday öneren YÖK’ün 21 üyesinden 14’ünü 
doğrudan Cumhurbaşkanı, 7’sini ise onun 

atadığı rektörlerden müteşekkil Üniversite-
lerarası Kurul belirliyor. Dolayısıyla 2016’da, 
12 Eylül darbecilerinin getirdiği sisteme geri 
döndük. Başarısız bir darbe, geçmişteki ba-
şarılı darbenin tasarladığı sisteme dönülme-
sine vesile oldu. Tabii 1980’lerden farklı ola-
rak, rektörler bir siyasi partinin genel başkanı 
tarafından atanıyor. 

***

2016’da KHK marifetiyle bu geriye gidiş 
gerçekleşirken, Türkiye’de akademyanın bü-
yük oranda suskun kaldığını da not etmek 
gerekiyor. İfade özgürlüğünün alabildiğine 
gerilediği; 2016 başında sırf bir konudaki gö-
rüşlerini kolektif bildiriyle açıkladıkları için 
evvela iktidar tarafından hedef gösterilen, 
ardından bir kısmı OHAL KHK’sı ile kamu gö-
revinden ihraç edilen, bazıları da mahkeme 
önüne çıkarılıp cezaya çarptırılan akademis-
yenlerin olduğu bir ülkede herkesten cesaret 
göstermesi beklenemez. İktidar politikaları-
na aykırı görüş belirtmenin maliyetinin yıldan 
yıla arttığı memleket ortamı, ancak asosyal 
sosyal bilimcilerin ve onun bir alt dalı ola-
rak apolitik siyaset bilimcilerin huzur içinde 
mesleklerini icra edebildikleri bir akademik 
ortamı beraberinde getirmekte, otosansürü 
de akademik özgürlükleri en çok kemiren ol-
guya dönüştürmektedir. Bugün kamuya açık 
mecralarda iktidarın politikaları aleyhinde 
görüş beyan eden sosyal bilimcilerin sayısı 
iki elin parmaklarını zorlukla geçiyor. Ancak 
bu durumun müsebbibi sessiz çoğunluk de-
ğil. Ortada sistemik bir sorun olduğunu dik-
kate almak gerekiyor. 

Ocak 2016’daki “Barış için Akademisyen-
ler” bildirisine imza atan ve terör propagan-
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dası yapma suçlamasıyla hapis cezalarına 
çarptırılan akademisyenlerin başvurusunu 
haklı bulan Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 
2019 tarihli kararında şu önemli tespitleri 
yaptı: “İfade özgürlüğünün (…) incitici, şoke 
edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünce-
ler için de geçerli olduğu (…) kabul edilme-
lidir. (…) Akademisyenlerin açıkladıkları gö-
rüşler kendi araştırma, mesleki uzmanlık ve 
yeterlilik alanlarına ilişkin olmasa, tartışmalı 
olsa veya rağbet görmese dahi ifade özgür-
lüğünün sıkı koruması altında kalmaktadır”. 
AYM’nin emsal niteliğindeki kararı üzerine 
imzacı pek çok akademisyen yargılandıkları 
davalarda beraat ettiler (yalnızca 2-10 Eylül 
2019 tarihleri arasında 23 kişi beraat etti). 
Akademik özgürlükler bakımından nefes 
aldırıcı bir karara imza atan AYM, 2020’de 
de “şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşü 
düzenlenemez” hükmünü iptal ederek, Enis 
Berberoğlu ve Osman Kavala ile ilgili hak ih-
lali kararı vererek iktidarın tepkisini çekmiş-
ti. Öte yandan Cumhurbaşkanı’nın AYM’ye 
23 Ocak 2021’de yaptığı atamayla mahke-
medeki dengenin iktidar lehine değiştiğini, 
AYM’nin bundan böyle kişisel hak ve özgür-
lükleri genişletme yolunda kararlar vermesi-
nin beklenmediğini de not edelim. 

***

Tek çiçekle bahar olmayacağı gibi, ne ka-
dar tarihi önemde olursa olsun AYM’nin tek 
bir kararıyla da Türkiye’ye akademik özgür-
lük ortamı gelmedi. Ülkemizde akademinin 
özgürlüğü ve özerkliği, Şubat 2017’de Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önün-
deki akademisyen-öğrenci eylemi sırasında 
polisin protesto amacıyla yere serilen hoca 

cübbelerini çiğnemesi örneğinde somutlaş-
tığı üzere, ayaklar altındadır. Bu konudaki 
son ve çarpıcı örnek, normal şartlar altında 
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne ancak 1 
Nisan şakası olarak atanabilecek profildeki 
birinin, Cumhurbaşkanı kararıyla bu pozis-
yona getirilmesidir. Hakkında ciddi intihal 
iddiaları olan, Boğaziçi Üniversitesi’nin yük-
seltme-atama kriterlerine göre normalde bu 
üniversitede tam-zamanlı kadro elde etmesi 
mümkün olmayan bu kişiyi elbette ki üniver-
sitenin ne akademisyenleri ne öğrencileri ne 
de mezunları kabul edebildi. Hal böyleyken 
Anayasa ile güvence altına alınmış protesto 
hakkını kullanan öğrencilerin payına terörist-
likle suçlanmak; üniversitenin eski rektörü 
Sayın Üstün Ergüder’in payına İçişleri Bakanı 
tarafından, Türkiye’nin yetiştirdiği en seçkin 
sosyal bilimcilerden biri olan, uluslararası bi-
limsel endekslerde binlerce atıf almış Sayın 
Ayşe Buğra’nın payına da Cumhurbaşkanı 
tarafından hedef alınmak düştü. Boğaziçi 
Üniversitesi’ne geceyarısı kararnamesiyle iki 
yeni fakültenin açılması da üniversiteler üze-
rindeki merkezî vesayetin en hazin örnekle-
rinden birini oluşturdu. 

Üniversitelerin iktidar baskısına maruz 
kalması, akademyanın özgürlük ve özerkli-
ğinin ayaklar altına alınması liyakatsizliği ve 
ciddi bir nitelik erozyonunu da beraberinde 
getirmektedir. Akdeniz Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Engin Karadağ’ın Mayıs 2020’de 
yayınlanan araştırmasına göre önde gelen 
uluslararası yayın endekslerinden Scopus’ta 
Türkiye’deki rektörlerin dörtte birinin, Web 
of Science’da ise üçte birinin herhangi bir 
makalesi yer almıyor. 68 rektörün uluslara-
rası yayını yok. Bugüne dek çalışmalarına 
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bir tane bile uluslararası atıf almayan rek-
tör sayısı 71. Her yıl dünyanın en çok rağbet 
edilen üniversite sıralamasını yayınlayan Ti-
mes Higher Education dergisindeki listede 
ilk 1000’e giren Türk üniversitelerinin sayısı 
üç iken, 2016’dan sonra her üç üniversitemiz 
de listeden düştü. Tesadüf bu ya, üç üniver-
sitenin de rektörü 2016 sonrasında değişti. 
Karadağ’ın araştırması bir başka çarpıcı dö-
nüşümü daha gözler önüne seriyor: On yıl 
önce Türkiye’de hiç ilahiyat fakültesi mezu-
nu rektör yokken günümüzde her 37 ilahiyat 
profesöründen biri rektör (tüm rektörler ara-
sında ilahiyat mezunlarının oranı yüzde 10’a 
yakın). Bu noktada şunu vurgulamak isteriz: 
Eğer bir üniversitede ilahiyatçı bir profesör 
akademik kadronun teveccühünü kazanmış-
sa, çalışma arkadaşları tarafından o göreve 
layık görülüyorsa elbette ki rektörlüğe talip 
olmak en doğal hakkıdır. Fakat Engin Kara-
dağ’ın makalesi, hayatın olağan akışına uy-
gun olmayan bir “yukarıdan tasarım”a işaret 
etmektedir. Meseleyi partizanca atamalarla 
yaygınlaşan liyakatsizlik ve bunun berabe-
rinde gelen niteliksizleşme bağlamında de-
ğerlendirmek gerekiyor.

***

Uluslararası bir kuruluş olan GPPI’nin 2019 
akademik özgürlük endeksine göre Türkiye; 
Çin, İran, Yemen, Kuzey Kore, Türkmenistan 
gibi ülkelerle birlikte en alt ligde yer alıyor. 
Rapora göre beş farklı alanda (araştırma ve 
öğretim özgürlüğü, akademik alışveriş ve 
yayım özgürlüğü, kurumsal özerklik, kam-
püs özgürlüğü, akademik ve kültürel ifade 
özgürlüğü) Türkiye’de akademyanın güncel 
hali 12 Eylül’ü takip eden ilk birkaç yıldaki 
kadar kötü. Ülkemizde 1990’lar boyunca ge-
nel trend yukarı doğru seyrederken 2000’le-
rin ilk yarısında akademik özgürlük ortamı 
1960’lardaki seviyenin bile üzerine yükseldi. 
2005’te başlayan düşüş ise 2010’un ardından 
tepetaklak iniş halini aldı. Üniversitelerdeki 
nitelik kaybının izini başka göstergelerde de 
sürmek mümkün. CHP Bilim Platformu’nun 

2019’da yayınladığı rapora göre ülkemiz-
de akademik yayın başına uluslararası atıf 
2002’de 15 iken 2017’de 0,4’e düşmüş. 
2002’de akademik yayın sıralamasında İran 
18 sıra gerimizdeyken bugün 3 sıra önümü-
ze geçmiş durumda. Şaibeli akademik der-
gi ve kongre sayısında ise dünya çapında 
liderliğe oynamaktayız (üçüncü sıradayız). 
AKP iktidarı döneminde üniversite sayısı üçe 
katlanmakla beraber 1 profesöre düşen öğ-
renci sayısı 120’den 231’e çıktı. Öğretim üyesi 
başına düşen öğrenci sayısı Almanya’da 12, 
Portekiz’de 14 iken Türkiye’de 75’e ulaşıyor. 
Görüldüğü üzere üniversitelerimizdeki nice-
liksel büyüme / niteliksel gerilemenin akade-
misyenler bakımından bir sonucu da emek 
sömürüsündeki artış. Rapor ayrıca beyin 
göçüne dikkat çekiyor: 2018’de ülkemizden 
yalnızca Hollanda’ya göç eden akademisyen 
ve yüksek eğitimli kişi sayısı 1020. 

***

Akademik özgürlüklerin gerilemesiyle 
üniversitelerdeki nitelik kaybı arasında güçlü 
bir ilişki var. Dolayısıyla bu alandaki gerile-
menin kazananı olmuyor. Bir siyasi iktidarın 
üniversiteleri zapturapt altına almasının ne o 
iktidara destek veren üniversite öğrencileri 
ve mezunlarına, ne de çocuklarının üniversi-
te eğitimi alması için özveriyle çabalayan, bir 
kısmı pek tabii ki iktidarı destekleyen anne 
babalara faydası var. Kaybeden Türkiye’dir. 
Normalde gelemeyecekleri mevkilere gelen 
bir avuç “siyaseten ayrıcalıklı” akademisyen 
dışında, akademyanın özgürlük ve özerkliği-
nin ortadan kaldırılması 84 milyon yurttaşın, 
en çok da gençlerin zararınadır. Genç üniver-
site mezunları arasında işsizliğin katlanılmaz 
boyutlara ulaşması, gençlerimizin çoğunun 
yurtdışına göç etme hayali kurması da res-
min bütünü dikkate alındığında hiç şaşırtıcı 
değil. Türkiye’de yükseköğretim sisteminin 
ıslah edilmesi için yapılması gereken çok şey 
var, ancak en önemli hamle aynı zamanda en 
basit adımı teşkil ediyor: Üniversiteleri rahat 
bırakmak.

Aşağı Bakmayacağız!Aşağı Bakmayacağız!
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İkinci Yüzyıl’a Girerken Türkiye’nin 
Hukuk Devleti Krizi ve Kimi 

Çözüm Önerileri

dburakcelik
dbcelik@gsu.edu.tr

Burak Demirhan Çelik
Akademisyen

Hukuk devleti, en yaygın tanımıyla, yalnız-
ca yönetilenlerin değil, yönetenlerin de hu-
kukla bağlı olduğu ve yargı denetimine tabi 
olduğu devlet demek. Hukuk devletini, hu-
kuki güvenlik ilkesi üzerinden tanımlamak da 
olanaklı. Bu açıdan bakıldığında hukuk dev-
leti, egemenliği altında bulunanlara hukuk 
güvenliği sağlayan devlettir. Özetle bir dev-
let, yurttaş, yabancı, yurtsuz ayrımı yapmak-
sızın dokunduğu herkese hukuk güvenliği 
sağlıyorsa, o devlette hukuk yalnızca yöneti-
lenler için değil yönetenler için de geçerli ve 
bağlayıcıysa, yönetenlerin işlem ve eylemleri 
bağımsız yargı tarafından denetlenebiliyor 
ve bu yolla hukuka aykırılıklar ortadan kaldı-
rılıyor, bu işlem ve eylemler nedeniyle zarar 
görenlerin zararları tazmin ediliyorsa o dev-
let hukuk devletidir.

TÜRKİYE’NİN YAPISAL SORUNU: HUKUK 
DEVLETİ

Türkiye’nin hukuk devleti karnesinin hiç-
bir zaman pek parlak olmadığını söylemek 
yanlış olmaz. Bir başka deyişle Türkiye’nin 
neredeyse her zaman bir hukuk devleti so-
runu olmuştur. Hukuk devleti konusunda en 
büyük atılımın gerçekleştiği 1961 Anayasası 
döneminde bile yönetenler zaman zaman 
hukukun arkasından dolanmanın yollarını 
aramışlar, mahkeme kararlarını uygulama-
maya çalışmışlardır. 1961 Anayasasının ön-
gördüğü güçlü kurumsal güvenceler dola-
yısıyla bu arayışın başarılı sonuç vermediği 
durumda da, askeri müdahaleler devreye 
girmiştir. Önce 12 Mart ile 1961 Anayasasının 
getirdiği güvenceler törpülenmeye çalışıl-
mıştır. Ardından 12 Eylül vurucu darbeyi in-
dirmiştir. 12 Eylül ve onun ürünü olan 1982 
Anayasası ile Türkiye’de yargının örgütlenme 
ve işleyişi üzerinde yürütmenin gölgesinin/
etkisinin bulunduğu bir düzenek oluşturul-
ması hedeflenmiş, ayrıca azımsanmayacak 
ölçüde geniş bir “yargı denetimi dışı alan” 
yaratılmıştır.

SORUNUN KRİZE DÖNÜŞMESİ: 16 NİSAN 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Hukuk devleti, 1982 Anayasası dönemi 
boyunca Türkiye’nin en ciddi sorunlarından 
biri olmaya devam etmiştir. 12 Eylül’ün erk-
ler dengesinde yürütmeyi, yürütme içinde 
de Cumhurbaşkanını güçlendirme eğilimini 
en uç noktaya taşıyan 16 Nisan 2017 anayasa 
değişikliği ise, deyim yerindeyse, tabuta son 
çiviyi çakmıştır. Değişikliği hazırlayanlarca 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ola-
rak adlandırılan, bu yönetim modelinin temel 
kurgusu, her türlü denge ve denetimden ba-
ğışık bir başkanın tüm sistem üzerinde tam 
egemenliğidir. Başkanlık sisteminin yozlaş-
mış bir türü olan bu yeni sistemle birlikte, 
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Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken Tür-
kiye’de hukuk devleti sorunu artık bir hukuk 
devleti krizine dönüşmüş durumdadır.

KRİZİN BAŞLICA GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye’nin hukuk devleti krizi gerek ana-
yasal/yasal ve kurumsal düzlemde gerekse 
uygulamada çeşitli biçimlerle kendini ortaya 
koymaktadır. Kuşkusuz bu kısa yazıda bun-
ların tümüne değinme olanağı yoktur. Yine 
de başlıcalarına kısaca da olsa yer vermek, 
bir başka deyişle durum saptaması yapmak, 
krize yönelik olarak geliştirilecek çözüm 
önerileri bakımından da önem taşımaktadır.  
Türkiye’de gerçek bir hukuk devletinin kuru-
labilmesi için acilen atılması gereken adımlar 
şöyle özetlenebilir:

1) HUKUK DEVLETİ KRİZİNİN ODAĞINDA-
Kİ KURUM OLAN HÂKİMLER VE SAVCILAR 
KURULU LAĞVEDİLMELİ, YERİNE TOPLU-
MUN ADALET ARAYIŞINA YANIT VEREN 
BİR “ADALET YÜKSEK KURULU” OLUŞTU-
RULMALIDIR.

Anayasal/yasal ve kurumsal düzlem ba-
kımından değinilmesi gereken ilk husus, 
yukarıda da vurgulandığı gibi, hukuk devle-
ti krizinin Türkiye’nin 16 Nisan anayasa de-
ğişikliğiyle kabul ettiği yeni hükümet siste-
miyle doğrudan bağlantılı olduğudur. Bu 
çerçevede, 16 Nisan ile kabul edilen sistemin, 
yalnızca yasama ve yürütmeyi değil yargıyı 
da yeniden yapılandırılan Hâkimler ve Sav-
cılar Kurulu (HSK) üzerinden yürütmeye/
Cumhurbaşkanına bağımlı hale getirdiği be-
lirtilmelidir. Bu yeni sistemde, HSK’nin “kür-
sü”yü temsil eden dört birinci sınıf yargıç ve 
savcı üyesini Cumhurbaşkanı; yüksek yargıyı 
temsil eden üç Yargıtay, bir Danıştay men-
subu üyesini ise TBMM doğrudan seçmek-
tedir. Öte yandan, görünüşte HSK’nin üye-
lerinin çoğunluğunu TBMM seçiyor olsa da, 
16 Nisan paketinin başka pek çok düzenle-
mesinde olduğu gibi, burada da görünüş ve 
uygulamada ortaya çıkacak gerçek farklıdır. 
Anayasanın ilgili hükmüne göre (m. 159) 13 
üyeli HSK’nin 7 üyesi TBMM tarafından se-
çilmekte, 4 üye ise Cumhurbaşkanı tarafın-
dan atanmaktadır. Bu atamalarda, başkanlık 
sistemlerinin bir çoğundan farklı olarak, ya-
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sama onayı da öngörülmemiştir. Değişikli-
ğe karşın Kurul üyesi olarak bırakılan Adalet 
Bakanını ve Bakanlık müsteşarını (son yasal 
değişikliklerden sonra Bakan Yardımcısını) 
da Cumhurbaşkanının atadığı da unutulma-
malıdır. Bu durumda Cumhurbaşkanına 6, 
TBMM’ye 7 üyelik bırakıldığı; ancak çoğunlu-
ğun simgesel de olsa TBMM’de olduğu düşü-
nülebilir. Ancak, sistemin Cumhurbaşkanının 
TBMM’ye de hâkim olması düşüncesi üzerine 
kurulduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu, Cumhurbaşkanının HSK üzerindeki ağır-
lığının çok daha fazla olacağını göstermek-
tedir. Nitekim uygulamada da böyle olmuş 
ve HSK’nin tüm üyeleri iktidar bloğunu oluş-
turan iki parti tarafından seçilmiştir.

HSK’nin görev ve yetkilerinin gözden ge-
çirilmesi, Kurul üzerinden Cumhurbaşkanının 
yargı üzerinde nasıl bir egemenlik kurduğu-
nu göstermesi bakımından anlamlıdır. Bu gö-
rev ve yetkiler şunlardır: Adlî ve idarî yargı 
yargıç ve savcılarını mesleğe kabul etme; 
atama ve nakletme; geçici yetki verme; yük-
selme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma; 
haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri 
yapma, görevden uzaklaştırma işlemlerini 
yapma, disiplin cezası verme, meslekte kal-
maları uygun görülmeyenler hakkında karar 
verme; Adalet Bakanlığı’nın bir mahkemenin 
veya bir yargıcın veya savcının kadrosunun 
kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çev-
resinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini 
karara bağlama; Yargıtay üyelerinin tamamı-
nı ve Danıştay üyelerinin dörtte üçünü seç-
me.

Görüldüğü gibi, hukuk devleti krizinin 
odağında yargı kurulu bulunmaktadır. Bu ne-
denle Türkiye’nin gerçek bir hukuk devletine 
dönüştürülmesinin ilk koşulu kurulun ulusla-
rarası ölçütler gözetilerek yeniden yapılan-
dırılmasıdır. Bu çerçevede HSK lağvedilmeli, 
toplumun adalet arayışına yanıt verecek bi-
çimde “Adalet Yüksek Kurulu” olarak adlan-
dırılacak yeni bir yapı oluşturulmalıdır. Ada-
let Yüksek Kurulu, yargı mensuplarının özlük 
işlerinden yargının örgütlenmesi, işleyişi ve 
etkinliğine dek yargı alanındaki her konuda 
en geniş yetkiye sahip kurum olmalıdır. Bu 
kurul karma yapılı olarak örgütlenmeli; ku-
rulun yargıç-savcı üyeleri yargı mensupla-
rının kendi aralarında yapacakları seçimle, 
yargıç-savcı olmayan üyeleri ise TBMM ta-
rafından, nitelikli çoğunluk, adayların özel 
bir komisyon tarafından dinlenmesi gibi, ço-
ğulculuğu ve açıklığı güvence altına alacak 
yöntemlerle seçilmelidir. Açıklığın ve hesap 

verebilirliğin gereği olarak, Kurulun tüm ka-
rarlarının yargı denetimine açık olması da 
önem taşımaktadır.

2) YARGI MENSUPLARININ ADAYLIĞA KA-
BULÜ AŞAMASINDAKİ MÜLAKAT YÖNTEMİ 
KALDIRILMALI, YERİNE NESNEL VE DE-
NETLENEBİLİR BİR SÖZLÜ SINAV GETİRİL-
MELİDİR.

Yargı mensuplarının adaylığa kabulü aşa-
masındaki mülakat yöntemi de, üzerinde 
mutlaka durulması gereken hususlardandır. 
Bu çerçevede, 2802 sayılı Hâkimler ve Sav-
cılar Kanununa göre (m.9), her yıl alınacak 
aday sayısı Adalet Bakanlığı tarafından belir-
lenmekte, adaylığa kabul aşamasında yapı-
lan mülakat kurulunda ağırlıklı olarak Adalet 
Bakanlığı bürokratları yer almaktadır. Müla-
katların nesnelliği ve denetlenebilirliği de 
tartışmalıdır. Bu nedenle mülakat yöntemi 
kalıdırılmalı, yazılı sınavın ardından adayla-
rın, muhakeme ve iletişim yeteneklerini ger-
çek anlamda ölçebilecek bir sözlü sınav geti-
rilmelidir. Nesnellik ve açıklığı sağlayabilmek 
için, bu sınavda önceden belirlenmiş sorula-
rın kurayla çekilmesi, sınavın sesli ve görün-
tülü olarak kayda alınması gibi yöntemler 
uygulanmalıdır. Adaylığa kabul aşamasında 
da yetkili olan kurum, Adalet Bakanlığı değil 
Adalet Yüksek Kurulu olmalıdır.

3) YARGIDAKİ LİYAKAT SORUNUNU AŞ-
MAK İÇİN EĞİTİME ÖNEM VERİLMELİ, MES-
LEK İÇİ EĞİTİMLERE KATILMAK VE EĞİ-
TİM SONUNDA YAPILACAK SINAVLARDA 
BAŞARILI OLMAK YÜKSELME KOŞULLARI 
ARASINDA KABUL EDİLMELİDİR

Günümüz Türkiyesi’nde yargının en te-
mel sorunlarından biri de liyakat sorunudur. 
Bu sorunla mesleğe yeni kabul edilen yargı 
mensuplarından, yüksek mahkemelere seçi-
lenlere/atananlara değin her aşamada karşı-
laşılmaktadır. Bu nedenle meslek öncesi ve 
meslek içi eğitimlere büyük önem verilmeli-
dir. Bu eğitimlerin örgütlenmesi ve işleyişi de 
günümüzde olduğu gibi yürütmeye bağlı bir 
görünüm sergileyen kurumlara değil, kurum-
sal ve mali özerkliğe sahip Adalet Yüksek Ku-
ruluna bırakılmalıdır. Öte yandan meslek içi 
eğitimlere katılmak ve bu eğitimler sonunda 
yapılacak sınavlarda başarılı olmak yüksel-
me koşulları arasında kabul edilmelidir.

4) YARGI DENETİMİ DIŞI ALAN BIRAKILMAMA-
LI, YÖNETİMİN TÜM İŞLEM VE EYLEMLERİNE 
KARŞI YARGI YOLU AÇILMALIDIR
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1982 Anayasası, yukarıda da belirtildiği 
gibi, geniş bir “denetim dışı alan” oluştur-
muştur. 2010 anayasa değişikliğinde kimi iş-
lemler bakımından düzenlemeler yapılsa da 
bunlar özü itibariyle korunmuştur. 2017 ana-
yasa değişikliğinde ise, şaşırtıcı olamayacak 
biçimde bu alana hiç el atılmamıştır. Oysa, 
yargı denetimi hukuk devletinin özüdür. Bir 
devletin egemenliği altındaki tüm bireylere 
hukuk güvenliği sağlaması ancak yargı dene-
timiyle olanaklı olabilir. Bu nedenle yönetimin 
hiçbir eylem ve işleminin yargı denetiminden 
kaçırılmaması esastır. 1982 Anayasası ile yar-
gı denetimine çıkarılmış geniş bir alan vardır. 
Bu konu titizlikle gözden geçirilmeli, Yüksek 
Askeri Şûra’nın, Adalet Yüksek Kurulu’nun, 
Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına karşı 
yargı yolu açılmalıdır. 1982 Anayasası’nın de-
netim dışı bıraktığı, kriz dönemlerinde çıka-
rılan kararnamelere karşı da Anayasa Mah-
kemesi’ne başvurulması olanağı tanınmalıdır.

5) YARGININ SAV-SAVUNMA-KARAR ÜÇ-
LÜSÜNDEN OLUŞTUĞU GERÇEĞİ ANA-
YASAL DÜZEYDE DE VURGULANMALI, 
BAROLARIN VE TÜRKİYE BAROLAR BİR-
LİĞİNİN OLUŞUMUNDA SAVUNMANIN BA-
ĞIMSIZLIĞI ESASI GÖZETİLMELİDİR

Yargılama, özünde sav-savunma-karar 
üçlüsünün ortak etkinliği sonucunda adale-
te ulaşma çabasıdır. Bu açıdan bakıldığında, 
avukatlar ve onların meslek örgütü olan ba-
rolar, yargı işlevinin yerine getirilmesinde ki-
lit bir öneme sahiptir. Öte yandan Türkiye’de 
son dönemde baroları ve Türkiye Barolar Bir-
liğini de siyasal iktidarın güdümü altına sok-
ma çabaları yoğun biçimde gözlenmektedir. 
Üstelik, bu basit bir arayıştan ibaret olarak 

da kalmamış, 11.07.2020 günlü ve 7249 nu-
maralı “Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 
uygulamaya konulması da hedeflenmiştir. Bu 
yasayla, 1136 sayılı Avukatlık Kanunun kimi 
hükümleri değiştirilmiş ve bir ilde birden faz-
la baro kurulabilmesi olanağı getirilmiştir. 
Öte yandan barolarca TBB Genel Kuruluna 
gönderilecek delege sayısına ilişkin esaslar-
da da değişiklik yapılmış, Genel Kurul’da en 
çok üyeye sahip barolar aleyhine ve daha az 
sayıda üyesi olan barolar lehine eşitsiz bir 
temsil olanağı yaratılmıştır. Avukatlık Kanu-
nunda yapılan bu değişiklikler mutlaka geri 
alınmalıdır. Ayrıca, savunmanın yargının ku-
rucu öğelerinden olduğu Anayasada açıkça 
hüküm altına alınmalıdır. Anayasada Barola-
rın ve Türkiye Barolar Birliğinin oluşumunun 
ve çalışma usullerinin, savunmanın bağım-
sızlığı esası gözetilerek yasayla düzenlene-
ceği belirtilmeli; yasanın Türkiye Barolar Bir-
liği’nin oluşumuna baroların temsil ettikleri 
üye sayısıyla orantılı biçimde katılmalarını 
güvence altına alacağı da vurgulanmalıdır.

SON SÖZ: HUKUK DEVLETİNİN GERÇEK 
GÜVENCESİ HUKUKA SAYGILI VE DENETİ-
Mİ İÇİNE SİNDİREBİLMİŞ BİR YÖNETİM

Bu kısa yazıda, Türkiye’nin hukuk devle-
ti krizi çeşitli açılardan ortaya konulmaya 
ve bu konuda geliştirilebilecek kimi çözüm 
önerilerine yer verildi. Ancak bu anayasal/
yasal ve kurumsal güvencelerin bir dereceye 
kadar etkili da unutulmamalıdır. Hukuk dev-
letinin gerçek güvencesinin, hukuka saygılı, 
hukuk devletinin temel ilkelerini ve yargı de-
netimini içine sindirebilmiş bir yönetim oldu-
ğu belirtilmelidir.
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“Muhterem Efendiler, sizi günlerce iş-
gal eden, uzun ve teferruatlı beyânâtım, 
en nihayet mazi olmuş bir devrin hikâyesi-
dir.” Atatürk, Nutuk’un son sayfasına böyle 
bir cümle ile başlıyor. Mazi olmuş bir devrin 
hikâyesini anlatırken en çok yararlandığı kay-
nağın ne olduğu üzerine düşünürsek telgraf 
yazışmalarının sıklığı ve sayısı dikkat çekiyor. 
Buradan anlıyoruz ki; hadiseler cumhuriyetin 
kurulmasına doğru yürürken dönemin med-
yasının olanakları da sonuna dek kullanılı-
yormuş, 19. yüzyılın çocukları olan telefon ve 
telgraf olmasa belki olayların seyri çok daha 
farklı olabilirmiş. 

İletişim alanında 20. yüzyılın en önemli 
icadıysa kuşkusuz internet. 21. yüzyılın ba-
şında da sosyal medyayla birlikte internetin 
yeni dönemi başladı. Sosyal medya, en ba-
sit kullanıcıya kendi içeriğini üretip sosyal-
leşmesi için benzersiz fırsatlar tanıyordu. 
Vizontele (2000) filminde Cem Yılmaz’ın 
canlandırdığı Fikri karakterinin, Altan Erkek-
li’nin canlandırdığı Belediye Başkanı Nazmi 
karakterine televizyonla ilgili olarak sorduğu 
“Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?” so-
rusunun cevabı sosyal medyayla birlikte te-
orik olarak “evet” olmuştu. En azından Zeki 
Müren, sosyal medya çağına yetişmiş olsaydı 
böyle bir imkânı vardı. Nice eski yıldızın “ip-
tal kültürü”nden muzdarip olduğu çağda, 
göreceklerinden memnun olur muydu, bile-
miyoruz elbette. 

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN HAKİKATİN 
ÖNEMSİZLEŞMESİNE

Sosyal medya, insanların özgürce fikirleri-
ni paylaşıp, toplumsal hareketler başlatabi-
leceği bir alan olarak yükselirken, geleceğe 
ilişkin öngörüler olumluydu. İnsanın, bilgiye 
kadar bu kadar kolay ulaşıp, bildiğini bu ka-
dar kolay ve özgürce paylaşabiliyor olması, 
insanlığı kuşkusuz ileriye götürecekti. Yıl-
lar geçtikçe bunun böyle olmayabileceğine 
ilişkin işaretler gelmeye başladı. İnsanın “ir-
rasyonel” tarafı bu öngörülerde pek hesaba 

katılmamıştı. Hakikate gelen özgürlüğün; ya-
lan habere, yanlış bilgiye ve manipülasyona 
da geldiği çok geçmeden fark edildi. Üstelik 
yalanlar her zaman gerçeklerden daha çeki-
ciydi ve internetin sunduğu görüş çeşitliliği 

herkese istediği yalana inanma imkânı tanı-
yordu. Bu nedenle yaşadığımız çağdan, “ha-
kikatin önemsizleşmesi” anlamına gelecek 
şekilde, Post-Truth (Hakikat Sonrası) olarak 
bahsedilmeye başlandı. 

İNTERNETİN KAZANIMLARI NEDEN TAR-
TIŞILIYOR? 

Bugün 21. yy’ın 21. yılını yaşarken, teknolo-
jinin insanlığı götürdüğü yer konusunda kuş-
kular daha belirgin. Öyle ki yaygın interne-
tin ilk yıllarında, 1996’da internetin gelişimini 
desteklemek için eklenen ABD İletişim Ahlâ-
kı Yasası’nın 230. Bölümü dahi, Joe Biden’ın 
başkan seçilmesinin ardından ABD yasama 
organlarında daha sıklıkla tartışılmaya baş-
landı. Bu yasa bölümü, sosyal medya plat-
formlarda kullanıcıların paylaştığı içeriğin 
yasal sorumluluğundan platformun kendisi-
ni sorumlu tutmaması şeklinde özetlenebilir. 

İkinci Yüzyıl’da Yeni Medya 
Uygulamaları Nasıl Ele Alınmalı?

umitalan
umitalan.me.com

Ümit Alan
İletişimci, Yazar
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Türkiye’de de kullanılan yaygın platformların 
ana vatanında sağlanan bu muafiyet, tüm 
dünyadaki sosyal medya patlamasının arka-
sındaki en önemli ateşleyicilerden biri. Yakla-
şık çeyrek asır sonra bu kazanımın tartışılıyor 
olmasının nedeniyse dünyanın her yerinde 
popülist liderlerin yükselişi, ABD eski baş-
kanı Donald Trump gibi bir figürün sosyal 
medya platformlarından resmi olarak atılana 
dek, tüm zırvaları için platformları megafon 
olarak kullanması ve son olarak ABD’de 2021 
yılının ilk günlerinde yaşanan Kongre Bas-
kını. (Hatırlanacağı üzere Cumhuriyetçilerin 
adayı Donald Trump’ın seçimi kaybetmesiy-
le, bu sonucu kabullenemeyen Trump taraf-
tarları Kongre Binası’nı basmıştı.)

AKIŞIN ALGORİTMİK DÜZENLENMESİ 
NEYE YOL AÇIYOR? 

Peki, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 
daha görevdeyken platformlardan uzaklaş-
tırılması, aşırılıkçı Trump taraftarlarının en-
gellenmesi ve platformların eskisinden farklı 
olarak sorumluluk almaya zorlanması bir açı-
dan “sansür” sayılmaz mı? Olaylar demok-
ratik bir seçimi tanımayıp meclis binası bas-
maya varıyorsa pek sayılmaz. Ancak dahası 
var. İnternette her fikrin özgürce söylenme-
siyle, o fikirlerin algoritmalarla belirlenen bir 
akışla öne çıkarılması arasında fark var. Çün-
kü milyarlarca insanı bir araya getiren sosyal 
medya platformları aynı zamanda birer ticari 
kuruluş. Her bir kullanıcıyı kendi akışlarında 
bir saniye daha fazla tutup daha fazla reklam 
göstermenin ve daha fazla veri toplamının 
rekabeti içindeler. Bu da insanların paylaştı-
ğı iletilerin, ilgi çekme oranlarına göre özel 

bir sıralamayla gösterilmesini gerektiriyor. 
İşte bu rekabet, hakikatle ilişkimizi tama-
men değiştiriyor. Çünkü ne ilgimizi çekerse 
onu görmeye başlıyoruz. Bu, bir süre sonra 
inanmaya eğilimli olduğumuz yalanların da 
öne çıkmasını sağlıyor. Her iki uçta, herkesin 
kendi inandıklarından başka hiçbir görüş-
le yüzleşemediği yankı odaları oluşabiliyor. 
Platformların bu konuda sorumluluk almayıp 
her şeyi akışına bıraktığı anlarda da Donald 
Trump gibi figürler daha bir ön plana çıkıyor. 

Kuşkusuz Trump gibi liderleri hazırlayan 
tek etken sosyal medya olamaz. Bu siyaset 
bilimin doğasına da aykırı ama kökü geçmi-
şe dayanan kutuplaşmanın körüklenmesi için 
sosyal medya da yeni bir zemin hazırlamış 
oluyor. İşte son dönemde özellikle ABD’de 
dev sosyal medya platformları kullandıkla-
rı algoritmalar yüzünden suçlanıyor. İçeride 
gezinen bilginin daha iyi moderasyona tabi 
tutulması, aşı karşıtlığı için üretilen yalan ha-
berlerin engellenmesi, algoritmaların daha 
şeffaf olması hatta kullanıcıların algoritmala-
rı kendilerinin seçmesine ilişkin talepler yük-
seliyor, düzenlemeler yapılıyor. 

ALGORİTMALARI BESLEYEN NE? 

Sosyal medya platformlarının sözünü etti-
ğimiz algoritmik akışı oluşturmak için kullan-
dığı yakıtsa, 21. yüzyılın petrolü diye anılan 
“verilerimiz.” Verilerin sahipliği, ülke içeri-
sinde tutulması konusu, buradan çıkan ‘Siber 
Vatan’ tartışmaları da dünyanın her yerinde 
farklı isimlerle gündemde. Donald Trump’ın 
kazandığı 2016 ABD Seçimleri sonrası çok 
tartışılan Cambridge Analytica skandalı, bu 
tartışma ve distopik senaryoların uygulamalı 
bir örneğiydi. Güçlü iddialara göre, milyon-
larca ABD seçmeni Facebook üzerinden ki-
şisel olarak manipüle edilerek oy tercihleri 
değiştirilmişti. Çünkü Facebook’ta çok da 
farkında olmadan bırakılan veri, insanları 
profillemeye çok müsaitti ve Rusya merkez-
li bir operasyonla, seçimi Donald Trump’ın 
kazanması için özel çalışma yapılmıştı. İşte 
2020 ABD seçimi de bu iddianın gölgesin-
de geçti. Sosyal medya platformları, siyasi 
reklam yasaklarından doğrulama kuruluşla-
rıyla işbirliklerine, yeni kullanım kuralların-
dan Trump’ın tweetlerini “yanlış bilgi” diye 
etiketlemeye kadar uzanan bir dizi önlem 
aldılar. Her şey seçim sonucunu etkileyecek 
bir operasyonun yaşanmaması içindi ama bu 
yine de yeterli olmadı. 6 Ocak’taki Kongre 
Binası Baskını ile birlikte platform temsilci-
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leri, kendilerini kongre üyeleri karşısında ifa-
de verirken buldular. Yukarıda bahsettiğimiz 
230. Bölümde sınırlamalar yapılması dahil 
pek çok düzenlemeye de açıktılar. 

TÜRKİYE’NİN DAR GÜNDEMİNE SIKIŞMADAN

Bahsi geçen ABD seçim sürecinde ve son-
rasında yaşananlar, sosyal medya çağında 
demokratik bir seçim yapmak isteyen her 
ülke için bir ders olabilir. Ne yazık ki, Türki-
ye’nin dar gündemi, internet ve sosyal med-
yayı salt özgürlükler açısından ele almayı 
dayatıyor. Türkiye özelinde geleneksel med-
yanın ele geçirilmiş olması, sosyal medyayı 
ve yeni medyayı artık geleneksel medyada 
yayınlanamayan haberlerin yayınlanabildiği 
bir nefes alma alanı olarak yükseltiyor. Bu da 
çok önemli bazı şeyleri tartışma dışında bı-
rakıyor. 

Oysa internetin mucitlerinden biri olan 
Sir Tim Bernes Lee dahi internetin geldi-
ği noktayı bir hayal kırıklığı olarak görüyor 
ve şu sıralar kurduğu bir vakıf aracılığıyla 
ve Solid isimli yeni projesiyle interneti yeni-
den düzeltmek için çabalıyor. Lee’ye göre; 
internetin tek bir dağıtım noktası olamazdı, 
yani doğası gereği merkezileşemezdi. Ancak 
milyarlarca insanı bir araya toplayan sos-
yal medya platformları bu ilkeyi ihlal ediyor. 
Sahte haber ve trollerin yükselişi de aslen 
bununla ilgili. Çünkü platformlar, bu kadar 
insanı bir araya getirmenin sorumluluğunu 
tam olarak almadıkları gibi ticari kaygıy-
la öfke ve sansasyonu algoritmik olarak da 
öne çıkarıyorlar. Son dönemlerde özellikle 
ABD’deki kamuoyu baskısı nedeniyle yukarı-
da bahsettiğimiz önlemleri alsalar da bunlar 
yetersiz. Tüm bu gelişmeler ademi-merkezi-
yetçi yeni bir sosyal medya düzeninin gerek-
liliğinin altını çiziyor. Herhangi bir platform 
(ticari kuruluş) veya otoriteye, platformların 
şu an sahip olduklarına benzer bir merkezi 
güç bahşetmek, internetin dünyayı daha öz-
gür ve demokratik bir yer yapacağı idealine 
tamamen ters. Aksine böyle bir merkezi güç, 
demokrasiyi tamamen bitirebilir de. 

Son dönemde daha çok kripto paralarla 
anılan “blok zinciri” teknolojileri daha ade-
mi merkeziyetçi bir sosyal medya düzeni 
kurmak için fırsatlar da barındırıyor. Çünkü 
blok zinciri parayı nasıl merkezsizleştiriyor-
sa, sosyal medyada biriken veri için de aynı 
etkiyi sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu yenilikler, 
bugün bildiğimiz sosyal medyanın sonunu 
da getirebilir. Bunlarla eş zamanlı yükselen 

“dijital emek” tartışmaları, yeni bir hak mü-
cadelesine dönüşebilir. 

DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞINDA NE-
REDEYİZ? 

Diğer yandan 21. yüzyılın en büyük bece-
risi dijital medya okuryazarlığı. Ancak eğitim 
sistemimiz buna göre tasarlanmamış durum-
da. İnsanların akıllı telefon ve diğer cihazlar 
aracılığıyla gün boyu ekranlara baktığı bir 
dünyada medya okuryazarlığı, ülkemizde 
hâlâ ileri sınıflarda verilen bir seçmeli ders. 
Oysa eğitimin özellikle Covid-19 pandemisi 
sonrası aldığı çevrimiçi biçim de gösteriyor 
ki, dijital medya okuryazarlığı artık eğitim 
sisteminin temelinde olmalı. Dijital medya 
okur yazarlığı tek bir ders değil, bütün ders-
lere yayılan bir anlayış olmak zorunda. Eği-
tim sistemini okul öncesinden itibaren buna 
göre düzenleyen Finlandiya gibi ülkelerin 
sağladığı ilerleme de bunun ne kadar isabetli 
bir tercih olduğunu gösteriyor. Dijital medya 
okuryazarlığını okulların ötesinde bir yaşam 
boyu eğitim öğesi haline getirmek 21. yüzyı-
lın siyaseti için kaçınılmaz bir zorunluluk ola-
rak öne çıkıyor. 

100 yıl öncenin koşullarında hem kendi 
coğrafyası hem de dünya için devrimci bir 
model olarak kurulan cumhuriyetin, ikinci 
yüzyılına girerken yeni medyayı salt ifade 
özgürlüğü başlığına sıkıştırmak doğru ol-
maz. Yeni medyayı, durmaksızın değişen ko-
şullara karşı bir yüksek farkındalık hali olarak 
ele almak zorundayız. Koşullar öyle değişi-
yor ki hayranlıkla karşılanan, dünyayı daha 
özgür, daha bilgili ve daha demokratik hale 
getireceği öngörülen internet bile kuruluş 
ideallerinin çok uzağında. Öyleyse:

• İnterneti kuruluş ideallerinden uzaklaş-
tıran sosyal medya platformlarının insanlığın 
yararına düzenlenmesi için strateji geliştir-
mek, 

•  Dijital medya okuryazarlığının okul ön-
cesi eğitimden başlayarak hayat boyu süre-
ceği bir eğitim sistemi inşa etmek, 

•  Veri hakları ve dijital emek mücadele-
si için kitleleri bilinçlendirmek cumhuriyetin 
ikinci yüzyılında kaçınılmaz bir yeni medya 
politikası olarak karşımızda duruyor. Bunla-
rı ihmal etmenin, ‘gündemde daha önemli 
şeyler var sırası değil’ diye geçiştirmenin 
sonuçları, matbaanın 200 yıl gecikmeli geli-
şinden bile daha ağır olabilir. 
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Franz Kafka’nın, Şato romanı, bürokrasi, 
yabancılaşma ve bireyle - iktidar arasındaki 
iletişimsizliği en çarpıcı biçimde anlatan ro-
manlardan biridir. Romanda dönemin gözde 
iletişim aracı telefonla, devlet yönetimindeki 
isimlere ulaşmaya çalışan başkahraman K., 
şatoda yapılan aralıksız telefon görüşmele-
rinin telefonda bekleyenler için hışırtı ve şar-
kı gibi duyulduğunu belirtir ve ekler “Ama 
hışırtı ve şarkılar buradaki telefonların ak-
tardıkları tek doğru ve güvenilir şeylerdir, 
bunun dışında kalan ne varsa sahtedir”. Ma-
alesef aradan uzun yıllar geçse de, kamusal 
iletişim açısından birey ve yönetim arasında 
çok da değişen bir şey olmadı. Devletler dev 
şatolar-saraylar inşa etmeye, kitle iletişim 
araçlarıyla bireye ulaşmaya çalışırken, sana-
yi toplumu içinde giderek yalnızlaşan ve bi-
reyselleşen insan da daha çok iletişimsizliğe 
mahkûm edildi. İmajlarla örülü yeni dünyada 
toplumlar için artık ortak bir gerçekten, uy-
gun bir iletişimden bahsetmek mümkün de-
ğildir.

“ÇAĞIN İLETİŞİMİNİ ANLAMAK DEMEK İK-
TİDARI ELE GEÇİRMENİN YOLLARINI DA 
ANLAMAK DEMEKTİR”

İletişim profesörü George Gerbner, “İle-
tişim araçlarının ortaya çıkardığı temel so-
runlar, genellikle dünyaya yeni veya farklı 
bakış tarzlarıyla ilgili sorunlardır” der. Ör-
neğin matbaanın ortaya çıkışı insanların ken-
di yaşam biçim ve deneyimlerinin ötesinde 
bilgi edinme kapasitesi ve hakkı, ayrıca ka-
musal bilginin üreteceği görüş noktasında 
bütün düşünceleri sarstı. Bugün geldiğimiz 
noktada bir kitle iletişim aracı olarak yıllardır 
anlamaya çalıştığımız televizyon ve televiz-
yonun yarattığı etkiler bir kenara bırakıla-
rak, sosyal medyanın ortaya çıkarmış olduğu 
yeni durumları, sorunları anlamaya çalışıyo-
ruz. Aslında bunu anlamak demek, yönetimi 
ve iktidarı ele geçirme yollarını da anlamak 
demektir. Çünkü vatandaşın rızasını alma-
nın ve iktidarı elde etmenin yolu her zaman 
iletişimle ilişkilidir. Kitle iletişim araçları da, 

modern toplumda kamusal iletişimin sağlık-
lı biçimde sağlanabilmesinin en önemli yolu 
olarak görülür. Ülkemizde de kamusal ileti-
şimin sağlanabilmesi, sağlıklı bir toplumsal 
yapı için vazgeçilmez önemdedir. 

“İNTERNETE ERİŞİM YURTTAŞLIK HAKKIDIR”

Öncelikli olarak 21. Yüzyılda sağlıklı bir ka-
musal iletişim kurulabilmesi için ülkemizde 
savunacağımız ilk hak, internete kolay eri-
şim hakkıdır. İnternet erişimi, Birleşmiş Mil-
letler tarafından 4 Haziran 2011’de “Temel 
bir insan hakkı” olarak kabul edildi. İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’ne “Üçüncü 
Kuşak İnsan Hakkı” olarak dâhil edildi. Avru-
pa Konseyi, 19 Nisan 2011’de internete erişim 
hakkını temel bir hak olarak Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne ekledi. Türkiye Cum-
huriyeti devleti olarak bu anlaşmaların hep-
sine tarafız ve devletimiz iç hukuka uyarlama 
yükümlüğünü taşıyor. Ancak söz konusu dü-
zenlemeler üzerinden yaklaşık 10 yıl geçme-
sine rağmen yurttaşlar bu hakka ulaşmakta 
sorun yaşıyor. Sorun sadece Türkiye ile sınırlı 
değil, koronavirüs salgını süreci gösterdi ki, 
aslında ekonomisi daha gelişmiş toplum-
larda bile vatandaşların çoğunun internete 
erişiminde ciddi sorunlar var. Yaşanan kriz, 
ekonomik olarak toplumsal sınıflar arasın-
daki bilgisayara, internete erişmedeki derin 
uçurumu gözler önüne serdi. Salgın süre-
ciyle birlikte ilk olarak karşılaştığımız sorun-
lardan biri öğrencilerin eğitiminde yaşandı. 
Devletler vatandaşların en temel hakkı olan 
eğitim hakkını internet ve televizyon aracı-
ğıyla sağlayacaklarını taahhüt ettiler ancak 
ülkemizde milyonlarca çocuk eğitime ulaş-
makta zorluk çekti. İnterneti bırakın, binlerce 
çocuğun evinde televizyonu bile olmaması 
kapitalist sistemin kriz anına kadar üstünü 
örttüğü derin ekonomik eşitsizliği acı şekilde 
ortaya koydu. 

“VATANDAŞIN İNTERNETE KOLAY ERİŞİ-
MİNİ SAĞLAYABİLMEK VE VATANDAŞLA-
RA İNTERNETTE İŞLEM YAPABİLME BECE-

İkinci Yüzyıl’da Dijital Dünya
Üzerine

alicanozer
ozeralican@hotmail.com

Alican Özer
Halkla İlişkiler Uzmanı
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RİSİNİ KAZANDIRMAK DEVLETLERİN EN 
ASLİ GÖREVİDİR”

Günümüzde vatandaşların, devletle ilişki-
lerinde evrakların yerini çevrimiçi hizmetler 
aldı. İçişleri Bakanlığımız da bu bağlamda 
Türkiye’de birçok hizmeti devreye soktu. An-
cak hizmeti devreye sokmak bir devlet için 
yeterli değildir. Bunun yanı sıra devletlerin 
vatandaşın internete kolay erişimini sağlaya-
bilmek ve vatandaşlara internette işlem ya-
pabilme becerisini kazandırmak en asli göre-
vidir. Bugün Türkiye’nin geleceğinin teminatı 
çocuklarımızın eğitimleri sırasında kodlama, 
robotik, siber güvenlik, blok zinciri, yapay 
zekâ konularında mutlaka eğitilmesi gere-
kiyor. Çünkü gelecek süreçte bu konularda 
bilgi sahibi olmak daha büyük önem kazana-
caktır. Ancak Türkiye’de bugün bu yönde bir 
çaba maalesef göremiyoruz. 

İnternete erişim hakkının yanı sıra devlet-
lerin ağ tarafsızlığı, hizmetlere, uygulamala-
ra tam erişim noktasında da vatandaşlarına 
özgürlükler sağlaması gereklidir. Ancak Tür-
kiye’de özellikle internet sitesi, internet sitesi 
içeriği, sosyal medya paylaşımı engelleme 
oranlarının yüksekliği, ağ tarafsızlığına gölge 
düşürmektedir.

“SOSYAL MEDYANIN İLK YARATTIĞI KRİZ 
DEMOKRASİ KRİZİDİR.”

Sosyal medyanın hayatımızı büyük ölçü-
de etkiler duruma gelmesiyle birlikte başta 
iletişimin içindeki halkla ilişkiler, gazetecilik 
faaliyetlerini kökten dönüştürmesinin yanı 
sıra, demokrasi, insan hakları ve hukuk bağ-
lamında da ciddi tartışmalara yol açmıştır. 
Sosyal medya o kadar önemli bir hale gel-
miştir ki devletlerin kurumsal iletişimi bile 
büyük ölçüde sosyal medyaya taşınmıştır. 
Sosyal medya yarattığı fırsatların yanı sıra 
birtakım krizleri de beraberinde getirmiştir. 
Sosyal medyanın ilk yarattığı kriz demokrasi 

krizidir. Yönetenler demokratik düzenlerde 
meşruiyet kaynağını halkın verdiği oylardan 
almaktadır. Tarihi süreçte yönetilenler de, 
yönetenlerden kanuni olarak ifade özgürlük-
lerini kazanmışlardır, hatta bu özgürlüklerin 
yönetenler tarafından keyfi bir biçimde kısıt-
lanması halinde yönetilenlerin sokağa çıka-
rak direniş göstermesi de pek çok demokra-
tik devletin hukukuna göre meşrudur. Halkın 
kendi kendini yönetmesi olarak tanımlanan 
Cumhuriyet yönetimlerinin, aslında tanımda 
anlatıldığı gibi kolayca halkın kendini yönet-
mesi olmadığını tarihte acı örnekleriyle gör-
dük. Çünkü demokratik sistemler, sistemsel 
bir kusur olarak çoğunluğun ya da kendi-
lerini çoğunluk diye kabul ettirmiş olanla-
rın istemiyle yönetilmektedir. Bu durumda 
da yetkinin kötüye kullanımı sorunu ortaya 
çıkar. Tarihsel deneyim bize gösteriyor ki 
halkın oyunun çoğunluğuna sahip olanlar 
genellikle tanrısal bir güçle yanılmazlık ye-
teneğinin de kendilerine verildiğine inanırlar 
ve tartışmaları yasaklama, engelleme yolu-
na giderler. Sağduyu kaybolur, kulaklar karşı 
tarafa kapatılır. Oysaki bireyler yanılabildiği 
gibi, dönemlere göre doğrular da değişmek-
tedir. İyi ve demokratik bir ülke yönetimi için 
farklı düşüncelerin bir arada yaşadığı bir or-
tamı yaratmak mecburiyettir. Zorba uygu-
lamalar sebebiyle demokrasiler içinde ya-
şayan yurttaşlar tarihsel süreçte kendilerini 
yönetenlere karşı ölçülü önlemleri arttırdılar. 
Ancak bu ölçülü önlemler daima oluşan top-
lumsal yapıya göre farklılaşmaktadır. Yani 
tarihsel olarak evrilmektedir. Çağdan çağa 
toplumsal sorunlar ve yönetenlerin yöneti-
lenler üzerinde tahakküm biçimleri değişiklik 
göstermektedir. Tarihsel süreçte demokrasi 
içinde elde edilen kazanımlar sürekli olarak 
güncellenmelidir. Bu da ancak demokrasiyi 
yaşatan toplumların çağı anlaması ve yaşa-
dığı çağın içinde kendi özgürlüğünü ortaya 
çıkarmasıyla mümkün olur. İşte bu sebeple 
dijital dünyanın getirmiş olduğu imkânları 
ve yarattığı yeni toplum biçimini çok iyi an-
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lamalı, özellikle hukuk alanını da buna göre 
yeniden tanımlamalıyız.

“BİR İMKAN OLARAK SOSYAL MEDYA İN-
SANLARIN UFUKLARINI GENİŞLETMİYOR 
AKSİNE YANKI ODALARINDA KONFORLU 
BİR HAYAT SUNUYOR.”

Akışkan modern toplum içinde artık bü-
tün kesinlikler çökmüş, insanların belirsizlik 
ve kaos içinde kendilerine bir kimlik yaratma 
çabaları ön plana çıkmıştır. Yeni toplum dü-
zeninde bireyselleşen ve giderek yalnızlaşan 
insanlar genellikle sığınabileceği bir toplum 
da bulamadığından, küçük cemaatler içinde 
kendilerini var eder hale gelmiştir. Bu yeni 
ilişki ağlarını insanlara sağlayan da sosyal 
medyadır. Sosyolog Bauman’ın tespit etti-
ği gibi insanlar artık yeni sosyal ağlar içinde 
ilişkilerinin kontrolünün kendinde olduğunu 
hissetmektedir. Dile-
diği arkadaşı ekleyip, 
dilediğini çıkarmayı 
önemseyen insanlar 
aslında sosyal diya-
logların getirmiş ol-
duğu iletişim orta-
mından büyük ölçüde 
uzaklaşmaktadır. Sos-
yal medya insanların 
ufuklarını genişlet-
memekte, tam aksine 
aslında kendi yankı 
odaları içinde kendi-
lerine konforlu bir ha-
yat yaratmaktadır. Di-
jital dünya, insanlara 
gerçek hayattan çok 
uzakta olan, yaşa-
maktan çok zevk al-
dığı bir imajı bedava 
sunmaktadır. Gerçek 
hayatın içindeki, ger-
çek sosyal ilişkilerin risklerinden, korkuların-
dan ve zararlarından uzakta bir yaşam… Üs-
telik insanlara yayınladıkları dijital fotoğraf 
ve videolarla gerçek dünyada hiç olmadıkları 
bir imajı da arkadaş çevresine sunma imkânı-
nı sağlamaktadır. Ancak son dönemde yaşa-
nan bazı olaylar, aslında sosyal medya için-
de üretilen bazı fotoğraf ve videoların kötü 
amaçlarla farklı bir gerçeklik yaratmak için 
nasıl kullanılabileceğini de gösterdi. Büyük 
bir özgürlük vaadiyle sunulan sosyal medya 
platformları insanları gerçeklikten uzaklaştı-
rarak, bir tutsaklığın içine sürüklemektedir. 
Çünkü özgürlük, gerçeklerden kaçmak değil 
onların üzerine gitmekle mümkündür. Sosyal 

medya, özgürlük yerine özgürlük vaadiyle 
insanları kendi kapanına kıstırmaktadır.

“SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ TOP-
LADIĞI VERİLER ÖZELLİKLE MÜŞTERİ KA-
ZANMAYA ÇALIŞAN ŞİRKETLERİN İŞTAHI-
NI KABARTIYOR.”

Geçtiğimiz aylarda milyonlarca insanın 
kullandığı whatsapp mesajlaşma progra-
mının kullanıcı verilerini toplayacağı ve kul-
lanacağına dair haberler çıkmasıyla birlikte 
insanlar içine düştükleri tuzağın farkına var-
maya başladılar. Umursamazca birbirlerine 
gönderdikleri kişisel, belki de mahrem bil-
gilerinin birilerinin elinde olabileceği düşün-
cesi ve bu bilgilerin birileri tarafından gün 
geldiğinde kötüye kullanılabileceği kuşkusu 
herkesin zihninde korku yarattı. Büyük veri 
meselesi yaklaşık on beş yıldır hararetle 

konuşulan bir mesele. 
Sosyal medya platform-
larının topladığı veriler 
özellikle müşteri kazan-
maya çalışan şirketle-
rin iştahını kabartıyor. 
Çünkü şirketler için her 
zaman tüketiciyi doğru 
tanıma en temel prob-
lemlerden biri olmuştur. 
İnsanların neredeyse 
24 saatini takip eden, 
beğeni ve eleştirileri 
hakkında veri toplayan 
programlar kuşkusuz in-
sanlar hakkında çok de-
ğerli bilgiler edinmek-
tedir. Öncelikli olarak 
büyük veri konusunda 
istatistiksel çerçeveden 
konuyu değerlendir-
diğimizde, büyük veri 
meselesine, uzmanlar 

tarafından gerçeği bilmek için abartılı bir 
önem atfedildiğini düşünüyorum. Çünkü is-
tatistik biliminin de kendi kuralları içinde bel-
li sınırları vardır. Analiz edilebilecek girdi de 
sınırsız değildir. Büyük veri üzerinden yap-
tığı tahminlerine çok güvenenler olacaktır; 
ancak gerçeğin ne olduğunu da tam bileme-
diğimizden, kapitalist dünyada bunlar biraz 
da reklam sosuna batırılarak, ne yapacağını 
bilmeyen yatırımcılara pazarlanmaktadırlar. 
Yani verileri toplanan vatandaşların içine bi-
raz su serpmek gerekirse, sizi tamamen an-
lamaları mümkün değil, diğer taraftan piyasa 
içinde rol alan yatırımcılar da rahatlamasın-
lar, piyasa içinde insan tercihlerinin muğlak-
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lığı sorunu hala çözülebilmiş değil. Yine de 
verilerini sosyal medya platformlarının kade-
rine terk edenler artık paylaşım yaparken iki 
kere düşünmeli… En azından veri güvenliği 
meseleleri çözülene kadar... Önümüzdeki yıl-
larda veri güvenliği giderek artan bir öneme 
sahip olacaktır. Veri güvenliğiyle ilgili özellik-
le ülkemizin alacağı çok yol var. Türkiye’de 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurulmasına 
rağmen, bu kurumun teknik anlamda ceza 
verecek kanıtları oluşturma noktasında sıkın-
tıları olduğu aşikârdır. Dünyadaki gelişmeler 
takip edilerek veri güvenliği konusuna ciddi 
önem verilmelidir. Günümüzde Türkiye dışın-
da da ciddi güvenlik açıklarının olduğunu, 
veri sızıntılarının yaşandığını gözlemliyoruz. 
Bu konuda dünyanın da kat edeceği çok yol 
var.

“KAPİTALİST SİSTEM İÇİNDE BİLGİNİN 
NE’LİĞİ SORUNU, HER ZAMAN KAPİTA-
LİZMİN FAYDASINA OLANIN DOĞRULUĞU 
ÜZERİNE ÇÖZÜLMÜŞTÜR.”

Sosyal medya gerçeği değil, imajı üretir. 
İmajlar ürettiği için bu noktada sosyal med-
yada hangi bilgi doğru sorunsalı ortaya çık-
maktadır. Kapitalist sistem içinde bilginin 

ne’liği sorunu, her zaman kapitalizmin fay-
dasına olanın doğruluğu üzerine çözülmüş-
tür. Kapitalist sistem bilgiyi tartışma yerine 
kendine yarar sağlaması açısından, evrensel 
ve özgül önermeler arasında akıl yürütme ve 
sebebini bilme üzerine kurulu bir teori üze-
rinden bilginin doğruluğunu teyit eder. Ka-
pitalist sistemin sosyal medya kurulduktan 
sonra özellikle doğru bilgi noktasında düştü-
ğü kriz, aslında kitle iletişim araçları arasında 
televizyonlar, radyolar, gazeteler üzerinde 
kurduğu hegemonyayı sosyal medya üze-
rinde kuramamasından kaynaklanmaktaydı. 
Sosyal medya platformlarına herkes ücret-
siz ve hızlı bir şekilde üye olabilmekte, kendi 
düşüncelerini dilediği gibi yazabilmektedir. 
Platformların arama motorları sayesinde de 
insanlar bu bilgilere ulaşabilmekte ve payla-
şımları bir gerçeklik olarak alımlamaktadırlar. 
Sosyal medyanın hayatımıza ilk girdiği yıllar-
da bireyleri, toplumları özgürleştiren bir araç 
olarak görülmesi aslında devlet kontrolün-
den uzak olmalarından kaynaklanmaktay-
dı. Yıllar geçtikçe sosyal medyanın önemli 
bir kitle iletişim aracına dönüştüğünü gören 
devletler, hem sosyal medyayı, hem de sos-
yal medya şirketlerini kontrol altına almak 
için çabaya giriştiler. 

Bugün geldiğimiz noktada bunu da bü-
yük ölçüde başarabildiklerini gözlemle-
mekteyiz. Son yıllarda devletler öncelikle, 
sermayesi küresel dünya borsalarında akan 
sosyal medya şirketlerini vergilendirme ve 
kontrol altına alma yoluna gittiler. Zor da 
olsa ABD’nin öncülük ettiği yaptırım gücü 
bugün dünyada pek çok devletin sosyal 
medya yasaları çıkarmasına öncülük etti. 
Özellikle sosyal medya şirketlerinin dünya-
nın çeşitli ülkelerinde temsilcilik açması de-
mek, kullanıcı bilgilerinin devletle paylaşıl-
ması noktasında şirketlerin elini zora soktu. 
ABD seçimlerinde Trump’ın sosyal medya 
hesaplarının kapatılması vakasında, ifade 
özgürlüğü noktasında da artık şirketlerin 
devletlerin kararlarından yana tavır alacağı-
nı ortaya koydu. ABD’de Twitter ve Facebo-
ok’un Trump’ın hesaplarını kapatacak kadar 
siyasete müdahalesi ve gücü, regülasyonun 
şirketler yönüyle de tartışılması gerektiğini 
gösteriyor. Sosyal medya yapısından kay-
naklı algoritmalar, filtre balonları giderek 
sosyal medyanın da belli eller tarafından 
şekillenmesine ve eski özgür ortamının yok 
olmasına sebebiyet verdi.
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“SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALANI 
SAHTEDİR”

Sosyal medyayla yeni kurulan kamusal 
alansa sosyolog Habermas’ın bahsettiği ka-
musal, sınırlanmış ve özgürleştirmeci bir alan 
olmaktan çok uzaktadır. Toplumsal mesele-
ler algoritmaların, filtre balonlarının robot-
larla beslendiği tamamen sanal bir kamusal 
alanda tartışılır. Hangi sosyal medya etike-
tinin daha çok desteklendiğine bağlı olarak 
toplumsal kanaatler oluşur hale gelmiştir. Bu 
durumda artık etik ve yasayla yönetilen bir 
toplumsal hayattan da bahsedemeyiz. Uz-
manlar ve kanaat önderlerinin etkileri gide-
rek çökmektedir. Yeni kanaat önderleri sosyal 
medya trendlerini en iyi yakalayan kişilerdir. 
Bu dünyada oluşan bütün kanaatler sahtedir. 
Sosyal medyayı yöneten güçlerin gücüne, 
teknik imkânlarına göre belirlenmektedir. Bu 
kamusal alan Habermas’ın bahsettiği kamu-
sal alanın bir simülasyonu bile değildir.

“KONTROL EDİLEMEZ BİR PLATFORM 
OLAN SOSYAL MEDYAYI SADECE YASA-
LARLA DÜZENE SOKMAKSA NEREDEYSE 
İMKÂNSIZDIR.”

Dijital dünyanın gelişmesi devletlerin mü-
cadele alanını ve mücadele konularını da ge-
nişletmiş oldu. Devletler bugün artık sadece 
basılı kaynaklarda değil, dijital kaynaklarda 
da nefret söylemi, etnik söylem, terörizm, 
çevrimiçi dolandırıcılık, hackerlık, suç örgü-
tü oluşturma gibi pek çok suçla mücade-
le etmek zorundadır. Bunun yanı sıra diğer 
devletlerle siber savaş konusunda da müca-

dele edebilir hale gelmelidir. Bu mücadele 
kuşkusuz zorlu bir mücadeledir. Çünkü çoğu 
devletin henüz bu alan için yetişmiş yeterli 
personeli yoktur. Kontrol edilemez bir plat-
form olan sosyal medyayı sadece yasalarla 
düzene sokmaksa neredeyse imkânsızdır. 
Ülkemizde de daha etik bir dijital dünya için 
yeşil benek gibi çeşitli projeler devreye so-
kuldu ancak bu uygulamaların sosyal medya 
ruhuna uygun olmadığı kısa sürede görüldü. 
Ancak bu çabalar toplumun sağlıklı gelişimi 
için daha profesyonel ve sosyal medyanın 
ruhuna uygun bir biçimde devam etmelidir. 
Sonuç olarak dijital dünya artık toplumsal 
hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Başta ile-
tişim olmak üzere, pek çok hizmetin dijital 
dünyaya taşınması, hız, kolaylık ve ulaşılabi-
lirlik açısından avantajlar sağlasa da aslında 
pek çok problemi de beraberinde getirdi. 
Yaşanan her dönüşümün sancıları olacak-
tır. Önemli olan yaşanan problemleri doğru 
tespit edip, etkin çözümler bulabilmektedir. 
Yeni dijital dünyaya uyum sağlamak için de 
yapacağımız ilk iş bu yeni dünya konusun-
da yurttaşları bilinçlendirmek ve eğitmektir. 
Bunun yanı sıra giderek bilginin tekelini ele 
geçiren büyük şirketlere karşı gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılmasıdır. Bunlar da sa-
dece dönüşüm sürecindeki yol kazalarını 
azaltabilir. Çünkü yeni dünya, yeni durum-
lara tam hâkimiyeti sağlamaya çalışacakken 
elimizden kaçıp kurtulan, rasyonel kararlara 
aldırmayan bir dünyadır. Tam alıştık derken 
dünya yeni bir evreye doğru kuşkusuz ev-
rilecektir. Kamusal iletişimden bize kalansa 
Kafka’nın kahramanı K.’nın anlattığı hışırtı ve 
şarkı bile değildir, onların bir imajıdır artık…



67Mayıs | 2021

ikinciyuzyildergi

www.ikinciyuzyildergi.com



68    İkinci Yüzyıl Dergi

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

necdetsarac
saracnecdet@hotmail.com

Necdet Saraç
Gazeteci

Her önemli kriz dönemlerinde hem “tari-
hin sonu” hem de “yeni dönem” konuşulur. 
1914, 1929, 1939 böyle dönemlerdir. 1980’ler 
sonu da böyle bir dönemdir... Tıpkı şimdi 
Pandemi ile birlikte yaşadığımız “yeni dö-
nem” gibi…

Eşitsizliğin yarattığı sorunlar otoriter yak-
laşımlarla çözülmeye çalışılır, katılımcılık, yan 
yana yaşama kültürü ve demokrasi pek akla 
gelmez.  İtiraz edenlere karşı “biz ve onlar” 
ayrımı üzerinden “düşmanlaşma doğallaş-
tırılarak” ideolojik bir hegemonya kurulur. 
Otorite kutsanır, hukuksuzluk ve şiddet öne 
çıkar. Otorite büyüdükçe ortaya çıkan siyasi 
dengesizlik örgütlü kötülüğü büyütür, hayal 
kurmak bile zorlaşır…

AÇIK FAŞİZM VE SOSYAL DEVLET

1918’de Birinci Dünya Savaşı bittiğinde bu 
savaş için “tüm savaşları sonlandıran savaş” 
belirlemesi yapılır ama çok değil 21 yıl son-
ra, 1939’da tam 6 yıl sürecek ve 60 milyon 
kişinin öldüğü, atom bombasının kullanıldığı 
birinciden büyük ikinci bir savaş başlar…

İkinci savaşa giden yolda 1929 büyük krizi 
çok belirleyici olur. Tam bu dönemde İtalya, 
Almanya, İspanya gibi Avrupa’nın önemli ül-
kelerinde önce otoriter yapılar, sonra da fa-
şist rejimler inşa edilirken, İsveç’te tam tersi 
olur…

İsveç’te 1920’ların ilk yıllarından itibaren 
belirleyici bir konuma sahip Sosyal Demok-
rat İşçi Partisi 1929’da başlayan büyük bu-
nalım döneminde, faşizmin esen güçlü rüz-
garına karşı İsveç Köylü Partisi’ni de yanına 
alarak ekonomik krize karşı   devlet müda-
halesini öngören programını öne çıkarmış, 
Anayasası’na “bireyin kişisel, iktisadi ve 
kültürel refahı, kamusal etkinliklerin ana 
hedefi olmalıdır. Kamunun görevi, her şey-
den önce, çalışma, konut ve eğitim hakkını 
güvenceye almak ve iyi yaşam koşullarında 

sosyal güvenliği sağlamaktır” diye yazar ve 
İsveç, eğitim, sağlık, emeklilik, sosyal yar-
dım ve işsizlik sigortası üzerine kurulan ta-
şıyıcı sütunlar üzerinden yükselmeye başlar. 
Faşizmin büyüttüğü örgütlü kötülük kıtaya 
hakim olurken, İsveç sosyal demokratları 
“örnek evde ayrıcalıklı olanlara ya da itilen-
lere yer yoktur, ne üstün tutulanlar ne de 
üvey evlatlar vardır orada. Kimse kimseyi 
kendinden küçük görmez, kimse kimsenin 
sırtından yarar sağlamaya çalışmaz, güçlü 
olan güçsüzü ezmez ve eşyalarına el koy-
maz” yaklaşımını öne çıkarır. İsveç’te sosyal 
refah devletinin kurulmasının önemli sem-
bollerinden biri olan ve bayrağı 1969’da Olaf 
Palme’ye devredene kadar uzun yıllar baş-
bakanlık yapan ülkesinin NATO dışında kal-
masını sağlayan ve 1968’de Nükleer Silahla-
rın Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı da 
imzalayan Tage Erlander bu durumu, “Orta 
Avrupa’da sokaklarda barikatlar kuruldu. 
İsveç’te ise engelsiz kavşaklar üzerinden 
ilerlemeye çalışıldı’’ diye anlatır… 

İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde kendi 
ülkelerinde, hem kendi halkına hem de diğer 
halklara barikatlar kuran Almanya, İtalya gibi 
ülkelerdeki faşist rejimler yenilirken, İsveç, 
diğer İskandinav ülkelerini de etkileyerek 
sosyal refah devleti modelini geliştirir. Sov-
yetlerin savaştan galip çıkması, Avrupa’nın 
doğusunda sosyalizmi bir sisteme dönüş-
türürken, Avrupa’nın batısındaki yenik ülke-
lerinde de hem faşizmden kaçışın hem de 
“sosyalizm tehlikesinin” etkisiyle “sosyal 
devlet” modelleri öne çıkmaya başlar, Al-
manya başta olmak üzere Sosyal Demokrat 
partiler bunun önemli yürütücüleri olurlar…

Bu model Avrupa ile sınırlı kalmaz, savaş-
tan yenilerek çıkan ve demokrasisi hep tar-
tışılan Japonya yeni Anayasası’nda “herke-
sin eşit vatandaşlık bağıyla devlete bağlı 
olması kuralını” öne çıkarır, cinsiyet ve sınıf 
ayrımı gözetmeksizin herkese mecburi eği-
tim hizmeti vermeye başlar, toprak ve vergi 

21. Yüzyıl’da Yeniden 
Sosyal Demokrasi!
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reformları yapar ve hem de “muhafazakar 
parti” eliyle sosyal devleti inşa eder. (Liberal 
Demokrat Parti, 1955-1993 arası Japonya’yı 
tek başına ve kesintisiz yönetir.)

  Hem Avrupa’da, hem de Japonya’da 
uzun süre aynı partilerin iktidarda kalıp sos-
yal devletleri yönetmeleri partilerin kendi 
içlerinde farklı eğilimleri taşımış olmalarının, 
adeta birer koalisyon partileri olmalarının et-
kisi vardır. Avrupa sosyal demokrat partileri 
bu yüzden “kanatlı” partilerdir. Japonya’da 
ülkeyi kısa aralıklar hariç,1955 -2015 arasında 
tek başına yöneten parti Liberal Demokrat 
Parti (LDP) olsa da bu sürede tam 46 hü-
kümet kurulmuş ve hükümetlerin ortalama 
ömrü 15 ay civarında olmuştur, çünkü LDP 
aynı zamanda bir “koalisyon partisi” gibidir, 
46 hükümet parti içi çatışmaların sonucu-
dur…

Nitekim yüzü “sosyal devlete” dönük ül-
kelerde yasalar, siyaset kurumları, uzmanlar 
ve yasadan etkilenecek toplumsal grupların 
temsilcilerinin yan yana gelmesiyle şekillenir. 
“Remiss Yöntemi” ya da “fikir alma süreci” 
de denebilecek bu yöntemin temelinde, uz-
laşmaya ve fikir birliğine dayalı bir toplum 
düşüncesi yatar. Sistem uzlaşma, müzakere 
ve entegrasyon üzerine kuruludur. Merkezi 
devlet, özyönetim gibi çalışan belediyeler ve 
yaygın sivil toplum örgütleri üçlü bir sacaya-
ğı gibidir…

Bu yaklaşımın da bir sonucu olarak 
1930’larden itibaren İsveç’te, 1950’lerden iti-
baren Batı Avrupa’da sosyal demokrasi “altın 
çağını” yaşamıştır. Kendilerini sosyal demok-
rat olarak nitelemeseler de (-ki sosyal de-
mokrat kavramı daha çok Avrupa’da kullanı-
lan bir kavramdır) halkçı-devrimci-Bolivarcı 
partiler de Latin Amerika’da “Avrupa’daki 

gibi” olmasa da 10-15 yıla yayılan kısa ama 
“parlak” bir dönem yaşamışlardır…

1980’lerin sonunda sosyalist sistemin çök-
mesi ile ABD ve AB’nin etkisinde “yeni bir 
dünya düzeni” kurulmuş, “düzen tekleşince” 
de “ideolojilerin sonunun” geldiği ilan edil-
miş ve sosyalizm tehlikesinden “kurtulan” 
kapitalist sistem, sosyal devlet uygulama-
larından ve fikriyatından hızla uzaklaşmaya 
başlamıştır. Bilişim teknolojisinin gelişmesi, 
sermayenin “online” olması, kripto paraların 
devreye girmesi, klasik “işçi sınıfı” kavramı-
nın değişmesi, kadın istihdamının artması, 
esnek çalışma, göçmenlik, “yeni milliyetçi-
lik”, “yeni faşizm” gibi birçok yeni kavramın 
ortaya çıkmasıyla, “neo-liberal” ekonomi 
ve politika adı konmamış yeni bir ideolojik 
hegemonya yaratırken, sosyal demokrasi bu 
hegemonyanın etkisinde kalmıştır. Nitekim, 
İngiltere’de İşçi Partisi lideri Blair başta ol-
mak üzere sosyal demokrat partiler de önce 
küresel kapitalizmle doğrudan hesaplaşmak 
yerine “üçüncü yol” kavramını öne çıkarmış-
lar sonra da tümüyle “merkeze” yaslanınca, 
demokrasi ve sosyal devlet lehine kazanılan 
tüm haklar, demokratik tüm ileri adımlar bir 
bir geri alınmaya başlanmış, özellikle ABD’de 
Trump’la birlikte, bizde olduğu gibi bir çok 
ülkede otoriter ve tek adam rejimleri bütün 
dünyada tıpkı 1930’lardaki gibi yeniden ağır-
lık oluşturmaya başlamıştır. Ancak bu siyasal 
iklim uzun sürmez, bilerek ve isteyerek adı 
konulmadan konuşulan kapitalizmde kriz 
öne çıkmaya, bir yanda işsizlik ve yoksulluk 
artmaya, sosyal devlet güvencesi hızla yok 
olmaya, diğer yanda da bizim coğrafyamız-
da olduğu gibi bölgesel savaşlar-çatışmalar 
arttıkça büyük göç dalgaları ortaya çıkınca  
“merkezler” çökmeye başlar. Yalnızca sos-
yal demokrat partiler değil, merkez sağ par-
tiler de güç kaybetmeye başlar…

DEMOKRASİ
SOSYAL
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YENİ FAŞİZM VE DİJİTAL DÜNYA

Pandemi bütün dünyada, devletlerde de, 
siyasal sistemlerde de yaşanan krizin boyut-
larını ortaya çıkardı. Yalnızca ekonomik krizi 
ortaya çıkarmadı, sistemin krizini ortaya çı-
kardı, zenginlerle yoksullar arasındaki ma-
kas olağanüstü büyüdü, aşı bulmada da, aşı 
olmada da adaletsizliğin ve eşitsizliğin her 
alanda ne kadar büyük olduğunu da gör-
dük…

1,5 yıldır hızını kaybetmeyen salgın bir 
yandan işsizliği ve yoksulluğu derinleştirir-
ken, diğer yandan da eşitsizliği derinleştiri-
yor. Oxfam’ın yayımladığı eşitsizlik raporuna 
göre, JeffBezos, Bernard Arnault, Bill Gates, 
Mark Zuckerberg gibi artık hepimizin isimle-
rini ezberlediği ve 12 trilyon dolarlık servete 
sahip olan dünyanın en zengin 10 kişisinin 
serveti yalnızca 9 ayda, Mart 2020 ile Aralık 
2020 arasında net olarak 540 milyar dolar 
arttı. Tüm dünya nüfusunun aşılanmasına ve 
hiç kimsenin pandemi nedeniyle yoksulluğa 
düşmemesi için yeterli olan bu servet artı-
şı yalnızca 10 kişiyi büyüttüğü gibi, dünya-
nın en zengin yüzde 1’lik kesiminin küresel 
servetin %82’sine sahip olmasını da sağladı. 
Öyle görülüyor ki, 20. Yüzyıl, kalabalıkların 
kudretinin öne çıktığı kitleler çağıydı, şimdi 
başlayan “dijital çağ” kitleleri önemsizleşti-
ren bir yere doğru evriliyor. Örneğin Ama-
zon’un kurucusu Jeff Bezos yalnızca 2020 
yılında kazandığı parayla istese 876 bin çalı-
şanının tümüne 105’er bin dolar ikramiye da-
ğıtabilirdi ve serveti yine de salgın öncesiyle 
aynı kalırdı.

BİR FİRMANIN DEĞERLİ TÜRKİYE BÜTÇE-
SİNDEN BÜYÜK! 

Bu bilinen gerçeklik karşısında en iddialı 
sosyal devletler bile eşitsizliği çözmek için 
hamle yapmak yerine eşitsizliği yönetmek 
için kendini konumlandırmış durumdalar, 
çünkü güç dengeleri de değişti, ekonomide 
etkin olan güçler de. Enerji, sağlık, silah gibi 
sektörler ağırlıklarını devam ettirseler de 
bilişim sektörü yalnızca 10-15 yıl içinde ina-
nılmaz bir sıçrama yaptı, kapitalist sistemin 
yarattığı artı değer hesap edilemeyen bo-
yutlara geldi. Bugün dünyanın hem ciro hem 
de marka değeri en yüksek 10 firmasından 
7’si bilişim firması. Bugün bir tek bilişim fir-
ması bırakınız yoksul ülkeleri G20 içinde yer 
alan ülkelerin yıllık bütçelerinden daha fazla 
bütçeye sahip hale geldiler. Örneğin birinci 
sıradaki Apple 2 milyar 250 milyar Dolar pi-

yasa değeriyle Türkiye bütçesinin neredeyse 
3 katı, Facebook’un piyasa değeri ise nere-
deyse Türkiye bütçesi kadar…

Yeni Dünya Düzeni değeri bir milyar dola-
rı aşan yüzlerce “Unicorn” denen yeni nesil 
şirketlerle doldu. “Dijital kapitalizme” dö-
nüşen yeni dünya düzeni aynı zamanda ABD 
ile Çin arasında ciddi bir kapışmaya dönüş-
tü, güç merkezi Avrupa’dan Uzak Doğu’ya 
kaydı. Yalnızca inovasyon ve dijital teknoloji 
tabanlı bir üretim biçimi öne çıkmadı,  klasik 
burjuvazinin yerini yaşı daha genç olan yeni 
bir kuşak aldı. Devletleri yönetenlerin orta-
lama yaşı 65 civarında seyrederken, ki bu 
“dijital çağ öncesi” yaşa tekabül ediyordu, 
küresel şirketleri yönetenlerin yaşı kendile-
rinin yarattığı “dijital çağın” yaşına tekabül 
ediyor…

İşsizlik, yoksulluk, gelir adaletsizliği, sos-
yal devletten uzaklaşma, ırkçı ve kimlikçi bir 
zeminde gelişen kriz otoriter yapıları ve yeni 
faşizmi ortaya çıkarıyor. Geniş yığınların sis-
temi sorgulaması fiili olarak engellediği gibi, 
yalnızca “hayata tutunmalarını” sağlamları 
için müthiş bir yönlendirme yapılıyor. Otori-
ter devletlerde yeni bir oligarşik yapı şekil-
lenip,  yönetenlerin sayısı giderek azalırken, 
devletlerin yerini de şirketler almaya başlı-
yor. Bugün hayatımızın “zorunlu” bir parça-
sına dönüştürülen teknolojik-dijital aletlerin, 
cep telefonundan uzaya gönderilen uydu-
lara kadar ezici bir çoğunluğu özel şirketler 
üretiyor. 

4.0 OLMADI 5.0 DEMOKRASİ GETİRİR Mİ?

Bu gerçeklik bizi tereddütsüz “şirket ül-
kelere” ve Orwell’in 1984’teki “kurgu bilim 
romanını” solda sıfır bırakacak büyük dijital 
diktatörlüklere götürebilir. Çünkü kriter tek: 
En az vergi, en az işçi ücreti, en yüksek kar, 
belki de “en az insan”!

Bugün kişisel veriler “altın” değerinde, 
para hızla merkez bankalarındaki basılı pa-
ralardan sanal paralara dönüşüyor. “Yeni 
burjuvaziye” olağanüstü para kazandıran ve 
sermayenin sınırlı elde birikmesini sağlayan 
“toplum 3.0 ve sanayi 4.0”dan sonra “Top-
lum 5.0” devrede…

Toplum 5.0, Sanayi 4.0 gibi daha verim-
li üretimle zenginleşmenin ve bu zenginliği 
daha adil paylaşabilecek bir toplumun po-
tansiyelini daha fazla içinde taşıyor. Sana-
yi 4.0 üretim araçları üzerindeki mülkiyetin 
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önemini görece yitirilmesini sağlasa da,“diji-
tal sermaye” daha az elde toplandı.  Serma-
ye tabana yayılmadı, iddia edildiği gibi eşit-
likçi bir toplum düzenini tetiklemedi, sınıfsal 
dengeyi geniş yığınlar aleyhine bozdu, yeni 
meslek grupları ortaya çıksa da kaybolan / 
kaybolmaya başlayan mesleklerin de etkisiy-
le işsizlik derinleşti…

Avcı toplumu ile başlayan toplumsal uy-
garlık, önce tarım toplumuna, sonra sanayi 
toplumuna, arkasından da bilgi toplumları-
na, sonra Sanayi 4.0’a ve şimdilerde Toplum 
5,0’a kadar uzandı…

“Sanayi 4.0”a adını Almanlar verirken, 
“Toplum 5.0”ı da Japonlar adlandırdı…

Japonların adını koyduğu ve geliştirdiği 
bu modelde iddia o ki, en genel ifadesiy-
le “sömürü değil, eşitlik olacak”, “Toplum 
5.0’da zenginlik ve bilgi, toplumun tümüne 
dağıtılacak, yaratıcı topluluk öne çıkacak, 
dijitalleşme ve Toplum 5.0 eşitsizliği engel-
leyecek. Zenginliğin ve bilginin belli azın-
lıkların elinde yoğunlaşması engellenecek, 
insanlar arası eşitsizlik bitecek, ortay çıkan 
faydalar  toplumun tüm oyuncuları tarafın-
dan paylaşılacak, fiziksel alan ile siber ala-
nın çok güçlü bir şeklide entegre olmasın-
dan doğan süper akıllı toplum doğacak…”

Dijital dünyada, yapay zekalar üzerinden 
o kadar fazla yeni teknolojinin geliştiği bu 
gelişmenin bilim kurgu filmlerini “gerçeğe” 
dönüştürdüğü bir ortamda geniş yığınların 
komünizm hayalinde olduğu gibi eşitlenmesi 
ya da İsveç’le başlayan “Sosyal Refah Devle-
ti” modeliyle buluşmasının kolay olmadığını 
artan eşitsizliği dikkat alırsak gerçekçi gör-
mek mümkün değil! Çünkü sistem artı değer 
ve eşitsizlikler üzerine kurulu, devletler Ana-
yasalarda “eşitliği” telaffuz ediyor olsalar 
da, fiili olarak azınlığın çıkarlarını savunan bir 
üst yapı kurumu…

Hangisi gerçek, dijital çağın eşitsizliği de-
rinleştireceği ve insanı önemsizleştireceği 
mi, eşitlik, insan ve doğa için bir şans mı ola-
cağının belirlenmesi yeni bir bakışı, kendini 
yenileyen bir sosyal demokrasiyi zorunlu kı-
lıyor…

Hem burjuvazinin hem de “proleterya-
nın” yani sınıfların yapısı ve isimleri de de-
ğişirken, bugünü ve yarını yalnızca dünün 
modelleriyle açıklamak mümkün değil. Evet 
“Eşitlik, Kardeşlik, Özgürlük” kavramları 

1798 Fransız devriminde sembol kavramlara 
dönüşse de uygarlığın başından itibaren hep 
varolagelmiş kavramlardır ve üretim ilişkileri, 
sınıfların pozisyonu gibi bir çok şey değiş-
se de bu talepleri değişmedi!  1920’lerdeki 
İsveç’in tercihi ile Almanya ve İtalya’nın ter-
cihleri dün önemliydi, bugün de insanlığın bu 
kutsal değerleri için önemli. Yeni faşizm, diji-
talleşmeyle bütünleşerek “altta kalanın canı 
çıksın” diyerek dijital diktatörlüğe yönelme 
potansiyelini taşırken, “aslolan bütün insan-
lığın mutluluğu ve refahı” diyen sosyal de-
mokrasi tam da bu dönemde rol üstlenmeli…

Deneyler gösteriyor ki, krizin kendisi, ge-
leceğe dönük belirsizlik, geniş halk kitlele-
rini kolaylıkla otoriter eğilimleri destekle-
meye yöneltebilir. Macaristan’da Başbakan 
ViktorOrban’ınkoronavirüs salgınını gerekçe 
göstererek meclisten kendisine ülkeyi karar-
namelerle yönetme yetkisi alması önemli bir 
örnektir! 1920’ler İtalyası’nda Mussolini, 1933 
Almanya’sında Hitler benzer yetkiler almıştı!

ROL DEĞİŞİMİ ŞART, SOSYAL DEMOKRASİ 
ROL ÜSTLENMELİ!

“21. Yüzyıl için 21 Ders” kitabında Ha-
rari“1938’de insanların tercih edebileceği 
üç küresel anlatı mevcuttu. Bu 1968’de iki, 
1998’de de tek bir anlatı hüküm sürüyor gi-
biydi. 2018’de ise elimiz boş kaldı” belirle-
mesi yapıyor. Üstelik bunu bütün dünya için 
söylüyor...

“Boş kalan eli” doldurmak, bu eli bütün 
üretimi bir avuç azınlığın değil, çoğunluğun 
lehine sosyal refah devleti hayaliyle doldur-
mak mümkün. Rol değişikliği tam da bunun 
için gerekli! Krizden çıkışı, insanlığın ortaya 
çıkışından bu yana yaşanan eşitsizliğe kar-
şı tavrı tesadüflere de, niyetlere de  bırak-
mayız. Gustave Le Bon “Kitleler Psikolojisi” 
adlı kitabında diyor ki, “kitleler hiçbir zaman 
gerçeğe susamamışlardır. Onları hayallere 
çekmesini bilenler onlara hâkim olurlar ve 
hülyalarını ortadan kaldıranlarda onların 
kurbanı olurlar.” Sosyal demokrasi geniş kit-
leleri eşitlik ve özgürlük hayallerine çekecek 
bir ideolojik-politik duruşun adıdır. Yalnız-
ca bu bile 21. yüzyılda sosyal demokrasinin 
radikal müdahalelerine ihtiyacı zorunlu kılı-
yor… Bütün bu tartışmalardan çıkışın anah-
tarı “kamucu bir sosyal devlet” modelinde 
yatıyor. Bunu da ancak sosyal demokrasi 
yapar! Bunun ilk adımı sistemle hesaplaşma-
dan geçiyor. Kapitalizm her yerde artık daha 
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vahşi, daha acımazsız hale geldiği için orta 
yerdeki “otoriter demokrasiler” neredeyse 
“sıradan” her talebi devrimcileştirdi! Bun-
dan dolayı, sosyal demokrasinin kamuculu-
ğu, kooperatifçiliği, kimlikleri aşan eşit yurt-
taşlık, adalet, özgürlük, tam demokrasi gibi 
önermeleri bugün yalnızca Türkiye’de değil, 
Avrupa’da da, dünyanın her yerinde de dev-
rimci taleplere dönüşmüştür…

KAMUCULUK VE SOSYAL DEVLET.

Bizde nasıl ki adı “kamu-özel yatırımları” 
olan ve “özel yatırımcıya” ayrıcalık tanıyan 
dev yatırımlara karşı haklı olarak kamulaştır-
ma önerileri ortaya çıkıyorsa başka ülkelerde 
de benzer öneriler öne çıkıyor…

Örneğin, Almanya’da SPD’nin Gençlik 
örgütü JUSO’nun o dönemki başkanı, şim-
di SPD’nin Genel Başkan Yardımcısı Kevin-
Kühnert, 2019’da 100 milyar Euro üzerinde 
cirosu, 134 bin çalışanı olan “BMW gibi bü-
yük sanayi kuruluşlarının şimdiki biçim-
de olmasına gerek yok. Her şeyden önce 
elde ettiği kârın demokratik şekilde kont-
rol edilmesi gerekiyor. Böyle bir işletme-
ye kapitalist bir sahibin olmasına da gerek 
yok. Değeri yaratan on binlerce insan ne-
den bağımlılık nedeniyle pazarlık yaptıkları 
ücretle yetinsinler” demesi, arkasından da 
“emlak devlerinin elindeki konut sektörü-
nün kamulaştırılmalı, herkesin sadece ken-
di yaşadığı evin sahibi olmalı” dediğinde 
bu yaklaşımlar Almanya’da adeta deprem 
etkisi yarattı. Yalnızca muhafazakar dünya-
da değil, SPD içinde de dirençle karşılaşan 
bu “etki” bugün Almanya’dan İngiltere’ye 
Arjantin’den ABD’ye kadar “Servet Vergisi” 
olarak konuşuluyor, “süper-zenginlerden 
daha çok vergi alıp, bunu Pandemi ile mü-
cadele de kullanmalıyız” deniliyor! ABD’de 

Demokrat Parti’nin “Değişim cesaret ge-
rektirir” diyen 1989 doğumlu en genç sena-
törlerinden AlexandriaOcasio-Cortez servet 
vergisi önermesini bir adım daha ileri taşı-
yıp geçenlerde “yıllık geliri 10 milyon do-
ların üzerinde kazananların yüzde 70 vergi 
alınmalı” demişti. Yine ABD’de Biden ile gir-
diği ön seçim yarışını kaybetse de “sosyal 
devlet” fikrinden vazgeçmeyen Berni San-
ders “Dünyanın her ülkesinde, milyarder 
sınıfa istedikleri her şeyin olamayacağını 
söyleyen bir lider kadrosuna ihtiyaç var. Bu 
gezegenin nüfusunun yüzde 1’i, geri kalan 
yüzde 99’undan daha fazla zengin, bunu 
değiştirmek için Amerika’ya siyasal bir 
devrim gerekli” derken İngiltere’de de İşçi 
Partisi Genel Başkanı Jeremy Corby “bilişim 
şirketleri, su ve enerji kamulaştırılmalı ve 
geliri yurttaşların eşitliği için kullanılmalı”  
demiş, “Günümüzde yeni devletçilik güçlü 
sosyal devleti savunmaktır, ürettiğini hak-
ça bölüşen, eşitlikçi bir toplum yaratmak 
mümkün” diyen CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu da bu tartışmaların başka bir 
boyutuna dikkat çekmişti… 

Bu yaklaşımların hayat bulabilmesi için 
sosyal demokrasinin kendisini devrimci bir 
yaklaşımla yeniden yapılandırmasından, re-
fah devleti projesini de siyaseten yeniden 
şekillendirmesinden geçmektedir...

Devletin yeniden sosyalleşeceği, büyük 
artı değerlerin vatandaşlar lehine işsizliği 
ortadan kaldıran, yoksulluk sorunun çözen 
ve ortaya çıkan artı değerin bir bütün ola-
rak toplumun refah seviyesinin yükseltme-
sini öneren yaklaşımların sesini bu nedenle 
artırmalı.

Bilişimin arttığı, biyoteknolojinin güçlen-
diği, yapay zekanın öne çıktığı yeni dönemi 
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insanlık lehine gelişme olarak görmek müm-
kün olsa da, eğer bu dönem ortaya çıkan 
devasa artı değer kamu lehine kullanılmazsa 
“vahşi kapitalizm” bütün insanlık ve hatta 
gezegenimiz için ciddi bir tehlike oluştura-
caktır… Yurttaşlık kavramı giderek önemsiz-
leştirirken, yaşanan sistem sanki kapitalizm 
değilmiş gibi, yeni bir sistem önermesi ol-
mayanlar / olamayanlar, bireyleri merkeze 
alarak, sistemin, kapitalizmin sorumluğunu 
gizleme çabası içine giriyorlar…

Ve zaman kazanarak iktidarlarını sürdü-
rebilmek için örneğin Avrupa’da kendine 
bağımlı yabancı düşmanı, ırkçı ve faşizan 
gruplar yaratırken, bizde de dini kimlikler 
üzerinden cemaatleri ve tarikatları örgütlü-
yorlar, yeni faşizmi örgütlüyorlar.

Ve bu koşullarda hukuku, katımcılı bir 
parlamenter demokrasiyi, yerel yönetimlere 
daha fazla söz hakkını, eşit ve adil paylaşımı 
savunmak neredeyse radikal talepler haline 
dönüşüyor. Yoksulluğu ve işsizliği çözmek 
yerine bu gerçekleri yönetmeye çalışan ik-
tidarlar özellikle ikinci dünya savaşı sonrası 
öne çıkan sosyal devletlerin vatandaşa hak 

olarak sunduğu birçok şeyi “yardım” adı al-
tında lütuf olarak sunmaya kalkıyor, ilerleme-
ye ve dolayısıyla demokrasiye direniyorlar.

BAŞKA BİR DÜZEN MÜMKÜN

Demokrasi ile sosyalizm idealini birleş-
tiren, eşitlikçi, özgürlükçü başka bir düzen 
kurmak mümkündür. 21. yüzyıl sosyal de-
mokrasinin “sosyal refah devleti üzerinden” 
adaleti ve eşitliği sağladığı bir yüzyıl olabilir. 
Çünkü “krizler ne kadar acılı ve tehlikeli ol-
salar da, savaşların verildiği ve kazanıldığı 
zeminlerdir”. “Vatandaş bireyci olmayı ve 
kendi çıkarlarını toplumsal çıkarların önüne 
koymayı tercih edebilir. Ama toplumsal bir 
yapının parçası olarak, bir vatandaş birey-
ciliği bir yana koyarak toplumsal bir irade 
yaratmaya çalışacaktır. Bu nedenle hukuk 
bütün olarak neyin toplum için faydalı ol-
duğuna karar vermeli ve bireyler buna razı 
olmalı ya da zorla razı edilmelidir” diyen 
“Toplumsal Sözleşme”nin babası Jean- 
Jacque Rousseau’ya kulak verme zamanı…
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Yürürdüm biraz güç, biraz bî- huzûr
Dikenlik, çetin, taşlı bir sâhadan;
Önüm bir yokuş, hep çakıl, hep diken,
Yürürdüm fakat ben muannid, sabûr.

Bu yol böyle sâ’iddi bir minbere:
Cevânib mehâbetli bir makbere,
Fezâsında al bir güneş mübtesimdi…

Mübeşşer adımlarla ettim mürûr
Demin muztarib geçtiğim sâhadan;
Yolum aynı şey; hep çakıl, hep diken;
Yürürdüm fakat ben mübeşşer, vakur,

Geçerdim basıp birtakım izlere;
Eğildim biraz dikkat ettim yere!
O izler benim, hep benim izlerimdi.

Tevfik Fikret
21 Şubat 1317 (h.)

Hürriyet Yolunda
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Covid-19’la mücadelede 
gecesini gündüzüne 

katan; ailelerini, 
çocuklarını göremeden 

büyük bir özveriyle 
çalışan bütün sağlık 

emekçilerimize 
minnettarız...

www.ikinciyuzyildergi.com
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