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Açılış Konuşması
Hüseyin Çakır
(Moderatör)

Küyerel’in 2016 Nisan ayı ilk toplantısına hoş geldiniz.
2016’da çalışmalarını planlarken ana tema olarak “Güvenlikçilik Kıskacında Demokrasinin Sorunları” alt başlığı
altında, güvenlik özgürlük konusunu değişik boyutlarıyla
ele alacağız.
Bu konferansın konusu, “Kayıp Denge Sevimsiz Tercih:
Daha Çok Güvenlik Daha Az Özgürlük.”
Konuşmacılarımız İstanbul Üniversitesi, öğretim üyeleri,
sayın Gülay Günlük Şenesen ve Hikmet Kırık’a davetimizi
kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum.
Isınma babında bir kaç kelime söylemek istiyorum: Güvensizlik ve özgürlük kavramları soğuk savaş sonrasında
başka bir içerik kazanmaya başladı. Soğuk savaş bittikten
sonra o zamanlar dünya artık çok kutuplu olacak; KuzeyGüney; Avrupa Birliği-Amerika eksenli; Doğu-Batı eksenli;
İslam-İslam karşıtı denildi, değişik teoriler öne sürüldü.
Soğuk savaş öncesinin insanlık açısından belki en önemli
kazanımlarından birisi liberal özgürlükçü düşünce sosya5
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list sisteme karşı insan hak ve özgürlüklerini ve birey haklarını, kimlik haklarının müthiş bir şekilde genişletti. Ben
veya benim gibi düşünenlerde saf, saf “güzel bir dünya”
ve gelecek hayal etmiştik.
Soğuk savaş bittikten sonra düşmansız kalan dünyada genişlemiş olan birey hak ve özgürlükleri sınırsızlığa doğru
gidişi karşısında enteresan bir şekilde terör, terörizm dünya ve ulus devletler karşına tehlike ve küresel düşman olarak çıktı veya çıkartıldı. Çünkü küresel terör düşmanının
çıkış koşulları belli: Afganistan, daha doğrusu yeşil kuşak
projesi çerçevesinde ortaya çıkan ve başta ABD olmak
üzere batının desteklediği siyasal İslam, silahlı İslamcılık
küresel terör belası olarak dünyanın başına bela oldu.
Tabii insanlık tarihinde epeyce zamandır terörü, siyasal
şiddeti ve silahlı mücadeleyi politik amaç olarak belirleyen
sosyal ve siyasal gruplar var oldu, hala da var. Bunların
hikâyesi başka bir konu. Benim söylemek istediğim soğuk
savaş sonrası ortaya çıkan ve hızla büyüyen terör ve terörizmin hikayesi...
Soğuk savaş sonrası dünyayı biz şöyle düşünmüştük : “Aaa
ne güzel, soğuk savaş bitti, silahlanma yarışı da duracak,
şimdi ne güzel Afrika’da aç insan kalmayacak, hastalıklar
ve benzeri bir sürü sorunlar çözülecek” ama öyle görünüyor ki, askeri sanayi düşman olamayınca işsiz kalmıştı, bu
Gülay hocanın uzmanlık alanı terör ve şiddet dolayısıyla
herhalde silahlanma harcamalarının epey başka bir boyut-
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ta devam ettiği bir döneme doğru gidiyoruz. Küresel terör
tehlikesi dünyanın ve ulus devletlerin karşısına düşman
olarak çıkmış,
güvenlik tehlikede olursa! Silahlanma meşru sayılacak, özgürlüklerden fedakarlık! Yapılacaktı...
Bu konuları konuşmacılarımız uzmanlık alanları bağlamında bizlerle paylaşacaklar.
Konuşmacılarımızı sizlere kısaca tanıtarak devam edeyim.
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen, Boğaziçi Üniversitesi
İktisat Bölümü’nde Lisans (1978) ve Yüksek Lisans (1979)
eğitimi gördü. Doktora aşamasında dersleri AÜSBF’de iktisat-maliye programında, “Sosyal Hesaplar Matrisi ve Türkiye için bir Uygulama” başlıklı tezini İTÜ’de tamamladı
(1985). 1979-1981 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı’nda,
1981-1995 yıllarında İTÜ İşletme Fakültesi’nde, 1995-1996
öğretim yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştı.
1996’dan bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde görevlidir. Türkiye ekonomisinin girdi-çıktı
modellemesi, savunma harcamaları, silah sanayii, istihdamda cinsiyete dayalı ayrımcılık ve toplumsal cinsiyete
duyarlı bütçeleme konularında yurtiçinde ve yurtdışında
araştırmaları yayımlanmıştır.
Doç. Dr. Hikmet Kırık, İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl yine İstanbul Üniversitesi İkti-
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sat Fakültesi Para-Banka Bölümü’nde Yüksek Lisans programına devam etti. Yüksek Lisans (Leicester Universitesi)
ve Doktora çalışmalarını (Westminster Üniversitesi-Londra) tamamlamasının ardından 1998-2001 yılları arasında
KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi
olarak çalıştı. Ardından 2001’de Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde göreve başladı. 2007
yılından bu yana İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevini sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra farklı üniversite ve araştırma enstitülerinde Yüksek Lisans ve
Doktora düzeyinde dersler vermektedir. Siyasal iletişim,
siyasal kuram kamusal alan, demokrasi, alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bir dönem gazetecilik ve yayıncılık da
yapmış olan Hikmet Kırık’ın ayrıca edebiyat alanında çevrileri de bulunmaktadır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, davetimizi kabul ettikleri için.

Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen
Sunum

Hüseyin Çakır’a teşekkür ederim. Birlikte katıldığımız
bir toplantıda Küyerel’in son yaptığı çalışmalar hakkında
sohbet ederken, üstünde çalıştığım konuyu söyleyince
kendi ağzımla bu toplantının konuşmacısı olarak yakalanmış oldum, ama sonra da çok heyecan verici buldum bu
hazırlığı.
Özgeçmişlerden de anlamış olabileceğiniz gibi bizim Hikmet Kırık’la disiplinlerimiz çok farklı, fakat bu farklı donanımlarımızı bir araya getirip güvenlik politikaları, güvenlikle ilgili yasal düzenlemeler, sonra bunların kurumlara ve
bütçelere yansımaları konusunda iş bölümüne dayalı ortak
çalışmalarımız oldu.
Bugünkü sunuşlarımız o çalışmalarımızla ilgili. Birbiriyle
bağlantılı ama aynı zamanda bağımsız olarak da düşünülebilir. Ben daha az renkli ve daha soğuk kısmı anlatacağım;
daha az duygusal olan kısmı. Daha renkli kısmı da Hikmet
anlatacak.
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Dediğim gibi ilgi ya da donanımım açısından güvenlik konusuna nasıl bakarım bir iktisatçı olarak diye düşündüğümde, bir genel resmi görmek için bütçeye bakarım diye düşündüm. Çünkü bütçeler, yani rakamlar,
paralar, basamaklarını telaffuz etmekte şimdilerde bile
zorlandığımız değerler ama bütçenin bileşimi aynı zamanda toplumun kuşkusuz hükümeti de toplumdan bağımsız
genel olarak birtakım tercihlerini yansıtıyor. Daha doğrusu kaynak dağılımındaki pazarlık, aynı zamanda bir siyasi süreç. Bunun hem iktisadi boyutu var hem tabii siyasi
boyutu var ama aynı zamanda sosyolojik ya da toplumsal
boyutu da var.
Bu politikaların finansmanının aynası bütçe. Biz bunu bu
politikaları uygulayan kurumların bütçeleri üzerinden görebiliyoruz. Fakat aynı zamanda hem kurumlar açısından
hem de kurumların uzmanlaştığı alanlar açısından bazı değerlendirmeler, karşılaştırmalar yapmak mümkün. Ben de
bugünkü konuyla ilgili özellikle de 2006’den bu yana Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla sınıflandırmaya tabi olan
harcamaların, fonksiyonel harcamaların güvenlik kısımlarına baktım önce. Bu akıştaki bazı gözlemlerimi sizinle
paylaşacağım, sizler de belli dönemlerdeki belli değişiklikleri bunlarla ilişkilendirebilirsiniz.
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Bütçede güvenlikle ilgili iki fonksiyon var; biri kamu
Kamu Düzeni ve Güvenlik, diğeri Savunma, esasen
askeri savunma

Burada 2000’lerin ikinci yarısına bakıyoruz, veriler sabit
fiyatlarla. Eğer daha öncelere baksaydık, biliyorsunuz
1980’lerde 90’larda askeri harcamaların payı da düzeyi de
yüksekti, dünyada da öne çıkıyordu. Birazdan yine düzeyin yukarıda olduğunu göreceğiz ama son yıllarda, özellikle 2007’den başlayarak kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri kaleminin hızla ayrıldığını, savunma harcamalarınınsa
çok durağan, hatta kimi zaman düşerek sonra da durağan
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bir eğilim seyrettiğini görüyoruz. Bu bize güvenlik
tercihleriyle ilgili önemli bir sinyal veriyor, çünkü bu bir
yıllık bir gözlem değil, sekiz-dokuz yıllık gözlem; 2015 yılı
verileri geçici, onları koymadım.
Bu arada şunu da hatırlamak lazım, daha sonra da karşımıza çıkacak dolar kurundaki durağanlık, yurtdışından
bazı alımlar açısından da büyük kolaylık sağlamış durumda. Kamu Düzeni ve Güvenlik kalemi altında Genel Güvenlik Hizmetleri vardır, iç güvenlik de diyebiliriz. Çizime
onu da kattım ki fark nerede ortaya çıkıyor görelim. Bunların kalem dökümlerini vereceğim ama genel Genel ya
da İç Güvenlik kalem ağırlıklı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı’nı kapsıyor büyük ölçüde. Neredeyse yüzde
99 ölçüsünde ve bu harcamaların son yıllarda ordunun
harcamaları ya da askeri harcamaların üstüne çıktığını görüyoruz.
Kamu Düzeni ve Güvenlik ile İç Güvenlik arasındaki farkın da açıldığını görüyoruz. Ayrıca alt kalemlerin verilerine
bakmadım, çok fazla ayrıntı olacak diye. Ama tanımlarını
paylaşayım, belki bazı mevzuat, politika değişmeleriyle
ilişki kurulmasına olanak sağlayabilir; Sözünü ettiğim farkı
yaratansa adli güvenlik, trafik güvenliği, kurumsal güvenlik ve diğer bilumum güvenlik hizmetleridir.
Kamu Düzeni kaleminin diğer alt kalemleri ise şunlar:
yangından koruma, mahkeme hizmetleri, ve cezaevi hiz-
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metleri var, yani polis dışındaki kalemlere ilişkin harcamaların daha fazla arttığını görüyoruz. Sanırım burada şunu
da belirtmem gerekir: Bu harcamaların güvenlik açısından
etkinliği başlı başına ayrı bir çalışma gerektiriyor. Yani
daha mı güvenli oluyoruz, daha fazla mı suç işleniyor?
Bu sorulara cevap vermek için onların temeline inmek gerekir. Ama şöyle hızla baktığımda 2002’den bu yana tutuklu sayısının yüzde 140 oranında arttığını gördüm, yani iki
buçuk katına çıkmış. Dediğim gibi bu hangi tarafta değerlendirilir, suç türleri nelerdir belki burada tartışacağımız
konulardan biri.
Başta da söylediğim gibi kamu hizmetlerinin aktörleri var,
hizmetleri üreten aktörler. Bu kurumlar üzerinden belki
iktidar alanlarını da görmek iyi olur diye düşündüm. Savunma, askeri savunma, askeri güvenlik ya da dış güvenliğin temel kurumu Milli Savunma Bakanlığı, ama kamu
düzeni ve güvenlik dediğimizde önce özellikle benim ilgilendiğim alt kalem olan iç güvenlikte demin saydığım üç
kurum var.
Fakat hem Jandarma, hem Sahil Güvenlik bazı görevlerinde Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı, bazı görevlerinde
İçişleri Bakanlığı’na bağlı. Emniyet Genel Müdürlüğü de
İçişleri Bakanlığı’na bağlı. O yüzden şimdi buradaki kurumların bütçelerinde neler olmuş ve hangi dönemde ne
tür değişme olmuş diye bakacağız.
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Askeri harcamaların seyrinden zaten tahmin edebileceğiniz ya da gördüğümüz gibi Milli Savunma Bakanlığı’nın
bütçesinde özellikle 2002’den sonraki politikalardaki dönüşümlerle birlikte bir erime olduğu görülüyor. Örneğin
2000 yılındaki düzeyine 2014’e geldiğimizde hâlâ çıkmadığını görüyoruz, yani burada ordunun ya da Milli Savunma
Bakanlığı’nın maddi olanakları açısından bir erime, durağanlaşma hatta azalma var diyebiliriz.
Burada ilginç olan Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin
sürekli yükselişte olması ve özellikle 2008’den sonra daha
hızlı bir artış olması ki bu dönüm noktalarından Hikmet Kı-
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rık bahsedecektir. Jandarma Genel Komutanlığı biraz daha
durağan. Burada biraz dikkatimizi çeken bir olgu var:
İçişleri Bakanlığı’nın da özellikle 2004’ten sonra yani son on
yılda özellikle bir baskın kuruluş haline geliyor olması ve
Jandarma’nın bütçesini de geçmiş olması. Sahil Güvenlik’in
bütçesi zaten çok düşük ve oranı, düzeyi çok az.

İçişleri Bakanlığı Bütçesinde Müthiş Bir Sıçrama
Burada dikey eksen değer aralığı geniş, 0 ile 1600 arasında,
bazı ayrıntılar yakalanmıyor olabilir. diye düşündük ve.
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2002 yılını baz alsak, kurumların bütçelerine ne oldu diye
baksak dedik. Bir indeksleme yaptık, AKP dönemi 2002’nin
sonunda başlıyor, 2002’yi başlangıç noktası alarak 2014’e
doğru güç dengelerindeki değişimi görmek istedik.
Buradaki en çarpıcı olgu, demin ipuçlarını gördüğümüz
İçişleri Bakanlığı bütçesinin müthiş bir sıçrama yapmış olması, bunu Emniyet Genel Müdürlüğü izliyor, Sahil Güvenlik de hemen ona yakın kendisi küçük ama sıçramaları büyük olarak- ona yakın eğilimde görebiliriz. Bunlar
bize özellikle son yılları da düşünürsek, iç güvenliğin ağırlık kazanması olgusunu yeni bir boyut olarak getiriyor.
2000 öncesinde güvenliği tartışırken askeri güvenlikten
söz ediyorduk. Gerçi o zaman da iç ve dış görev alanları
açısından bir muğlaklık var gibiydi ama şimdilerde baktığımızda hem o ayrım daha belirgin hem de iç güvenlik
çok daha baskın bir hale gelmiş durumda. Bütçe içindeki
paylara bu kurumlar açısından baktığımızda Milli Savunma
Bakanlığı’nın payının çok hızla düştüğünü, çok çarpıcı bir
olgu olarak görüyoruz. Bu şu demek: genel olarak bütçe
büyürken, Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi ondan çok
daha az ya da düşük bir hızla artmış demektir. Bazılarının
payı artıyorsa da tabii tersi geçerlidir. Yani Milli Savunma
Bakanlığı’nın bütçe içindeki payı yüzde 12’den yüzde 6’ya
kadar düşmüş durumda, zaten buna da çok şaşırmıyoruz,
sabit fiyatlarla da eğilimini görmüştük. Emniyet Genel Müdürlüğü ile birbirine yaklaştığını da görüyoruz.

Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen
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Bu çizimden sonra yine küçük kurumları göstermek için
şu çizimi ayrıca oluşturdum:
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Burada askeri güvenlik yok, sivil ya da iç güvenlik var. Bütçe
içindeki payları açısından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
tabii Savunma’ya göre oranı düşük ama son yıllarda birbirlerine çok yaklaşmış durumdalar.
Milli Savunma Bakanlığı’nın payı yüzde 6’ya inmişken Emniyet Genel Müdürlüğü’nün payı yüzde 4,’ü geçmiş, yani
1990’ların sonundaki farka göre karşılaştırdığımızda birbirine yakınsama var, iç güvenlik kurumun ile dış güvenlik
kurumlarının göreli konumları açısından. Kurumlar açısından bakıldığında yine kurumsal yapıdaki dönüşümlerin
politika uygulamaları, mevzuat ya da yetki alanlarını izleme açısından önemli bir işlevi var. Burada Jandarma’nın
payının azaldığını görüyoruz ama gördüğünüz gibi İçişleri Bakanlığı -ki daha önce de mutlak değerler açısından
bunu görmüştük, bir artış gösteriyor. İçişleri Bakanlığı’nda
valilikler ve yerel yönetim yani mülki yönetim açısından
önemli yetki değişimleri olduğunu biliyoruz, dolayısıyla
sivil güvenliğe doğru -ki bu nasıl yorumlanır herhalde birlikte tartışılır, doğru yetki alanlarının genişlediğini biliyoruz, özellikle 2005’ten sonra.
Bütçe, kamu harcamalarında kuşkusuz tek kaynak dağılımı aracı değil ya da kaynak dağıtımı aracı değil ama bazı
başka finansman olanakları var; biraz ondan bahsedeceğim ve yine güvenlik kurumlarıyla ilgili bazı ipuçlarını
ilgili mevzuattan çıkarabiliriz diye düşündüm. Güvenlik
harcamalarının önemli bir kaynağı bütçe dışındaki
Savunma Sanayii Destekleme Fonu.
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Savunma Sanayi Destekleme Fonu(SSDF)
1985’te silah sanayinin modernizasyonu için kurulmuş
olan Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na, yasası gereği doğrudan ve dolaylı vergilerden, şans oyunlarından
paylar ayrılıyor, Yakın dönemde şans oyunları gelirlerinin
bu özel tahsisinin olmadığını topluca bütçeye aktarıldığını belirtmeliyim, aynı zamanda gerektiğinde bakanlık
bütçelerinden aktarma yapılar yapılabiliyor. Bu Fon düzenli, denetimi esnek, dolayısıyla hızlı silah alımı ve yerli
silah üretimi için oluşturulmuş bir kaynak. Aslında çok özgün bir olanak ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun
desteği Türkiye’nin toplam silah harcamasının yaklaşık
3’te 1’i kadar, savunma bütçesinin de yüzde 20 kadarı,
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yani asker Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin üzerine bir
de ortalama yüzde 20 Savunma Sanayi Destekleme Fonu
olanağını katmamız lazım. Savunma Sanayi Destekleme
Fonu’nun belirttiğim gelirleri var. Hazinede de şu anda
bekleyen 4 milyar dolarları var. Yakın dönemdeki gelirharcama seyri şöyle:
Harcama ve gelir değişkenlik gösteriyor, fakat bunu çok
yadırgamamak gerekiyor, çünkü kontratı yapılan ya da
lüzum görülen projelere yapılan ödemelerin belli bir
düzeni yok; dönem dönem yüksek ya da düşük olabiliyor.
Aynı zamanda gelirlerin muhasebeleştirilme zamanları
arasında da fark var; bazı yıllar zararda, bazı yıllar kârda
demek de doğru değil, çünkü birikmiş fon var ve bu finansman olanağı hiç aksamıyor.
Belki burada dikkatinizi çekmiştir, özellikle 2006’dan sonra
harcamalar bir sıçrama yapmış durumda ve bir üst platforma
geçmiş durumda, Bu Fon 1985’te kurulup 1986’dan itibaren orduya mali destek sağlamakta. 2011 yılında yine bir
yasal düzenlemeyle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarının karşılanması için de bir olanak yaratıldı;; “Gerek
duyulduğu halde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün ihtiyaçları karşılanır” dendi. Buna aynı
yıl Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte MİT de eklenmişti, yani “ihtiyaçları karşılanır” diye.

Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen

21

SSM ve SSDF Şeffaf Değil
Bu kullanım olanağı 2014 yılındaki bir düzenleme ile
“Gerek duyduğu hallerde, MİT’in hesabına fon aktarılır”
şeklinde daha da esnekleştirildi; miktarını bilmiyoruz. Asıl
sorun burada başlıyor, Fonun harcama, gelir dökümü artık hiç saydam değil, hiç şeffaf değil. Bilgi istediğinizde
çok toplu rakamlar alıyorsunuz. Kuşkusuz sadece bugün
bu konuya baksaydım, belki arkasını çok dert etmezdim.
Ama Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun 1990’larda
verilerini toplamış ve işlemiş biri olarak şimdiki durumu
çok yadırgıyorum. Çünkü o dönem, hatta 2000’lerin başına
kadar, belki 2004 yılına kadar hangi projelere ne tür harcamalar yapılmış, hangi kaynaklardan nasıl gelirler var o
bilgileri alıyorduk, yani başvurana matrisler, tablolar şeklinde o bilgileri sağlıyorlardı ama bu yeni dönemde böyle bir olanak artık yok. Beni daha önceki çalışmalarımda
daha fazla ilgilendiren gelir kaynaklarının bileşimiydi, yani
vergilerden ne kadar, şans oyunlarından ne kadar, onlara
baktığım çalışmalarım olmuştu. Şimdi artık o verileri de
vermiyorlar, o yüzden bir paylaşma, saydamlık ya da o tür
bir sivilleşme ya da demokratikleşme sorunu bu açıdan
söz konusu diye söyleyebilirim.
Güvenlik harcamalarına, -yani gerek iç ve gerekse dış güvenlik harcamaları- , ayrılan kaynaklar kuşkusuz toplumun kaynakları. Bizlerin bir şekilde katıldığımız süreçler
içinde yapılan dağılımlar.
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Güvenlik Harcamaları ile Sosyal Harcamaların
Arkasına Bakmak
Güvenlik kısmına baktıktan sonra acaba genel olarak en
başta söylediğim bazı tercihlerin yansımasını güvenlikle
birlikte diğer kalemleri ele alırsam görebilir miyim diye
düşündüm. Böyle bir soru sordum ve şöyle bir resimle
karşılaştım: Bu hepimize sorular getiriyor diye düşünüyorum, çünkü kamu düzeni, o iç güvenliği de kapsayan
kamu düzeni ile savunmanın ayrıştığını zaten biliyoruz,
belli bir artış gösterdiğini de biliyoruz. Burada dikkatimi
çeken savunma ile birlikte sağlık harcamalarının da gö-
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reli konumunun azalıyor olması ama bununla birlikte
eğitim ve sosyal yardım harcamalarının daha baskın, yukarıda olması ve belirgin bir kalem olarak da din-kültür
harcamalarının yükseliyor olması. Gördüğünüz gibi:
Benim ilgimi çeken şu: sağlık hizmetinin temel ihtiyaç , temel insani, toplumsal tercih kalemi olduğunu düşünürken,
sağlığın geride kalması. Aynı zamanda, güvenliğin belirgin bir konumda, ama eğitim ve sosyal yardım da baskın.
Bu kuşkusuz bir risk yönetimi olarak da düşünülebilir, bir
toplumsal onay, uzlaşı olarak da düşünülebilir. Bu bağlamda güvenliği ilişkilendirmek ya da arkasını deşmek iyi
olabilir diye düşündüm.
Aslında ben size birtakım soruların kaynaklarını sunmuş
oluyorum yoksa bunların cevapları bende yok, önemli ölçüde Hikmet Kırık’ta olacaktır. Ben toparlarsam, bir kere
bu 2000’li yıllardaki yasal ve kurumsal dönüşümler kamudaki kaynak kullanımına da yansıyor ve güvenlik üzerinden düşünürsek de 2000 öncesine göre çok farklı bir
dönüm noktası, kırılma ya da değişim söz konusu. Dış
güvenlik önceliğinden, iç güvenlik önceliğine, en azından kaynak kullanımında geçilmiş olduğunu görüyoruz.
Bunun yanı sıra bütçe dışı olanak olması, yani Savunma
Sanayi Destekleme Fonu, bu tür bir ayrışmanın olmayabileceğinin sinyallerini bize veriyor ya da iki tür güvenliğin
biri yerine diğeri gibi biraz hızlı bir sonuca ulaşmak yerine
bir uzlaşmanın ve ortak kaynak kullanımının da söz ko-
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nusu olduğunu gösteriyor. Ben onun için hâlâ toplumsal
talepler ne yönde sorusunu sorup burada bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.

Doç. Dr. Hikmet Kırık
Sunum

Benim slayt sunumum renkli; Gülay hocanın sözünü ettiği
renkli olma kısmını hiç olmazsa böyle halledebilirim diye
düşündüm. Geri kalanların ne kadar “renkli” olacağını göreceğiz. Ben hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim.
Hüseyin Bey’in şahsında Küyerel Düşünce Platformu’na
davetleri için çok teşekkür ediyoruz.
Umarım belki bir 10-15 dakika ya da yarım saat bu güzel
bahar cumartesisinde sizi sıkmadan biraz enformasyon,
malumat paylaşabiliriz.
Gülay hoca ile ikinci ortak çalışmamız bağlamında sizlerle
görüşlerimi paylaşacağım.
Bu çalışmanın çıkış amacı aslında 2000 sonrası dönemde
Türkiye’de güvenlik harcamalarının dağılımındaki siyasi
tercihlerine bakmaktı. Siyaset dediğimiz şey nihayetinde
kaynakların dağılımı ya da yeniden dağılımıyla alakalı. Bu
çalışmalar Türkiye merkezliydi.
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İki nedenden dolayı bugün bu çalışmanın benim sunacağım bölümü biraz Türkiye’nin dışına da taşarak daha
yukarıdan bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Sizlerle bunu
paylaşmak olacak. Biraz veriler ve olgular var ama daha
çok bu veri ve olguları burada ekrana yansıttıktan sonra
daha çok tespitler üzerinden konuşmak istiyorum. Mümkünse eğer belki bunları tartışıp karşılıklı olarak bir enformasyon alışverişi yapabiliriz, biraz daha belki netleşebiliriz, kafamızdaki sorulara cevaplar bulabiliriz. Bu benim
şahsen, kişisel olarak da arzu ettiğim bir şey.
Sunuş üç ana bölümde olacak. Önce kuramsal bir çerçeve
göstermek ya da sunmak istiyorum. Bu şunun için önemli.
Biz eskiden Türkiye ile ilgili konuşacağımız zaman Batı bir
turnusol kâğıdı olarak var oldu. Mesela, demokrasi, insan
hakları konuşacaksak veya güvenlik, modernleşme... konu
her neyse, Batı ideal bir kurgu olarak bir yerde durur, biz
Türkiye’yi alır, bu şablona oturtur, ona göre örtüşen-örtüşmeyenler, Türkiye’de şöyle-böyle diye karar verirdik. Bu
gün güvenlikle ilgili meselelerde, insan hakları sorunlarında, hatta demokrasi söz konusu olduğunda artık bu kadar
net ayrımlar yapamıyoruz.
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Bir Tarihsel Eşikten Geçiyoruz:
“Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor”
Batı’nın hem bu turnusol kâğıdı olma özelliği kendi iç
dinamikleri ve süreçleri üzerinden farklılaştığı için böyle
bir yakınsama, bir yakınlaşma belki var. İkincisi bizi davet
eden organizasyon Küyerel olduğuna göre meseleye küresel boyuttan da bakmanın belki Türkiye’yi bu küresel
perspektifin içerisine oturtmanın meseleyi biraz daha doğru anlamamızı sağlayacağını varsayıyorum.
Başka bir şey de, neden kuramsal çerçeve? Bunu da tartışmak isterim.
Öyle zamanlardan geçiyoruz ki bana göre bir tarihsel eşik
içerisindeyiz.
Bu eşik ne kadar sürecek, nerede başladı? Belki 1970’ler,
belki 90’lar, belki soğuk savaşın sonrası. Ama ciddi anlamda bir eşikten geçiyoruz. Sadece siyasi olarak değil bu
eşik, bilimsel, felsefi her anlamda ve yine maalesef belki Marx’ın kehanetini hatırlamalı mıyız bilmiyorum, “Katı
olan her şey buharlaşıyor” demişti, bence artık buharlaştı;
kullandığımız bütün kavramlar eskidi.
Bizim gençliğimizin ya da ne bileyim olgunluk dönemimizin bütün kavramlarının yorulduğunu, eskidiğini, yıprandığını, kurumların artık çok başka şekillere dönüştüğünü
gözlemliyoruz. Yani hem kavramlarımız değişti, eskidi,
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hem de kurumlarımız değişti, eskidi; onun için galiba
Mevlana’nın “Dün dündü cancağızım, artık yeni şeyler
söylemek lazım” noktasında[yız]. Sadece biz değil, sadece
Türkiye değil, zannediyorum bütün insanlık öyle.
Bu açıdan bu güvenlik ve özgürlük ilişkisine, bu hassas
denge diyen literatürün söylediği şeye sizi birazcık gerilerek götürerek belki felsefi boyutuyla bakmak istiyorum.
En azından orada bir hatırlama yapalım istiyorum. Ondan
sonra bu hukuksal zemin ve demokratikleşme, denge nasıl oluyor ona bakacağız. Sonra biraz da Türkiye’de son
zamanlarda yapılan reformlara değineceğiz: Belli veriler
var orada (ekranda) yansıyacak ama sizi verilerle de yormak istemiyorum. Sonra bu güvenlikleştirme denen olgunun güvenlikleştirme-özgürlük, ya da güvenlik-özgürlük
dengesinin gerçekten artık kaybolduğunu ya da kaybolma
eğilimleri gösterdiğini göreceğiz. Orada da belki Gülay
hocanın anlattıklarının yorumlamasını birlikte yapabiliriz
diye düşünüyorum.
Sonra da tartışma.

İnsan Hayatında Temel Hak ve
Özgürlükler Risk Altında
Evet. Şimdi bu güvenlik ve özgürlük meselesi aslında iki
temel bakış açısından çıkıyor. Modern düşünce ya da mo-
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dern felsefe içerisinde biri Hobbes biri de Locke merkezli
düşünceler. Hüseyin Bey’in söylediği “saftık” meselesi aslında bence bu bir saf ya da saf olmama hali değil, galiba
insana dair kabullerimizle, ön kabullerimizle ilgili bir şey.
İnsan iyi midir, kötü müdür: bütün mesele buradan çıkıyor.
Hobbes, insanın kötü olduğu varsayımından hareketle,
bir şekilde hükmeden bir güç olmadan doğa durumunun
insanları bir şekilde kötülüğe [ittiğini], insanın kötülüğe
eğilimli olduğunu söyler. Devamla iktidar arzusu, istenci,
bütün bu şeylerle beraber, dolayısıyla güçlü bir üst idare,
yönetimi gerekli kılıyor: Leviathan’ın olmadığı durumlarda
işimiz zor: İnsan hayatında temel hak ve özgürlükler bir
şekilde ciddi anlamda risk altında olacak. Buna karşılık
daha sonra biraz daha işler iyiye gittiğinde, burjuvazi biraz
daha güçlenmesinin de etkisiyle Locke’un tam tersi iyimser yaklaşımları var. Locke diyor ki “İnsanlar kendi haline
bırakıldıkları takdirde dünya iyi bir yer olur. Dolayısıyla
iyilik ve düzen normal durumdur, kötülük ve düzensizlik
ya da savaş hali istisnadır.” Bu iki zıt görüşten, sonra JeanJacques Rousseau geliyor, bu toplum sözleşmeci geleneğin
belki son halkalarından biri; diyor ki “İnsanlar özgür doğarlar, ayağında prangalarla”. Şimdi bu laf bana göre çok
ciddi olarak modern özgürlük anlayışının felsefi anlamda
paradoksal doğasını ortaya koyuyor. Paradoksal diyorum,
çünkü paradoks biliyorsunuz sadece bir karşıtlık, basit bir
karşıtlık ya da masum bir karşıtlık değil. Paradoks: Çözülemeyen karşıtlık, dolayısıyla benim hep kendi kendime
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sorduğum özgür bir varlık ayağında pranga ile doğuyorsa
nasıl özgür doğuyor? O sorunun cevabı, “insan” olmak.
İnsan olmak aslında toplumsal yaşamayı zorunlu hale getirdiği için dolayısıyla toplumun modern özgürlük anlayışı
içinde hem bir imkân hem de sınırlama ifade ediyor gibi
bir şey var. Dolayısıyla buradaki hikâye de diyor ki aslında
özgürlük ve güvenlik birbirlerinin vazgeçilmezleri; nedeni
de bu insana dair durum.

Demokrasinin Sınırlanması Hali ve
Özgürlüklerin Güvencesi
Peki, bu soyut felsefi özgürlük arzusu ile özgürlüğün
peşinde koşma arzusuyla, güvenlik ihtiyacını felsefi açıdan dile getirmek belki nispeten kolay ama toplumsal
düzlemde bunun somut karşılığı ne olacak? Bu konuda
da iki farklı gelenek, 20. yüzyılın başlarından itibaren gelişmeye başladı. Özgürlük ve güvenlik dengesinin hukuk
felsefesindeki karşılığı ya da pozitif hukuktaki gelenek
üzerinden oluşma hali, kıta Avrupa’sı ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde özü itibariyle hemen hemen aynı ama söylemleri açısından ya da ifade açısından farklı gibi gözüken
iki ekol üzerinden oluyor. Bunlardan bir tanesi Amerikan ekolü: Amerikan Yüce Mahkemesi’nin yargıç Holmes
Kararı diye bilinen bir kararı var. Bu ABD Anayasası’nın
birinci zeyli; “first amendment” dedikleri önemli bir şey.
Çok basitçe ifade etmek gerekirse bu karar: “Kongre ifa-
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de özgürlüğünü sınırlayacak yasa yapamaz” hükmünü
getiriyor. Holmes’in kararı bu. Burada parantez içinde
şunu söylemek lazım: Bu demokrasinin sınırlanması halidir, yani özgürlükçü liberal perspektifin demokrasiye dair
çekincesini ifade eden bir şey: Liberalizm açısından esas
olarak özgürlüktür; demokrasi özgürlükleri güvence altına
aldığı sürece bir şey ifade eder ya da anlamlıdır.
Bu Holmes diyor ki özgürlükler güzel, güvenlik de lazım
ama bu ikisinin ökarşı karşıya geldiği yerde ne olacak.,
Yani toplum sözleşmesi var tamam ama birileri çıkıp sözleşmeye uymazsa, kötülük yaparlarsa ne olacak? Yani güvenlik için tehdit olurlarsa ya da birilerinin özgürlüğüne
tehdit oluştururlarsa bunu tanımlamamız lazım. Böyle
diyor ve orada “yakın açık tehlike ölçütü” diye bir ölçüt
koyuyor mahkeme.
Metinde okuyoruz, aslında enteresan bir şey. ABD’ye
karşı Schenk Kararı, Sosyalist Parti’nin başkanı Mister
Schenk ABD I. Dünya Savaşı’na katılmayı kabul ettiğinde, Amerika’nın savaşa katılmasına karşı broşür dağıtıyor,
askerliği bir şekilde olumsuzlaştıran, savaşı reddeden bir
perspektiften.
Enteresan bir şey: Amerikan Yüce Mahkemesi de özgürlük
dediğimiz şeyin nihayetinde “Kararlar bir şekilde koşullara bağlı olarak değişebilir” ya da “Yorumlar koşullara bağlı olarak değişebilir” diyor. Peki, yakın açık tehlikeyi nasıl
anlayacağız? Diyor ki, eğer bir insan sinemada, kalabalık
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bir ortamda ‘Yangın var’ diye durup dururken bağırıyorsa,
bu özgürlük sınırlarının dışındadır, sınırlanmalıdır ya da
suç teşkil eder. Çünkü ortada gerçek olmayan bir durumda
insanları paniğe sevk edip orada kamu huzuru kaçırılır
hatta birileri ölebilir yada yaralanabilir. Bu doğru bir şey
değildir. Yargıç Holmes’un bu ölçütü günümüzde hala kimin özgürlüğünün nerede başlayıp nerede bittiğinin hâlâ
ölçüsü olarak kullanılmaya devam ediyor. Tabii biz burada
anlık bir şey olarak görüyoruz ama yaklaşık 100 seneden
beri sürekli mahkeme kararları ile yorumlanıyor. Amerikan
hukuk sistemi öyle, Anayasa Mahkemesi bu içtihatlarıyla
hukuku yapar. ABD Yüksek Mahkemesi’nin böyle bir yetkisi ve gücü var.

Yakın Uzak Tehlike
Diğer taraftan Avrupa Birliği, ( ki bizim Anayasa Mahkemesi de son zamanlarda önemli kararlarında artık buna
başvuruyor) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi tarafından çerçevesi çizilen bir ölçüte bağlı kalıyor;
10. Madde’nin birinci paragrafında ifade özgürlüğü tanımlanıyor. İkinci paragrafında ise bu ifade özgürlüğünün
hangi durumlarda sınırlanacağını söylüyor. Metnin tamamı
aslında var, gerekirse bakıp üzerinde konuşacaksak bakabiliriz ama esas olarak oldukça geniş bir ifade özgürlüğü tanımlaması yapıyor. Aynı şekilde ifade özgürlüğünün
sınırlanabildiği yerler var. Kamu güvenliği, ondan sonra
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kişilerin özel haberleşmeleri, şan-şeref ve onur meseleleri,
haberleşmenin gizliliği gibi bir kısım özellikler var. Sınırlamalar da aslında oldukça kapsamlı. Ama esas mesele burada sınırlamanın ölçüsü, yani Amerika’daki yakın açık
tehlike ölçütünün yerini, Avrupa merkezli bakış Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan hakları Mahkemesi bakımından “demokratik toplum gereği” olarak tanımlanıyor.
Demokratik toplum gereği nedir diye bakıldığında esasen
özgürlükler çıkarlardan önce gelir ilkesinin ifadesi olduğunu görüyoruz. Burada önemli olan husus her iki sistemde
de, yani gerek Amerikan sistemindeki yakın açık tehlike,
gerekse de Avrupa Birliği’nin demokratik toplumun gereği formülleştirmelerinde önemli olan ilke özgürlüklerin
“normal ve olması gereken” özgürlüklerin sınırlanmasını
ise “istisna” olarak kabul edilmesidir. Dolayısıyla bu
Locke’tan bu yana liberal özgüvenin bir göstergesini ifade
eden önemli bir ölçüt: esas olan özgürlüklerdir, sınırlama
istisnadır.

Güvenlik Özgürlük Dengesi ve Demokrasi
Konferans başlığımızı ortaya koyan denge meselesinin
son derece hassas olduğunu görüyoruz. En başta felsefi
olarak Batı düşüncesi bence özgürlük meselesini çok halledebilmiş değildir. Özgürlükler konusunda felsefi olarak
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en nihayetinde bizi ikna eden son bir noktayı koyamıyor.
Bunu biliyoruz. Ama bu kadar ileri bir tartışma belki bu
konuşmanın sınırlarını aşan bir şey. Burada önemli olan
istisnanın kural haline gelmemesidir. Avrupa Birliği’nde
sözleşmeye imza atmış ülkelerde ifade özgürlüğü sınırlanacaksa, bunun toplumsal açıdan vazgeçilemeyecek, görmezden gelinemeyecek bir ihtiyaç hâsıl olmuşsa yani, 10.
madde çerçevesinde makul görülüyor olunmasıdır. Bunu
dışında makul değildir.
Gelelim özgürlük ve güvenlikteki liberal dengenin ileri demokrasi diyeceğim ama buradaki “ileri” lafı yerine başka
bir şey bulamadığım için söylüyorum yoksa buna liberal
demokrasi diyenler de var, gelişmiş demokrasi diyenler de
var, ne bileyim gerçek demokrasi diyenler de var. Bana
göre demokrasiler bir fotoğrafı çekilip evet, bu demokrasidir ya da değildir denilecek bir şey değildir. Demokrasi
süreklilik içeriyor, aynı zamanda bu süreklilik içinde değişiyor. Bir süreç yani. O yüzden demokrasi var-yok gibi
düşünmemek lazım. Demokratikleşme üzerinden düşünmek lazım.

Güvenlik Bireysel Hak ve Özgürlükler İçin
Gerekli! Diyorlar...
Bu bir süreç, her anda olan ve belki her durumda yeniden
kurgulanması gereken bir şey. Ama yine de bir karşılaştır-
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ma yapma ihtiyacı ortaya çıktığında, daha demokratik ve
biraz daha az demokratik diye nitelemek durumunda kalıyoruz; İşleyişe vurgu yapan bu niteleme yerine içeriğine
vurguyla belki “daha özgürlükçü” veya “daha güvenlikçi”
demek daha doğru. Daha özgürlükçü, özgürlükleri önceleyen yaklaşım ya da toplumsal yapılar, siyasal düzenlerle
güvenliği önceleyen yapılar veya siyasal düzenler var.
Bu bir tarafında demokrasiyi halletmiş gözüken toplumların özelliklerine baktığımız zaman ortaya şöyle bir durum
çıkıyor: Siyasi düzen, siyasi ve ekonomik gelişmeler arasında sürdürülebilir bağ olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla
bu toplumlarda demokratik denge; güvenlik, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması için gerekli yoksa kendisi bir amaç değildir. güvenliğe ihtiyacımız var! en azından söylem böyle: “güvenliğe ihtiyacımız var, güvenlik
önemli.” Çünkü güvenlik liberal kurgunun çok değer verdiği bireysel özgürlüklerin hayata geçirilmesinde, bireysel
hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlayan bir şey. Belki
yine derinde bir yerde mesele söylendiği kadar kolay halledilebilmiş değil. Ama en azından ilk anda baktığımızda
bunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dengeyi korumak
adına özgürlükleri koruyacak ölçüde güvenlik tedbirleri
üzerinde toplumun bir düzenlemeye gitmesi gerekiyorsa,
esas amaç özgürlükler olmalıdır.
İkincisi güvenlik, özgürlük dengesinin siyasi düzen, sivilasker ilişkilerinde sivil üstünlük ve demokrasi ve katılım
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bağlamında anlamı ne? Bunun için tekrar Konferans başlığa bakabiliriz. Liberal gelenek birey özgürlüklerini bireysel tanımlıyor, arkasından diyor ki: Bireyin özgürlüklerini
ne temsil eder? Niye bu konuda bu kadar konuşuyoruz?
Çünkü diyor: Toplum bir bütün olarak ama daha çok
devlet, özellikle devlet, birey özgürlüklerinin potansiyel
düşmanıdır. Dolayısıyla aslında bir toplumda güvenliğin
kurgulanması, iç ya da dış güvenlik, özgürlükleri korumak anlamında taa belki antik Yunan demokrasilerinden
beri silahlı güçlerin, yani koruyucuların toplumun içinde
nasıl yapılandırıldığıyla ya da ne tür bir konum sahibi olduklarıyla ilgilidir. Orada sivil asker ilişkilerinde sivillerin
üstünlüğü bu demokratik dengenin sağlanması için bir
ön koşul. Klasik literatürden baktığımızda. Gene Locke’a
dönersek, çok net olarak görülüyor: Genellikle toplum
iyidir ama içinden birtakım kötüler çıkabilir, bu kötüler
huzuru bozmasın diye bizim güvenlik mekanizmalarına
ihtiyacımız var ama bu istisnai durum olduğu için bu sivil [öğelerin] yetkisi ve önceliği de olmalıdır.

Türkiye’de Vesayet Sistemi Zaten Biliniyor
Gelelim Türkiye gibi demokratikleşen ülkelere: Huntington Değişen Toplumlarda Düzen kitabında Demokratikleşmekte olan toplumlara, modernleşme perspektifinden
bakıyor ve diyor ki: modernleşen toplumlarda, Türkiye
gibi modernleşmesini sürdüren toplumlarda sürekli bir
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değişim vardır.. Endüstrileşme bir yanda, kentleşme öte
yanda ve burada yeni talepler sürekli çıkar ama bu yeni
talepler -o yüzden bu siyasi ve ekonomik gelişmeler arasındaki tutarlılık meselesi oradan çıkıyor- bazen sistemin
ya da toplumun karşılayamayacağı taleplere dönüşürler.
Hep beraber 1970’leri hatırlayalım, tam kastettiği de bu.
Aslında o dönemlerde yazdığı o kitabın temel kuramı bu.
Türkiye gibi modernleşmesini henüz tamamlayamamış
ülkeleri analiz eden bir çalışmadır o çalışma. Dolayısıyla
“Modernleşme sürecinde siyasi ve ekonomik gelişmeler arasındaki bağ, bu toplumlarda kopar” diyor. Ne demek istiyor? Ekonomik talepler, büyüme, endüstrileşme ile birlikte
kentleşme olur, işçi sınıfı büyür, ondan sonra oradan talepler gelir ama bu talepler karşılanamaz. Karşılanamadığı
durumda bu aradaki bağ kopmuş olur, bir gerilim yaratır.
Burada demokratik denge arayışı olduğunu varsayarsak bizim ikinci demokrasi tartışmaları o zamanlara ait değil mi?
Bu demokratik denge bir şekilde şunlarla kendini çıkartır
ortaya: Demokrasi, siyasi katılım, temel hak ve özgürlükler
... çünkü demokrasi katılım demektir. Demokrasiden söz
ediyorsak -özgürlükler başka- insanların katılıp talep etmesinin önü açık olmalı, yani o anlamda özgürlükleri
genişletmek, tabanını hem niteliksel olarak genişletmek
hem de nicelik olarak genişletmektir. Dolayısıyla demokratikleşmekte olan ya da modernleşmekte olan ülkelerdeki temel bakış açısı birazcık Hobbes’yan olmak zorunda.
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Özgürlükler çoksa ya da genişse, bu toplumsal özgürlüklere bir tehdit haline dönüşebilir, güvenlik güçlendirilmelidir
ki, “özgürlükler garantide olsun!” Bu yüzden bu toplumlar güvenlik öncelikli olarak düzenlerini, sistemlerini kuruyorlar ve diyorlar ki: Güvenlik, özgürlükten önce gelir.
Bu durumda da sivil-asker ilişkilerinin vesayeti ortaya çıkıyor, yani bunu anlatmaya hiç gerek yok, ihtiyaç da yok, hepimiz zaten biliyoruz. Aramızda 1990 sonrası kuşaktan hiç
kimse olmadığına göre! Dolayısıyla biz bu hikâyelerini teorisi, felsefesi dışında yaşanmışlığının pratiğinin tanıklarıyız.
Bugün bu sürecin adına pretoryanizm diye, söylemesi bile
zor bir şey koyuyorlar. Bizdeki vesayetçi sözcüğü tam karşılığı değil belki ama büyük ölçüde aynı şeyi ifade ediyor.
Elbette ok farklı versiyonları, çok farklı pratik uygulamaları var. Mısır, Latin Amerika Asya’da Kore birbirinden farklı.
Türkiye hepsinden farklı. .Hepsine üst üste genel anlamda
bir vesayetçi rejim diyebiliriz.

Resmi Söyleme Göre Kamu Güvenliği ile
Demokrasi Sağlanmış...
Türk siyasetinin de vesayetçi olduğu söyleniyor, zaten
ihtiyaç yok, hepimiz de bunu biliyoruz. Şimdi bu genel
çerçeve; felsefi ve hukuksal arka plan, en azından bizi de
bağlayan kendimize dair olana çok fazla girmedim: Çünkü
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bunlar bu açıdan, felsefi, teori ve kuram açısından bizi
de bağlıyor, o yüzden bize özgü bir şey anlatmaya gerek
görmedim.
Buradaki alıntı, aslında Gülay hocanın anlattığı Kamu Güvenliği Kurumu diye bir kurum kuruldu, ben tam bilmiyorum ne zaman kuruldu ama bir araştırma yaparken denk
geldim. Bir kitap yayınlamış Kamu Güvenliği Kurumu, bu
kitaba da 2002-2012 reformları için, Türkiye’de yapılan reformlar için böyle bir başlık kullanmış, diyor ki Sessiz Devrim Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri. Aslında envanter olarak gerçekten çok faydalı. Orada
diyor ki bu Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri’ni
çıkardıklarında bu dönemde, yani “10 yıllık dönemdeki
gerçekten çok değişiklikler yapıldı, güvenlik paradigması
değişti” diyor, en başta. Sivil gözetim ve denetim alanında
adımlar var, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi
alanında adımlar var, yargı reformu var biliyoruz. Kültürel
hakların genişletilmesi, eğitim alanının demokratikleşmesi
diyor, sosyo-ekonomik alan ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi alanı; ben bunların bütün başlıklarını aldım koydum, gerek duyarsak bakarız.
Şimdi bu paradigmanın değiştirilmesi meselesinde aslında
bir şeyi görüyoruz, biraz önce konuştuklarımız bu açıdan
önemliydi. Bu kitapçığın iddiası o ki kamu düzeni reformlarıyla Türkiye’de bu güvenlikçi paradigma terk edildi, ve
biz özgürlükçü paradigmaya geçtik.
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Şimdi galiba temel mesele burada. Yani esas üzerinde konuşmamız gereken şey ya da reformlar üzerinden de değerlendirebiliriz bunu, uygulamalar açısından değerlendirebiliriz, bir de tabii son beş-altı aydır ya da son bir yıldır
yaşadığımız bu şiddet, artan bir toplumsal şiddet; meşru
şiddet ya da gayrimeşru şiddet, yani devletin şiddeti ya da
devlet dışı aktörlerin şiddetinin içinden geçiyoruz. Güvenlikçi paradigmanın terkedildiği iddiasını geçersizleştiriyor.
Ya hiç terkedilmedi aslında yada terkedildiyse de geri dönüldü. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda ve Gülay
hocanın biraz önce sunduğu iç güvenlik harcamalarındaki artış da paradigma değişikliği iddiasını doğrulamaktan
uzak
Dolayısıyla biz paraya baktığımız zaman gerçek olanın ne olduğunu görebiliyoruz ya da görebileceğimizi
varsayıyoruz ya Gülay hoca da paranın nerelere gittiğini
gösterdi, bizim paralarımızın ya da herkesin parasının.
Evet, bu paradigma değişikliğinde şunu söylüyor: olağanüstü halin kaldırılması. Doğru, kaldırıldı olağanüstü hal,
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması şüphesiz önemli; -Bu arada evet, şu anda
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin geçici binası, Gülhane’deki
eski DGM binası. Eğer geçmişten tecrübeli olanlar varsa,
şimdi belki değişik bir deneyim için gelip bir çayımızı içebilirler. Benim odam yok ama Gülay hocanın odası var,
eminim orada sizi ağırlayabilir-
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Reformlara değil Esas Meseleye Bakalım:
Sivil-Asker İlişkileri
Sözü edilen reformlarda “vatandaşların çıkarlarının, haklarının iadesi’nden söz ediliyor. 2002 ve 2012 reformlarında
gerçekten de özgürlükler alanının belirli ölçüde geçmişe
kıyasla genişletildiğini, en azından hukuk düzleminde genişletildiğini memnuniyetle söylememiz mümkün. Bunu
bir yana bıraktıktan sonra esas meseleye bakalım: bütün
bu reformlarla beraber iki şey oluyor. Türkiye sivil-asker
ilişkilerinde öyle gözüküyor ki sivil üstünlük meselesini
en azından şimdilik, geçmişe kıyasla hallettiği gibi bir izlenim var. Dolayısıyla askerlerin devlet yönetiminde kendi
alanlarının dışında, sivil-idari alanlarla siyasi alanlardaki
varlıklarının bir şekilde önü kesilip daha çok sivil idareye
yetkileri devreden bir görünüm var. Bu sivil-asker ilişkilerinin geçmiş döneme kıyasla bir sivilleşme ve dolayısıyla
da eşittir demokratikleşme olarak algılanabilir. Bu biçimsellik klasik literatürde bugün hâlâ demokratikleşme eşittir
sivilleşme olarak görülüyor.
Ayrıntıları bir tarafa bırakıyorum, listede de gördüğünüz
gibi yargı reformu da var ve kültürel reformlar da ve başka alanlardaki reformlardan hareketle şöyle bir sonuç çıkarsamak mümkün: Askerin kurumsal temsili zayıflamış
durumda. bu doğru MGK ve YÖK’teki temsilciler ortadan
kalktı. Güçlü liderlik deniyor demokratikleşme literatüründe, demokratikleşme ve sivilleşmenin zemin kazanma-
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sında siyasilerin, askerlerin hamlelerine karşı tavır almalarından söz edilyor. Bizim siyasi geleneğimize bakalım:
Rahmetli Demirel’in şapka alıp gitmeleri ve buna karşın
2007 muhtırasındaki sivil siyasetin direnç göstermesinin literatür açısından bir karşılığı var elbette. Ayrıca 2010’daki
Anayasa değişikliği ve TSK’nın da diğer kurumlardaki ağırlıklı konumunu sağlayan yasal dayanaklar ortadan kaldırılıyor. Ancak bu sivilleşme hamlelerinin esas olan, iktidar,
egemenlik ve hegemonya durumlarını ne kadar değiştiriyor sorusu bence hala geçerliliğini koruyor.

Demokratikleşmede Paranın Nereye Gittiği
Önemli
Bizim Gülay hoca ile daha önceki yaptığımız çalışmada,
-kısmen bu çalışmada da zımni olarak görmek mümkün,
bir trade off var mı diye bakmıştık. Yani askeri harcamaların artış ya da azalışının refah harcamalarıyla ilişkisi nasıl?
Orada uluslararası literatür biri azalırken diğerinin artıyor
olması yada tersi gerekiyor diyor. Ama Türkiye’de geriye dönük bakıldığında aslında bu ikisinin birbirine tercih
edilmediğini görüyoruz, yani ikisi de artmış. 2000’lerden
bahsetmiyorum, 1980 sonrası için; bunu bu çalışmanın dışında önceki çalışmaya atıf olarak söyledim. Evet, bunun
askeri harcamalara yansıdığını görüyoruz ve bu önemli
bir gösterge çünkü demokratikleşmede paranın nereye
gittiği önemli, gerçekten. O açıdan orada bir tutarsızlık
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yok. Buna karşılık polise doğru kaynak artışının olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda polisin etkisinin arttığını
da görüyoruz. Burada da kaynak ve faaliyet paralelliğini
görmek mümkün. Polis işlevsel olarak kendisini ikiye ayırıyor, Önleyici polislik diye tabir edilen istihbarata dayalı,
yani meseleleri, olayı olmadan önlemek üzerine dayalı bir
perspektif var; bütün dünyada var, bütün dünyada aynı
zamanlarda oluyor, burada da oluyor.
O yüzden küresel perspektif Türkiye için önemli ve
teknoloji ağırlıklı bir şey. Yasal düzenlemeleri de bunun
karşılığı olarak gördük. Özgürlüklere dair temel yasaların,
yani Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, şimdi o sadece Ceza Muhakemeleri
Kanunu olarak biliniyor, terörle mücadelede bir kısım değişiklikler yapılıyor. Yukarıda zikredilen paradigma değişikliği iddiasından hareketle buna güvenlikleştirme veya
kayan, kaybolan denge de diyebiliriz. Arka plana bakarsak: 1999 dan başlamak üzere 2000ler 2009-10’a, hatta
2011-12’ye gelene kadar ki süreç var. Demokratikleşmede
olumlu gelişmelerin olduğu. Sonrası başka bir şey. Şimdi
burada daha ayrıntılar var ama ben çok ayrıntılara girmeyeceğim. Biliyorsunuz zannediyorum 2015 Haziran seçimlerinden sonra yeni iç güvenlik paketi diye bir paket geçti.
Bazı açılardan biraz önce söylediğimiz özgürlüklerin alanını genişleten şeylerin tam tersi oldu ve burada bir kısım
verilen özgürlüklerin ya da tanınan özgürlüklerin, genişleyen özgürlüklerin tekrar daraltıldığını görüyoruz.
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Güvensizleştirme Göç ve Küresel Terör
Üstünden Yapılıyor
Dolayısıyla çok kısa bir süre, yani bir-iki yıl içerisinde Türkiye artan toplumsal şiddet dolayısıyla yeniden güvenlikçi
paradigmalara dönüyor; Aslında kitapçığın söylediği paradigma değişiminin, özgürlükçü paradigmaya geçildiğine
dair bu söylem herhalde erken verilmiş bir yargı gibi geliyor bana. Çünkü tekrar güvenlikleştirme politikalarına
geri döndük. Bu tabi bir iddia, ama belki bu iddiayı ileri sürebilmemizi sağlayan göstergeler var.- Bu sadece iç
güvenlik paketi üzerinden yani hukuksal düzenlemeler
açısından bakmakla söylenen bir ifade değil. Uygulamalar
açısından da geçerli, çünkü Türkiye hem siyasal sistemi
hem de hukuk sistemi bakımından yasa ile uygulamasının genellikle farklılaşır; bu böyledir. Hatta bazıları bunun
içinde biraz da bilerek böyle yapıldığını gösteren unsurlara bakar. Bir yönetim zihniyeti yansıması olarak biz yasaları yapalım ama uygulanmasın ya da keyfiyet meselesi
biraz açık kalsın; gerekirse lazım olur, Bir gün lazım olur
yaparız düşüncesidir.
O zaman bunlara daha fazla girmeden güvenlikle küreselleşme arasında bir diğer bağlantıya bakalım. Bu,
Türkiye’de olan güvenlikleştirme, yani Türkiye’deki bu
güvenlikleştirme eğiliminin toplumsal şiddet üzerinden,
bize ait, iç sebepleri olduğu gibi, aynı zamanda tüm dünyada ortaya çıkan bir durum. Özellikle 2000’li yıllardan
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sonra artık “güvenlikleştirme” diye bir kavram ortaya çıktı
ve her alanda kullanılır oldu; gıda güvenliği, çevre güvenliği, su güvenliği; her şey güvenlikleştirildi, güvenlikleştiriliyor. Dolayısıyla bütün dünyada eskimiş kavramlardan
bir tanesi belki artık bu demokraside denge meselesi. Özgürlük güvenlik dengesinde, en önemli önceliğimiz artık
güvenlikleştirme. Bu güvenlikleştirme meseleleri öyle görünüyor ki, sanki küresel şiddet üzerinden, göç üzerinden,
ya da çevre felaketleri üzerinden yapılıyor gibi gözüküyor.
Ama bir yanıyla da güvenlikleştirme politikalarının aslında devletlerin belki iç işleriyle ilgili, özellikle bu gelişmiş
ülkelerin belki bir kısım iç ihtiyaçlarını da karşılayan bir
boyutu var gibi geliyor bana.
Görüldüğü gibi burada aslında ABD’den İngiltere, Fransa, Almanya’ya, yani ileri demokrasilerin hepsinin aslında
çok ciddi anlamda yakın zamanlarda güvenlikleştirme politikalarını öncelediğini görüyoruz. Sorularımız olmalı: Bu
durum, bundan sonra genel bir trend olarak devam mı
edecek? Yada yargıç Holmes’in kararındaki gibi şu anda
dünyada var olan bu küresel vesayet savaşları, hibrit savaşlar, bilmem işte neyse bu içinden geçmekte olduğumuz; yaygın şiddet halinin bir dışavurumu olarak sınırlı
bir etkiye mi sahip olacak? Yoksa tüm bunlar modernleşmenin geldiği aşamada daha derinlerde bir kısım toplumsal sebepleri var mı? Bunları galiba bekleyip görmek
ve izlemek durumundayız. Ama dediğim gibi Batı’nın turnusol kâğıdında izleyip, analiz edip Türkiye’ye eleştirel
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baktığımız gibi aslında Türkiye’den de bakarak bütün bu
mevcut duruma karşı belki eleştirel bakabilmeliyiz. Ne
oluyor? Gerçekten dünyada ilginç şeyler oluyor; buradan
nereye evrilecek? Yada ne zaman evrilecek? Bilmiyoruz,
ben blmiyorum. Pek kimsenin bildiğini de zannetmiyorum
doğrusu.
Konuşmamı bu çerçevede, artık her şeyin “post”undan
söz edildiği bir dönemden geçtiğimizi hatırlatmama izin
verin; post liberalizm, post kapitalizim, post, post post; bir
tek post-demokrasi yok. Sadece Colin Crouch Post Demokrasi diye bir kitap yazdı. Bizim İstanbul İktisat Fakültesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Post
Demokrasi diye bir doktora dersimiz var. Dolayısıyla şimdilik demokrasiye “post” ön ekiyle bakmıyoru, bakılmıyor.
Kanımca bir başka “post” giderek önem kazanıyor: Postevrensel. Şöyle bir durum var Zygmunt Bauman diye bir
sosyologun çok güzel bir tabiri var, evrensellik ve küresellik bağlamında “Bugün artık ne bir İsa çıkabilir ‘Ey insanlar’ diyebilecek; ne de ‘Ey insanlar’ diyebilen, bir İsa çıksa
bile dönüp bakacak insanlık yok”. Evet, sabrınız için çok
teşekkür ediyorum, zannediyorum zamanımı doldurdum.
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Sinan Şanlıer: Gülay Günlük Şenesen’e sormak istiyorum. Genel olarak, yani bu güvenlikle ilgili harcamaların
artması konusunda, özellikle jandarma ve polisle ilgili yapılan harcamaların artması konusunda rakamlar var mı? TL
veya dolar karşılığında bir şeyler var mı acaba?
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Tabii tabii, yıllık hatta
aylık veriler Maliye bakanlığı web sitesinden izlenebilir.
Orada cari rakam değerler var. Onları enflasyondan arındırarak. sabit fiyatlarla size gösterdim, ama 2014 itibariyle eğer cari değer istiyorsanız, yanımda yok. Tabii şimdi
kestirmemiz çok zor: 1998 fiyatlarıyla bugünün düzeyini
nasıl tartacağız sorusu ciddi bir soru ama bu yaklaşım dönüşüm eğilimlerini karşılaştırmalı değerlendirmemizi sağlıyor. Polis sayısı 2003’den 2014’e 170 binden 250 bine
çıkmış durumda ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yüzde
70’e yakını personel harcaması, yani personel destekli, güvenlikleşme diye söyledi Hikmet Kırık.
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Hüseyin Çakır: Cumhuriyet gazetesinde Çiğdem Toker’in
bir yazısında emniyet harcamalarıyla ilgili 2004’te 12 milyon, 2014’de 21 milyon rakamını vermişti.
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Bunların ne verileri olduğunu bilmiyorum, ama hepimiz Maliye Bakanlığı verilerini izleyebiliriz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı
bütçesi 2006 yılında 5 mertebesinde iken 2014 yılında 16
mertebesinde…
Hüseyin Çakır: 16 milyar.
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Evet, evet.
Sinan Şanlıer: Ben nüfusun artış oranıyla bağlantılandırmaya çalıştım.
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Evet, çok haklısınız,
birbirlerine göre bir dengesizlik var. Uzun dönem değerlendirmesi yaparken, yani 1980’lerden bu yana diye bakarsak hakikaten nüfusa göre bir düzeltme yapmamız lazım.
Kişi başına gibi ölçeğe göre bir standartlaştırma yapmamız
lazım. Burada 2006 sonrasını aldığım için gerek duymamıştım ama daha uzun dönem için dediğiniz doğru, daha
çarpıcı olgular ortaya çıkabilir, tabii çıkmayabilir de.
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Nüfus konusunda bir de şu var
galiba, jandarmanın yetki alanları kentleşme ile beraber
sınırlanıyor, onun yanında polisin yetki alanlarında bir
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genişleme var. Dolayısıyla bütçe artışlarında böyle bir
gerekçe de ileri sürülebilir büyük ihtimalle.
Muharrem Uğurlu: Hüseyin Çakır’la kapı komşuyuz, ona
ağabey düşerim. Sadece ona değil bütün 68 kuşağına da
ağabey düşüyoruz galiba. 1944, doğumluyum burada en
yaşlı benim galiba? Bizim kuşak demokrasi tartışması olduğunda güvenlik ve temel hakların birbiriyle olan çelişkisi
ortaya konduğunda, hep 27 Mayıs’a ve 1961 Anayasası’na
takılır.
1961 Anayasası’nı biz Türkiye’nin hem hukuksal hem siyasal gelişmesi için bir dönüm noktası olarak kabul ederiz. 1960’tan sonraki gelişmelerde meydana gelen anayasa değişikliklerini -anayasa değiştirilmesi değil- 1961
Anayasası’nın getirdiği geniş özgürlük ve toplumsal kuruluşların siyasi hayata katılması doğrultusundaki katkılarının
engellenmesi olarak görürdük. Bunun en veciz ifadesini o
zamanın genelkurmay başkanlarından birisi yapmıştı, “Bu
anayasa bol geldi, bu anayasa ile bu işler yürümez, bunu
bırakın yenisini kesip biçin” şeklinde, müdahalesini de o
doğrultuda yapmışlardı, 1971’deki anayasa değişiklikleri.
Daha sonra siyasi iktidarların da bazı katkılarıyla yine
geriye doğru DGM’lerle ilgili değişiklikler yürüdü gitti. Şimdi bunu söyleyeyim, ondan sonra da şunu ifade
edeyim: Şimdi Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Sosyal Bilgiler
ve Edebiyat Bölümü bittiğinde öğrenci olduğum yıllarda.
Selahattin Tansel diye bir tarih hocamız vardı ve bize İs-
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lam tarihi anlatırken Muaviye’yi şöyle tanımladı, dedi ki:
“Politik Arap dünyasının içinde birliği sağlayan zeki bir
yöneticiydi. Derler ki, kendisine sormuşlar ‘Hz. Muaviye
sen nasıl oluyor da bu kadar karmaşık bir topluluğu herhangi bir sızıntı olmadan yönetiyorsun?’ Muaviye şu cevabı veriyor ‘Nas’la, insanlarla benim aramda, tebaamla
benim aramda beygirin kuyruğundaki kıl kadar ince bir
bağ vardır, bu bağ gevşerse ben bunu çekerim, dolayısıyla
ayaklara dolaşmayı önlerim, çok gerilirse de kopar, o zaman ayaklanmalar olur, onu önlemek için de biraz gevşetirim” diyor. Yani güvenlik ve demokrasi, haklar, özgürlükler alanının dengesini böyle kurarım diye ifade ediyor.
Şimdi bu cümleden hocama bir soruya geçeceğim. Şimdi
bu özel güvenliklerin sizin çizelgenizde yer almadığını
gördüm, yani kamu özel güvenlikleri dâhil bir de kurumlar ve özel teşebbüsün güvenliklerinin bu sizin güvenlik
çizelgeniz içerisinde yer almadığını gördüm, doğru değil
mi? İkincisi Milli Savunma’nın zaten ele aldığımız dönem
2000’den sonrası anladığım kadarıyla. Daha önce pek değil
hiç gitmedik.
Bu süreçte Milli Savunma’nın ödenekleri aşağıya doğru
iniyor ya da harcamaları aşağıya doğru iniyor diyelim,
miktar olarak yıla göre artabilir ama aşağıya doğru iniyor.
Şimdi şöyle bir yargı var: 27 Mayıs 1960’taki darbe, her
ne kadar sosyal ve demokratik şartların zorlaması sonucu
ortaya çıktığı kabul edilse 1960 öncesinde Genelkurmay,
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlıydı. Artı, ödenekleri de
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azaldı. Bunun 27 Mayıs’ın organizasyonunda etkili olduğunu söylemek mümkün. Şimdi askerlerin trendinde böyle
aşağıya doğru bir gidiş bir tehlike arz ediyor mu, etmiyor
mu? Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Ben de Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na dikkat çekiyorum. Ordunun donanımı için gerekli alımlara ayrı istikrarlı bir fon var, ayrıca
bir pazarlık etmelerine gerek yok. Askeri savunma hizmeti üretiminin emek yoğun niteliği sermaye ve teknoloji
yoğun niteliğe dönüşüyor, bunun finansman kaynağında
sıkıntı yok.

Monist ve Dualist Demokrasi
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Soru olarak gelmedi ama 1960’a
dair demokratikleşme efsanesi diyeyim ben ona, efsaneyi
negatif anlamda kullanmıyorum, efsaneyi nasıl yorumladığınıza bağlı. Bence orada bir demokratik, daha doğrusu
sistemik bir dönüşüm var, o da şu: Demokrasileri ikiye
ayırıyorlar; bir monist demokrasiler, bir düalist demokrasiler. Monist demokrasiler için İngiliz demokrasisini ve Yeni
Zelanda, Avustralya’yı örnek veriyorlar. Bunlar seçimle iş
başına gelen, yani demokrasinin en belirgin özelliği; belirli
bir süre için özgür ve adil seçimlerle iş başına gelen siyasi
heyet iktidarda kaldığı sürece her şeyi yapar, sınırlanamaz.
Buna mesela İngiltere demokrasisinden bir örnekle açıklık
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getireyim. Şöyle bir ifade vardır: iktidarda kaldığı süre içerisinde “İngiltere’de hükümet bir tek kadını erkek, erkeği
kadın yapamaz; onun dışında her şeyi yapabilir”
Buna karşılık düalist demokrasiler ikili yapılardır, bu ikili
yapı liberal çekinceden ortaya çıkar. Anayasada Amerikan
demokrasisi modeli, anayasalar [eşliğinde] orada bu seçim ve genel olarak halkın teveccühü sınırlandırılır. Birinci zeyilde “Kongre ifade özgürlüğünü sınırlayacak yasa
yapamaz” demek, seçimle işbaşına gelmiş bir iktidarı sınırlamaktır. Şimdi 1961 Anayasası’nın getirdiği en büyük
değişiklik budur bana göre. Dolayısıyla demokratikleşme
mi-değil mi açısından ben farklı bir demokrasi anlayışına
geçiş olarak görmeyi tercih ederim. Ondan önce biliyorsunuz bizde meclisin hâkim olduğu, daha doğrusu seçimle
işbaşına gelen iktidarların çok ciddi hâkim olduğu [bir uygulama vardı]; dolayısıyla siyasete, demokratik siyasete bir
sınırlamadır, onu öyle koymakta fayda var ya da demokratik siyasal iktidara bir sınırlamadır. Orada “Organları eliyle kullanır” diyor ve organlar tesis ediyor, işte Anayasa
Mahkemesi…
Dolayısıyla bence bu ayrıntı üzerinden değerlendirmekte
yarar var. Acaba ne olur ya da bir şey olabilir mi sorusuna gelince, bugünlerde bir trend var, 1990’larda -aslında
benim sunuşumda vardı ama onu göstermedim- bu güvenlik harcamaları, daha doğrusu silahlanma harcamaları 1990’larda bütün dünyada düşüyor. Sonra 2001’den
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8. DÜNYADA ASKERİ HARCAMALAR

itibaren bütün dünyada silahlanma harcamalarının tekrar arttığını görüyoruz, başta Amerika, inanılmaz bir artış
var. Bugünlerde iki tane şeye dikkatinizi çekerim: bir tanesi Venezüella’da olanlar, bir tanesi Brezilya’da olanlar.
Türkiye’de 2000’lerde olan şeyler Latin Amerika ve diğer
demokratikleşen ülkelerde 1990’larda oldu, yani sivil-asker ilişkilerinde sivillerin üstünlüğü meselesi 1990’larda
özellikle Güney Amerika’da gerçekleşti.
Dolayısıyla her yerde “askerin geri durması” (military shirking) diye bir kavram ortaya çıktı. Buna mukabil başka
bir şey oluyor Venezüella ve Brezilya’da, dikkat ederseniz
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Dilma Rousseff iktidarı sokak eylemleriyle neredeyse düştü-düşecek gibi duruyor. Venezüella’da Hugo Chavez’den
sonra Nicolás Maduro’nun durumu çok vahim. Petrol fiyatları filan bunlar etkili ama günümüzde şöyle bir olguyla
karşı karşıyayız: Sivilleşme doğrudan doğruya ve garanti olarak demokratikleşmeyi getirmiyor ya da özgürlükleri sağlamıyor.
Bu, bugünlerde bir algı olarak kabul edelim ki, sivilleşme
eşittir demokrasi değil. Huntington’u bir şekilde düzeltme
eğilimindeki bir yaklaşım bu. Eğer tarihe biraz daha uzun
bir erimden bakacak olursak şöyle bir şeyi belki söyleyebilirim: Hiçbir zaman hiçbir şey ihtimal dışı değildir.
Amerika gibi bir ülke McCarthy’ci patriyotik yasalarını yapıyor. Buradaki o koşullar meselesi; her şey her zaman
olabilir, olmaz diye bir şey yok bu koşulların, dinamiklerin
nasıl ortaya çıkacağına bağlı.
Muharrem Uğurlu: Şimdi bir karşı devrim ortamı yaratılmışsa eğer, o adam da bunu söyler, yani böyle bir karşı
devrim ortamında eğer meşru güçler, siyasi partiler, halk
ve diğer aydın kesim, herkes görevini yapmazsa, üstüne
vazife olmayan adam o vazifeyi kendi üstüne almaya kalkar ve bu da sizin endişeleneceğinizden daha ağır bir fatura ortaya çıkartabilir.
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Tabii sizin yaptığınız analiz bizim
akademik sınırlarımızın dışında bir analiz, dolayısıyla ona
bir şey diyemeyeceğim.
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Muharrem Uğurlu: Ben olayı şöyle bağlayayım, bitireyim. İngilizce bilmiyorum, bir tek kelime bile yabancı dil
bilmiyorum ama bir İngiliz atasözünün Türkçe karşılığı
uzun süredir aklımda, sanırım Magna Carta’dan sonra İngilizler “Her kral kendi koyduğu kurala uymak zorundadır, kendi koyduğu kurala uymayan kral kovulur” diyor.
Kendi koyduğu kurala uymayan kral kovulurdan İngiliz
demokrasisine ya da bugünkü ortamına varıyoruz. Bizde
bırakın kralın kendi koyduğu kurala uymasını, meclis kendi koyduğu kurala uymuyor, yani kendi koyduğu kurala
uymayan bir meclisle eğer idare ediliyorsak, bu işin geleceği konusunda kuşkulanmamamız mümkün değildir,
teşekkür ederim.
Doğan Bermek: Güvenlik konusunu dış ve iç güvenlik diye
de ayırabileceğimizi düşünüyorum. Siz birçok harcamayı,
tabii takip edebildiğiniz harcamaları listelediniz. Özel
sektöre yüklenmiş müthiş bir güvenlik harcaması var ve bu
güvenlik harcamasının istihdam ettiği insanların çok büyük
bir kısmı kamuya çalışmıyor büyük ölçüde. Bizim emniyette
gördüğümüz bütçenin çok daha fazlası harcanmakta, iç emniyet meselesinde. Bu konuda herhalde çok daha kapsamlı
araştırmalar yapılması lazım, bilmiyorum onu Küyerel’deki
arkadaşların dikkatine sunmak istiyorum. Belki daha geniş
bir araştırmanın sonucu, yani özel güvenlikçilerin hepsi polisle şu ya da bu biçimde sıkı irtibat içindedir, birçoğu zaten
polisin adamıdır. Hatta part time çalışan polis de çok özel
güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik alanında.

56

Güvenlik Kıskacında Demokratikleşmenin Sorunları

Oradan dehşetli bir kaynak akıyor güvenliğe. Bir de tabii
MİT var, MİT’in görünen ve görünmeyen bütçeleri var. Görünmeyen bütçesini herhalde örtülü ödenekten falan da
biraz takip etmek lazım ya da örtülü ödeneğin yüzde 6070’i MİT’e gidiyor gibi kabul etmek lazım; belki birtakım
varsayımlarla. Türkiye’nin gerçek iç güvenlik-dış güvenlik
harcamalarının, ben tahmin ediyorum ki o zaman bundan
on-on beş yıl önceye göre Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine
inanılmaz bir düşüş tespit edebiliriz. Böyle bir çalışma
yapılabilir mi onu da bilmiyorum ama arz etmek istedim,
teşekkür ederim.
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Aslında buna değindiğiniz çok iyi oldu. Elimizdeki veri dökümü şöyle bir döküm:

Soru - Cevap

57

Kamu kurumları ise şu kodlamaya göre güvenlik
harcamalarını işliyorlar:

Örtülü Ödenek
İç güvenlik açısından özel güvenlik hizmeti alımının güvenlik hizmetlerinin içinde ne kadar yer kapladığını kurumların bütçelerinden bakarak izlemek gerekir, Şunu
belirtmem gerekir: Bilgi Üniversitesi’nde bir Kamu Harcamalarını İzleme Platformu var biliyorsunuz KHİP, Nurhan
Yentürk başında. Her yıl bütçe dökümünü yapıyorlar ve
milletvekillerine mektup şeklinde gönderiyorlar. Onların
yayınladığı dökümlerde Bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, köy kurucuları, verilerini çıkarıyorlar. Bir
örnek :
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Düzey olarak bakarsak Emniyet Genel Müdürlüğü 16 milyar, MİT 1 milyar, Tabii örtülü ödenek var ayrıca, onu
da gizli hizmet giderleri açısından söyleyeyim, görünen
o da 100 milyon. Evet, saydam olmayan bazı kalemleri
belki bazen abartmış olabiliyoruz. Bilgi akışı şeffaflık çok
aksıyor, o yüzden temkinli yorumluyoruz. Hatta size şunu
söyleyeyim, ben bu güvenlik verilerine bakarken 2014 yı-
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lında Maliye Bakanlığı’nın web sitesindeki Excel dosyasında 2014 verisinde bir hata vardı.
Bu öyle büyük bir hata ki bu alt kalemleri topladığınız
zaman 33 etmiyor, 43 ediyor, çünkü 10 milyara yakın bir
yanlış girme vardı. 1 değeri olan bir kalem sonra 6 milyar
olmaz, onların hepsi mertebe kaymış. Artık kurumlara başvuramıyorsunuz, telefonlarını da açmıyorlar, açılsa ilgiliyi
bulamıyoruz, Bimer’e yazmanız lazım. Ben de Bimer’e
çok ayrıntılı yazdım “Bu toplamda bir hata var” diye.
Maliye Bakanlığı’ndan cevap geldi, “Verileri bulmak istiyorsanız, şu siteye bakınız” diye; kamu ile ilişkimiz bu.
Ama 1 ay sonra bu yanlışın düzeltildiğini gördüm.
Dolayısıyla, çok teknik bilgiye dayanan en açık olan verilere de güven sarsılabiliyor. Bir de şu var: eskiden ben
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan ya da Milli Savunma Bakanlığı’ndan veri istediğimde doğrudan o kurumlara yazıyordum. Doğrudan oradan bir görevli bana
o verileri sağlıyordu , ama şimdi öyle bir muhatap söz
konusu değil. Başbakanlık’a bağlı merkezileşmiş bir bilgi
kontrol sağlama mekanizması var. Orada da genellikle bu
tür veriler için başvurduğumuzda, standart aldığımız cevap
şudur: “Yasanın şu şu maddesi uyarınca bu veriyi vermemiz mümkün değildir”; bana göre bürokrasinin kendini
koruma maddesi.
Dilek Pektaş: Bütün bu sizin 2002-2014 yılları arasındaki
bütçeden kamu kurumlarına ayrılan ödeneğin veya har-
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camaların büyük değişiklik göstermesini gereklilikler ve
toplumsal iktidarın yapılandırmaya çalıştığı yeni ortam açısından nasıl değerlendirirsiniz, sonuç olarak?
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: En korktuğum soru...
Şimdi bu genel resim, bu kalemlerin her birinin içinde
neler olduğunu izlemek gerekir gibi geliyor bana ama
fakültedeki özellikle sosyal politikayla ilgilenen arkadaşların
çalışmalarından ya da değerlendirmelerinden biraz kopya
çekerek söylersem, bütçenin ağırlıklı olarak bir tür popülist
yaklaşımla riski yönetme bütçesi haline geldiği söylenebilir.
Toplumsal katmanlara çok ayrıcalıklı, çok çeşitli yardım
mekanizmaları var. Eskiden sadece yeşil karttı bu belki ama
hem eğitim yardımı hem yoksulluk yardımı hem evde yaşlı
engelli bakımı; bunların hepsi bu sosyal yardıma giriyor.
Onun için ben bir öncesinde tercihler neler diye bakalım
istedim, çünkü bu bir tür uzlaşma mekanizması belki de ya
da biz burada özgürlük ya da demokrasi diye çok lüks bir
bağlamda tartışıyoruz ama bu bir tür toplumsal huzur ya da
dirlik ortaklaşması belki de…
Hikmet Kırık: Mutabakat…
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Evet Mutabakat mekanizması olarak. Arkadaşlar sosyal yardımı hep söylerlerdi
ama onlar da bütçeyle hiç ilgilenmiyorlardı. Bu tür bir resmi ben de ilk kez gördüm, çünkü daha önce ilgilenmemiştim ve her birinin kendi yerel uygulayıcıları, örneğin
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valiliklere bağlı vakıflar var, İçişleri Bakanlığı’nın ayrı var,
özellikle “şehitler” terör mağdurları yardımları var, eğitim
yardımı, maaş yardımı, özellikle çocukların eğitim harçlıkları. Toplumun memnuniyetinin o tarafta olduğunu ya da
bütün bu genel resim içinde böyle bir yararlanma, dolayısıyla memnuniyet ve destek olduğunu söyleyebilirim.
Turgay Özkiper: Gülay hocama ve Hikmet hocama şu
şekilde sorum olacak: ikisinin de anlattıklarından farklı
sonuçlar, farklı değil de birbirini tamamlayan sonuçlar
çıkarttım. Mesela birincisi siz ülkedeki bu güvenlik harcamalarının çok yükselmesini sanıyorum devletin iç güvenlikle ilgili arz ettiği tehlikelere karşı kendine bir yığınak yapması, buralarda bir güçlenme ihtiyacı hissetmesi
[olarak belirttiniz]; bundan çıkaracağımız sonuç şu mudur
diye sormak istiyorum, yani iç barış sağlanmadığı koşullarda biz bu özgürlükleri yakalayamayacağız herhalde; böyle
mi anlamamız lazım? Hikmet hocama da şunu sormak istiyorum: çok güzel bir noktayı anlattığınızda ben de tespit
ettim, o da şu, nihayet baktığımızda da bunu görebiliyoruz: özgürlük o kadar geniş bir kavram ki Danimarka’da
bugün Suriyeli sığınmacıların kollarına bileklik takıyor, en
gelişmiş ülke diye nitelendirdiğimiz ülkeler. Öbür taraftan
olumlu bir tarafı da var, daha önce Avusturya’da idi yanılmıyorsam, ırkçı bir parti iktidara geldi, toplumsal gereklilik
anlamında işte toplumun özgürlüklerini yok edeceği için
iktidar verilmedi bunlara o dönemde. Olumlu ve olumsuz
örnekleri görüyoruz, ben de şunu çıkarıyorum: diyorum ki
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bu Avrupa ileri demokrasisi dediğimiz ülkeler bizler gibi
daha henüz ekonomik olarak belli bir noktaya gelmemiş
ülkeler gibi sıkıntılar yaşamış olsa acaba bu özgürlükler
hangi aşamaya gelecek, neler yaşayacaklar? Bu anlamda
da bu özgürlüklerin gelişmesinde ekonomik bağ çok mu
önemlidir, yani sosyo-ekonomik düzey, ulusal gelirin yükselmesi sağlanmadan biz bu özgürlükler seviyesine gelemeyecek miyiz; bunları sormak istedim.
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Şimdi çok bilemiyorum
aslında, tabii ki iç barış gelmedikçe özgürlükler artmayacak.. Çünkü özellikle emniyetin güçlenmesinin, Hikmet
hoca da bahsetti, bir politika değişikliğinden de kaynaklanması söz konusu olabilir. Yani suçu önlemek için hem
yetki alanının genişlemesi hem de daha fazla polis istihdam edilmesi söz konusu olabilir. Biliyorsunuz toplumsal
olaylarda binlerce polisin sevk edilmesi hep gündeme geliyor, bu böyle sağlanan bir olanak.
Sadece iç barış mı yoksa bölgedeki barışı tehdit eden bütün olgular mı acaba bunu pekiştiriyor ya da yaratıyor
diye düşünüyorum, ya da o algı bazı kurumlara daha fazla
güçlenme olanağı da veriyor olabilir belki. Burada bir özgürlük ikilemi ya da tercihi ya da beklentisi ile ben ilişki
kuramıyorum, anlatabiliyor muyum?
Polis sayısının artması güvenliği artırdı diyoruz ama aynı
zamanda da teknolojinin maliyeti artık çok yüksek. O da
Savunma Sanayi Destekleme Fonu ile birlikte de geliyor,
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yani hem silahlarda hem ordunun silahlarında hem polisin kullandığı silahlar ve diğer gözetim araçları teknoloji
yoğunluklu; izleme araçları, yatırımlar, yani bütün o gözetlemeler EBS’ler, kameralar… Tanıma, yüz tanıma; bütün
bunlar teknoloji yoğun ve o maliyet daha fazla artabilir
diye düşünüyorum doğrusu, görünürde olmasa bile, yani
özgürlüğü de nasıl tanımladığınıza bağlı olacak biraz.
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Son söylenecek şeyi en başta
söyleyeyim: o yüzden Gülay hocanın söylediği, sizin de
söylediğiniz şey. Bu modern anlamda liberal özgürlük konusu olarak felsefi olarak çözülebilmiş bir şey değildir.
Biliyorsunuz bizim tarihimizde özgürlük, daha doğrusu
bizim ait olduğumuz medeniyet havzasında özgürlük
diye bir kavram yok. Namık Kemal, hürriyet sözcüğünü
Arapçadan alıp kullanıyor. Arapçada hürriyet köle olmakla ilgili ama modern anlamda Batılı özgürlük köle-efendi
ilişkisinin dışında başka türlü bir özgürlüğü gösteriyor. Özgürlüğün nasıl olacağına dair çok net bir şey yok.
Şu soru belki herkesin kendi kendine sorabileceği bir
soru: Siz bireysel olarak, ahlakın en temel şey odur ki,
kendinize davranılmasını istediğiniz gibi siz de başkasına
davranın. Siz özgürlüklerle güvenlik tehdidi ile karşı karşıya kaldığınızda, kendi kendiniz ya da sevdikleriniz için
ne bileyim şöyle dense, yüzde kaç ihtimalle, Taksim’de biz
buradan çıktıktan sonra 19:00’da Taksim’de bomba patlama ihtimali var? Yüzde kaç olursa sizin için özgürlük ve
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güvenlik denkleminde tercihlerinizi belirteceğiniz bir şey
noktası olur? Yüzde 10 mu, 90 mı, 50 mi, 60 mı? Buna neye
göre karar vereceğiz ve kim olacak? Dolayısıyla burada
bence hem teorik düzlemde bir sorun var, netleştirme sorunu, anlama ve anlamlandırma sorunu hem de pratikte
izafi tercihler bağlamında ve bu zannediyorum evrensel
bir olgu ve şu ülkeye, bu ülkeye, şu millete, bu millete ait
bir şey değil. Dolayısıyla en son unutmadan bunu söyleyeyim dedim, belki buradan yürüyebiliriz, bilmiyorum.
Diğer taraftan polis-asker dengesinde şöyle bir durum
var: Günümüzde küresel şiddet alanları ya da küresel
toplumsal şiddet düzleminde yaşanan değişiklik, yani işte
hibrit savaşlar, vesayet savaşları... IŞİD gibi terör örgütlerinin tehditleri, bir yandan bunlara bakıyorsunuz, bir kere
bu iç güvenlik-dış güvenlik konseptlerini ya da kavrayışlarını ciddi anlamda değiştiriyor. Bunun da önemi şu: Dış
güvenlik dediğinizde güvenlik meselesi. Siz ve düşmanınız arasında, yani düşman diye tanımladığınız bir ilişkidir.
Dolayısıyla düşmanı yok etmek üzerinden bakarsınız. Askerin meselesi budur. Askerin iç güvenlikte kullanılması
halleri de iç düşman tanımlamasından gelir. Günümüzde
ortaya çıkan bu yeni tehditler dolayısıyla ve yeni imkânlar
dolayısıyla, imkândan kastım da bu müdahaleler, ulus
devletlerin çözüldüğü noktada meseleye artık küresel baktığımız zaman sadece ulusal sınırlar içerisinde kalmıyorsunuz; terör aşabiliyor, göç aşabiliyor, bugünlerde alttan
alta Türkiye-Ermenistan’la ciddi anlamda sinyal veren bir
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nükleer santralden bahsediliyor. İşte bu tür şeylerle beraber ortaya şöyle bir durum çıkıyor: giderek polis askerleşiyor. Avrupa’da bir tek Fransa ve İtalya’da jandarma var,
bizde de var. Avrupa’daki bir kısım ülkeler jandarmaya
dönme ya da jandarma oluşturma eğilimine girdiler, çünkü
normal tehditleri; eski usul ya da bildiğimiz anladığımız
anlamda konvansiyonel kolluk gücüyle yerine getiremeyeceğini varsayıyorlar; şehirlerde bombalar patlıyor.
Diğer taraftan polisin askerleşmesinin yanında askerlerin de bir şekilde insan haklarına daha fazla dikkat eder
hale geldiğini gördük. Çünkü insan hakları ve özgürlükler
bugün hâlâ çok önemli ve umarız ki önemli kalmaya
devam eder ama her ulus devletin askerinin ulus aşırı
misyonlar yüklenmesi Birleşmiş Milletler çerçevesinde
yürütülen o görevlerde, misyonlarda, bir şekilde insan
hakları meselesine dikkat etmesi gerekiyor, çünkü onu
yapmadığı takdirde daha ciddi uluslararası hukuki sorunlar
çıkıyor. Irak savaşında görüldüğü ya da Somali’de ABD ve
Nato’nun müdahalelerinde görüldü. Şimdi böyle garip bir
durum var. O yüzden artık benim tahminim de, yaklaşımım
da, o yüzden dedim kavramlarımızı, kurumlarımızı ve
kuramlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Çünkü mevcut
kavramlarla durumu açıklayamaz haldeyiz artık ama bu
yeni kuramlar, kavramlar, nereden gelir, ne zaman gelir
bilmiyoruz.
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Doğan Bermek: Bununla bağlantılı çok yakında bir tartışma başladı. Yerel emniyet güçleri ve yerel istihbarat birimleri ülkelerdeki terörle mücadelede yetersiz kalıyor. Nato
diye bir örgüt var elimizde, enformasyonu doğru değerlendirebiliyor. Diyelim bu istihbarat teşkilatlarının tümünü
Nato üstlensin, yani bir çeşit ortak istihbarat teşkilatımız ve
ortak polis teşkilatımız olma yoluna gidelim mi-gitmeyelim
mi tartışması başladı Avrupa Topluluğu’nda. Siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Avrupa çapında galiba bu son
Suriyeli göçmen krizi ile beraber, bombalarla beraber -Paris, arkasından Brüksel- Avrupa’nın galiba nihayetinde bir
ortak güvenlik ve savunma politikası oluşturma noktasına
geldi deniyor. Avrupa zaten yüksek ve sert olan duvarlarını iyice yükseltip iyice tahkim etmeye devam ediyor. Yani
polisiye önlemlerle bu terör meselesi ne ölçüde başarılı olacak bunları göreceğiz. Şimdi gelmişken söyleyeyim,
içimde kalmasın. Ben bu terör olgusuna bir İstanbul’lu
olarak yaklaşmayı öneriyorum. Hırsıza kilit dayanmaz.
Üsküdar’da Kız Kulesi var. Sembolik olarak baktığımda
Kız Kulesi aslında teröre karşı İstanbul Ruhu’nun sembolü
gibi görüyorum. Eğer hikâye doğruysa, siz ne kadar uzaklaşsanız da eğer olacaksa gelir sizi Kız Kulesi’nde de bulur.
Bir İstanbullu olarak şimdi benim kendim için belirlediğim
dengeyi böyle koyuyorum. Eğer böyle bir şey olacaksa, bu
gelecek ve olacak. Tabii bile bile değil, yani hesaplı risk
almaktan söz ediyorum.
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Diğer yandan Avrupa’nın tahmin ediyorum bu göç meselesini kendi iç, mevcut problemlerinden bir şekilde dikkati
dağıtmak için de biraz kullandığı gibi bir düşünce var bende. Çok bilimsel bir bilgiye dayalı değil ama bu bir öngörü
olarak var. Çünkü gerek Fransa’nın, gerek diğer ülkeler;
Almanya hariç onun durumu biraz onlarından da belki
farklı, ama 1980’lerde İngiltere’nin yaptığı iktisadi dönüşümü yapamadılar ve orada ciddi toplumsal gerilimler var.
Bence bu göç meseleleri bu gerilimin sadece bir ayağı ve
galiba oraya doğru bir yönlendirme var gibi geliyor. Ama
tabii dediğim gibi bunlar sadece kanaatler düzeyinde.
Semir Eşki: Öncelikle Gülay Hanım ve Hikmet Bey’e
teşekkür etmek istiyorum, kendi adıma gerçekten
sunumlardan yararlandım. Ben tartışmayı biraz da güncel
siyasal bir tartışmaya bağlamak istiyorum; belki biraz
daha somut bir fayda da çıkarabiliriz buradan. Şimdi ülke
olarak bir anayasa yapma sürecine doğru ilerliyoruz,
yani toplumun bir kesimi erken filan dese de hükümet
doludizgin oraya doğru gidiyor; motivasyonu ne olursa
olsun. Ondan önce Hikmet Bey’in konusuna giriyor olsa
da ben Gülay Hanım’ın da görüşlerinim merak ediyorum,
soracağım sorularla ilgili. Şimdi hükümet demokratik bir
anayasa yapacağını söylüyor, isim güvencesini veriyor.
Muhalefet de “Hayır, biz demokratik bir anayasa yapacağına inanmıyoruz” diyor, kendi gerekçelerini sunuyor.
Hükümet ya da hükümete yakın kalemler, yani niye beklemiyorsunuz, niye evhamlısınız, hele çıksın bir anaysa,
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ondan sonra bir girin, kaçmayın sürekli [diyor]. Şimdi bu
noktada Türkiye’de hani buharlaşmadan bahsetti ya Hikmet Bey, buharlaşmanın ötesinde bir durum var, yani
hiçbir şeyin, hiçbir tartışmanın içinden çıkamıyoruz, her
tartışma ortada kalıyor, mesela bu tartışma da böyle, televizyon programlarını izliyoruz, bağlamak imkânsız. Şimdi
şuradan, yani özgürlük ve güvenlik dengesiyle ilgili ölçülerden bahsedildi.
Bu konuda örneğin şöyle bir ölçü olabilir mi? Eğer gerçekten demokratik bir anayasa yapılacaksa, henüz anayasa ortaya çıkmadan önce bu anayasanın yapılış sürecinin
demokratik olup olmadığına bakmak lazım. Anayasanın
yapılış süreci eğer gerçekten demokratikse, koşulları olgunlaştırılmışsa, bu anlamda bu anayasanın gerçekten demokratik saiklerle hazırlandığı ve oraya doğru gideceğini
varsayabiliriz. Hemen şu aşamada ölçü olarak bunu öne
sürebilir miyiz? Çatışmalı duruma, yani hükümetin öne
sürebileceği her türlü gerekçeye rağmen bugünkü koşullarda, tamam bir anayasa yapalım? Zaten hepimiz bunu
istiyoruz denilebilir mi?
Ölçü olarak: Öncelikle özgür bir tartışma ortamı yaratılmalı, yani ben anayasa ile ilgili neyi savunuyorsam, rahatlıkla örneğin çıkıp şurada Taksim’de bir masa açabilmeliyim, insanlarıma anlatmak istiyorum, elimde bir bildiri
ile dolaşmak istiyorum; bunun ortamını bana sağlayacak
mısınız? Türkiye’nin her tarafında bu tartışma ortamı sağ-
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lanabilir mi? Biz kalkıp örneğin başkanlık diktatörlüğe gidiyor, zaten Tayyip’in böyle bir derdi var dendiği zaman
hemen mesela hakaret davası açılmayacak mı? Kısacası bu
bir ölçü olabilir mi? Özgürlük ve güvenlik değerlendirmesi açısından ne kadar zorlanırsa zorlansın bugün bir ölçü
olarak bunu öne sürebilir miyiz?
Bu bir. İkincisi toplumun en geniş kesimleri, siyasal görüşü ne olursa olsun sağcı, solcu, İslamcı, AKP’li, CHP’li,
HDP’li fark etmez, vicdanlı bütün insanlar çok yüksek bir
sesle bunu ifade ederse günümüzde bu meşru bir tavır mıdır? Özgürlük ve güvenlik dengesi açısından gayet meşru
olarak karşılayabileceğimiz bir talep, bir istek olarak öne
çıkabilir mi?
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Talep olan ne?
Semir Eşki: Anayasa, talep şu: demokratik bir tartışma
süreci. Demokratik tartışma sürecinin olgunlaştırılmasını,
yapılmasını istiyoruz, hemen arkasından anayasa yapma
sürecinde hepimiz varız, istediğiniz her şeyi getirin tartışabiliriz, biz de kendi görüşlerimizi koyacağız. Bu sorularla
ilgili görüşlerinizi merak ediyorum, teşekkür ederim.
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Benim cevabım kısa
olacak, çok haklısınız, bütün çizdiğiniz çerçevede ama
bana artık çok ütopik geliyor. Ben çok karamsarım. Her
kurumda merkezileşme çok artmış durumda. Özellikle de
bu demokratikleşmeyi, demokratik süreci talep ettiğiniz

70

Güvenlik Kıskacında Demokratikleşmenin Sorunları

kesimin şu anda mecliste çoğunluğu olan kesim olduğunu
hatırlarsak ve Ankara’nın bütün belediyeler dâhil yerel yönetim sandığımız belediyeler dâhil bütün işleyişine, diğer
kurumların da hepsinin işleyişine müdahale ettiğini ve belirlediğini de düşünürsek bu bana çok ütopik geliyor gerçekten. En azından, özellikle son zamanlarda gördüğüm
herhangi bir müzakere ortamı bile yok. Kaldı ki bu uzun
soluklu bir süreç anayasa hazırlama süreci ve çok çatışan
çıkarlar ya da öncelikler var. Oturup bir konuşma ve müzakere eskiden var mıydı bilmiyorum ama…

Anayasa Yapılabileceğine İnanmıyorum
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Evet, kısa kısa gene birkaç yargı üzerinden söyleyeyim, gerek olursa açarız. Bir kere
Türkiye’de bu demokratik anayasa meselesinin ben yanlış kavramlaştırıldığı kanaatindeyim, Sivil anayasa derken kastedilen sivil siyasetin şemsiyesi altında, yapmaksa o çok açıklayıcı gelmiyor. Anayasa yapma süreçlerinin
1921, 1924 biraz daha farklı ama 1960 ve 1982 anayasalarına baktığımızda işin ekonomi politiğini görmeden
değerlendiremeyiz. O sınıfsal mekanizmaları görmeden
hangi kesimlerin tercihlerinin ne ölçüde yansıdığını hesaba katmadan askerler mi yaptı-siviller mi yaptı sorusu tek
başına hiç önemli değil. Anayasaları hep askerler yapıyor?
Neden hep askerler yapıyor sorusu zımnen yapmasınlar
tercihini yansıtan bir soru. Bence asker mi yapıyor-sivil
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mi yapıyor sorusundan ziyade soruyu şöyle sormak lazım.
Neden siviller anayasa yapamıyor? Neden bugüne kadar
yapamadılar? Cevabı belli ama bu toplantının konusu değil. Bu defaki girişimler için ise ben de Gülay hoca gibi
karamsarım, yapılamayacağını varsayıyorum. En azından
kısa vadede. Çünkü hatırlayın biz üç-beş sene önce 301.
Maddeyi değiştirmek istedik, 301’i bile değiştiremedik.
Tek bir maddeyi, 301’i bile değiştiremeyen bir toplumsal gerçeklikle karşı karşıyayız diyelim buna. Anayasa
meselesinde askerin yapması yukarıdan bir güç, birazcık
Hobbes’yan bir şeyle sizi uzlaşmaya zorlar. Bu şu demektir ama kendi haline bırakıldığında toplum kendi halinde
uzlaşamıyor.
Keşke söylendiği gibi ortak uzlaşıyla yeni bir anayasa yapılabilse. Ancak hep birlikte şahit oluyoruz daha birinci
maddede, yani anayasa neyi kapsayacak neyi kapsamayacakta anlaşamıyoruz. İlk dört madde, değişmez maddeler değişmez mi kalacak, dokunulacak mı? Daha burada
konuşmayı bile, bu tür şeylerde müzakere filan dediniz
ya, müzakerenin ilk şartı, ilk müzakere edilecek şey masada ne olacak, yani neyi müzakere edeceğimizi müzakere
etmeliyiz. Bir taraf “Ben bunu müzakere etmem” diyorsa
o zaman zaten müzakerenin sınırları bellidir, öbür tarafa “Hayır, bu müzakere edilmeden olmaz” dediği yerde
zaten müzakere başlayamaz, teknik olarak.. En önemli
problemimiz, kilit olan da şu: Biz kendimize ne diyeceğiz?
Toplumsal kimlik, kolektif kimlik meselesinde problemi-
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miz var. Bu kolektif kimliği sorunsalını aşabilirsek ondan
sonraki işin bölüşüm, paylaşım gibi iktisadi, ve haklar,
hürriyetler gibi siyasi meselelerine belki gelebilir sıra.
Daha toplumsal kimlik meselesini aşmış olmayı bir tarafa
bırakalım, konuşulamıyor bile.

Başkanlık Sistemi Gelirse AKP ve MHP Kolay
Kolay İktidar Yüzü Göremezler
Ben Müzakereci demokrasiden yanayım ya da ara müzakereci demokrasi...yani bu anlamda Habermas’çıyım
özellikle müzakereci demokrasinin babası ama müzakere
işlerinin o kadar da sorunu çözücü olmadığını varsayalım,
yani onun mekanizmalarını falan kurmak lazım, bu açıdan
ciddi bir problem var. Tartışılıyor mu? Orada da şüpheliyim. Siyaset pratiğinden çok iyi anlamayan bir bir akademisyenim, hemen her gün bu konu medyada tartışılıyor
demeçler görüşler ortalığa saçılıyor ama ben ama benim
örneğin MHP ve CHP’nin mesela başkanlık sistemini neden istemediğine dair bir fikrim yok. Ak Parti’nin neden
başkanlık sistemini istediğine dair de bir fikrim yok, anlatabiliyor muyum?
Çünkü söylemiyorlar. Ha, şunu çıkarabiliyorum: Başkanlık sistemi gelirse CHP de, MHP de parti olarak çok ciddi anlamda bir daha iktidar hayali kurmaları neredeyse
imkânsız, en azından kısa vadede. Ak Parti niye istiyor?
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Başkanlık isteği gerçekten bir kişi için mi? Yani o soğukkanlı tartışmaları yapamıyoruz. Bir örnek söyleyeyim,
aradaki fark gözüksün. 1990’larda İskoçya’nın bağımsızlık meselesi tartışılmaya başlandığında, ki üç-dört sene
tartışıldı bu konu, bağımsızlık yanlısı İskoç Milli Partisi’nin
kurucu başkanıyla BBC’nin bir mülakatında dinlemiştim.
Muhabir “Niye ayrılmak, bağımsız olmak istiyorsunuz”
diye sorunca Alex Salmond’du sanırım adı, cevaplamaya
başladı en sonunda iş şuraya geldi: “Bizim Kuzey Denizi’ndeki petroller ve doğal gaz, burası İskoçların, oradan
spot piyasaya gider o mallar” o zamanki fiyatları söyledi,
“Yılda 4 milyar sterlinlik petrol ve doğalgaz çıkar. Merkezi hükümet, Londra bunun 4 milyarını da alıyor, 2’sini
bize gönderiyor, 2’sini kendi başka yerlere dağıtıyor. Biz
bunun hepsini istiyoruz”. Benim nevrim döndü. Bir Türk
olarak bunu anlamam mümkün değildi çünkü. Allah Allah
nasıl olur? Yani bütün iş 2 milyar Pound için mi?!
Onun için bu tartışma meselelerinde nasıl ve neyin üzerinden tartışacağız? Kurumsal düzeyde bile gerçekten bileniniz varsa bana söylesin: Hangi parti neyi niçin istiyor?
Öbür taraftan da burada bu var, sizin yayın var, alternatifler şeyler; bir yandan da bunlar tartışılıyor ama galiba
herkes kendi gündemini söylüyor. Bir şeyler duyuluyor
ama dinlenmiyor galiba problem biraz orada.
Mustafa Paçal: Bir anekdotu paylaşmak istiyorum.
Ankara’da çok üst düzeyde sivil toplum kuruluşları diye
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kendini tanıtan Türkiye’nin çok tanıdığı kurumlarla ilgili
bir anayasa istişare toplantısı yapıyoruz. Bunun için de
konfederasyonlar var, işçi-memur konfederasyonlar var,
Barolar Birliği, Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumlar
var. Tartışma demokratik sivil bir anayasa tartışması ekseninde yürüyor. Şimdi biraz önce sivil bir anayasanın
toplumsal bir karşılığı olmadığı zaman sivil bir anayasa
demekle olmuyor dendi. Toplumun sivilliği üzerinden bir
sivil anayasaya gidilebilir diye bir şey söylerseniz, onun bir
mantığı oluyor. Peki, bu ülkedeki toplumun sivil olabilme
tarihi ya da gücü nereye kadar filan dendiği zaman işler
daha da Arap saçına dönebiliyor. Şimdi 1982 Anayasası’nın
102. maddesi var çok ünlü; kamu menfaati için kurulmuş
mesleki kuruluşlar; bunlar anayasanın güvencesi altında.
Bunların arasında Barolar var, Tabip Odaları var, Odalar
ve Borsalar Birliği var, Mimar Mühendis odaları var.
“Bu maddeyi anayasadan çıkarmak lazım” dedim ben,
“çünkü anayasa güvencesi altında kanun ve anayasa gücüyle oluşturulmuş bir kurum nasıl sivil olabilir ya da
buna nasıl bir sivil toplum kuruluşu diyebiliriz” deyince,
salon karmakarışık oldu. Zaten toplantı fazla da sürmedi,
şunun için bunu söylüyorum. Toplumun içerisinde güçlü
bir anayasa talebi varsa, bu siyaset kurumunu sarsar da,
yani bu medya üzerinden, başka başka etkinlikler üzerinden bu sarsar. Bu böyle olmadığı için anayasa ile ilgili bütün kurgular, bütün arayışlar, bütün tartışmalar daha
çok hükümet ve siyaset kurumu ekseninde sıkışıyor. Onu
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dışarıdan zorlayan ve o oyuna girmek isteyen, sözünü
söylemek isteyen, orada bir kurucu-etkileyici bir rol oynamak isteyen bir sivil toplum gücünün olmadığına tekabül
ediyor bu karamsarlıklar; öyle okumak lazım.
İfade özgürlüğü ile de ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir
ülke düşünün, “Adalet bakanı 1845 tane cumhurbaşkanına hakaretten bakanlık olarak izin verdi” diyor. Bunların bir mağduru da benim, o 1845’in bir mağduru da
benim. Yine bu 299 Türk Ceza Kanunu’nun, ondan önce
bir 301 tartışması, hoca söylediği için, onunla ilgili de
bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz bu tartışmalar Hrant
Dink’in öldürülmesi ve ondan önceki yargılama ile ilgili kamuoyu gündemine çok geldi. Avrupa Birliği-Türkiye
ilişkilerinin de gündemine geldi. Sonra 301’in yerine bu
299’u icat ettiler. 301’in içerisinde biliyorsunuz Türklüğe
hakaret gibi çok midesi geniş, anlaşılmayan düzenlemeler vardı. Bu 299. madde ile ilgili Can Dündar ve Erdem
Gül davasında Anayasa Mahkemesi oyunu biraz bozdu,
biraz sarstı. Dün ben mahkemedeydim. Tutuklama ile ilgili de konuşuyorlardı, avukatlar bekliyordu böyle bir şeyi
tutuklanabilir diye. Ben hepsini teselli ettim, böyle bir şey
çıkmaz, çıkmayacak diye. Belki beraat de verilebilir diye
söyledim moral vermek için söyledim, şunun için söyledim: İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliği nasıl olduysa öyle bir hâkim çıkıp 299’un anayasanın eşitlik
ilkesine aykırı olduğunu ve bu nedenle iptali ile ilgili
Anayasa Mahkemesi’ne gitti. Ayın 7’sinde, yani beş gün
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sonra Anayasa Mahkemesi bu maddenin iptali ile ilgili bir
oturum yapacak.
Fakat bu ara bir talihsiz iş oldu. Dünkü duruşmada biz
Cengiz Çandar ile iki mağdur olarak karşılaştık, Cengiz’in
de mahkemesi tam 7’sinde imiş, “Sen yandın” dedim! “Dua
et ki yargılama süreci devam edene kadar Anayasa Mahkemesi bir iptal kararı versin de hâkime de yetişsin, senin de davan düşsün!” Bunu bir önceki şeyle ilgili, kusura
bakmayın değerlendirme olarak söyledim. Aklıma takılan
şeyler var, onları paylaşıp sizin de değerlendirmelerinizi
almak istiyorum.
Sanki bu özgürlük-güvenlik dengesi bizim gibi ülkelerde güvenlik lehine daha bir güçlü, ağır basan bir şekilde
seyrediyor, daha fazla zamanımızı alıyor, daha uzun yıllara yayılıyor güvenlik ortamından çıkmamız, daha büyük
bütçeler harcamak zorunda kalıyoruz. İkiz Kuleler’e saldırılar çok önemli bir milat oluşturdu ABD’de. Onun öncesi soğuk savaşın 1990’da bitmesinin bütün bir globalde
güvenlik bütçelerine etkisi oldu, yani 1985’te Sovyetler’le
ABD’nin füzeler anlaşmasının bütün güvenlik bütçelerinde
olumlu etkileri oldu, bütçeler biraz daha aşağıya doğru
düştü, fakat İkiz Kuleler’den sonra sanki güvenlik ve özgürlük dengeleriyle ilgili bütün bütçelerde, güvenlik ve
özgürlük dengelerinde daha sarsıcı gündemler bence ortaya çıktı diye düşünüyorum. Böyle bir şeyin karşılığı var
diye düşünüyorum.
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Bizim gibi ülkelerde güvenlik-özgürlük dengesiyle ilgili
soru alanlarını yargı bağımsızlığının olmaması, ifade ve
düşünce özgürlüğündeki sınırlamalar, aynı zamanda basın özgürlüğündeki sınırlamalarla güvenlik politikalarının
karşısına çıkacak sivil araçların, sivil tepkilerin de azlığıyla
birlikte bakmak doğru olur mu acaba? O dengeyi kurmak
için sadece konjonktürün değişmesi değil, o konjonktürü izleyecek sivil tepkilerin basın üzerinden, sivil toplum
üzerinden, demokratikleşme üzerinden, yargı üzerinden
de politika yapıcıların üzerine doğru bir baskı oluşturması
da bir önemli faktör müdür?
Çünkü bir ülkede ne kadar yargı bağımsızlığı güçlüyse,
basın ve ifade özgürlüğü ne kadar güçlüyse, güvenlikçi
politikaların süresi ve bütçeleri daha kontrol edilebilir,
zaman içerisinde aşılabiliyor. Bunun Türkiye’deki ayağı
için acaba neler yapılabilir? Bu tarafı ile ilgili demokratikleşme başta olmak üzere başka neler yapılabilir yanına
dikkat çekmek istiyorum. Bir önemli konu da bu güvenlik
harcamalarıyla, bu güvenlik politikaları oluşturmaları arasında kurulan dengeler için kamu harcamalarındaki şeffaflığın daha öne çıkarılması konusunda ya da bununla ilgili
daha bildik bir evrensel başvuru ölçüsü var mı? Mesela “X”
bir ülkede, bu Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde de
olabilir, kamu harcamalarında, özellikle güvenlik harcamalarında şeffaflığı daha zorlayacak uluslararası bir kriter
var mı acaba? Teşekkür ederim.
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Meclis Bütçeleri ve Harcamaları Denetleyemiyor
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Ben kısaca bu son değindiklerinizi söyleyeyim. Şimdi mecliste, en azından şöyle
bir sahneyi gözümüzün önüne getirelim: Mecliste geçmiş
yıllarda bu Milli Savunma Bakanlığı bütçesi için çok söylenirdi, -şimdilerde diğer bütçelerde aynı sanki- Meclisteki
bütçe komisyonunda dahi herhangi bir görüşme-denetleme olmaz, bakanlık ne istiyorsa o belli sınırlar içerisinde hemen kabul edilir. Bu bile bizde bana şunun ölçüsü
gibi geliyor, bir parlamenter denetimin bile olmadığı,
yani parlamentonun işleyişi ona atfedilen görev açısından
düşünürsek hem partiler açısından hem kurumlar açısından
parlamentoda bile bir denetim olmadığını gösteriyor.
Kesin hesaplar Sayıştay raporları çok aksamış durumda.
Ayrıntıları Hikmet hoca bilir ama oralarda çok ciddi aksaklıklar var zaten ve böyle bir talep de yok, yani muhalefetin
de böyle bir talebi yok ya da bir denetlemesi yok, ilgisi
yok. Onun için, bunun en yapılabileceği demokratik ortam meclis iken orada böyle bir faaliyet olmayınca, diğer
taraftan daha az kurumsal, daha dağınık, daha kesintili
sivil toplum faaliyetleri ortamlarından bunu beklemek zor
ve haksız geliyor ya da dönem dönem çıkışlar oluyor ama
onun sürekliliği yok.
Avrupa Parlamentolar arası Birliği gibi bir kuruluş var.
Bu kuruluş kamu harcamalarının, parlamenterlerin kamu
bütçesini, gelirlerini ya da diğer kararlarını nasıl denetle-

Soru - Cevap

79

me görevleri yapabileceklerine ilişkin bir dolu el kitapları
yayınlıyor, toplantılar yapıyor. Türkiye’den de grup grup
katılıyorlar ama o tür bir faaliyetin yansımasını en azından
ben çok görmedim. Bazen soru önergeleri veriliyor sanıyorum. Ancak o zaman bakanlar tam rakam ve döküm getirmek zorundalar, rutin işleyişte öyle bir zorunluluk var.
O zaman da en azından muhalefet milletvekillerinin müthiş bir soru önergesi yağmuruna tutması gerekiyor ama
bizlerin de milletvekillerimizle bağımız hiç yok.
Bu sistemden ötürü olan bir şey. İngiltere’de öyle değil,
daha bölge temsiliyeti var sanıyorum, en azından arkadaşlarımdan biliyorum “Bak şurada şöyle yaptılar, milletvekilime yazacağım” dediği zaman ben düşüyordum, “Nasıl
senin milletvekilin mi var, ona mı yazacaksın, seni ciddiye alacak mı” diye. Onun için böyle bir zincirleme sistem
içinden baktığımızda o denetim kâğıt üstünde olsa bile
fiilen yok. İşte Sayıştay en azından yasayla görevli, ve de
çok şık binaları da var hatta Ankara’da, kaldı ki bunu talep
eden de yok; hepimiz dâhil. Bilmiyorum başka atladığım
nokta var mı?...
Hüseyin Çakır: Dünyada örnek var mı harcamalarla ilgili,
Türkiye’yi şeffaflığa zorlayacak uluslararası kurumlar, kuruluşlar?...
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Özellikle Avrupa
Birliği’ne uyum hazırlıklarının ve Birleşmiş Milletler’in yeni
getirdiği sistem Fonksiyonel Dağılım falan... Bu tür harca-
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ma ya da bu tür dökümlerle verileri izleme olanakları var
ama Birleşmiş Milletler kararları dâhil hepsinde şöyle iki
virgül arası ifade vardır: ilgili ülkenin özel koşullarına uyduğu takdirde, yani tam dayatmacı değildir. Bu kadın erkek eşitliği politikalarında da böyle, diğer iç-dış güvenlik
hepsi “ülkeler şu konuda anlaştılar ama ilgili ülkenin iç
çıkarları buna uygun ise”; bu da uluslararası bürokrasinin
ancak uzlaşabildiği nokta.
Mustafa Paçal: Avrupa Konseyi, Türkiye’ye “Kamu harcamalarıyla ilgili dosyayı müzakereye açmaya hazırız” dedi,
Türkiye hayır dedi, yani biz o süreci ivme; siz de bir bakarsanız….
Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen: Bakayım, ben izlememiştim hiç…
Mustafa Paçal: Çünkü hükümet buna hayır dedi, biz o
şeyi açacağımıza mali yükümlülüklerle ilgili daha sıradan
bir dosyanın müzakereye açılmasını öne çıkardılar. Oysa
ki bugün Avrupa Birliği gerek sosyal diyalog ve istihdam,
gerek kamu harcamalarıyla ilgili dosyaların hemen müzakereye açılmasına kendisi evet diyor ama Türkiye, Avrupa
Birliği ilişkilerine ivme kazandırma meselesini bir kenara
bırakmış, göç konusunda ne kadar para kaynak aktarılabilir; başka bir gündemle, çünkü bu sizin dediğiniz noktanın
kritik bir yanı, eğer o kamu harcamalarıyla ilgili, kamu ihale kurumuyla ilgili ki biliyorsunuz orada en az otuz kere
kanunu değiştirdiler, bütün kamu harcamaları bakanlığın
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emirlerine, talimatlarına tabi tutuldu. Sayıştay denetimlerini ortadan kaldırdılar ve raporları dâhi şeyi gelmiyor. Anayasanın en temel düzenlemesi olarak meclisin denetleme,
denetim hakkının kullandırılmasını de facto engellediler.
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Evet, galiba gene hem Türkiye,
bir de belki Türkiye dışı bir çerçeveden değişikliklerle ilgili bakabiliriz. Hepimiz gene biliyoruz klasik hak-özgürlük
meselesinde haklar ve özürlükler verilmez, alınır, çünkü
veriliyorsa tepeden, Türkiye’nin siyasal tarihi bunun örnekleriyle dolu ya da ifadeleriyle dolu. İşte yukarıdan aşağı verildiği zaman kıymeti olmaz, bugün veren yarın alır
deniyor; öyle de oldu; veriyor alıyor, geliyor, gidiyor.

Türkiye’de Değişikliği Kim Talep Eder
Dolayısıyla bu konuya çok konvansiyonel akıl yürütme
ile bakarsak, Türkiye’de özgürlükler alanının biraz daha
genişlemesini, daha özgürlükçü bir anayasa yapılmasını
ya da daha demokratik bir düzen kurulmasını kim talep
ediyor ya da talep var mı? Bu mesele galiba bizi şuraya götürüyor: Ta Osmanlı’dan beri söylenen ve benim de
doğru olduğuna kanaat getirdiğim bir görüş vardır, o da
şu: deniyor ki Türkiye’de iç dinamik yoktur. Bunu da Reşit Paşa’ya atfederler “Dünyada iki tane güç vardır, biri
aşağıdan biri yukarıdan gelir”, yani saltanatla ya da meşruiyetle, kralla neyse işte halkı kast ederek: Biri bizde çok
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baskıcıdır, öbürü de zaten nerede olduğu belli değil gibi
bir şey söylüyor, mealen söylüyorum. Geriye bir tek dış
dinamik kalıyor, işte Tanzimat ve sonrasının büyükelçiler
tartışmaları buradan çıkıyor. Ben bunu Cumhuriyet siyasal tarihi açısından da doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Türkiye’de bir değişikliği kim talep eder
dediğimizde, o sizin verdiğiniz sivil toplum mu-değil mi
örnekleri çok tartışılıyor ama koorparatist bir yapıdan söz
ediyoruz. Devletin yapısı zaten o şeyin içerisinde, kuruluş
felsefesi, bir tarafıyla böyle bir yanı var.
Avrupa Birliği belki yeni bir dinamik, son reformlarla Avrupa Birliği en büyük dinamik. Yeni dinamik tekrar belki Avrupa Birliği olabilir ama onun dışında biz bir şey
söyleyebilir miyiz? Galiba bu Batı demokrasileri, yine oradayken tecrübelerimden edindiğim bir şey var: Bir şeyin
olması için çıkarların, çatışma diyeyim hadi orada, çatışması gerekiyor. Batı modern siyaseti de aslında çatışmacı
temelde kurulur; bu toplumsal çatışmalardır, bireyler arası
çatışmadır ya da Marksist sınıfsal çatışma ama çatışmayı
esas kabul eden çatışmayı uzlaşı yoluyla, müzakere yoluyla, rasyonel bilmem neyle halledip oradan bir uzlaşı
çıkarmaktır bütün hikâye. Bizde galiba çıkarlar bu çıkarların arkasındaki toplumsal kesimler çok net tanımlanamıyor ya da bunlar arasında belli durumlarda birbiriyle kesişmeler yaşanıyor. Bu durumda sadece ekonomik-politik
çıkarlardan söz edemiyoruz, hele 1990 sonrası bu kimlik
politikaları üzerinden başka türlü özellikler de giriyor. İşte
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inançlar, kültürel kimlikler. Dolayısıyla böyle bir çok katmanlı ve katmanlar arasında geçişliliğin olduğu durumda
da çok sağlam taleplerle ortaya çıkan güçlü gruplar ortaya
çıkamıyor gibi geliyor bana. Uzlaşılamıyor. Yani Türkiye
hâlâ böyle çok parçalı, farklı katmanlarda toplumsal bir
yapıya sahip; ekonomi politik başka, kültürel yapı başka,
inanç düzeyi farklı falan. Bu aralarda kesişen durumlar da
devreye girince ortaya böyle homojen çıkar grupları çıkmıyor, dinamik çıkmıyor gibi gözüküyor.
Muharrem Uğurlu: Epeyce yol aldık, aldık ama aldığımız
yolda ortaya çıkan fotoğraf nedir? Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Sayın hocalarım ulusal konsepti aşan bir
düzeyden söz ediyorlar, bu dengenin uygun bir şekilde
ortaya çıkması, bu dengeye uygun bir anayasa ortaya çıkması için. Biz daha ulusal konsepte ulaşacak entelektüel
düzeye toplum olarak ulaşmış değiliz. Ulaşma noktasına
giderken geriye döndük. Ümmet konseptine dönüyoruz.
Doç. Dr. Hikmet Kırık: O da bir uzlaşma, keşke orada
da uzlaşsak!
Muharrem Uğurlu: Keşke olsa da uzlaşsak.
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Uzlaşabilsek ama uzlaşamıyoruz.
Muharrem Uğurlu: … bizi ikiye ayıran olaylardan birisi oluyor. Bülent Ulvi hocanın anayasa ile ilgili genel bir
değerlendirmesi vardı “Su bölümü çizgisini eğer tekne
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aşarsa, batar. Su bölümü çizgisi nedir? Su bölümü çizgisi
o anayasaya ihtiyaç duyan toplumun entelektüel düzeyidir” derdi hoca. Şimdi bizim toplum bu entelektüel düzeye
bile, kendimiz dahil, böyle söylerken halkı ayırıp aydını
ayırmıyorum, yani bizim aydınımız…
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Ayıralım ya…
Muharrem Uğurlu: Ayırmayalım hocam, ayırmayalım,
neyi ayıralım hocam? Bizim aydınımızla bizim halkımız
arasında bir fark yok. Şu açıdan fark yok. Bizim aydınımız
tarihçi ise eğer, kendi hipotezine uygun olanları materyal
olarak alır, kendi hipotezine uymayanı atar, yırtar atar. Bizim aydınımız böyle bir aydın hocam. Bu mantıktan entelektüel düzeye aydınımızın ulaştığını söyleyebilir miyiz?
Söyleyemeyiz ama yine de bu doğrultuda uğraşmamız
entelektüel düzeyimizi yükseltecektir; kişisel olarak da,
toplum olarak da yükseltecek, ümmete geri dönmeyecek,
ulus konseptini de aşacak bir entelektüel düzey için dua
edelim!
Doç. Dr. Hikmet Kırık: Muharrem hocamın çizdiği entelektüel ve aydına Gramsci “organik aydınlar” diyor. Organik aydınların dışında da aydınlar var, biz biraz onlara
bakmamız lazım…
Muharrem Uğurlu: Biraz uğraşmamız lazım.

Soru - Cevap

85

Hüseyin Çakır: Keyifli konferans oldu diye düşünüyorum. Düzenleyici kurumlar, Küyerel ve Friedrich Ebert
adına çok teşekkür ediyorum.
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