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Küyerel Düşünce Enstitüsü yılda üç sayı çıkacak ve her 
sayıda bir konu ele alınıp, konun uzmanlarının yazaca-

ğı ve her sayı editörlüğünü makale yazan birisi üstlenecek. 
Bu sayı için editörlük bana teklif edildi. 

Küyerel Düşün Nisan 2017’de, ilk sayı konusu “Türkiye’nin 
Rejim ve Sistem Sorunu” olarak belirlendi. Bu çok isabetli bir 
konu seçimiydi zira 16 Nisan Referandumu vesilesiyle bu 
kadim meselemiz tekrar gündeme geldi. 

Anlaşılan bu konu etrafında düşünmeye devam edeceğiz. 
1876’dan beri bizimle olan bu kadim meselenin, görünür 
gelecekte, toplumun büyük çoğunluğunu tatmin edecek bi-
çimde çözülebileceğinin işaretleri yok. 

1876’da ilk meclis açılıp, devletlûlar güç ve iktidar pay-
laşmak zorunda kaldıklarından beri, siyasal sistemde baskı-
daralma, açılma-kısmi özgürleşme gelgitleri yaşa-maktayız. 
Sözgelimi 1908 Pandora’nın Kutusu’nun açılması olarak gö-
rülecekse, 1913 Babıali baskınıyla başlayan süreç, devletçi 
bir refleksle kapanma olarak okunabilir. 2002-2007 için yine 
açılma diyeceksek, 2010 sonrası için sert bir baskı-daralma 
dönemi diyebiliriz. 

SuNuŞ
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Eğer bir genelleme yapacaksak, bu topraklarda iki para-
digma rekabet halinde: Birincisi, “Topluma, bireylere daha 
fazla hak ve özgürlük vermenin, devleti ve rejimi tehlikeye 
atacağına” inanan devletçi paradigma. Bu bakış, toplumdan 
korkuyor, ciddi bir varoluşsal güvensizlik üzerine oturuyor 
ve toplumu baskılayarak, kendi muhalefetini de yaratıyor. 
Tam bir kısır döngü. 

İkinci paradigma ise, baskı dönemlerine karşı mücadele 
edenlere eşlik ediyor; baskı dönemleri sona ermek zorunda 
kaldığında biraz çiçek açıyor ama kısa sürede toparlanarak 
iktidarlarını merkezileştiren (yeni) devletlular bu çiçekleri 
yolmaya başlıyorlar. Kısaca bu paradigma, “bireysel-top-
lumsal hak ve özgürlükleri genişletmenin, devleti ve rejimi 
kuvvetlendireceğine, rejime istikrar getireceğine” inanıyor. 
İlk paradigma siyasal gücü merkezileştirmeyi; yani tekçiliği, 
çare görürken, rakip paradigma, güç ve yetki bölüşmeyi ka-
dim siyasi meselelerimize çözüm olarak sunuyor. 16 Nisan 
2017 Referandumunda da bu iki paradigmanın yarıştığını ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. 

Küyerel Düşün’ün ilk sayısına destek veren yazarlar, yu-
karıda bahsettiğimiz ikinci paradigma ekseninden meselele-
re bakıyorlar. Hemfikir oldukları husus, güç ve yetki paylaş-
mayı içselleştiren, norm ve ardından hukuk haline getirilen 
bir dönüşüme ihtiyacımız olduğudur. Bunun için de sihirli 
kavramın, “yerinden yönetim reformu” olduğunda anlaş-
maktadırlar. 

Siyasal iktidarın topluma yayılmasının bugünkü yolu yet-
ki ve iktidarı yerel yönetimlerle paylaşmaktır. Böyle bir sis-
tem, eğer yargı, yasama ve yürütme arasında da kuvvetler 
ayrılığı prensip ve işleyişini yerleştirir, ilave denge ve fren 
mekanizmalarını oluşturursa, kadim meselelerimizin çözü-
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mü sağlanabilecektir. Ama en önemli şart, toplumu siyasal 
özne haline getirecek bir ölçek genişlemesi, yani yerinden 
yönetim reformudur. 

İşte o zaman farklılıklarımızı yok sayan değil tanıyan bir 
toplum sözleşmesi oluşturabiliriz. İşte o zaman yüz çiçek 
açar. Küyerel Düşün yazıların bu kadim arayışımız için fikir 
ve duygu vermesi dileğiyle…

Prof. Dr. YükSel Taşkın
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S ivil ve demokratik yeni bir anayasanın inşa sürecinin na-
sıl olması gerektiğini tartışmadan önce; anayasa hukuku 

bakımından Türkiye’nin 1921’den başlayarak bugüne kadar 
geçirdiği aşamaları, anayasaların hazırlanış süreçlerini, nite-
lik ve özelliklerini hatırlamakta yarar bulunmakta. 

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Türkiye’deki ulusal kurtuluş hareketi, yerel ve bölgesel 
kongrelerden başlayacak, Sivas Kongresi’nden geçecek ve 
nihayet BMM’nin toplanması suretiyle meşruluk ve hukuki-
lik niteliklerine sıkıca sahip çıkacaktı. Bu süreçte, Milli Mü-
cadele koşullarında oluşan yeni devlet ve iktidar düzenine 
ilişkin kuralları gösterecek yeni bir anayasa ihtiyacı belir-
ginleşmişti. İcra vekilleri heyetinin hazırladığı ve Teşkilat-ı 
Esasiye kanunu layihası başlığını koyduğu bir metin yeni 
anayasaya giden ilk somut adım oldu. 18 Eylül 1920 günü 

Doç. Dr. ümİT karDaş

1921’DEN BuGÜNE 
ANAYASAL VE HuKuKSAL 
SÜREÇ
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Meclis Genel Kuruluna sunulan bu metin anayasa tasarısı 
başlığını taşımakla birlikte içeriği bakımından yer yer bir 
hükmet programı niteliğindeydi. Zaten o tarihten günümüze 
bu belge halkçılık programı adıyla anılmıştır. Beyanname sol 
bir yaklaşıma sahipti. Bu, dönemin ve Bolşevik devriminin 
olduğu kadar meclis içindeki sol grupların da etkisini gös-
terir. Beyannamede, ülkenin nüfus unsurunu tanımlamada 
ilginç bir yön vardır. Halkçılık Programı gibi Beyanname de, 
bu unsuru Türkiye halkı şeklinde belirlemiştir. Bu niteleme 
dinsel bir karakter taşımadığı gibi, etnik bir anlam da ifade 
etmez. Her iki belge Türkiye halkı şeklindeki toparlayıcı te-
rimle, Mütareke sınırları içinde yaşayan ve etnik kökeni ne 
olursa olsun siyasal birlik ve bağımsızlık temelinde yeniden 
buluşan kitleleri bu siyasi ve coğrafi zemin birliği açısından 
tanımlamıştır. 

1921 Anayasası hazırlanış ve kabul özellikleri bakımından 
Osmanlı Türk anayasacılığının tek demokratik örneği olarak 
kabul edilir. 1876 Anayasası padişahın atadığı bir komisyon-
ca hazırlanmış bir ferman anayasa idi. 1909 değişikliklerinde 
de Heyet-i Ayan’ın payı ve Padişahın onayı gibi antidemok-
ratik ortaklar vardı. 1924 Anayasası, adaylıklarını ve millet-
vekilliklerini Mustafa Kemal’e borçlu kişilerden oluşan bir 
meclis tarafından yapılmış olacaktır. 1961 ve 1982 Anayasa-
ları ise askerî darbe ürünü olarak ortaya çıkacaktı. 

Esasları

20 Ocak 1921 tarihli ve 85 sayılı yasayla kabul olunan 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (TEK) 23 madde ve bir de Madde-i 
Münferide’den oluşan kısa bir çerçeve anayasa niteliğinde. 
Bunun başlıca nedenleri, Kanun-ı Esasi’nin TEK ile çelişme-
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yen hükümlerinin yürürlükte sayılması ve çeşitli eğilimlerin 
yarıştığı Meclis’te bir geçiş döneminin asgari ortak noktaları-
nın saptanmasıyla yetinme isteğidir. Gerçek bir anayasa sis-
teminden yoksun bulunan TEK, kişi hak ve özgürlükleri ile 
yargılama gibi temel anayasa konularını da düzenlememiştir. 
Bu konularda 1876 Kanun-ı Esasisi’nin düzenlemeleri geçerli 
oluyor böyle çift anayasalı bir döneme giriliyordu. 

Osmanlı imparatorluğunun var olduğu tarihte onun top-
rakları üzerinde çıkarılan TEK “Türkiye Devleti, Büyük Millet 
Meclisi tarafından idare olunur” derken yeni bir devletten, 
Türkiye Devleti’nden söz etmektedir. Osmanlı imparatorlu-
ğu, 30 Ekim 1922 tarihli BMM kararı ile resmen son bul-
muş olacaktır. Devlet adının Türk Devleti değil de, Türkiye 
Devleti olması anlamlıdır. Milli Mücadele esas olarak Türk 
olan ve olmayan unsurların antiemperyalist birliğini temsil 
ediyordu. Erzurum ve Sivas kongreleri belgeleri başta olmak 
üzere pek çok tarihsel kaynakta bu birlik zaman zaman “İs-
lam Ekseriyeti”, “Bil Cümle Anasır-ı İslamiye” gibi terimlerle 
de ifade olunmuştur. 

TEK’in bir başka devrimci özelliği egemenlik hakkı ko-
nusundadır. TEK’in “Hakimiyet bila kaydü şart milletindir” 
diye başlayan 1. maddesi, egemenlik hakkını monarktan 
alıp kayıtsız şartsız bir şekilde millete vermesi bakımın-
dan, Osmanlı-Türk anayasacılık tarihinde keskin bir dönüm 
noktasıdır. 1. madde şöyle devam etmektedir: “İdare usulü 
halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına 
müstenittir” TEK doğrudan ya da yarı doğrudan demokra-
siyi değil, temsili demokrasiyi benimsemiştir. BMM milletin 
yegane ve hakiki mümessilidir. Bu anayasada referandum 
ve meclisin feshi gibi kurumlara yer verilmemesi saf temsil 
anlayışından dolayıdır. 
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TEK, “İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve 
hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi’nde tecelli ve te-
merküz eder” hükmüyle kuvvetler birliği ilkesini açıkça be-
nimsemiştir. Böylece BMM, kuruculuk ve yasama yetkilerine 
ek olarak yürütme yetkisini de kuşanmıştır. Yürütme işlerini 
BMM hükümeti görmektedir. Meclisin kendi üyeleri arasın-
dan seçtiği vekiller aracılığıyla yürütme işlerini gördürmesi, 
bunları yönlendirmesi ve denetlemesi, gerektiğinde azledip 
yerlerine yenilerini seçebilmesi, kuvvetler birliği ve meclis 
hükümetinin tipik göstergeleridirler. Meclis hükümeti siste-
minde kural olarak devlet başkanlığı yoktur. 

Yargı konusu TEK tarafından ele alınmamıştır. Bu dönem-
de yargı yetkisini de meclise ait sayan bir görüş egemendi. 
İstiklâl Mahkemeleri’nin kuruluşu buna dayanıyordu. Üyele-
ri meclis tarafından ve mebuslar arasından seçilen bu mah-
kemeler, kuvvetler birliği ve meclis hükümeti siteminin bir 
gereği olarak sunulmuştu. Bütün yetkiler bir kez BMM’de 
toplanınca, artık ne padişaha, ne onun hükümetlerine ne de 
eski devlete gerek kalacaktı. Mustafa Kemal ve yakın çev-
resi, meclisin üstünlüğünü savunuyorlardı; çünkü bu yolla 
padişahın yerini alabilecek bir yürütme organı başkanına da 
ihtiyaç kalmıyordu. Mustafa Kemal’in muhalifleri de meclis 
üstünlüğünü savunmakta idi. Çünkü bunlar da bu yolla Mus-
tafa Kemal’in gücünü frenlemek, otoriterleşmesinden duy-
dukları korkuyu gidermek olanağını buluyorlardı. 

Yerinden Yönetim

24 maddelik kısa bir anayasa olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 
14 maddesini taşra yasalarına yani yerinden yönetim ve yerel 
yönetim ilkelerine ayırmıştır. Ülkenin adı olarak “Memalik-i 
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Osmaniyye” terimi yerine anavatan anlamına gelen Türkiye 
sözcüğü kullanılmıştır. 

Vilayet denen idari birim, tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip 
olarak düzenlenmiştir. Büyük Millet Meclisi’nin koyacağı ka-
nunlar çerçevesinde, sağlık, tarım, maarif, bayındırlık, evkaf, 
işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi vilayet şuralarının yet-
kisine bırakılmıştır. Ancak iç ve dış siyaset, adliye, askeriye ve 
şer’iyeye ilişkin konular, uluslararası ekonomik ilişkiler mer-
kezi yönetimin yetki alanı içindedir. Vilayet şuraları vilayet 
halkınca seçilen üyelerden oluşur. İdari birim olarak nahiyeler 
en küçük ve dolayısıyla halka en yakın idari birimlerdir. Nahi-
yeler de özerkliğe sahip tüzel kişilerdir. Nahiyenin bir şurası, 
bir idari heyeti, bir de müdürü vardır. Nahiye şurası üyeleri, 
doğrudan nahiye halkınca seçilir. Vilayet ve nahiye arasında 
yer alan kazalar, yalnızca idari ve inzibati birimler olup, tüzel 
kişiliğe sahip bulunmamaktaydılar. Kazanın başında bulunan 
kaymakam ise BMM hükümetince atanırdı. 

Görülüyor ki, Teşkilat-ı Esasi Kanunu sisteminde, yerin-
den yönetim aslî ve genel, merkezi yönetim ise sınırlı ve 
istisnaidir. Yerinden yönetimin kurumları seçimlerle oluşan 
organlar ve tüzel kişilikler olup, araçları ise icrai karar alabil-
me yetkileri ve özerk olmalarıdır. Nahiye yönetiminin dahi, 
mâli, iktisadi ve hatta yargısal yetkilerle donanması ve bu 
yönetimlerin seçimle oluşması, özerkliğin boyutları konu-
sunda bir fikir vermekte. Böylece, 1876 Kanun-i Esasi’sisin 
öngördüğü geleneksel merkeziyetçi sistem yerine yerinden 
yönetime ve özerkliklere ağırlık verilmiştir. 1924 Anayasası-
nın bu konuya getireceği düzenlemeler yine merkeziyetçili-
ğin canlandırılması anlamına gelecektir. 

Ancak, 1921 Anayasasının öngördüğü yerinden yöne-
tim kurumları ve mekanizmaları, uygulama alanı bulabilmiş 
değildir. Yerel yöneticilerin halk tarafından seçilmesi, iyi  
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karşılanmamıştır. ulusal iradenin, bildirdiği yer olarak mec-
lisi gören, her vilayetin veya her mıntıkanın özerk olması-
na karşı duran Mustafa Kemal, ağırlığını merkeziyetçilikten 
yana kullanmıştır. 

1924 Anayasası

1921 Anayasası, olağanüstü koşulların ürünü olan eksik ve 
yetersiz bir metindi. İki Anayasalı duruma da artık bir son 
verilmeliydi. İkinci BMM bir kurucu meclis değildi. Anayasa 
yapma işlevi ile seçilmiş bulunmuyordu. Ancak olağan bir 
meclisin yeni bir anayasa yapabileceği konusunda tartışma 
yoktu. Anayasaya ilişkin ilk çalışmalar Kanun-i Esasi Encü-
meni tarafından kendiliğinden başladı, bu encümen bir tasa-
rı hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna sundu. Meclis anaya-
sanın kabulü için toplantı yeter sayısı olan salt çoğunluğun 
üçte ikisinin kabul oyu vermesini gerekli ve yeterli saydı. 
Taslağın oluşturulmasında 4 yıllık birikim esas alınmış, ayrı-
ca Fransa 1875 Anayasal kanunu ile Lehistan (Polonya) 1921 
Anayasasından da yararlanılmıştır. Anayasa hazırlığı sonra-
sında öne sürülen ama kabul görmeyen iki önemli yenilik 
olmuştur. Bunlardan biri çift meclis sistemi, diğeri Cumhur-
başkanlığının güçlendirilmesi ile ilgilidir. TBMM üyelerinin 
çoğu adaylıklarını M. Kemal’e borçlu olmalarına karşın Cum-
hurbaşkanının yetkilerinin arttırılmasına karşı çıkmaları mec-
lisin kurumsal olarak nasıl bir değer taşıdığını göstermekte. 

Genel Esaslar

Anayasa madde 103/3’e göre Cumhuriyet ile ilgili anayasa 
hükmü özel koruma altına alınmış değiştirilemeyeceği hatta 
değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği kabul olunmuş-
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tur. Anayasanın 1. maddesine göre Türkiye devletinin bir 
cumhuriyet olduğu, 2. madde ile Türkiye devletinin dini 
Din-i İslam olarak belirtilmiştir. 3. maddeye göre hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik hakkının kullanılması 
bakımından ise 1921 Anayasasının yerel demokrasi çağrı-
şımları yaratan düzenlemesine yer verilmemiştir. 1921 Ana-
yasasında “İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bil-
fiil idare etmesi esasına müstenittir. ” düzenlemesi varken, 
24 anayasasında bu düzenlemeye yer verilmemiştir. Bunun 
sonucu olarak vilayet ve nahiye şuralarına da 24 anayasa-
sında yer verilmemiş, merkeziyetçilik yeniden öne çıkmış-
tır. Anayasaya göre, meclis yasama yetkisini bizzat, yürüt-
me yetkisini ise kendi seçtiği cumhurbaşkanı ve onun tayin 
ettiği icra vekilleri eliyle kullanır. Meclis, hükümeti her an 
denetleyebilir ve düşürebilir. 

Yasama

Yasama organı tek meclisli TBMM’dir. TBMM, özel yasaya 
göre seçilen mebuslardan oluşur. TBMM’nin görev ve yet-
kileri arasında sayılan iki konu özellik taşımaktadır. Bunlar 
ahkâm-ı şer’iyenin yerine getirilmesini sağlama ve yasaları 
yorumlama yetkileridir. Ahkâm-ı şer’iye’nin yerine getirilme-
sini sağlama görev ve yetkisi Kanun-i Esasi’de padişaha ta-
nınmıştı. 21 Anayasasında da bu hüküm bulunmaktaydı. Şu 
farkla ki, bu görev hem zamanın ihtiyaçlarına uygun kural-
larla sınırlanmış hem de bu görev halife-sultan gibi teokratik 
ve monarşik bir makamdan alınıp meclis gibi demokratik ve 
temsili bir organa verilmiştir. Meclisin yetkileri arasında gö-
rülen bir başka yenilik kanunları tefsir yani yorumlama yet-
kisidir. Kanun-i Esasi’de adliye ile ilgili yasaların yorumlan-
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ması yetkisi temyiz mahkemesine, idare ile ilgili olanlarınki 
ise Şura-i Devlete veren hükmünden sonra, TBMM’nin bu 
yetkileri kendi eline alışı, kuvvetler birliği ve meclis hükü-
meti sisteminin benimsenmesiyle ilgilidir ve yargının içtihat 
yaratma yetkisini kısıtlamaktadır. 

Yürütme

1924 Anayasası’nda yürütme erki de TBMM’ye aittir. Ancak, 
yasama yetkisini bizzat kullanan meclis, yürütme yetkisini 
kendi seçtiği cumhurbaşkanı ve onun atayacağı İcra vekilleri 
heyeti eliyle kullanır. Cumhurbaşkanı TBMM tarafından ve 
kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi (dört yıl) için se-
çilir. Cumhurbaşkanı devletin reisidir. Bu sıfatla özel tören-
lerde Meclis’e gerekli gördükçe de İcra Vekilleri Heyeti’ne 
başkanlık eder. Ancak, meclisteki tartışma ve görüşmelere 
katılamaz ve oy veremez. Cumhurbaşkanı, meclis tarafından 
kabul edilen kanunları on gün içerisinde ilân eder. Anayasa 
ve bütçe kanunları dışında, ilanını uygun görmediklerini bir 
kez daha görüşülmek üzere on gün içerisinde meclise geri 
gönderebilir. Meclisin kabul ettiği yasanın ilanı zorunludur. 
Cumhurbaşkanı siyasal bakımdan sorumsuz olup yetkilerini 
ancak başbakan ve ilgili bakanın katılımıyla kullanabilir. Bu 
kararlardan doğan sorumluluk ilgili bakana ve başbakana 
aittir. Bunlar parlamenter rejime özgü kurallardır. 

Cumhurbaşkanının sorumluluğu yalnız iki halde söz 
konusudur. Cumhurbaşkanı, vatan hainliği durumunda 
TBMM’ye karşı sorumludur. Hususat-ı şahsiyesinden dolayı 
sorumluluğuna gidilmek gerektiğinde de, yasama dokunul-
mazlığının kaldırılması hakkındaki usuller uygulanır. Sonuç-
ta cumhurbaşkanı, parlamenter sistem devlet başkanından 
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farksız bir konumdadır. 1924 Anayasası’nın Cumhurbaşka-
nı, 1921 anayasası sisteminde fiilen devlet başkanlığı yapan, 
Meclis başkanlığının yanı sıra İcra Vekilleri Heyeti’nin de do-
ğal başkanı olan, Meclis adına imza koymaya ve vekiller he-
yeti kararlarını onaylamaya yetkili sayılan kişiden daha güç-
lü değil, daha zayıf ve etkisiz bir konumdadır. Türkiye’nin 
birinci ve ikinci Cumhurbaşkanlarının siyasal hayattaki güç-
leri ve “şef” kimlikleri, 1924 Anayasası’ndan değil, siyasal 
hayatın ve dönemin özelliklerinden (Kurtuluş Savaşı mirası, 
karizma, tek parti, ordu desteği vb. ) doğmuştur. 

Hükümet, 1924 sisteminde yürütme işlerini yüklenmiş 
olan asıl kanattır. Oluşumu bakımından da Meclis’e bağlı 
olmaktan çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Meclis üyeleri arasından 
bir başvekil seçer ve başvekil de yine Meclis üyeleri ara-
sından vekilleri seçer ve cumhurbaşkanının onayına sunar. 
Ancak hükümet bir hafta içinde programını Meclis’e sunmak 
ve güvenoyu almak zorundadır. Görülüyor ki, yasama ve 
yürütme kuvvetlerinin birliği noktasından yola çıkmış olan 
Anayasa, İcra Vekilleri Heyeti’nin kurulmasını Meclise ait bir 
yetki olmaktan çıkarıp cumhurbaşkanı ve başvekile ait bir 
yetki haline getirmekle, 1923’ten beri netleşen parlamenter 
sisteme kayış çizgisini sürdürmüştür. Meclis, hükümet üze-
rindeki denetimini her an ve değişik yollardan sağlayabi-
lir: Soru, gensoru, meclis soruşturması, meclis araştırması. 
Nihayet, meclis, siyasal sorumluluk ilkesi gereği hükümeti 
denetleyip düşürmeye karar verebilir. Anayasada hem mec-
lis hükümeti sistemine hem de parlamenter sisteme özgü 
yönler bulunmaktadır. 
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Yargı

Anayasada yasama ve yürütmeden görev diye söz edilmiş-
ken, yargıya kuvvet denmesi bu organa güç kazandıran bir 
tercihtir. Yargı Meclisten ayrı ve bağımsız üstelik yetkisini 
yine millet namına kullanan bir organ konumuna getirilmiş-
tir. Hâkimler bağımsız ve her türlü müdahaleden azadedir. 
Meclis ve hükümet mahkeme kararlarını değiştiremez, erte-
leyemez, yerine getirilmesini engelleyemez. Hâkimler, yasa-
ların öngördüğü durumlar dışında azledilemez. Mahkeme-
lerde yargılama alenidir. Bu hükümler yargının yasama ve 
hükümet karşısında bağımsızlığını korumakla birlikte yete-
rince somut değildir. Düzenlemeler kanun koyucunun takdi-
rine bırakılmıştır. 61 Anayasası bu duruma çözüm getirmeye 
çalışacaktır. Bu anayasada tabii hâkim ilkesine yer verilmiştir. 

1924 sistemi yasaların anayasaya uygunluğunun yargı yo-
luyla denetlenmesi ilkesini kabul etmemiştir. İdari işlemlerin 
yargısal denetimi ise Şura-i Devlet’e bırakılmıştır. Gerek ana-
yasa yargısının kabul edilmeyişi gerek idari yargıya yürütme 
görevi başlığı altında yer verilmesi gerekse olağanüstü mah-
kemelere açık kapı bırakılması rejimin ideolojik ve politik 
amaçlarıyla yakından ilgili hususlardır. Mustafa Kemal, Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla 1 Mart 1924 tarihinden itibaren yargıyı 
tutuculuğa karşı ve reformların destekçisi bir güç olarak gör-
meyi istediğini açıklamaya başlamıştı. Ona göre yargı, yeni 
rejimin ve inkılâpların bekçisi olmalıydı. 

Kişi Hak ve Özgürlükleri

1921 Anayasası kişi hak ve özgürlüklerini düzenlememiş-
ti. 1924 Anayasası “Türklerin Hukuk Ammesi” başlığı altıda 
bu konuyu ele almıştır. Burada, hak ve özgürlüklerin felsefî 
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kökeni ile sınırları konusunda doğal hukukçu, liberal ve 
bireyci bir yaklaşım egemendir. Bölümün ilk maddesi (68. 
madde) bu anlayışın tipik bir ifadesidir:“Her Türk hür doğar, 
hür yaşar. Hürriyet, başkasına muzır olmayacak her türlü 
tasarrufta bulunmaktır. Hukuku tabiyeden olan hürriyetin 
herkes için hududu, başkalarının hududu hürriyetidir. Bu 
hudut ancak kanun marifetiyle tespit ve tayin edilir. ”

Görüldüğü gibi maddede özgürlüklerin sınırı olarak dev-
let, kamu ya da toplum çıkarları gibi kavramlara yer yoktur. 
1961 ve özellikle 1982 Anayasası’nda özgürlüklerin sınırlan-
ması konusundaki kavram bolluğu hesaba katılırsa, 24 ana-
yasasının liberal ve bireyci felsefesi daha iyi anlaşılır. Anayasa 
klasik ve bireysel hak ve özgürlüklerin hepsine yer vermiştir. 
Kanun önünde eşitlik ilkesi ile her türlü ayrıcalıkların yasak-
lanması en başta gelmiştir. “Anayasada hak ve özgürlüklerin 
öznesi olarak geçen Türk kimdir?” sorusuna 88. madde yanıt 
vermektedir: “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın 
vatandaşlık itibarı ile Türk ıtlak olunur. ” 

1924 Anayasasının ekonomik özellikleri açıktır. 1924 ana-
yasasının devleti müdahaleci ve sınırlayıcı değildir. 1 yıl önce 
yapılan İktisat Kongresinde alınan liberal ve özel teşebbüsçü 
kararların ruhu anayasaya da sinmiştir. Sosyal haklar konusu 
anayasada hemen hemen hiç ele alınmamış, devletin sosyal 
ödevlerine yer verilmemiştir. 

1961 anayasası 

Hazırlanması ve Kabulü

1961 anayasası, bir askeri darbenin ve bu darbeyi besleyen 
koşulların ürünüdür. Bu anayasa, askeri bir rejim ortamında 
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hazırlanmış, 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi ve seç-
kinci bir karakter taşıyan Temsilciler Meclisinden meydana 
gelen Kurucu Meclis tarafından hazırlanmıştır. Türkiye’de bir 
anayasanın kurucu meclis tarafından oluşturulması ve refe-
randuma sunulması ilktir. 61 anayasasının hazırlanması ve 
kabulünde 3 aşama vardır: ön tasarıların hazırlanması, ta-
sarıların kurucu meclis tarafından tartışılıp kabul edilmesi, 
halk oylaması. 

Milli Birlik Komitesi (MBK), yeni bir anayasa hazırlanma-
sı için İstanbul Hukuk Fakültesinden 7 kişiyi görevlendirdi. 
Bu bilim kurulu Ankara üniversitesinden de 3 üye alarak, 
ön tasarıyı hazırlayıp MBK’ya sundu. Temsilciler Meclisinin 
(TM) özelliği aydın ağırlıklı oluşu, genel oya dayalı bir eşit-
likçi temsilin öngörülmemiş olmasıydı. Bu çerçeve içinde 
DP ve çizgisinin temsiline olanak tanınmamıştı. Bu oluşum, 
demokratik teori ve anlayış açısından özürlüydü. Bu eşitsiz-
likte kısıtlayıcılık TM’nin CHP eğilimli bir kentli aydın üstün-
lüğüne sahne olmasını mümkün kılmıştır. Bunlar genelde, 
Atatürkçü, ilerici, sosyal eğilimli gruplar olarak yer almıştır. 
TM’nin kendi içinden seçtiği 20 kişilik Anayasa Komisyo-
nu, Anayasa tasarısını hazırlamıştır. Kurucu Meclis, 27 Mayıs 
1961 tarihinde son metni kabul etmiştir. Bu metin, 9 Temmuz 
1961 günü halk oylamasına sunuldu. Katılma oranı, %80 ‘in 
üstündeydi. Geçerli oyların %61, 5’i evet, %38, 5’i hayırdı. 

Genel seçim sonucu oluşan meclis göreve başlıyordu. 
Ancak, geçişin son aşamasında, parti liderleri 4 Eylül 1961 
tarihli ortak bildiriyi imzalayarak 27 Mayıs’ın meşruluğunu 
tanıma, Demokrat Parti zihniyetini sürdürmeme, Atatürk 
devrimlerini koruma, partizanlığı önleme, bölücü akımlara 
karşı koruma, dış politikada zararlı tartışma açmama gibi 
noktalarda ordu önünde söz vermek durumunda kalmışlar-
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dı. Genel seçimden sonra Adalet partisinin cumhurbaşkan-
lığı için aday göstermekten vazgeçmesi için baskı yapıldı. 
Cemal Gürsel bu sayede cumhurbaşkanı seçildi, hükümeti 
de İsmet İnönü kurdu. 

Esasları

61 Anayasası, o tarihe kadar yapılan anayasaların en uzunu-
dur. Kazuistik (ayrıntılı) düzenlemelerin çokluğu, tepki ana-
yasası nitelemesini doğuracaktır. Biçimsel açıdan iki yenilik 
vardır: başlangıç metni ve kenar başlıklar. Başlangıç metnin-
de direnme hakkından söz edilmiştir. 

Birey-Toplum 

61 Anayasası devleti kutsal sayacak olan 1982 Anayasasından 
farklı olarak, insan ve bireyi yüce değer saymakta ve toplu-
mun hak ve özgürlüklerini geliştirilmesini hedeflemekteydi. 
Anayasa klasik hak ve özgürlüklerin hepsini tanımıştı. Burada 
önemli olan bu hak ve özgürlükler karşısında devletin görevi 
esas olarak “dokunmama”, “karışmama”, “ihlal etmeme” gibi 
olumsuz ve pasif bir tutum almaktır. Bu hak ve özgürlüklerin 
öznesi kimdir? Hak ve özgürlüklerinin hemen hemen hepsin-
de, söze “herkes” diye girilmektedir. Dolayısıyla hak ve özgür-
lüklerin öznesi bireydir, insandır. 61 Anayasasının en önemli 
katkılarından biri, sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerinin 
yanı sıra, bu sosyal haklara yer vermiş olmasıdır. Temel hak 
ve hürriyetler Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak 
ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, kamu yararı, genel ahlak, 
kamu düzeni, milli güvenlik ve sosyal adalet gibi sebeplerden 
de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunulamaz. 
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Ayrıca Anayasada Üniversite ve TRT özerk kurumlar ola-
rak düzenlenmiştir. 

Devlet-İktidar

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. (m. 1) Bu anayasa 
hükmünün değiştirilmesi dahi teklif edilemez. (m. 9, 24 
Anayasası-m. 102) Yönetime gelişte irsiyet ve veraset yoktur. 
Seçim ve geçicilik söz konusudur. Ancak seçimle gelmenin 
istisnaları MBK üyeleri için konulan ömür boyu tabii sena-
törlük ve kontenjan senatörlüğüdür. 2. maddede cumhuriye-
tin nitelikleri şu şekilde belirtilmiştir. ” Türkiye Cumhuriyeti, 
insan haklarına, Başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya-
nan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. ” 
3. maddede devletin ülkesi ve milletiyle bir bütün olduğu 
belirtilerek tekçi ideolojiye vurgu yapılmıştır. 

24 Anayasasında 1937 yılında yapılan değişiklikle Anaya-
saya 6 ilke eklenirken “milliyetçilik” ilkesi de eklenmiş, 61 
Anayasasında bu ilke “milli” olarak değiştirilmiş, ancak 1982 
Anayasasında “Atatürk Milliyetçiliği” şekline dönüşmüştür. 
Anayasanın başlangıç metnine göre Atatürk ilkelerine bağ-
lılık esastır. 

Anayasa Mahkemesi, demokratik devlet konusunda üç 
temel ilke belirlemiştir. “Halk egemenliği”, “demokratik tem-
sil” ve “iktidarın el değiştirebilmesi”. 

Laiklik devletin ve dinin kurum olarak birbirlerinin ala-
nına girmemelerini, devletin bütün inançlar karşısında nötr 
kalmasını, devletin dininin olmamasını, inanç ve ibadet öz-
gürlüğünün sağlanmasını ifade eder. Ancak Kemalist Devrim 
ve laiklik anlayışı dini sadece devlet katından değil, toplum-
sal ilişkiler alanından da uzaklaştırıp vicdanlara ve birey-
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selliğe indirgemeyi amaçlayarak militan bir laiklik anlayışını 
geliştirmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumla da 
devletin dini yönlendirmesi ve araçsallaştırması durumu or-
taya çıkmıştır. DİB anayasal bir kurum haline getirilmiştir. 

Anayasanın Cumhuriyete yüklediği en yeni nitelik “sos-
yalliktir”. Sosyal adalet, sosyal haklar, devlete yüklenen sos-
yal ödevler, kalkınma planları gibi unsurlar bunu gösterir. 

Hukuk devleti, devletin hukuk üzerine kurulu olması, 
hukukla yönetilmesi, bütün işlemlerinin yargı denetimine 
açık olması, keyfiliğe karşıtı olması demek. Yargı denetimi-
nin işleyebilmesi için de hakim bağımsızlığı ve güvencesi 
ilkesinin hayat bulmasına bağlı. Anayasa Mahkemesi bu ko-
nuda üç temel unsur öngörmüştür. Yargı bağımsızlığı, etkili 
bir anayasa yargısı, etkili bir idari yargı. 

Yasama

TEK’ler döneminde milletin yegâne temsilcisi meclisti. 61 
Anayasası ise egemenliğin kullanılmasını birden çok organa 
tanımıştır. 4. maddeye göre millet egemenliğini yetkili organ-
lar eliyle kullanır. Bu organlar yasamanın yanında yürütme ve 
yargıdır. (kuvvetler ayrılığı) Yasama yetkisi TBMM’nindir. Bu 
yetki devredilemez. Yasama organı kendi içinde iki kanatlıdır. 
Millet Meclisi (MM) ve Cumhuriyet Senatosu (CS). Kanun-i 
Esasi döneminde de çift meclis vardı. Ancak 61 Anayasasıy-
la çoğunluk diktatörlüğü tehlikesini engelleyecek, ılımlılığı 
ve dengeyi sağlayacak seçkinlerden oluşan bir ikinci meclis 
amaçlanmıştı. Senatoya seçilebilmek için 40 yaşını doldurmuş 
ve yükseköğrenim görmüş olma koşulları aranmıştır. 

Yasa tasarı ve önerileri önce MM’de sonra Cumhuriyet 
Senatosun’da görüşülür. uyuşmazlık durumunda son söz 
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MM’nindir. Meclislerin denetim yetkisi eşit değildir. Gensoru, 
hükümete güvenoyu ya da güvensizlik oyu verme yetkileri 
sadece MM’ye tanınmıştır. Ayrıca yasaları yorumlama yetkisi 
yasamadan alınmış, Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir. 

Yürütme

Anayasa yasamadan “yetki” diye söz ederken, yürütmeyi 
“görev” olarak nitelemiştir. Bunda meclis üstünlüğü gelene-
ğinin etkisi ve yürütmeye duyulan güvensizliğin payı bulun-
maktadır. Ayrıca yürütmenin görevini kanunlar çerçevesinde 
yapacağı düzenlemesi de yürütmenin türev bir yetki olduğu-
nu göstermekte. Yürütmeyi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku-
rulu temsil eder. İdare yürütmenin alt başlığıdır. Anayasaya 
göre cumhurbaşkanı TBMM tarafından kendi üyeleri arasın-
da 7 yıl için seçilir. Seçilenin partisiyle ilişkisi kesilir. Yetkileri 
parlamenter rejimde olduğu kadar kısıtlıdır. Cumhuriyeti ve 
milletin birliğini temsil etmek, başbakan ve bakanlar kurulu-
nu atamak, gerekli gördüğünde kurula başkanlık etmek, ya-
bancı devletlere temsilciler göndermek, antlaşmaları onayla-
mak ve yayımlamak, yasaları bir kez daha görüşülmek üzere 
meclise göndermek, Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası 
açmak, kontenjan senatörü seçmek, MGK’ya başkanlık etme 
gibi yetkiler tanınmıştı. Cumhurbaşkanı ayrıca Bakanlar Ku-
rulunun 18 aylık bir süre içinde 3. defa güvensizlik oyuyla 
karşılaşması durumunda Başbakanın istemi üzerine Meclis 
başkanlarına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar vere-
bilirdi. Bu yetki fesih olmayıp, işletilmesi zor koşullara bağ-
lanmıştır. Cumhurbaşkanı, görevleriyle ilgili işlemlerinden 
sorumlu değildir. Cumhurbaşkanı sadece vatan hainliğiyle 
suçlanabilirdi. 
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Başbakan, cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasında 
atanır. Yenilik olarak başbakana meclis dışından da bakan 
atama yetkisi tanınmıştır. Bakanların cumhurbaşkanınca 
atanmasıyla Bakanlar Kurulu kurulmuş olur. Program oku-
nup, güvenoyu oylaması yapılır. Güvenoyu almış sayılmak 
için toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterlidir. 

Ordu ve sivil otorite ilişkisi bakımından anayasa özellik 
taşımakta. Sivil demokratik bir sistemde askeri güç sivil oto-
riteye tabidir. Anayasa buna önemli istisnalar getirmiştir. 60 
Askeri Müdahalesini yapmış olan MBK üyelerine Senato’da 
ömür boyu üyelik verilmiştir. Ayrıca askeri mahkemeler, di-
siplin mahkemeleri ve Askeri Yargıtay anayasal kurum ha-
line getirilmiştir. Askeri yargının yetki alanı sivilleri de bazı 
suçları nedeniyle kapsayacak biçimde geniş tutulmuştur. 
Bunun dışında yüksek rütbeli komutanlarla bakanları bir 
araya getiren, yarı askeri bir kurul Milli Güvenlik Kurulu 
(MGK) yaratılmış ve bu kurul anayasada Bakanlar Kurulu ile 
eş düzeyde yer almıştır. Bu kurumun anayasallaştırılmasında 
TSK’nin Bakanlar Kurulu’nu ve dolayısıyla siyaseti yönlen-
dirme imkanına sahip olması amacı bulunmaktadır. Bunun 
dışında Batılı demokrasilerde kural Genelkurmay Başkanı-
nın 60 öncesinde bizde de olduğu gibi seçimle gelen Milli 
Savunma Bakanına bağlı ve ona karşı sorumlu olması iken, 
Başbakana karşı sorumlu hale getirilmiştir. 

Sonuç olarak 61 Anayasası yasamaya belli bir üstünlük 
tanıyan bir parlamenter rejim öngörmüştür. (Yumuşak kuv-
vetler ayrılığı) Bu Anayasada demokratik ve özgürlükçü yak-
laşımı gölgeleyen unsur, askeri gücün yürütme erkine ortak 
edilmesidir. 
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Anayasanın Üstünlüğü İlkesi  
(İktidarın Sınırlanması) 

Anayasanın 8. maddesine göre Anayasa hükümleri yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri 
bağlar, kanunlar anayasaya aykırı olamaz, millet egemenliği-
ni, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle 
kullanır. 4. maddeye göre de hiçbir kimse veya organ kay-
nağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

Bu ilkenin bir sonucu Anayasanın katılığı ilkesidir. Ana-
yasa değişikliği TBMM üye tamsayısının en az üçte biri ta-
rafından yazıyla teklif edilebilir. Teklifler ivedilikle görüşü-
lemez. Kabul için meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının 
üçte iki çoğunluğunun oyu gerekir. Anayasa Mahkemesi, 
Anayasada 1971’de yapılan değişiklikten sonra anayasayı 
değiştiren yasaları sadece biçim yönünden denetleyebildiği 
halde, uygulamada esas yönünden de denetleyebilme yet-
kisini kendinde bulmuş, böylece anayasa değişikliklerinin 
Anayasanın özüne ve başlangıç felsefesine aykırı olamaya-
cağına hükmetmiştir. 

Hukuk Güvenliği ve Yargı

Anayasada düzenlenen hükümlerle kişilere hukuk güvenliği 
sağlanılmıştır. Bu yargısal güvenceler hak arama özgürlüğü, 
tabii yargı yolu, suçların ve cezaların kanuniliği ve kişisel-
liği, ispat hakkı gibi düzenlemelerdir. Bu güvencelerin di-
ğer önemli bir boyutu ise yargı yetkisinin Türk Milleti adına 
bağımsız mahkemelerce kullanılması, mahkemelerin bağım-
sızlığı, duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması ve 
bağımsızlığın güvencesi olarak yeni bir kurumun, Yüksek 
Hâkimler Kurulunun kurulması. 
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Hukuk güvenliği ve hukuk devleti açısından önemli bir 
husus ta hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, devletin 
bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine bağlanmış ol-
masıdır. Bu denetim üç alanda yerine getirilir. Danıştay ta-
rafından yapılan idari yargı denetimi, Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından yerine getirilen seçim yargısı denetimi ve yeni bir 
kurum olarak Anayasada yer alan Anayasa Mahkemesi tara-
fından yerine getirilen Anayasa yargısı denetimi. 

Anayasa ayrıca Başlangıç bölümünde “direnme hakkı”n-
dan da söz etmiştir. 

12 Mart 1971 Asker Muhtırası ve  
1971 ve 1973 Anayasa Değişiklikleri

İstikrarsızlık ve sivilleşememenin göstergelerinden biri “12 
Mart rejimi” denen ara dönemdir. TSK adına Genelkurmay 
Başkanı ve kuvvet komutanları tarafından 12 Mart 1971’de 
verilen “Muhtıra”da parlamento ve hükümetin tutumları yü-
zünden ülkenin anarşiye sürüklendiği, reformların yapılma-
dığı ve cumhuriyetin ağır bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu 
belirtiliyor, partiler üstü ve anarşiyi durdurup reformları ya-
pacak bir hükümetin kurulması isteniyor, bunlar yapılmadığı 
takdirde TSK’nın yönetime doğrudan el koyacağı bildirili-
yordu. 14 Ekim 1973 seçimlerine kadar süren bu ara rejim-
de, parlamento ve ordu destekli hükümetler görev yaptı. 
Parlamento ve partiler kapatılmamış olmakla birlikte aslında 
ülke sıkıyönetimle ve yarı-askeri bir rejimle yönetildi. 

1969 seçimlerine giderken AP bir anayasa ıslahat prog-
ramı hazırlamıştı. Adalet Partisi (AP) baştan beri söz ko-
nusu anayasayla ülkenin yönetilemeyeceği görüşündeydi. 
Yürütmenin güçlendirilmesini, parlamentonun daha kolay 
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çalışmasını, akademik özgürlüklerin sınırlanmasını, özerk 
kuruluşların yeniden düzenlenmesini, özgürlüklerin kötüye 
kullanılmasının önlenmesini istiyordu. Asker de gerek MGK 
toplantılarında gerekse “Genişletilmiş Komuta Konseyi”nde 
Anayasanın toplumun bünyesine uymadığı, fazla özgürlük-
çü olduğu belirtiliyor, sendikacılıktan ve idari yargıdan ya-
kınılıyordu. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, sosyal 
uyanmanın ekonomik gelişmeyi geçtiğini belirterek anaya-
sa değişikliği istiyordu. Nitekim ara rejimin başbakanı Nihat 
Erim de anayasanın ülke için lüks olduğunu belirtiyordu. Bu 
arada Genelkurmay’da anayasa değişikliği çalışmaları yapa-
cak olan bir “Planlama Grubu” oluşturuldu. 

Askerin istediği yönde değişiklikleri yapma konusunda 
AP ve Demokratik Parti gönüllüydüler. Ancak değişiklik için 
oyları yeterli değildi. CHP’nin İnönü önderliğindeki sağ ka-
nadı destek verirken, Bülent Ecevit önderliğindeki sol kanat 
pasifleştirildi. Böylece CHP’nin desteğiyle anayasa değişik-
likleri yapıldı. 

Önemli değişikliklerden biri asker kişilerle ilgili idari iş-
lemlerin yargısal denetiminin Danıştay’dan alınarak Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi adıyla oluşturulan yeni bir kurula 
verilmesidir. Böylece asker kişiler sivil ve tek idari yargı sis-
teminden kopartılmış, idari yargının bütünlüğü bozulmuş-
tur. (An. m. 140/son) Ayrıca sıkıyönetim ilanının koşulları 
kolaylaştırılmıştır. (An. m. 124/1) TSK’nin elindeki devlet 
mallarının normal ve aleni biçimde denetlenmesinden vaz-
geçilmiş, gizlilik esaslarına uygun düzenlemeler yapılması 
öngörülmüştür. 

Anayasanın askeri yargıyı düzenleyen 138. maddesinde 
yapılan değişiklikle sivillerin askeri mahkemelerde yargılan-
ma alanı genişletilmiştir. Değişiklikten önce askeri mahke-
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meler sivilleri ancak özel kanunda belirtilen askeri suçların-
dan dolayı yargılayabiliyorken, değişiklikle bunun yanı sıra 
sivillerin kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada 
veya kanunda gösterilen askeri mahallerde askerlere karşı 
işledikleri suçları da yargılar hale getiriliyorlardı. 

Bunun dışında MGK ile ilgili önemli değişiklikler ya-
pılmıştır. MGK’ya askeri kanattan “kuvvet temsilcileri” ka-
tılıyorken değişiklikle “kuvvet komutanları”nın katılması 
sağlanmış, maddedeki “yardımcılık etmek üzere” ibaresi 
kaldırılmış, ”bildirir” ibaresi “tavsiye eder” şekline sokularak 
MGK kararlarının yürütme üzerindeki etkisi arttırılmıştır. 

Anayasa yargısı alanında yapılan değişiklikle Anayasa 
Mahkemesinin anayasa değişikliklerini sadece biçim yönün-
den denetleyebileceği hükmü getirilmiştir. 

Anayasada yapılan değişikliklerle yasama geriletilerek yü-
rütme güçlendirilmiştir. Buna örnek olarak hükümete vergi 
kanunlarında değişiklik yapma yetkisinin verilmesi gösteri-
lebilir. (An. m. 61/ek fıkra) Diğer önemli bir yetki hükümete 
kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisi tanınması-
dır. (An. m. 64/2-6 ek fıkralar) 

61 Anayasasında özerk olarak düzenlenen ve Başbakan 
Erim tarafından “dükalıklar” olarak nitelenen Üniversite ve 
TRT gibi özerk kurumların özerkliklerini azaltıcı ya da orta-
dan kaldırıcı düzenlemeler de değişiklikler arasında yer aldı. 
Bu da yürütmenin güçlendirilmesi demekti. 

Asıl önemli olan temel hak ve özgürlükler alanında yapı-
lan değişikliklerdi. Bu değişiklikler devlet otoritesinin toplum 
ve kişi aleyhine büyümesi şeklinde oldu. 61 Anayasasının ilk 
şeklinde liberal anayasacılık anlayışına uygun olarak özgür-
lük kural, sınırlama ise istisna iken, 11. maddede yapılan 
değişiklikle bu anlayış tersine çevrilmiş oldu. Maddenin ilk 
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halinde başlık “Temel hakların özü” iken, değişiklikle buna 
ek olarak “… sınırlanması ve kötüye kullanılmaması” ibare-
si geldi. Ayrıca özgürlüklerin sınırlanmasında mevcut neden-
ler çoğaltılarak, ”Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlüğü”, ”milli güvenliğin gerektirdiği gizlilik” gibi muğlâk 
ve kaypak terimlere yer verildi. Anayasanın 26. maddesinde 
sınırlanmamış olan basın dışı araçlardan yararlanma hakkı 
yapılan değişiklikle dört nedenle sınırlanır hale getirildi. 

Memurların sendika kurabilmeleri (An. m. 46 ve 119), 
öğretim üyelerinin ve yardımcılarının siyasi partilere üye 
olabilmeleri (An. m. 120) imkânsız hale getirildi, küçük par-
tilerin siyasi ve hukuki alandaki etkinlikleri azaltıldı. Mesela 
küçük partilerin hazine yardımı alması engellendi (An. m. 
56/son-ek getirilmiş), Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası 
açma imkanı geri alındı. (An. m. 149) Bazı özgürlüklerin so-
mut olarak sona erdirilmesinde hakim şartı kaldırıldı, “gecik-
mesinde sakınca bulunan hallerde” idari makamlara, özgür-
lüklere müdahale yetkisi daha geniş bir şekilde tanındı. (An. 
m. 22/3, 29) Ayrıca 30. maddedeki gözaltı süreleri uzatıldı. 

Tüm bu geriye gidişlerin dışında olağanüstü mahkeme 
niteliği taşıyan Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin yasayla 
kurulabilmeleri imkânsız görüldüğünden bu mahkemelerin 
anayasa değişikliği yoluyla yaratılmaları yoluna gidildi. (An. 
m. 136) Bu nedenle de 32. maddenin başlığı “tabii yargı 
yolu” iken “ kanuni yargı yolu” olarak değiştirildi. 

12 Eylül 1980 ve 1982 Anayasasının Oluşumu

Bülent Tanör’ün tespitiyle anayasaların uygulanması sadece 
iktidar ve devletle ilintili değildir. Bireylerin ve örgütlü top-
lum kesimlerinin anayasanın sağladığı hak ve özgürlükleri 
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kullanmaları konusundaki ısrarları da anayasanın uygulan-
ması kavramı içinde yer alır. Bu anlamda anayasal imkânlar 
toplumun bir kesimi tarafından kullanılmıştır. Zaten kuvvet 
komutanlarıyla birlikte 12 Mart Muhtırasını veren Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç’ın “Sosyal uyanış, 
ekonomik gelişmenin önüne geçti” ve yine 12 Eylül askeri 
müdahalesinin lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ke-
nan Evren’in “ekonomik şanslar, sosyal yükümlülükle uğru-
na feda edildi” ya da “ anayasa bol bir elbise” şeklindeki tep-
kileri de bunu göstermektedir. Bu tepkilere ayrıca “devletin 
güçsüzleştirildiği” tezi de eklenmekteydi. 

Çoğunlukçu rejimin savunucusu olan AP, iktidar bölün-
mez teziyle kuvvetler ayrılığına ve özellikle de yargı deneti-
mine karşı bir tutum içindeydi. AP ve DP 1971-1973 Anayasa 
değişikliklerini yeterli bulmuyordu. Demirel’in başkanlığın-
da kurulan Milliyetçi Cephe hükümetleri kutuplaşmayı ve 
cepheleşmeyi arttırıyordu. Terör dayanılmaz boyutlara ulaş-
mıştı. Her gün 15-20 insan ölüyor, sokaklar çıkılamaz hale 
geliyordu. Parlamentoda cumhurbaşkanı seçimi kilitleniyor, 
rejim işlemez hale geliyordu. Demokrasi anlayışı ve ilkeleri 
üzerinde AP-CHP arasında bir mutabakat sağlanamayışı, ku-
rumların demokratik değer ve geleneklere sahip olmayışları, 
tarihsel alışkanlıklar parti içi demokrasinin yokluğu ve lider 
oligarşisi krize ve rejimin çöküşüne yol açıyordu. 

Anayasanın sonunu getirecek olan normal demokratik 
usuller değil, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi olacaktır. 
Askeri müdahalenin lideri Kenan Evren askeri darbeyi ger-
çekleştirirken, 61 Anayasasını sanık sandalyesine oturtuyor, 
anayasal kurumların terör karşısında zayıf kaldıklarını, dev-
letin savunulmadığını belirterek yeni anayasanın felsefesinin 
ne olacağının ipuçlarını da veriyordu. 
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Askeri müdahaleyi gerçekleştiren beş kuvvet komutanı ve 
lider durumundaki Genelkurmay Başkanı olmak üzere beş 
kişiden oluşan Milli Güvenlik Konseyi ülkenin yönetimini 
eline alarak yeni bir anayasa inşasına başlıyordu. MGK’nın 
çıkardığı 29 Haziran 1981 tarihli ve 2485 sayılı Kurucu Mec-
lis Teşkili Hakkında Kanun’a göre, Kurucu Meclis iki ayrı 
organdan oluşuyordu; MGK ve Danışma Meclisi (DM). Ya-
sama organı işlevi taşıyan DM’ nin, doğrudan yasa önerme 
yetkisinin yanı sıra, MGK’nın gönderdiği yasalar üzerinde 
değişiklik yapma yetkisi de vardı. Ancak kabul ettiği yasa 
ve kararların kesinleşmesi MGK’nın onayına bağlıydı. MGK 
ayrıca DM’nin tatilde olduğu sürelerde ve gerekli görülen 
hallerde yasama yetkisini doğrudan kullanabiliyordu. 

160 üyesi olan DM’nin üyeleri iki gruptan oluşuyordu. 
Her ilde vali o ilden DM’ye girecek üye sayısının üç katı 
sayıda aday saptıyor. MGK’nın bu adaylar arasından seçtiği 
120 üye DM’ye katılıyordu. İkinci grup, MGK’nın atadığı 40 
üyeydi. DM’ye üye olmak için, yükseköğrenim görmüş, 30 
yaşını bitirmiş ve 12 Eylül 1980’den önce herhangi bir siyasal 
partiye girmemiş olmak gerekiyordu. Ancak MGK’nın doğ-
rudan atadığı üyeler için yükseköğrenim kaydı yoktu. 

DM’nin önemli görevleri arasında, yeni bir anayasa ile si-
yasi partiler ve seçim yasalarının hazırlanması bulunuyordu. 
Meclis, 20 Kasım 1981’de iç tüzüğünü hazırladıktan sonra 
anayasa hazırlama çalışmalarına başladı. Yeni anayasanın 
hazırlanması için DM İstanbul üyesi olarak görev alan Ana-
yasa Hukukçusu Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı başkanlığında 15 
üyeden oluşan bir Anayasa Komisyonu oluşturuldu. 8 ay-
lık çalışma sonunda komisyonun hazırladığı anayasa tasarısı 
17 Temmuz 1982 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığı’na 
sunuldu. Meclis bu taslak üzerinde yaptığı görüşmelerden 
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sonra 23 Eylül 1982’de bir anayasa metni hazırladı. Bu ana-
yasa metni MGK’ya sunuldu. MGK’nın yaptığı değişiklikler-
den sonra 7 Kasım 1982’de halkoylamasına sunuldu ve % 8. 
63 “hayır” oyuna karşılık, % 91. 37 oranında “evet” oyu ile 
kabul edildi. Aynı oylamada Kenan Evren’in cumhurbaşkan-
lığı da oylanmış ve kabul edilmiş oldu. Anayasa’nın geçici 3. 
maddesi gereğince 6 Kasım 1983 genel seçimlerinden sonra 
yeni parlamentonun göreve başlaması ve başkanlık divanı-
nın 6 Aralık 1983’te oluşmasıyla MGK ve DM’nin hukuksal 
varlığı sona ermiştir. 

1982 Anayasasının Esasları

1982 Anayasası da ayrıntılı, kazuistik yöntemle hazırlanmış-
tır. Kamu yararının, kişilerin yararından önce geldiği düşün-
cesi ve anarşi kaygıları sebebiyle hak ve hürriyetlerde sınır-
lamalara gidilmiştir. Güçlü devlet, otoriter idare kavramları 
ön plana çıkarılmış, yürütme organı güçlendirilmiş, Cumhur-
başkanının yetkileri arttırılmış, daha az katılımcı bir demok-
rasi modeli benimsenmiştir. Dernek ve siyasi parti kapatma 
nedenleri muğlâk kriterlere bağlanmış böylece katılımcılık 
ve örgütlenme özgürlüğü bakımından sınırlamalar getirilmiş-
tir. 1961 Anayasasına tepki olarak otoriteyi arttırmak için kişi 
özgürlükleri sınırlandırılmıştır. Hak ve hürriyetlerin kötüye 
kullanılmasını düzenleyen 14. maddeye göre Anayasada yer 
alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına 
dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı 
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Muğlâk olma-
sı nedeniyle sübjektif uygulamalar yol açacak “Devletin ül-
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ibaresi getirilmiştir. 
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Türkiye’de 1924 Anayasasının “kuvvetler birliği ve görev-
ler ayrılığı”, 1961 Anayasasının ise “yumuşak kuvvetler ay-
rılığı” sistemini kabul ettiği, bu açıdan iki anayasa arasında 
önemli fark olduğu görüşü yaygındır. Aslında her iki halde 
de yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği 
Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmaktadır. Her iki anayasa 
idari işlemlerin mutlaka kanuna dayanması zorunluluğunu 
ve kanun olmayan yerde idarenin de olamayacağı ilkesini 
kabul etmiştir. Her iki anayasa yasama işlemlerine, yürütme 
işlemlerinden daha üstün bir hukuki güç tanımıştır. Aradaki 
fark 61 Anayasasında yürütmenin sadece bir “görev” olarak 
nitelendirilmiş olmasına karşılık 82 anayasasının yürütmeyi 
bir “yetki ve görev” olarak nitelendirmesidir. 1982 anaya-
sasına göre Cumhurbaşkanı’nın TBMM’yi gerektiğinde top-
lantıya çağırmak, kanunları tekrar görüşülmek üzere meclise 
iade etmek, kanunları yayınlamak, anayasa değişikliklerini 
halkoyuna sunmak, yüksek hâkimleri seçmek, anayasa yü-
rütme ile ilgili alanlarda bazı atamaları yapmak, belirli kişi-
lerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak gibi birtakım yet-
kileri bulunmaktadır. 1982 Anayasası, devletin başı olan ve 
bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini 
temsil eden Cumhurbaşkanının tarafsız olacağı, Anayasa’nın 
uygulanmasını ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu ça-
lışmasını gözeteceğini hükme bağlamaktadır. 

Cumhurbaşkanını objektif ve tarafsız konumundan alıp 
bir partinin taraflı unsuru haline getirmek çatışmaların ve 
gerilimlerin ülkesi olan Türkiye’de yapılabilecek en büyük 
hata olur. Demokrasi kültür ve bilincinin geliştiği Avrupa ül-
kelerinde dahi ister monarşik ister cumhuriyetçi demokrasi 
olsun, tarafsız, objektif, herkesi kucaklayabilecek ve hakem-
lik yapabilecek sembolik bir Kral, Kraliçe ya da cumhurbaş-
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kanı bulunmakta. Bu nedenle tarafsız cumhurbaşkanı istik-
rarın, barışın sağlanması ve siyasi birliğin temsili bakımından 
çok önemli. 

1924 anayasası tüzüklerden, 1961 anayasası tüzük ve 
yönetmeliklerden söz etmiş olup, 1961 anayasasında 1488 
sayılı kanunla yapılan değişiklikle yürütmenin düzenleyici 
işlemlerine kanun hükmünde kararnameler de eklenmiştir. 
1982 anayasası her üç düzenleyici işlem türüne de yer ver-
miştir. Görülüyor ki cumhuriyetin bütün anayasalarında yü-
rütme organına düzenleyici işlemler yapma yetkisi doğrudan 
doğruya anayasaca verilmiştir. 

Ayrıca, 82 Anayasasının yürütme alanında getirdiği bir 
başka yenilik, 119. maddede düzenlenen tabii afet ve ağır 
ekonomik bunalım nedeni ile ilanı öngörülen ‘Olağanüstü 
Hal’ ile yetinmeyerek, 120. maddede şiddet olaylarının yay-
gınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması ne-
denleri ile de ‘Olağanüstü Hal’ ilanına olanak tanımasıdır. 

1982 Anayasasının en çok tartışılan düzenlemelerden bi-
risi, Yüksek Öğretim Kurulunun anayasal bir kurum olarak 
merkezi bir konuma getirilmesidir. 

1982 Anayasası’nın en belirgin niteliği Atatürkçülüğe ver-
diği yer olmuştur. Atatürkçülük her türlü düşüncenin üstün-
de bir yol gösterici temel ilke olarak kabul edilmiş, Anaya-
sanın meşruluğu, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına, ilke ve 
devrimlerine bağlanmıştır. 

1961 Anayasası’ndan farklı bir yaklaşım gösteren bir hu-
sus 12. maddede düzenlenmiştir. Buna göre temel hak ve 
hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı 
ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Yine 61 Anayasa-
sından farklılık gösteren bir düzenleme de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin göreve başlarken yaptığı ant içmeyi 
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düzenleyen 81. maddede, 61 Anayasasının 77. maddesine 
göre, genişletilerek yapılmış ve yemin metnine “Atatürk 
ilke ve inkılâplarına bağlılık” ibaresi eklenmiştir. 

1982 Anayasasına yönelik yapılan en temel eleştiri bireye 
değil, devlete öncelik tanımasıdır. 

Yeni Anayasa İnşa Süreci ve İlkeler

1921 ve 1924 Anayasaları özel dönem ve koşulların düzen-
lemeleri olup, doğrudan BMM tarafından ilkelerde toplumsal 
mutabakat aranmadan oluşturulmuştur. 1961 ve 1982 anaya-
saları ise askeri darbeler sonucu, askeri darbeyi yapanlarca 
oluşturulan kurucu meclislere dayatmacı bir yöntemle yaptı-
rılmıştır. Sonuç olarak bugüne kadar yapılan anayasalar ilke-
lerde bir toplumsal mutabakat aranmadan yapılmış ve uygu-
lamada da başarısız kalmış metinlerdir. Temel paradigması ve 
ilkeleri geniş bir toplumsal mutabakatla oluşturulacak özgür-
lükçü, demokratik ve sivil ruhlu bir yeni anayasanın oluştu-
rulmasına ihtiyaç bulunmakta. Anayasalar toplumsal mutaba-
kat metinleridir. Bu toplumsal mutabakat, geniş bir toplumsal 
temsil niteliğine sahip bir kurulun anayasanın temel paradig-
ması ve ilkeleri üzerinde mutabakata varmasıyla sağlanmalı 
daha sonra uzmanlardan oluşan bir kurul teknik çalışmayla 
maddeleri yazmalıdır. Bu aşamalarda çalışmalar açık ve şeffaf 
olmalı, toplumun ve bireylerin katkısı sağlanmalıdır. 

Yeni anayasanın içeriği kadar oluşturulma sürecinde iz-
lenen yöntem de çok önemlidir. Yeni anayasanın ilke ve 
amaçlarının gerçekleştirilebilmesi geniş bir toplumsal muta-
bakatla oluşturulmasına bağlı. Yeni anayasa öyle bir yöntem-
le oluşturulmalıdır ki azınlıkta olan insanlar da “ bu benim 
anayasam” diyebilsinler. Madde yazımı teknik bir iş olup, 
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son aşamayı ifade eder. Ayrıca teknik maddeler üzerinde 
mutabakat sağlamak zordur. Oysa ilkeler üzerinde mutaba-
kat sağlamak daha kolaydır. 

Süreç Odaklı Demokratik Anayasacılık

Dünya anayasacılıkta 8. dalgayı yaşıyor. Soğuk Savaş döne-
minin sona ermesinin ardından son 30 yılda başta Varşova 
Paktı’ndan ayrılan ülkelerde 7. dalga olarak başlayan ana-
yasacılık hareketleri ile tarihsel sorunları çözmeye yönelik 
anayasa yapma süreçleri gerçekleşti. 8. dalga anayasacılık, 
Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde iç savaş koşul-
larından çıkmayı ve toplumsal barışı amaçlayan anayasa 
yapma süreçlerinde yaşandı. Bu anayasalar, toplum içindeki 
farklı kesimlerin barış içinde özgürlüklerden eşit olarak ya-
rarlanabilmelerinin ilkelerini müzakere süreciyle toplumsal 
mutabakat sonucu belirledikleri metinler oldular. Anayasala-
rın, herkesin özgürlüklerden eşit olarak yararlanabilmelerini 
kağıt üstünde olduğu kadar uygulamada da güvence altına 
alabilmesi için içeriklerinin hangi ilkelerden oluşacağı ve 
bu ilkelerin kurumsal olarak nasıl korunup destekleneceği 
önemlidir. Ancak bundan daha da önemlisi anayasanın nasıl 
bir yöntem ve süreçle inşa edildiğidir. Çünkü anayasaların 
nasıl yapıldığı toplumdaki çeşitli kesimlerin özgürlüklerini 
ciddi şekilde güvenceye alabilir ya da aksine baştan bunu 
imkânsız kılabilir. Bu nedenle anayasa inşa sürecinin çeşitli 
toplumsal katmanların katılımını mümkün kılacak şekilde ve 
önceden belirlenmiş sürede yürütülmesi ortaya çıkacak ana-
yasanın geniş halk kesimlerine dayalı olmasından doğacak 
olan meşruiyetini, kalıcılığını ve kendini unutturan bir ana-
yasa olmasını sağlayabilir. Bu aynı zamanda barışın güvence 
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altına alınmasının sağlanması demektir. Kimlikler, aidiyetler, 
inançlar, amaçlar ve değerler temelinde derinden kutuplaş-
ma yaşayan toplumlarda geniş katılımlı ve müzakere süreç-
li bir anayasa inşa sürecinin sağlanması yeni bir toplumsal 
sözleşmede uzun vadeli ve kalıcı bir mutabakatı mümkün 
kılabilir. 8. dalga anayasacılıkta ortak yaklaşım çoğunlukçu 
yöntem ve usullere itibar edilmeyişi aksine mümkün olan en 
geniş müzakere ve mutabakat düzlemini oluşturmak üzere 
gerekli olan katılımı sağlayan süreçleri kurumsallaştırmak ol-
muştur. Süreç odaklı anayasacılık yöntemini izleyen ülkeler, 
demokratik meşruiyeti en çok sağlayan ve uzun vadede de 
demokrasi ve barışı güvenceye alan anayasalar inşa edebil-
mişlerdir. Bu yöntemle anayasa inşa eden ülkeler arasında 
7. dalgadan Macaristan, 8. dalgadan Güney Afrika, Tayland, 
Brezilya, Nikaragua, Ruanda, Eritrea, uganda gösterilebilir. 

Sürecin Ortak Özellikleri 

Sürecin birinci unsuru halk tarafından anayasa inşa süreci 
için özel olarak seçilmiş bir kurucu meclisin oluşturulma-
sıdır. Bu meclisin üyelerinin halk tarafından seçiminde salt 
çoğunluğa dayalı seçim sistemi yerine nispi temsil sistemi-
nin kullanılmasına ve parti liderlerinin liste oluşturmamasına 
dikkat edilmiştir. Bu meclisin tüm toplum kesimlerini makul 
ölçüde temsil etmesine ve tüm kesimlerin eşit özgürlüklere 
sahip olduğu inancını dile getirebilecek nitelikte olmasına 
da özen gösterilmiştir. 

İkinci olarak süreçte toplum katmanlarının katılımına 
açık ve bu katılımı gerçekleştirecek yöntemlerle yapılmasını 
sağlayacak düzlemler ve kurumlar oluşturulmuştur. Böylece 
toplumsal katmanların katılımına açık bir müzakere süreci 
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işletilmiştir. Toplumsal katmanlarla birlikte liyakate dayalı 
olarak hukukçular ve akademisyenlerin de müzakere süre-
cine katılmaları sağlanmıştır. 

Sürecin İlkeleri 

1. Süreç “açık”, ”dürüst” ve “zamana yayılmış” olmalıdır. 2. 
Süreçte toplumsal dışlama olmamalıdır. 3. Toplumsal kat-
manlarla siyasi ve toplumsal aktörler arasındaki iletişim açık 
olmalıdır. 4. Müzakere süreci gerçek temsilci ve gruplara 
ve doğrudan bireylere ulaşarak gerçekleştirilmelidir. 5. Mü-
zakere, genel ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır. 6. Yerel ve 
bölgesel müzakere düzlemleri oluşturulmalıdır. 7. Kadınlar 
ağı oluşturarak sürece kadınların etkin bir şekilde katılımları 
sağlanmalıdır. 

Süreç Odaklı Anayasacılık Örnekleri 

Güney Afrika’da toplum anayasa inşa sürecine doğrudan ka-
tılmış, toplum süreç boyunca konuşmak ve tartışmak üzere 
harekete geçirilmiş, radyolar 11 farklı dilde yayın yapmış, 
okullar, kiliseler, il ve ilçe meclisleri, spor kulüpleri tartışma 
alanı haline getirilmiş, toplumla iletişim % 73 oranında sağ-
lanmış, açık tartışmalar yürütülürken toplumdan 1, 7 milyon 
dilekçe toplanmış, bu dilekçelerden 11. 000 kadar öneri çı-
karılmış, 90’lı yılların başlarında başlayan süreç anayasanın 
anayasa mahkemesinden onay almasıyla 1997 yılında sona 
ermiş, Mandela bu süreci şu sözlerle noktalamıştır. “Halk 
artık özgür olmakta özgür” Eritrea’de insan hakları uz-
manları kırsal alanda müzakere sürecini başlatmış, anayasa 
komisyonunun önerisi bölgesel, yerel düzlemlerde müzake-
re edilerek öneriler alınmış ve son metin oluşturulmuştur. 
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Tayland’da her ili temsilen gösterilen adaylardan parla-
mentonun seçtiği 76 üye ve uzmanlardan seçilen 23 üyeden 
oluşan 99 üyeli bir “Anayasa Taslağı Kurulu” oluşturulmuş, 
”Kadınlar Ağı” organizasyonu ile kadınların ATK’da temsilleri 
güvenceye alınmış, ATK’nın hazırladığı taslağı tartışmak üze-
re illerden gelen temsilciler bölgelerinde kamuya açık mü-
zakere süreçli toplantılar düzenlemiş, radyo ve televizyonlar 
müzakere sürecini desteklemişlerdir. Tayland tarihinde ilk 
kez toplumsal konular toplum tarafından derinlemesine ve 
açık olarak tartışılmış, müzakereler sonucu taslak ATK tara-
fından yeniden yazılmış, kurulca kabul edilerek parlamento-
ya gönderilmiş, parlamento anayasayı 27. 09. 1997 tarihinde 
kabul etmiştir. 

Nikaragua’da kurucu meclisin hazırladığı taslak 73 böl-
gede yapılan yerel meclis toplantılarında 100. 000 kişi ta-
rafından tartışılmış, sürece kadınlar etkin bir şekilde katıl-
mış, müzakere süreci radyo ve televizyonlarca yayımlanmış, 
öneriler tartışılarak ve uzlaştırılarak ikinci bir metin kabul 
edilmiştir. 

Brezilya’da toplumdan gelen 60. 000 kadar öneri komis-
yonlarca toplumda açık olarak müzakere edilmiştir. Fiji ve 
Kamboçya’da süreç kapalı, üstten belirleyici ve salt çoğun-
lukçu olarak gerçekleştiğinden başarılı olunamamıştır 

Söz konusu anayasa inşa süreçlerinde temel hak ve öz-
gürlükler tartışma konusu yapılmamış bu konuda evrensel 
demokratik standartlar referans alınmıştır. Özgürlüklerin 
sınırlandırılmasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden 
ileri gidildiği görülmüştür. 

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi Başkanı Pius Langa, 
koloni öncesi Afrika’nın hatırlanması gereken değerlerinden 
biri olan “ubuntu” dan söz ederek bu kavramın kökeninin 
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“insaniyete” yüksek bir değer yükleyen geleneksel Afrika 
toplumlarına dayandığını, Güney Afrika’da çoğunluğun di-
ğer kişilerle ilişkilerinde kişiliğini ve onurunu hissettiğini, 
bireyin kimliğinin ötekinin ve diğer toplulukların kimlik-
lerine saygı göstererek şekillendiğini, bu ilkenin insanlığı, 
insancıllığı ve insanların birbirleriyle bağlılığını kapsadığını 
belirtiyor. Güney Afrika’lı aktivist ve din adamı Desmond 
Tutu bu felsefeyi şöyle özetliyor. ” Ubuntu sadece sen insan 
olduğun için benim insan olduğumu söyler. Eğer ben senin 
insanlığını zayıflatırsam, kendi kendimi insanlıktan çıkar-
tırım. ” Bu Afrika felsefesi Güney Afrika geçici anayasasının 
son sözünde şöyle yer almış. ” Bu anayasanın benimsenme-
si, insan haklarının büyük ihlallerini, vahşi çatışmalarda 
insani prensiplerin ihlalini ve bir nefret, korku, suç, intikam 
mirasını meydana getiren geçmişin çatışmacı bölünmeleri-
ni aşmak için Güney Afrika’nın insanları bakımından gü-
venli bir temel oluşturmaktadır. Şimdi bunlar bir intikam 
değil anlayış ihtiyacı, bir misilleme değil ıslah ihtiyacı, zu-
lüm değil ubuntu ihtiyacı şeklinde ifade edilebilir. ” ubuntu 
yani bir anlamda insaniyet ve ötekinin ve diğer toplulukların 
kimliklerine saygı göstermek. Yeni anayasayı inşa ederken 
insaniyet ve insancıllık bize yol göstermelidir. Anayasacılıkta 
8. dalgayı yaratan ülkelerden hiçbiri Türkiye’den daha iyi 
koşullara sahip değil. Ülkemizde, toplum katmanlarında si-
yasi bilinç gelişmiş, özgürlük talebi artmıştır. Toplum sürece 
katılmadığı, açık, katılımcı, dürüst ve müzakereci bir yöntem 
izlenmediği takdirde çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik bir 
anayasa inşa etme şansımız kalmaz. Toplumsal barış umu-
dumuz kaybolur. 

Topluma “Yeni anayasa için söylediğin bir sözün ol-
sun, sen de bir iz bırak” “Özgürlük ve barış sorumluluktur, 
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sen de bu sorumluluğa katıl” ya da Güney Afrika’da yapılan 
çağrı gibi “Tarihe izinizi bıraktınız, şimdi sıra fikrinizi be-
lirtmekte” diyerek seslenebiliriz. 
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Son dönemde Demokratikleşme yazınında karamsar 
bulutlar dolaşıyor. “Demokratizm” diye ifade edebile-

ceğimiz, içerisinde farklı ekoller barındırsa da, demokra-
tikleşmenin küreselleşmesi konusunda iyimser bir beklen-
tisi olan duruş, her cepheden saldırı altında. Yeni dönemin 
gözde kavramları, “Melez Rejimler”, “İlliberal Demokrasi”, 
“Rekabetçi Otoriteryanizm” “Seçimli Otoriteryanizm”. Bu 
kavramlar, aslında demokratikleşmesi beklenen ülkelerde, 
otoriterliğin devamlılık gösterdiğini vurgulamaları bakımın-
dan benzeşiyorlar. Bu sınıflandırmayla tarif edilen ülkeler, 
henüz otoriter rejimler değiller, ama özellikle sağ popülist 
hareketlerin başlattıkları yeni dalga kalıcı olursa, demokratik 
ve otoriter unsurların gerilimli birlikteliği, otoriterlik lehine 
değişebilir. 

Ekonomist’in 2016 Demokrasi Endeksi’ne göre, 167 ül-
keden 40’ı yani yüzde 24’ü Melez Rejim sınıfında değerlen-
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diriliyor.1 Türkiye de bunlardan birisi. Otoriter Rejimlerin 
sayısıysa 51. 2008’de Melez Rejimlerin sayısı 36, Otoriter Re-
jimlerin sayısıysa yine 51 olarak hesaplanmıştı.2 Bu da de-
mektir ki 2008’den bu yana Melez Rejimlerin sayısı artmış. 
Tam Demokrasi veya Kusurlu Demokrasilerden, Melez Re-
jimlere doğru bir yönelim olmuş. 

Son dönemde yükselişe geçen sağ popülist dalganın 
etkilerini anımsamak da yararlı olabilir. Rusya’da Putin’in 
1999’dan sonra ivme kazanan otoriter yönetimi, Macaristan’da 
Viktor Orban’ın 2010 yılında güçlü bir şekilde iktidara ge-
lişi, Türkiye’de AK Parti’nin 2011’den sonra otoriterleşme-
si, Hindistan’da Narendra Modi’nin Başbakanlığıyla 2014’te 
başlayan süreç, Polonya’da Hukuk ve Adalet Partisi’nin 2015 
yılında iktidara gelmesi, Filipinler’de Rodrigo Duterte’nin 
2016’da başkan seçilmesi, sağ popülist dalganın son dönem-
deki örnekleri olarak öne çıkmakta. 

Sağ popülist dalganın başka önemli göstergeleri de var: 
Britanya’da 2016’da yapılan “Brexit” Referandumunda yüzde 
52’nin AB’den ayrılmayı onaylaması, AB açısından çok ciddi 
bir darbe oldu. Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
aşırı sağcı Özgürlük Partisi adayı Norbert Hofer, seçimleri 
kazanmaya çok yaklaştı. 2016’da yapılan seçimlerde Yeşiller 
adayı Alexander Van Der Bellen kıl payı da olsa kazandı. 
Avusturya’da ilginç olan koalisyon ortakları merkez sağ ve 
merkez sol partilerin bu seçimde varlık gösterememeleriydi. 
Yine Fransa’da Marinne Le Pen’in, Başkanlık seçimlerinde 
ciddi şansının olacağı yönündeki seçim anketleri de burada 

1 Economist Intelligence unit, Democracy Index 2016, http://www. eiu. 
com/public/topical_report. aspx?campaignid=DemocracyIndex2016 

2 Democracy Index 2016, https://graphics. eiu. com/PDF/Democracy%20
Index%202008. pdf
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anımsanmalı. Sağ popülizmin en büyük çıkışını yine 2016’da 
Dondald Trump’la yaptığı çok açık. Emlak milyarderi popü-
list Trump’ın 2016’da başkan seçilmesi üzerine, Ekonomist 
Demokrasi Endeksi’nde ABD Tam Demokrasiden, Kusurlu 
(flawed) Demokrasi kategorisine indirildi. 

Trump’ın içe kapanmacı (izolasyonist) bir doktrini hayata 
geçirmesi durumunda küresel dengelerde ulus-devletçi (na-
tion-statist) bir izolasyonizmin meşruiyetinin artacağı öngö-
rülebilir. İzolasyonizmin söz konusu ülkelerdeki demokratik 
güçleri zora soktuğu artık çok iyi bilinen bir gerçek. Böyle 
bir dünyaya en hazırlıklı ülkelerin Rusya ve Çin oldukları 
çok açık. Bu yönelim, Erdoğan ve Orban gibi liderleri de 
rahatlatabilir mi? İşte bu soru ciddi akademik-entelektüel tar-
tışmaların, çalışmaların konusu olmalı. Bu yazıda söz konu-
su süreçlerin kalıcılaşmasının, genel olarak melez ve otoriter 
rejimlere özel olarak da Türkiye’ye etkilerine yoğunlaşmaya 
çalışacağız. 

Demokratizmin Gerileyişi

Demokratizmin kabaca sağ ve sol versiyonları mevcut. Bu 
sadece Liberalizme özgü bir iyimserlik değil. Bir zamanlar 
Fransis Fukuyama’nın Tarihin Sonu tezine özgü bu iyim-
serlik, bizzat Fukuyama tarafından eleştirilip bir kenara bı-
rakıldı. Anımsanırsa Fukuyama, 1989’de yayımladığı Tari-
hin Sonu makalesiyle, Reel Sosyalizmin çöküşüyle Liberal 
Demokrasi’nin ve serbest piyasacı Kapitalizmin zaferini ilan 
etmişti.3

3 Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan (Çev. Zülfü Dicleli), Pro-
fil Yayıncılık, 2011. 
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Fukuyama daha sonraki çalışmalarında, kültür ve mil-
liyetçilik gibi meseleleri fazlasıyla ikincilleştirdiğini kabul 
edecekti.4 Sahiden de etkisizleştiğine inanılan milliyetçiliğin 
geri dönüşü, daha sonra da “Tanrı’nı intikamı” diye ifade 
edilen dini-politik hareketlerin güçlenişleri, Tarihin Sonu te-
zine yansıyan aceleciliği yanlışlamış oldu. Fukuyama’nın II. 
Bush yönetimini destekleyen Neo-Con’lara yaklaşması, as-
lında bir itiraf olarak da alınabilir. Klasik emperyalist araçlar 
olmadan veya “hegemon devletin” aktif müdahilliği devreye 
girmeden küresel hegemonyanın muhafaza edilemeyeceği-
ne dair bir ön kabul, Neo-Con’ları ortaklaştırmaktaydı. Bu 
da Fukuyama’nın bir zamanlar olumladığı “kendiliğindenli-
ğin” gerçekleşmesinin zorluğunu kısa sürede kabullendiğini 
gösterir. Fukuyama, daha sonra Bush politikalarını şiddetle 
eleştirerek Obama’ya destek verdi. 

Fukuyama bugünlerde Trump’ın izolasyonist bir dokt-
rin geliştirmesinin, ABD’ye asıl gücünü veren küreselleşme 
sürecini inkâr etmek anlamına gelebilecek büyük bir hata 
olacağını savunuyor.5 Fukuyama, enerjik demokratik çoğun-
luklara dayalı popülist milliyetçiliklerin başlatabileceği yeni 
bir dönemin, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasına benzer 
önemde dönüştürücü olabileceği endişesini paylaşıyor.6 Fu-
kuyama, Liberal Dünya Düzeninin son derece başarılı so-
nuçlar verdiğini iddia ediyor: 1970’lerden 2008 krizine kadar 
küresel mallar ve hizmetlerin dört kat büyüdüğünü, bunun 

4 Francis Fukyama, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Arttırılması, (Çev. 
Ahmet Buğdaycı) İş Bankası Kültür Yayınları, 1998. 

5 Francis Fukuyama, “uS against the World? Trump’s America and New 
Global Order?” Financial Times, November 11, 2016, https://www. ft. 
com/content/6a43cf54-a75d-11e6-8b69-02899e8bd9d1

6 Agy. 
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Çin’den Latin Amerika’ya yüzlerce milyon insanı yoksulluk-
tan çıkardığını savunuyor. 

Fukuyama’ya göre 2008 Krizi, bu sürecin asıl kaybeden-
lerini net biçimde ortaya koyuyor: Geleneksel İşçi Sınıfı. Asıl 
soru popülizmin 2016’da neden patlak verdiği değil, neden 
daha önce patlamadığıdır. Cumhuriyetçi Parti, küreselleşme-
den muazzam karlar elde eden büyük iş dünyasının parti-
siyken, Demokratlar da, kimlik siyasetinin partisi haline ge-
lerek, Kadınlar, Afrika kökenli Amerikalılar, Latin kökenliler, 
Çevreciler, LGBT topluluklarının ittifakına dönüşerek iktisa-
di konulardan uzağa savrulmuştu. 

Amerikan solunun işçi sınıfını temsil etmeyi başaramama-
sı, Avrupa’da da yaşanmış, Blairci Üçüncü Yol ve Almanya’da 
Schröder’in SPD iktidarındaki politikaları, küreselleşmeyle 
barışık bir sosyal demokrasi yaratmıştı. Fukuyama sağ po-
pülizmlerin yükselişini solun başarısızlığıyla açıklıyor. 

Fukuyama’nın vurguladığı önemli bir başka husus da, 
artık sınıfsal yapıyı belirleyen en önemli göstergenin eği-
tim durumu olmasıydı. Buradan bakınca ABD’de sahil böl-
gelerinde Demokratlar kuvvetliyken, kırsal alanda, küçük 
kentlerde ve geleneksel mavi yakalı işçiler arasında Trump 
popülizminin etkin olması şaşırtıcı değildi. Aynı şey bir za-
manlar Komünistlere oy veren, bugün seçim olsa Marinne Le 
Pen’i destekleyecek Fransız işçileri için de geçerli. Brexit’in 
oy tabanı için de bu genellemeler yapılabilir: Kırsalın, yaş-
lıların ve geleneksel işçi sınıfının intikamı. Macaristan’da 
Orban’ın Budapeşte hariç kırsalda büyük etkinlik kurması, 
Avusturya’da Viyana’nın dışına çıktıkça Özgürlük Partisi’nin 
oylarının artması, Türkiye’de Erdoğan’ın sahillerde azalan et-
kisi, ama büyük kent varoşlarında ve kırsal bölgelerde ciddi 
güç sahibi olması, yeni sürecin siyasal bölünmelerine dair 
tanımlanabilir örüntüler (pattern) ortaya çıktığını gösteriyor. 
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“Liberal/sol eğilimli sahiller” vurgusunun çok farklı yerle-
re uyarlanabilmesi de enteresan. Tunus’ta da sahillere yak-
laştıkça seküler partilerin oyu artıyor. Mısır’da Nil kenarında-
ki ve Kuzey’deki ve Kızıl Deniz kenarındaki şehirler, seküler 
partilere oy verirken, güneye, “Derin Mısır” kırsalına indikçe 
İslamcı oylar artıyor. 

Sağ popülizmlerin yükselişleri ne kadar kalıcı? Küresel-
leşme süreçlerini kabaca iktisadi, politik ve kültürel küre-
selleşme olarak bölümlersek, bu yeni dalga söz konusu üç 
sürece hangi biçimlerde etki edebilir? Bu sorulara yanıt ver-
mek adına önce sağ popülist dalga içerisindeki farklılıkla-
rı önemseyen bir analiz tarzı benimsemeliyiz. Benzerlikleri 
tekrarlamak popüler olsa da, farklılıkları es geçmemek çok 
önemli olabilir. 

Türkiye’deki otoriterleşme, hangi ülkelerle daha fazla 
benzerlik arz etmektedir? Rusya, Macaristan ve Polonya, 
bazı özellikleri bakımından Türkiye’yi andırmaktadırlar. Söz-
gelimi Avrupa-şüpheciliği veya sert anti-komünist gelenek-
ler bakımından, Türkiye, Macaristan ve Polonya’ya benzerlik 
göstermektedir. Rusya ile benzerlik ise emperyal geçmişin 
yarattığı incinmiş milliyetçilik olarak tanımlanabilir. Eski gör-
kemli geçmiş, bugünkü nispi etkisizliği daha da sancılı hale 
getirmekte ve rövanşist Batı-karşıtı milliyetçiliklere zemin 
hazırlamaktadır. Demografik özellikler ve söylemler itiba-
rıyla Türkiye’deki sağ popülizmin Hindistan’daki muadiliyle 
çarpıcı benzerlikleri de söz konusudur. Bu konuyu aşağıda 
ele alacağız. 

Belki ABD, Fransa, Britanya gibi ülkelerdeki popülist ha-
reketlerde ortaya çıkan başat unsurları özetleyerek başlama-
lıyız:

Bu ülkelerde refah şovenizmi olarak tanımlanabilecek 
bir tavır oldukça kuvvetlidir. Özellikle göçmenler veya ül-
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kenin bir bölgesi veya kesimi, bu zihniyet ekseninde tehdit 
olarak algılanmaktadır. Elbette buradan göçmen karşıtlı-
ğına bir kapı açılmaktadır. Bu ülkelerde liberal-sol kültür 
seçkinlerine dair sert bir anti-entelektüalist tavır söz ko-
nusudur. Bu kesim, ülkenin varsayılan organik bütünlüğünü 
bozmakla itham edilir. “Enteller” göçmenlere, yabancılara, 
azınlıklara ve kimlik guruplarına sahip çıkarak, “onları şı-
martarak” ülkenin türdeşliğini bozmakla eleştirilirler. Eğer 
Fukuyama’nın tespiti, yani “bugün eğitimin sınıfsal hiyerarşi-
lerin en net belirleyeni olduğu” tezi doğruysa, bu karşıtlıkta 
sınıfsal bir hınç da hissedilebilir. Bugün refah şovenizminin 
ve göçmen karşıtlığının en sert biçimde ortaya çıktığı konu 
ise İslam karşıtlığı veya İslamofobi olarak öne çıkmaktadır. 

Elbette bu ülkelerde sağ popülizmin en büyük iddiala-
rından birisi, “moral çoğunluğu” oluşturduklarıdır. Moral 
çoğunluğun, hatta “sessiz çoğunluğun sesi” olma iddiası, bu 
ülkelerdeki sağ popülizmlerin vazgeçilmez motifidir. ABD 
gibi göçmenlerin yarattığı bir toplumda dahi moral çoğun-
luk nativist (yerlici) iddialarla tanımlanabilmektedir. Burada 
makul moral çoğunluk vurgusu iki çelişkili işlev görmekte-
dir. Birincisi sağ popülizmin tezleri kabul gördükçe, türdeş-
lik algısına sahip bir “hayali cemaatin” içindeki sınıfsal v. b 
farklılıklar silinmektedir. 

Yoksul ve taşralı bir Amerikalı, kendisini WASP (Beyaz, 
Anglo-Saxon ve Protestan kavramlarının baş harflerinden 
oluşan ve kimilerince “hakiki kurucular” olarak övülen ke-
sim) içerisinde konumlandırabilmektedir. Birleştirici unsur, 
elbette “ekmeğimizi ve kültürümüzü elimizden almaya çalı-
şan, sonradan gelme ve bu nedenle asli olmayan ötekiler ve 
onların ‘Bizden olması gereken’ ama ‘Bize ihanet’ eden ‘yerli 
işbirlikçileridir. ” Bu bakış açısını ABD’den alıp, Türkiye’ye 
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getirin ve yoksul bir Sünni varoş insanının, AK Parti’ye oy 
verme gerekçeleri olarak “Kızılbaş ve Kürtleri ve onlara des-
tek veren entelleri” göstermesiyle birleştirin. Demek ki ortak 
paydaların yorumculara çok cazip gelmesi boşuna değil. Biz 
yine de farklılıkları da ihmal etmeyen bir analiz çerçevesi 
yakalama gayretimize devam edelim. 

Ele aldığımız ABD, Britanya, Fransa gibi refah toplumla-
rında sağ popülizmlerin muğlak bırakmaya meyyal oldukları 
sert bir küreselleşme karşıtlığı da söz konusudur. Eko-
nomik milliyetçilik, yer yer küreselleşme aslanının ağzından 
daha fazla pay kapmayı öne çıkarırken, yer yer de aslan 
korkusuyla kendi evine kapanmayı telkin eder. Dünyanın 
pek çok yerinde küresel piyasa fırsatlarını değerlendirerek 
emlak işine giren Trump’ın, Amerikan işçilerini korumak 
için NAFTA’ya saldırması ne kadar tutarlıysa, sağ popüliz-
min küreselleşme okumaları da o kadar tutarlıdır. Elbette kü-
reselleşme karşıtı retorik, Sağ gelenekte zaten olduğu gibi, 
iktisadi küreselleşmenin Truva Atı olan Neo-liberalizmin yol 
açtığı tahribatın yapısal nedenlerine odaklanmaz ama ço-
ğunlukla kültürel ve iktisadi sonuçlarına yoğunlaşır. 

Refah toplumlarındaki veya gelişmiş kapitalist devletler-
deki sağ popülizmlerin en büyük zaafı, tabanlarının yaşlı ve 
edilgen unsurlardan oluşmasıdır. Bu popülizmler demogra-
fik olarak yaşlı popülizmlerdir. Eğitimin, kültürel serma-
yenin, teknolojiye hâkimiyetin başat avantajlar olarak kaldı-
ğı bir ortamda, sağ popülizmin bir ayağı çukurda olacaktır.  
Üstelik reaksiyoner doğaları gereği, çözüm önerilerinin ha-
yatta pek fazla karşılığı da olamayacağı için tökezlemeleri 
büyük olasılıktır. 

Yaşlı popülizmlerin uzun süre iktidarda kalarak küresel 
sistemi dönüştürmeleri imkânsız değildir elbette. Ama on-
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ların ikilemleri, küresel sistemin başat kazananları olarak 
oradan uzaklaşmalarının bir bütün olarak ülkelerinin eko-
nomilerini zayıflatacağı hakikatidir. Bu ikilemi daha net 
ifade edelim: Küreselleşme bu toplumların mavi yakalıları, 
kırsal kesimleri için olumsuz sonuçlar veriyor olabilir, ama 
Fukuyama’nın keskin bir gerçekçilikle ortaya koyduğu gibi, 
bir bütün olarak ülkelerinin ve eğitim seviyesi yüksek olan 
kentli ve de en önemlisi genç unsurların lehine olmasıdır. 
Nispi olarak bakıldığında küresel akışkanlık, göçmenlerin 
de lehinedir. 

Küresel iktisadi, kültürel, politik akışkanlığın sekteye uğ-
raması, ABD’nin aleyhinedir de acaba Çin veya Hindistan’ın 
veya Türkiye’nin lehine mi olacaktır? Elbette olmayacaktır. 
Bu konuya aşağıda yeniden döneceğiz. ABD’nin en dina-
mik unsurları Batı ve Doğu sahillerine kümelenmektedir. 
Göçmenler, Latinler, kadınlar, Afrika kökenli Amerikalılar 
ve gençler, biraz sol tınısı olan bir popülizmle dahi, mev-
cut işçi sınıfından “parça kopararak” sağ popülizmi geri-
letme imkânına halen sahiptirler. Bu demografik ve siste-
mik avantajları, çok büyük altüst oluşlar gerçekleşmeden  
değişmeyecektir. Bir sonraki ABD Başkanlık seçimlerine Ber-
nie Sanders’in genç bir versiyonunun aday olduğunu düşü-
nün: Böyle bir ittifakı kotarma şansı, söz gelimi, Türkiye’yle 
kıyaslandığında, oldukça yüksektir. Kısaca vurgularsak, ge-
lişmiş kapitalist toplumlarda demografi, sağ popülistlerin le-
hine değil. 

Gelelim içerisinde Rusya, Macaristan, Polonya, Türkiye, 
Hindistan, Filipinler gibi ülkeleri barındıran diğer kümeye. 
Bu ülkelerde sert bir Batı karşıtlığı ve bununla irtibatlı 
incinmiş/yaralı milliyetçilik gözlemlemek mümkün-
dür. Rusya milliyetçileri, emperyal geçmişten ve bununla  
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ilişkilendirdikleri Sovyetler Birliği tecrübesinden kaynakla-
nan “I. Lig” oyuncusu algısına sahiptirler. Batı karşıtlığı, I. 
Lig’de hak iddia etmekle, oradan uzağa düşmüş olmak hisle-
ri arasında salınıp giden bir gerilim üzerine oturmuş bir “in-
cinmiş milliyetçilik” üretmektedir. Macaristan ve Polonya’da 
aB kuşkuculuğu olarak ortaya çıkan sağ popülizm, Sovyet-
ler tecrübesi üzerinden şedit bir anti-komünist damara da 
sahiptir. Polonya, Rusya ve Macaristan’da giderek etkisini 
arttıran İslamofobik bir göçmen karşıtlığı da resmi tamam-
lamaktadır. 

Bu ülkelerde ülke içerisindeki dini veya etnik azınlık-
ların hedef haline gelmeleri çok daha belirgin ve sert bi-
çimde gözlenebilmektedir. “Sessiz çoğunluk /asli unsur” 
adına hareket eden sağ popülist iktidarların, etnik ve dini 
azınlıkları olduklarından daha kuvvetli göstermeleri, tehdit 
algısıyla kendi blokları içerisindeki farklılıkları önemsizleş-
tirmeleri, yukarıda da üzerinde durulan, tipik bir stratejidir. 
ABD gibi ülkelerde sol/liberal kültür seçkinleri hedefken, bu 
ikinci kuşakta, bu entelektüellere “Batıcılık” “gayrı-millilik” 
gibi “ithamların” eklenmesi de yaygın bir durumdur. Bu ül-
kelerde de sağ popülizmin en temel gıdalarından birisi, yok-
sul ve yoksunların, gıpta etme/ hınç duyma arasında gidip 
elen tepkiselliklerinin hedefine “tuzu kuru entelektüelleri” 
koymaktır. Kapitalizmin katı olan her şeyi buharlaştırdığı ve 
mevcut her kimliği çözdüğü bir iklimde, “milli bütünlüğü”, 
bir zamanlar var olduğuna inanılan organik, basit hayatı 
çözenler, yok edenler, “asli kültüre” yabancı entelektüeller, 
göçmenler veya azınlıklar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu ikinci kuşaktaki sağ popülizmler, gelişmiş kapitalist 
ülkelere göre çok daha dinamik ve genç popülizmlerdir. 
En temel fark burada ortaya çıkmaktadır. Avrupa’nın batı-
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sından doğusuna gittikçe bu özellikler belirginleşir, özellikle 
Avrupa-dışına doğru daha da belirginlik kazanırlar. Batı-dı-
şı toplumlarda güçlenen sağ popülizmlerin tabanında kırsal 
kesimin yanında kent yoksulları, yükselme hırsına sahip orta 
sınıf yeni girişimciler, özellikle niteliksiz işlerde çalışanlar, 
çoğunluk dini veya milli kimliği temsil ettiği iddiasında olan 
rekabet halindeki milli, dini örgütlenmeler oldukça dinamik 
bir blok oluşturmaktadırlar. 

Belki burada iki çemberden bahsedebiliriz. Modernist si-
yasal, iktisadi ve kültürel seçkinlerin oluşturdukları Birinci 
Çember ve onun kapsama iddiasında olmakla beraber kap-
sayamadığı çok daha büyük İkinci Çember. Sağ popülizm, 
İkinci Çemberdekileri merkeze doğru hareket ettirir ve Bi-
rinci Çember olacaklarını, bunu hak ettiklerini iddia eder. 

Liberal Demokrasi, Batı-dışı toplumlardaki bu iki çembe-
rin üretim ve piyasa sayesinde kaynaşacağına, Sosyal De-
mokrasiyse, üretim ve yeniden bölüşüm üzerinden bunun 
gerçekleşeceğine inanmamızı bekliyor ve bu değişimlerin 
barışçıl biçimde gerçekleşme ihtimalini öne çıkarıyordu. 
Oysa küreselleşme ve iktisadi alanda Neo-liberalizm buldo-
zerinin devreye girmesi, iki vaadi de geçersiz kıldı. Özellikle 
Batı-dışı toplumlarda beklentileri harekete geçirilen, belki 
mutlak anlamda eskisi kadar yoksul olmayan ama nispi ola-
rak yoksul ve yoksun hisseden unsurları da barındıran sol 
ve sağ popülizmler değişen zamanlarda yükselişe geçtiler. 
Sol popülizm dalgası daha çok Latin Amerika’da etkinlik ka-
zandı. Sağ popülizmlerin, ikisi de modernizmin eseri olan 
Liberal ve Sosyal Demokrasinin inandırıcılık kaybettikleri ik-
limlerde serpilmeleri oldukça düşündürücüdür. 
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Hindistan: En Büyük Demokrasi Sağ Popülist 
Tehdit Altında

Bu açıdan bakıldığında Hindistan çok çarpıcı bir örneği tem-
sil ediyor. Bir zamanlar Nehru’nun temsil ettiği sol modernist 
iyimserlik, pek çok vaadini yerine getiremedi. Kongre Partisi 
(KP) de zamanla bu hattan uzaklaştı. Modernist ve sekü-
ler referanslar barındırmakla beraber, kalkınmacı vaatlerini 
gerçekleştiremeyen KP’nin, yine de CHP’ye göre çok daha 
uzun süre ayakta kalabildiği teslim edilmelidir.7 Sol moder-
nizmin, sosyo-ekonomik gelişme ve modernist kültürel kod-
lar üzerinden ulusu kaynaştırma vaatleri tutmayınca devreye 
etnik, dini kimlikler eksenli siyasetin girmesi, Hindistan gibi 
yoksul bir ülkede son derece anlaşılırdır da. 

Hindistan ve Türkiye’nin benzer başka yönleri de var: 
Hindistan olanca yoksulluğuna rağmen demokrasiyi muha-
faza edebilen bir ülkeydi ve “dünyanın en büyük demokra-
sisi” olarak övülmekteydi. Türkiye’yse, demokratik tecrübesi 
sayesinde “İslam dünyasının parlayan yıldızı, istisnası; ılımlı 
İslam ve demokrasi birlikteliğinin örneği olarak” öne çıkarı-
lıyor, örnek gösteriliyordu. Şimdi demokratizmin tesirindeki 
bu okumalara yansıyan iyimserlik sönümlenmiş durumda. 

2014 yılında Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Ja-
nata Parti’sinin (BJP) tek başına hükümeti kuracak çoğun-
luğa erişmesi beklenmedik bir başarı olarak algılandı. BJP, 
Hindu milliyetçiliğini savunan Hindutva hareketinin sözcü-

7 Kongre Partisi, koalisyonlarla da olsa iktidarın büyük ortağı olmayı 
uzun süre başarabildi. 2014’de ise çok kesin bir yenilgi yaşadı. 2009 
seçimlerinde 543 milletvekilinden 262’sine sahip olan Kongre Partisi’nin 
(KP) rakibi BJP’nin sandalye sayısı 159’da kalmıştı. 2014’te ise tablo 
ciddi biçimde değişti: BJP 282 sandalyeyle iktidara gelirken, KP 44 san-
dalyeye çakıldı. 
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sü olarak seküler-sol çevreleri ve başta Müslümanlar olmak 
üzere çok sayıda azınlık grubunu ciddi olarak ürkütmektey-
di.8 Hindutva’nın birkaç temel sloganını anımsamak bile çok 
şeyi anlatır: “Hindistan Hindularındır”, “Müslüman azınlık 
işgalcilerin artığıdır”, “Sanskritçe bütün öğrencilere zorunlu 
olarak öğretilmelidir”, “İnek kurban etmek yasaklanmalıdır. 
” Bu söylemlerin, yüzde 80’e varan Hindu çoğunluk arasın-
da etki kazanması ve ülkenin “Hindular ve diğerleri” olarak 
kutuplaşmasının yapılacak tüm seçimleri kazanmayı garanti-
leyeceği unutulmamalı. 

Tam da bu imkân, yani ülkeyi sözde sessizleştirilmiş, 
hakkı yenmiş (milli) çoğunluk ve hak ettiğinden fazlasına 
sahip, aktif (gayrı-milli) azınlık olarak bölebilmek, sağ popü-
lizmlerin en büyük siyasal stratejisidir. Tam da bu nedenler-
le, popülistler seçimleri severler. Seçimlerle gelip, uzun süre 
seçim kazanarak ve her seçimi bir tür meşruiyet sınamasına 
çevirerek var kalmayı tercih ederler. Ne zaman ki seçimleri 
kazanma tehlikesi belirir, hızla ve çok da iyi planlamadan 
otoriterleşme eğilimine girerler. 

Hindistan ve Türkiye benzerliği bunlarla da sınırlı de-
ğil. BJP Lideri ve mevcut Başbakan Modi, sıklıkla geçmiş-
te Babasının işlettiği ve kendisinin de çalıştığı küçük çaycı 
dükkânındaki anılarına referans veriyor. Modi, alt kast grup-

8 Bu konuda bazı yararlı kaynaklar için, Sharma, Jyotirmaya, Hindut-
va: Exploring the Idea of Hindu Nationalism, Penguin Global (2004) ; 
Andersen, Walter K., ‘Bharatiya Janata Party: Searching for the Hindu 
Nationalist Face’, In The New Politics of the Right: Neo–Populist Parties 
and Movements in Established Democracies, ed. Hans–Georg Betz and 
Stefan Immerfall (New York: St. Martin’s Press, 1998), pp. 219–232; 
Nanda, Meera, The God Market. How Globalization is Making India 
more Hindu, Noida, Random House India. 2009; Smith, David James, 
Hinduism and Modernity, Blackwell Publishing. 
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larına mensup bir aileden geliyor.9 Böylece seçkinler kar-
şısında sıradan Hinduların bağrından çıktığını vurgulamak 
istiyor. BJP seçkinleri, sekülarizmin Batı sömürgeciliğinin 
aracı ve Batıya özgü bir kavram olduğunu vurgulamayı da 
çok seviyorlar. Böylece Bağımsızlıktan sonra Kongre Partisi 
eliyle yerleştirilen laik devlet geleneğini benimsemediklerini 
vurgulayarak ülkedeki Müslümanların, diğer dini azınlıklarla 
sekülerlerin ciddi endişelere kapılmalarına yol açıyorlar.10 

Hindistan, farklı inançlara ait kutsallıkların çakışma ve ça-
tışma ihtimalinin kolaylıkla yaşanabildiği bir ülke ve düzenle-
yici bir hakem olarak devreye girecek bir kurum olmadığında, 
ortaya çıkabilecek çatışma ihtimalleri hayli ürkütücü. BJP’nin 
bu konuda sorumlu hareket ettiğine veya edeceğine dair çok 
fazla gösterge de yok. BJP ve Modi’nin sert anti-entelektüa-
lizmleri de elbette Hindistan’ın saygın üniversitelerindeki se-
küler sol ve liberal entelektüelleri giderek daha fazla hedef 
almaları bakımından çok da şaşırtıcı değildi. Bu tartışmanın 
da yerlilik/yabancılık üzerinden ilerlemesi de sürpriz değil.11

Sağ Popülist liderlerin Benzerlik arz eden 
yöntemlerine Giriş:

Şimdi elimizde melez ve otoriter rejimler ve sağ popülist ha-
reketler ilişkisine dair ciddi bilgiler, veriler mevcut. Bu ortak 
özellikler, elbette muhtemel mücadele yöntemlerine dair de 
ipuçları barındırmakta:

9 BJP’in iktidarı sonrasında yaşananlara dair bir değerlendirme için bkz., 
Tamer Söyler-Arani Basu-Amarita Datta, “Hindistan’dan tanıdık bir hika-
ye” Birikim 330 (Ekim 2016) :104-119; 106. 

10 Age., s. 108. 
11 Age, özellikle bkz., 111-119. 
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Sağ popülist liderlerin sürüklediği hareketler iktidara gel-
diklerinde, demokratik çöküş (democratic breakdown) de-
nilen sürecin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyle-
yebiliriz. Çöküş hızlı ve beklenmedik biçimde olduğundan, 
mevcut muhalefet grupları tepki vermekte gecikiyor veya 
ortak tepkiler geliştiremiyorlar. Hindistan’da 2014-17 süre-
cinde yaşandığı gibi, muhalif çevreler anayasalarına, demok-
ratik tecrübelerine, federal güç bölüşümüne v. b çok fazla 
güvenme eğilimine giriyorlar. 

Yukarıda vurguladığımız gibi, popülist liderler, seçimler-
den korkmuyorlar, tam tersi, seçim ve referandumları kendi 
bloklarını tahkim etmek bakımından maharetle kullanmayı 
seviyorlar. Seçim öncesi süreçlerin sıkı biçimde kontrol edil-
mesi, görünür veya görünmez baskılarla muhaliflerin alanla-
rının daraltılmasıysa, neredeyse kaçınılmaz bir refleks. 

Popülizmler, mevcut medyanın denetim altına alınmasıy-
la yetinmeyerek, kendi medyalarını yaratma yoluna gidiyor-
lar ve sosyal medyanın dinamiklerini de değerlendirmek için 
ciddi çaba harcıyorlar. Otosansür ve “tartışıyor gibi yapmak”, 
özellikle Rekabetçi/Seçimli Otoriteryanizmin mantığıyla da 
uyumlu. Sanki her alanda seçme özgürlüğü varmış gibi se-
çimleri fazlasıyla sahiplenen otoriterlik, medyada da çok 
seslilik varmış gibi yapılmasını tercih ediyor. Hiç konuşma-
mak değil, meselelere dokunup geçmek üzerine kurulu bir 
öz sansürcü mekanizma giderek daha da kökleşiyor. 

Elbette iç ve dış tehditler yoluyla OHAL benzeri yapıla-
rın devreye sokulmaları ve bu süreçlerin muhaliflerin daha 
da zayıflatılmaları için fırsat olarak görülmeleri de ortak bir 
alışkanlık. Olağanüstü haller, istisnai olmaktan uzaklaşıp 
olağanlaşıyorlar. Sözgelimi Hindistan’da Keşmir meselesi ve 
Pakistan rekabeti üzerinden oluşturulan bir “milli seferber-
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lik” ortamında, “hain” olarak yaftalanmadan eleştiri yapma 
imkânı bulamamak, sanırım yeterli bir örnek olacaktır. 

Sıklıkla karşımıza çıkan bir alışkanlık da, içerideki azın-
lıkların gayrı-milli ilan edilmeleri, kriminalize edilerek terör-
le özdeşleştirilmeleri gibi yöntemlerle, sağ popülist bloğun 
daha da tahkim edilmesine yönelinmesidir. 

Popülist iktidarlar, “seçimleri kazansalar da kendilerini 
çalıştırmayan iç ve dış güçler olduğu iddiasını devreyi sok-
mayı çok severler. Güçlü Türkiye ve Büyük Hindistan, “dış 
güçler” ve onların “yerli işbirlikçilerini” ürkütmektedir. İkti-
dar hem “kendisini çalıştırmayan müesses nizamı”, hem de 
“onları piyon olarak devreye sokan küresel güçleri” hedef 
tahtasına oturtur. Böylece mevcut iktidar başarısızlıkları için 
fazladan kredi/bahane elde edebilir. Bu yöntem, taraftarları 
sürekli olarak teyakkuz halinde tutmayı gerektirdiği için bir 
bakıma iktidar eliyle toplumsal çatışmaların fitilinin ateşlene-
bileceği bir gergin iklim yaratır. 

Yine yargının atamalar, havuç ve sopa politikaları ve sü-
rekli değişen yasalarla zapturapt altına alınması da son de-
rece yaygın bir eğilimdir. Zorunlu emeklilikten, cezaevine 
atmaya kadar bir dizi yöntem devreye sokulur. Yargıç ata-
maları siyasi iktidar lehinde düzenlemelere konu olur. Yar-
gı, muhalifleri kanuni yollardan sindirmenin bir aracı haline 
getirilmek istenir. 

Elbette güçlü liderin olduğu bir yerde kurumlara fazla-
ca yer yoktur. Yasamanın denetim ve yasa yapma işlevleri 
hızla kırpılır. Yine başta iktidar partisi olmak üzere, siyasi 
partilerin kurumsallaşmasıyla “karizmatik lider” arasında ka-
çınılmaz bir gerilim alanı oluşur. Popülist lider güçlendikçe, 
kurumlar zayıflar. Bürokrasi, gayrı-şahsi normlar üzerinden 
işleyemez hale gelir. 
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Elbette yukarıda bahsedilen teyakkuz hali de mahir bi-
çimlerde kullanılarak iç güvenlik aygıtı şişirilir. 

Burada saydığımız özelliklerin sağ popülist liderlerin ol-
duğu ülkelerde ve özellikle melez karakteri belirginleşen, 
“liberal olmayan demokrasilerde” değişen derecelerde dev-
reye sokulduklarını söyleyebiliriz. 

Sağ Popülist Otoriterleşme Dalgasıyla  
Nasıl Mücadele Etmeli?

Sağ popülizmin vaatlerini ve seçmen tabanını çok ciddiye 
almakla işe başlamalı. Küreselleşme eleştirisini sağ popüliz-
me kaptırmak çok büyük bir hataydı. Bunu Fukuyama gibi 
1989’da Reel Sosyalizmin sona erişini Liberal Demokrasi’nin 
zaferi olarak alkışlayanlar bile görüyor. Fukuyama’nın çö-
züm önerisi Liberal uluslararası Düzenin tahkim edilmesi. 
Ona göre bu düzen zaten refahı büyütüyor. İçerideyse, De-
mokratlar gibi liberal veya sol liberal partiler, mavi yakalı-
ları da ihmal etmeyen yeniden bölüşüm stratejileri geliştir-
meli. Fukuyama bir bakıma, Clinton döneminin yumuşak 
küreselleşmeci ABD’sini özlüyor. ABD, küreselleşme süre-
cinden fazlasıyla istifade ettiği için Clinton işsizlik oranını 
ciddi biçimlerde düşürmeyi başarmış, askeri müdahale gibi 
sert yöntemleri de mecbur kalmadıkça devreye sokmamıştı. 
Obama da aslında elinde olsaydı, yani konjonktür müsaa-
de etseydi, Clinton’un yumuşak küreselleşmeciliğini sürdü-
recekti. Yumuşak küreselleşme, aslında Demokrat Parti’nin 
etrafında kümelenen, teknolojiye ve bilgiye hâkimiyetleriyle 
fark yaratabilen eğitimli orta sınıfları, gençleri, kadınları v. b 
daha fazla kuvvetlendirmekteydi. 

Trump’ın iktisadi milliyetçiliğinin retorik düzeyinden pra-
tiğe nasıl yansıyacağını hep beraber göreceğiz. Eğer küre-
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sel pastadan alınan payı daha da küçültür ve üstelik bunu 
işçilerden ve kırsal kesimin çok üretken olmayan edilgen 
kesimlerinden ziyade, büyük iş çevrelerine ikram ederse bu 
defa sadece Demokrat Partilileri değil, Trump popülizmine 
meyletmiş ve kendilerini “sistemin kaybedenleri” olarak al-
gılayan kesimleri de karşısına alabilir. Şu noktada Trump’ın 
işi, Demokratlardan çok daha zor görünüyor. 

Biz Fukuyama’ya geri dönersek, onun küreselleşme 
olumlaması elbette fazlasıyla Amerikan-merkezci. O da bunu 
çok gizlemiyor zaten. O dışarıda serbest piyasa, içerideyse 
üretim süreçlerini baltalamayacak bir yeniden bölüşüm is-
tiyor. Onun savunduğu şey, on yıllardır küresel eşitsizliği 
derinleştirmekle neticelendi. Yeni Sağ dalga ve onun iktisadi 
kolu olan Neo-liberalizm, küreselleşme Leviathan’ı vasıta-
sıyla, Batı-dışı toplumlarda sol/sosyal demokrat kalkınmacı 
ve yeniden bölüşümcü politikalar izlenebilmesi olanağını 
da dinamitledi. Batı-dışı toplumlar, iktisadi ve insani kal-
kınmalarını gerçekleştiremediler. Bu toplumlar çok büyük 
beklentilerle harekete geçirilmişler ve ciddi hayal kırıklıkları 
yaşamışlardı. Bu ülkelerde kimlik temelli tepkisel veya rö-
vanşist-milliyetçi, dinsel hareketler ortaya çıkması belki de 
kaçınılmazdı. Böyle bir iklimde sağ popülizmin sörf yapma 
imkânı bulması da son derece anlaşılırdır. 

O zaman söylemesi kolay, yapması zor olan önerimize 
gelelim: Küreselleşme sürecini durdurmaktan ziyade onu 
düzenlemeye emek harcamak. Küreselleşmeye kurallar koy-
mak. Emek, sermaye ve hizmet akışkanlığını yok etmeden 
gezegen yararına bazı kurallarla yönlendirmeye çalışmak. 
Bunun iki “alternatifi”, anarşik-kaotik küreselleşme ve onu 
yadsıyan izolasyonizm. Birincisi hem Batı’daki hem Batı-dı-
şı toplumlardaki bazı kesimlere muazzam bedeller ödetiyor. 
Aynı kaotik küreselleşme, ulusal düzeyde sosyal demokrat 
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çözümler geliştirme imkânlarını da boğduğu için, ona karşı 
oluşan tepkiler, aslında ciddi hiçbir çözüm önerileri olmayan 
sağ popülist hareketleri güçlendiriyor. Onların savundukla-
rı veya savunur göründükleri izolasyonist politikaların ise, 
devlet etrafında çöreklenmiş ve üretkenlikleri olmayan seç-
kinleri kuvvetlendirirken, küreselleşmenin mevcut kaybe-
denlerini daha da güçsüzleştireceği aşikârdır. İzolasyonizm, 
demokratik güçlerin daha da tepelenmeleriyle sonuçlan-
maktan öteye geçemeyecektir. 

Aslında kaotik küreselleşme süreçlerine bir nebze dene-
tim sunabilme imkânı barındıran deneyimlerden birisinin de 
bölgecilik (regionalism) eğilimi olduğunu hatırda tutmalı. 
AB bir bakıma küreselleşme süreçlerine belirli bir denetim, 
düzenleme getirebilmesi bakımından son derece önemli bir 
tecrübedir. Belki en zayıf yönü fazlasıyla savunmacı, elde-
kini muhafazaya yönelik bir tutuma sıkışılmış olmasıdır. AB, 
eğer ABD gibi bir federal yönelime girebilseydi, küreselleş-
me sürecinin daha net bir kazananı olabilirdi. “Avrupa Bir-
leşik Devletleri” hayali elbette bitmiş değil ama oldukça sö-
nümlenmiş durumda. Onun karşısında, “ulusların Avrupası” 
denilen, küreselleşme süreçleri üzerinde sörf yapmaktansa 
onu durdurmayı amaçlayan savunmacı ve tam da bu neden-
lerle kaybetmeye mahkûm tarz yükselişe geçmiş durumda. 
Avrupa’daki sağ popülistlerin de ulusların Avrupası anlayışı-
na yatkın olduklarını söylemeye gerek yok. 

Avrupa’ya bu türden bir statükocu muhafazakârlığın bir 
faydası dokunmayacak. AB’nin tam tersine daha yoksul üye-
leri, üye adayları ve göçmenlerin dinamizmine alan açan bir 
yaklaşımla ABD’yi (Trump öncesi ABD’yi?) örnek alması ge-
rekir. AB bunu başaramazsa bu vizyona tek başına kürek 
çekebilecek yegâne Avrupa ülkesi Almanya olacaktır… 
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İlginç biçimde küreselleşme süreçlerini bir ölçüde denet-
leyebilecek ve kendi yararına kullanabilecek diğer bir böl-
ge de Latin Amerika olabilir. Latin Amerika’nın sahici bir 
Güney birliğine yönelmek adına çok ciddi avantajları söz 
konusu. Birincisi kıtayı sarsan siyasal şiddet büyük ölçüde 
pasifize olmuş durumda. Neredeyse geçmişin tüm gerilla ha-
reketleri, ulusal siyasetlere entegre olmuş durumdalar. Latin 
Amerika’da sağ popülist dalgayı, 2000’lerde sol popülist bir 
dalga izledi. Bu iktidarların refahı nispeten tabana yaydıkları 
bir tecrübe yaşandı. Sol popülizmleri deneyimleyen devlet-
ler, bir bakıma onları da aşacak, popülist tarafı törpülenmiş 
demokrasiler yaratmaya daha açık hale geldiler. 

Petrol gelirlerine dayalı sol popülizmi otoriterliğe mey-
leden Venezuela hariç tutulursa Latin Amerika’da demokra-
sinin geleceği parlak. Öncelikle siyasal şiddet meselesi çö-
zümlenmiş, ardından sınıfsal eşitsizlikler konusunda ciddi 
adımlar atılmaya başlanmıştır. Trump’ın temelsiz izolasyo-
nizmi daha da belirginleşirse, bunun da Latin Amerika’da AB 
benzeri bir bölgeciliği ateşleyebileceği öngörülebilir. Bugün 
sağ popülizm dalgası her yanı kasıp kavurur, etnik-dini te-
melli gerilimler pek çok devlette iç barışı ve istikrarı tehlike-
ye atarken, Latin Amerika’nın tam da bu süreçlerden uzak 
kalabilmesi, geleceğinin parlak olacağı kehanetini doğrular 
niteliktedir…

Yukarıda hem kuralsız, düzenlenemeyen küreselleşme-
ye hem de ona alternatif olarak ısıtılan iktisadi milliyetçilik 
temelli izolasyonist çözümlere eleştiriler yönelttik. Elbette 
konumuz alternatif küreselleşme tartışmaları değil. Sağ po-
pülizmi ve melez rejimlerle başlayarak otoriterleşmeyle son-
lanabilecek eğilimleri hangi süreçler, hangi özneler durdura-
bilir sorusu bizim için daha merkezi. Küreselleşmenin nasıl 



Sağ popülİSt dalga ve demokratİzmİn gerİleyİşİ

65

evrileceği, ABD, AB gibi yapıların ne türden politikalara yö-
nelecekleri, Hindistan veya Türkiye’deki otoriter rejimleri de 
ilgilendiriyor. 

Bu noktada Türkiye’ye yoğunlaşıp, nasıl bir otoriterlik bi-
çimiyle karşı karşıyayız ve buna karşı ne türden mücadele 
yöntemleri başarılı olabilir sorularını ele alabiliriz. 

Türkiye’de İktidarın Varoluşsal Güvensizlik Algısı 
ve Kırılgan Otoriterlik

Öncelikle AK Parti’nin giderek derinleştirmeye yöneldiği 
Türkiye, yukarıda bahsettiğimiz rejim sınıflandırmasında Me-
lez Rejim olarak geçiyor ve 167 ülke arasında aldığı puanlar 
itibarıyla 97. sırada.12 Türkiye, 16 Nisan 2017’de yapılacak 
referandum sonrası, Otoriter Rejim sınıflandırması gerektire-
cek bir yönelime girebilir. 

Türkiye’de otoriter rejimin zaman zaman ciddi muha-
lefetle karşılaşabileceği, bu nedenle kırılgan bir otoriterlik 
üreteceğine dair yorumlar bize de ikna edici görünüyor. Ka-
rabekir Akkoyunlu ve Kerem Öktem, konuyla ilgili bir ma-
kalelerinde AK Parti seçkinlerinin, daha önceki devletlularda 
da hâkim olan “varoluşsal güvensizlik” (existential insecurty) 
algısını yeniden ürettiğini savunuyorlar.13 “Varoluşsal güven-
sizlik, siyasal aktörlerce hissedilen, yabancı işgali, darbe veya 
devrim yoluyla şiddetli biçimde devrilme, baskılanma veya 
hapse atılma gibi yakın ve somut tehditler ve korkulardan 

12 Economist Intelligence unit, Democracy Index 2016, http://www. eiu. 
com/public/topical_report. aspx?campaignid=DemocracyIndex2016

13 Karabekir Akkoyunlu ve Kerem Öktem, “Existential insecurity and ma-
king of a weak authoritarian regime in Turkey”, Southeast European 
and Black Sea Studies, Vol. 16/4 (2016), 505-527. 



Prof. Dr. Yüksel Taşkın

66

kaynaklanıyor.”14 Yazarlara göre içeride Kemalistlerle ardın-
dan Gülencilerle verilen mücadele, varoluşsal güvensizlik 
algısını derinleştirdi. Bu mücadelelerden zaferle çıkmak için 
otoriter yöntemlere giderek daha fazla müracaat edildi. Arap 
Baharı’nın yol açtığı gerilimler, Mısır’da Mursi’nin bir darbey-
le devrilmesi, Suriye İç Savaşı’nın Türkiye’ye şiddet getirmesi 
gibi bir dizi uluslararası faktör de AK Parti’nin ayakta kalmak 
adına otoriter seçeneği tercih etmesini kolaylaştırdı.15

AK Parti’nin otoriter yol tercihi, aslında kendisine karşı 
muhalefetin yok olmasına değil belki de paradoksal biçim-
de artmasına yol açıyor olabilir. Gezi’den 7 Haziran 2015 
seçimlerine ve son dönemde 16 Nisan 2017 Referandumuna 
yönelik “Hayır” kampanyasına kadar bir dizi süreç, otori-
ter tercihlerin muhalefeti yok etmekten ziyade, zaman za-
man sönümlenen, zaman zaman da direnç ve görünürlük 
kazanan bir var oluş tarzına ittiğini gösteriyor. Söylemeye 
bile gerek yok, varoluşsal güvensizlik üzerine kurulu otori-
ter tercih, varoluşsal güvensizliği daha da arttıracak neticeler 
veriyor. Buna verilen yanıt, daha fazla baskı ve otoriterlik 
olabilir. Belirli bir süre toplumsal aktörler ciddi ölçülerde 
geriye de çekilebilirler. 

Muhalefetin tam anlamıyla veya büyük ölçüde ortadan 
kalkabilmesi, Türkiye’nin kendisini dünyadan çok ciddi bi-
çimlerde izole etmesine bağlı. Peki Türkiye böyle bir seçe-
neği zorlayabilir mi? Yukarıda bunun dünyadaki gelişmelerin 
ne yönde olacağıyla çok ilişkili olacağını anlatmaya gayret et-
tik. Türkiye, sözgelimi, “Çin Modeli”ne yönelebilir mi? “Yani 
içeride otoriter, ama dışarıda kapitalist bir ihracat şampiyonu” 

14 Age., s. 509. 
15 Age., 517, 518. 
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olarak otoriterliğini finanse edebilir mi? Mevcut küresel den-
geler radikal biçimlerde değişmezse, Çin Modeli Türkiye için 
bir hayaldir. AB’den ve bir bütün olarak Avrupa’dan ciddi 
kopuş yaşamadan bu model inşa edilemez. Böyle bir ko-
puşun yaratabileceği ciddi alt üst oluşları, iktisadi yıkımı AK 
Parti taşıyabilecek kadar kuvvetli midir? Milyonlarca insanın 
güne doların durumuna bakarak uyandığı bir ülkede, böyle 
bir kopuş, iktidara ağır bir bedel ödetmez mi?

Çin Modeli derken elbette akla İran gelebilir. unutul-
maması gereken önemli bir husus, İran’ın otoriter rejimini, 
yoksul insanların sadakatlerini satın almasını mümkün kılan 
petrol ve doğalgaz gelirleriyle finanse edebilen bir rant dev-
leti olduğudur. Buradan “İran Çin Modeli’ni izleyebilir” so-
nucu çıkarılmasın. Evet Türkiye’ye göre daha avantajlı olabi-
lir ama İran’da İslam Devrimi tükeniş noktasındadır. Bugün 
serbest seçimler olsa, muhafazakâr Mollaların alabilecekleri 
oy yüzde 15-20’yi geçmez. Türkiye’de AK Parti etrafında kü-
melenen İslamcıların İran’da İslam’ın devlet ideolojisi olarak 
topluma dayatılmasının nasıl bir kültürel iflas ile sonuçlandı-
ğını çok iyi görmeleri gerekirdi. 

Türkiye’nin petrol ve doğalgazı olmayan bir ülke olarak 
hatırı sayılır bir iktisadi başarıya imza atmasının sebebi son 
derece basittir: Eğitim yoluyla seçkinleri belirlemesini müm-
kün kılan ve ağır aksak da olsa işleyen bir demokrasi. Bu 
ülkeyi Cumhuriyet, Demokrasi ve bunların zemin hazırladığı 
insan sermayesi farklılaştırıyor. Otoriterleşen bir Türkiye bu 
avantajlarını yitirerek III. Lige demirleyebilir ama orada çok 
uzun süre kalmaz. 

Otoriterlik veya onun şiddetli versiyonu faşizm, aslında 
taraftarlarının hakikatle bağlarının koparılmasıyla ve haki-
kati savunanların iradelerinin kırılabilmesiyle mümkündür. 
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Böyle bir ihtimal Türkiye’de yok değildir. Bu savruluş, çok 
tahripkâr olabilir ama sürdürülebilir olmayacaktır. İran gibi 
bu kirli suda bir defa daha “yıkanacağımıza,” bugün “Ka-
saba’daki tek oyun” olan Demokrasi seçeneğine yönelsek, 
aslında büyük çoğunluk bundan kazanacaktır. Otoriterleş-
meden sadece kısa vadeli kazananlar olur. 

Hal böyle olunca Demokrasi seçeneğini kuvvetlendirmek 
adına öncelikle muhaliflerin demokrat olmayı öğrenmele-
ri gerekmektedir. Otoriter rejimlerden çıkarak Demokrasiye 
geçen ve demokrasilerini konsolide eden ülkelere baktığı-
mızda gördüğümüz de budur: Önce muhalifler, ortak payda-
ları etrafında bir araya gelmeyi, yani demokrat olmayı öğren-
mek zorundalar. Daha sonra da iktidar blokundan parçalar 
koparabilmeleri gerekiyor. 

Bunun mümkün olabilmesi için, Türkiye’de sağ popüliz-
min can damarı olan, “yüzde 35 sol (siz modernist anlayın) 
yüzde 65 sağ” bölünmesine asla itibar edilmemelidir. Bu as-
lında kültürel bölünmeyi derinleştiren yanlış bir okumadır. 
Kültürel fark derinleştikçe, iktidar blokundan parça kopar-
mak giderek zorlaşır. Kısacası “Demokratlar sadece bizim 
mahalleye özgüdür” kimlikçiliğini aştıkça, diğer mahallelere 
konuşmayı öğrendikçe, gençleri siyasal özne olmaya teşvik 
edebildikçe ve tüm bu süreçlerin asıl mağdurları olan yok-
sullarla daha iyi bir düzen imkanı etrafında yan yana gelebil-
dikçe, otoriter sapmayı tarihe havale edebileceğiz… 



69

Türkiye siyasetinde son yıllarda “eksen kaymaları”, sis-
tem tartışmaları veya en son olarak da anayasa değişikli-

ği bâbında ortaya konulan meseleler paradoksal bir biçimde 
aşırı karar(sızlık) lara dayanmakta. Yani kararcılık hevesiyle 
girişilen aşırılıkların sürüklediği ve en sonunda ise eksenel 
dönüşlerin yarattığı bir karar bunalımlarına (kararsızlıklara). 
Gerçi öteden beri bu haldeki bir iklimde yaşamaktayız ve bu 
iklimde yaşamanın bizi zorladığı sürekli yeni kararlar alma 
sorunu ve sorumluluğu, ne yazık ki çoğu kez nihilist/neme-
lazımcı bir boş vermişlik veya baş edilemezlikle de kemiril-
mekte ya da yoldan çıkarılmakta. Kimileri için bu, belli bir 
tükenmişliğe işaret ettiği kadar; başkaları açısından da, tam 
aksine Nietzscheci bir tüm değerlerin yeniden değerlendiril-
mesi gerekliliğine dair bir fırsat anlamına da gelmekte. Daha 
doğrusu Kemalist kararcılığın çöktüğü 2000’li yılların başın-
dan itibaren ortaya çıkan boşluk, tarihten dersini çıkarmış, iti-
dale dayanan yeni bir toplumsal uzlaşma inşa etmek yerine,  

ümİT akTaş

SİYASAL KARARCILIK, 
ÇATIŞMACI SİYASET 
ANLAYIŞI VE “ORTA YOL”uN 
İNŞASI
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Kemalizm’in de dayandığı İttihatçı kararcılığı sürdürmeye ça-
lışınca, bu iktidar eksenine dayanan umutlar da yerini başka 
arayışlara bırakacaktır. Sorun ise bu arayışların kendisine bir 
itidal ekseni belirleyememesidir. Öte yandan (ve maalesef), 
iktidar bloğunun karşısındaki muhalif bloğun başını çeken 
CHP, bir yenilik arayışı içerisinde olmayı bir yana koyun, 
sanki bu çöküşün farkına varmamış gibi, hâlâ kadük Kema-
list tezleri savunmaktan öteye gitmemektedir. Kuşkusuz ki 
Ak Parti içerisinde de yenilikçi arayışını sürdüren bir damar 
bulunmakta ama bu damar da, (maalesef) egemen anlayış 
tarafından asimile edilerek iktidar bloğuna tâbileştirilmiştir. 
Böylece ortaya farklı kutupların da dâhil olduğu ve giderek 
daha da katılaşan bir çatışmacı siyasal tablo çıkmakta. 

Türkiye siyasetinde, aktif siyasal eksenler salt sosyolojik 
akslara dayanmanın ötesinde, tarihsel, coğrafik ve kültürel 
akslara da dayanmakta ve bu durum da siyasal uzlaşmaların 
denklemini karmaşıklaştırmaktadır. İçerideki Kürtlük (etnisite, 
coğrafi bölünmüşlük, anadil), İslam (tarih, kimlik, din), batıcı-
lık (laiklik, pozitivizm, demokrasi), Fethullahçılık (Nurculuk, 
cemaatler, darbecilik), gayrimüslimler (farklılıklarla bir arada 
yaşama, adalet, komşuluk), Alevilik (mezhepçilik, Diyanet, 
ötekilik) eksenleri kadar dışarıdaki kapitalizm (kalkınmacılık, 
küreselcilik, sömürü), Suriye (savaş, mültecilik, hegemonya), 
İsrail (Siyonizm, Filistin, işgal), İran (İslam Devrimi, Şiilik, Av-
rasyacılık) meseleleri ya da eksenleri, bunca eksen ve çatışma 
biçimleri arasındaki o kritik kararcılık ve karar verilemezlik 
durumunun vahametini ve problematikliğini ortaya koymakta. 

Elbette ki bu eksenel çokluğun bizzat kendisi, meselele-
rin bu denli aşırı çoğaltılmışlığını ve dolayısıyla da bu konu-
daki basiretsizliği, ya da aşırı inisiyatif ve müdahalecilik gibi 
mevzuları da tartışmaya açmakta. Aldığımız kararların derin-
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liği, gerekliliği; veya bu kararlar üzerinde sabitkadem olmayı 
bir yana koyun, şimdiye değin olumlu anlamdaki tüm yapı-
lanlardan sarfı nazar edip tam aksi yönde bir yol tutturmanın 
ürettiği maliyetler konusundaki fütursuzluğumuz, gerçekte 
karar süreçlerindeki sorunlarımızı da koymakta ortaya. İs-
tişare, müzakere, sorunları tartışabilme, medenî bir biçim-
de hesaplaşabilme ve farklılıkları anlama çabaları bir yana, 
yapılanlardan ders çıkarma, yeni durumlara açık olma ve 
hakkaniyeti iktidardan, özgürlüğü istikrardan önceleyebilme 
gibi birçok olumluluktan uzaklığımız, hep aynı açmazlarda 
sıkışıp kalmamıza ve toplumsal gelişmemizin ketlenmesine 
yol açan bariz etkenler. Aşırılıkları ve baskıcılıkları gerek-
çelendiren kararcılığın ahlak, siyaset, din ve metafiziğe dair 
çağrışımları, her ne kadar belli üretkenlikleri de hatırlatmak-
taysa da; öte yandan ve tam da aksi bir biçimde bizi tüm 
bunlara bulaştıran bahaneler olmak gibi bir yapaylığı, bir 
sahicilik taklidini de akla getirmekte. 

Tüm bu eksenel yarılmaların ve parçalanmışlığın öte-
sinde, Türkiye siyasetine yerleşmiş olan dört siyasi eğilim 
(Türkçülük, İslamcılık, Laiklik/batıcılık, Kürtçülük) ’in bu so-
runların çözümünde bir araya gel-e-memelerine ve bir kon-
sensüs oluşturmalarının imkansızlığına da defalarca tanık 
olduk. Öyle ki bu siyasi anlayışların temsil edildiği partiler, 
Türkiye’nin sorunlarının düşünülmesi veya çözülmesinde, 
sorunlara olumlu bir yaklaşım göstermek yerine, öncelikle 
rakip partilerin temsil ettiği ideolojilerin bertarafını düşün-
düklerinden, Türkiye siyasi arenası, yukarıdan aşağıya doğ-
ru yayılan bir olumsuzlukla maluldür. “Ötekilerin” tasfiyesini 
amaçlayan bir toplumu homojenleştirme çabasının politika 
(polemos) olarak anlaşılması, daha en başında demokratik 
girişimi akim bırakmakta. Oysaki (demokratik) siyaset tam 
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da bu farklı eksenleri belli çatışmalar veya anlaşmazlıklar 
içerisinde de olsa bir arada tutma girişimidir. Beri yandan 
demokrasi anlayışının meclisin duvarlarını bile aşamadığı 
(bu da oldukça iyimser bir yaklaşımdır gerçi), hiçbir temel 
meselede toplumu konuya dâhil etmenin hem istenmediği, 
hem de gerçekleştirilemediği de sorunun bir başka yönü. 
Dolayısıyla oldukça parçalı, insicamsız ve istişare ya da de-
mokrasiden epeyce uzak bir toplumda, yönetici “seçkin”lerin 
de bu yapıyı olumlu bir biçimde değiştirmek için ciddi ve 
samimi bir gayreti olmayınca, Türkiye’nin demokrasi, insan 
hakları, şeffaflık, adalet, hakkaniyet, eşitlik, gelir dağılımı 
dengesi, yolsuzlukla mücadele, düşünce özgürlükleri, eleşti-
rel düşünce, hakkını arayabilme gibi genel insanî gelişmişlik 
açılarından dünyadaki yeri (ki bunların iktisadi gelişmişlikle 
doğrudan bir ilgisi yoktur), 70’inci sıralarda dolaşmakta ve 
bir türlü olumlu anlamda yukarılara doğru çıkamamaktadır. 
Oysa Türkiye’den daha yukarıda olan birçok ülkenin, daha 
düne kadar tarihsel birikim ve gelenek açısından Türkiye’ye 
nazaran esamisi okunmakta bile değildi. Peki, o ülkelerin 
yapabildiklerini biz neden yapamamaktayız? Doğrusu bu 
soru üzerinde uzun uzun ve ciddiyetle düşünmek, bu toplu-
mun her ferdinin kaçınılmaz bir sorumluluğudur. 

Darbelerle açığa çıkan veya üstü örtülen onca krize rağ-
men uzun yıllardır neredeyse alternatifsiz bir biçimde iktida-
rını koruyan Ak Partinin (tabi bunun üzerinde de oldukça 
ciddi bir biçimde düşünmek gerekmekte; çünkü bu ciddi bir 
muhalefet açığını da ortaya koymakta) ve doğal olarak da 
onun siyasi liderinin, yani R. Tayyip Erdoğan’ın uzun yıllardır 
sürdürmeye çalıştığı siyasal arayışlara/savruluşlara baktıkça, 
bunların belli bir içe kapanmışlığa batmış bir ülkeyi aktörleş-
tirme çabasındaki bir aşırı kararcılıktan mı kaynaklandığını, 
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yoksa belirli bir politik mirası beceriksiz hamlelerle hebaya 
çalışan bir kendini bilmezlikle mi malul olduğu sorusunun 
cevabı da, oldukça müphem. Belki de olaylara yüklenen o 
aşırı yorumla Erdoğan’ın belli bir “stratejik derinliğe” ayarlı 
politik manevralar içerisinde gördüğümüz kararcılığının, as-
lında iktidarını sürdürebilmek için ister istemez başvurduğu 
müttefik arayışlarının çaresizliğinden ve dolayısıyla da birer 
deha göstergesi olan bu çabalarının gerçekte çaresizliğinin 
mecburiyetlerinden kaynaklandığını da düşünmek mümkün. 
İslamcılığın muhafazakârlıkla dengelendiği bir politik zihniyet 
(sağcılık), demokrasinin özgürlükle derinleştirilmesi gereken 
açılımlarının önünü, belli bir iktidar kaybı endişesiyle sürekli 
kesmekte. Erdoğan’ın içeride ve dışarıda sürdürdüğü ve baş-
langıçta belli bir iyimserlikle karşılanan yerel ve küresel statü-
koya/istikbara itirazları, giderek ve dozunu artırdıkça, ve artık 
bir adalet ve hakkaniyet arayışı halinden bir tür iktidar aşırılı-
ğı (ve hatta şımarıklığı) haline evrildikçe, tüm olumluluğunu 
yitirerek bir tür “üçüncü sınıf” liderlik profiline dönüşmekte. 

Aslında “ödevler yerine hakları, tekil otoriter ses yerine 
çoğulculuğu, sabit metin(cilik) den ziyade tarihselciliği ve 
geçmişten ziyade geleceği vurgulayarak İslamcılığın teme-
linde yatan ilkeleri tersine çevirme girişimi” olan bir gidişa-
tın, “bazılarının ‘alternatif modernlik’ olarak adlandırdığı şeyi 
başarmak üzere, bireysel tercih ve özgürlükle, demokrasi ve 
(post-İslamcıların vurguladığı bir husus olan) moderniteyle 
birleştirme”1 çabasını, giderek daha muhafazakâr, içe kapan-
macı, otoriter ve yenileşme umutlarından vazgeçen bir ka-
ramsarlığa dönüştüren, belki de önümüze yığılan bunca soru-
nun zorluğundan öte, daha derinde olan bir başka meselenin 

1 Asef Bayat, İslam’ı Demokratikleştirmek, Toplumsal Hareketler ve Post-
İslamcı Dönüş, İletişim Yayınları. s. 44
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ağırlığıdır. O ise, sahici anlamdaki bir toplumsal dönüşüm ve 
siyasal bir örneklik için, kendisini iktidarda tutan pragmatiz-
min günübirlik politikalarına ve nasılsa yakalanmış olan bir 
iktidar trendinin aslında kendisini bir yandan da giderek sahi-
ci bir politik özgünlüğü üretebilme ihtimalinden uzaklaştıran 
“statüko”ya teslimiyet yerine, içerisinde bulunduğu bu batı ile 
doğu arasında duruşun anlamı üzerinde daha derinlemesine 
bir tefekkürle, meselelere daha farklı perspektiflerden baka-
rak ve belki de bunun için neredeyse tüm tarihle hesaplaş-
mayı da göze alan daha radikal bir karar(lılık) dır. Esasında 
Kuran’da altı defaatle çizilen “vasat ümmet”in anlamının da 
Aristocu bir “orta yolculuk” ve “itidal” olmaktan öte, bir “ör-
nek toplum” olabilmek olduğunu da bu vesile ile hatırlamak-
ta yarar bulunmakta. Bu “örnek/vasat toplum/ümmet” ise, 
doğucu ve batıcı olmadığı gibi, doğuya ve batıya ait olumlu 
değerleri sahiplenmekten de imtina etmeyen bir toplumdur. 

Gerçi bu kararcılığa dair Mehmet Akif’ten Necip Fazıl’a, 
Said Halim Paşa’dan Nureddin Topçu’ya, Sezai Karakoçtan 
İsmet Özel’e değin bir yığın tefekkür erbabının düşünsel 
çabalarını veya Abdülhamid’den Necmeddin Erbakan’a ka-
dar birçok siyaset erbabının girişimlerini ihmal edemesek 
de, sonuçta geldiğimiz nokta, aslında kazmanın yeterince 
derinlere vurulmadığına ilişkin o mahut duyguda düğümlen-
mektedir: bizi daha derin bir hesaplaşmadan kaçıran o de-
rinlik korkusunda.2 Aslında bu tür bir kararcılığın, yani sathî/
biçimsel bir kararcılığın asıl menşei askerî bir eğitimden ve 

2 Aslında bu çabanın derinliği, itidalini korusa da, arayışlarını sınırlama-
masında yatmaktadır. İtidalde oluşu ise, bahsi edilen hesaplaşmanın 
batıcı veya doğucu, liberal veya sosyalist, laik veya İslamcı çizgilerin 
aşırılıkları yerine, bu tür eğilimleri dikkate alan ama onları aşmanın 
özgürce sorumluluğuyla hareket eden bir tefekkürdür. 
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hatta bu açıdan Alman askerî disiplininden geçmiş olan İtti-
hatçı kuşaklardır. Bu “ithal ikame” kararcılık, bir açıdan ise 
Osmanlı modernleşmesinin önünü tıkayan ve onu da yoldan 
çıkaran bir sapma. İslamcılık ve Türkçülük kadar, sosyalist 
ve Kürtçü akımları da etkilemiş olan bu kavrayış, siyasala 
aşırı bir rol atfeden ve sair toplumsal emekleri ihmal eden 
bir biçimcilikle de malûl. 

Osmanlı (iktidar) seçkinlerinin Almanlarla duygudaşlığı, 
tarihten düşen imparatorlukların hıncı kadar, dünyanın ka-
derini belirleme iddiasından vazgeçmemenin ve bu iddia-
yı özellikle de askeri bir fütuhatçılıkta gören bir zihniyetin 
benzerliğinde de yatmaktadır. Burjuva veya liberal siyase-
tin bir kusuru olarak eleştirilen kararların ertelenmesi ya da 
köktenci bir kararcılıktan kaçınmanın yarattığı geç kalma 
duygusu, Almanların “tarih”e3 geç kalmışlığıyla da pekişin-
ce, kararcı bir militarizm, bu siyasal boşluğu doldurmaya 
heveslenecek ve kendisine benzeyen bir politik ve coğrafik 
kuşağı da etkileyecektir. O dönemin siyasal felsefesini ko-
taran Carl Schmitt’in “Siyasi İlahiyat”ı, “egemen, olağanüstü 
hale karar verendir”4 diye başlar. Ona göre siyasal kararcı-
lığın babası Hobbes’tur. İnsanı insanın yurdu değil de kur-
du olarak tanımlayan Hobbes. Hobbes ise işe bir hakikat 
tanımı ile başlar: “Yasayı yapan otoritedir, hakikat değil.”5 
Bu, bir açıdan ise otoriteyi, yani iktidarı hakikatleştirmektir. 

3 “Tarih”, indirgeyici bir anlamla batı tarihi, burada ise İngilizlerin ve 
ABD’nin başını çektiği kapitalist bir tarih olmakta. Buna karşı bir alter-
natif üretemeyen ve kendi mevzilerinde de diretemeyen geç kalmışlar, 
giderek bu eksenin güzergâhına dahil olacaktır. Ama bunu yaparken, o 
geç kalmışlığı telafiye şartlanmış bir hıncı da hep içlerinde tutacaklardır. 

4 Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat, Dost Y. s. 13
5 Age. S. 38
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Yani Foucault’dan yola çıkarak söyleyecek olursak, İbranî 
(İbrahim) kökenli sorumluluk siyaseti yerine Atina kökenli 
egemenlik siyasetinin bir vazı. İktidarın hakikatleştirilmesi, 
göğümüzü basıklaştırdığı gibi, bizi de iktidara tâbileştirir. 

Oysa hakikati bu tür bir gerçekliğe indirgemeyen bir 
yaklaşım, siyasal çoğulluğa da elveren bir biçimde üzeri-
mizdeki göğü genişletir, erişim yollarımızı çoğaltır. İktidarın 
hakikatleştirilmesi tebaayı bu hakikatçiliğin belirlediği düs-
turlar doğrultusunda homojenleştirmeye bir mehaz teşkil 
ederken, hakikatin farklı erişim yollarına açık kılınması ise 
toplumu çoğullaştırır. Paradoksal bir biçimde “Aydınlanma-
cı” politika homojen ulusal yapılar üretirken, “modern” ve 
“postmodern” dönemin tepkisi bir parçalanma veya çoğul-
laşma etkisi yaratmakta. Hâl böyle iken, İslam dünyası bile, 
Kuran’ın “kitabî”lere övgüden tutun da saygıya dek varan 
birlikte yaşama vazına karşı, aydınlanmacılıktan kaynakla-
nan ve üstelik de sadece dinsellikle sınırlanmayan, etnik ve 
kültürel alanlara dek sirayet eden bu homojenleştirme etki-
siyle baş edememiştir. Hatta IŞİD ve benzeri örgütlerin Hari-
ci/Selefi kökleri bir yana, “modern” bir nihilizmle malullüğü 
da oldukça açıktır. Batı dünyasının ürettiği türlü kötülük bi-
çimlerine (baskı, dışlama, aşağılama, yoksullaştırma, öteki-
leştirme, asimilasyon, işgal…) karşı belli bir hınca dayanan 
bu tepki, paradoksal olarak kendi içerisinde de benzer bir 
mantığı üretmeye çalışır. 

Sınırdurumların aşılmasındaki kararcılıkla temayüz eden 
Schmitt’in siyaset felsefesini onaylayan bir başka isim ise 
sosyalist Walter Benjamin’dir. Her ne kadar onun niyeti ka-
dar hedefi de farklı olsa da, o da Tevrat’tan da ilham alarak 
bir sosyalist ütopyanın inşasına girişir. (Siyasal) kavram(ın) 
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uç noktada oluş(tuğunu)6 söyleyen Benjamin açısından 
önemli olan, bu uç noktaları aşmanın inisiyatifidir. Gerçi 
insanı “yer”e indiren de Âdem’in kendisine yasaklanan bir 
sınırdurumu aşma girişimidir. Bir istisna olarak da olsa, yani 
devrimci bir şiddetle (ilahî şiddetin kansız tecellisiyle) top-
lumsalı dönüştüren o istisnai durum, Badiou açısından da 
bir hakikat olayıdır. Ama yine de onların bakışlarını Hob-
bes’unkiyle aynı hizaya getiremeyiz. Hobbes’un mutlak ege-
menlikçiliği, Makyavelist bir düstur üzerinde işler. İstisnayı 
olağanlaştıran bu düstur ise, Schmitt’çi kararcılığa yakındır 
elbette. İstisna halinin olağanlaştırıldığı bu durum, toplum-
salı sürekli bir savaş hali içerisinde, yani bir dost-düşman ay-
rımında tutan bir siyasal tutumu tanımlar. Bir başka Alman’a, 
Clausewitz’e göre de, savaş hali, siyasetin farklı bir biçimde 
sürdürülmesi olarak olağana dahil edilir. Elbette ki böylesi 
bir durumun siyasalı askıya alan bir durum değil de bir si-
yasal durum olarak tanımlanması, Carl Schmitt’in de siyasala 
yüklediği aşırı bir anlamdır. Foucault ise, meseleye farklı bir 
açıdan bakar ve siyaseti savaşın bir sürdürülme biçimi olarak 
tanımlar. Yani bu anlamda siyaset, vahşetten medenileşmeye 
doğru bir gidişat anlamına gelmektedir. Mouffe’un da olum-
ladığı bir biçimde antagonizmalar üzerinden işleyen, çatışma 
durumlarını tasfiye etmektense bu durumları siyasal oyuna 
dahil eden bir agonistik siyaset. 

Toplumsalı sürekli bir kriz durumunda tutan bir olağa-
nüstülük hali, bu kriz durumundan mutlakçı egemenliğe 
modern bir meşruiyet söylemi çıkarır. Siyasal ve hatta felsefi 
kritiğin de bir kriz halinin ürünü olduğunu akılda tutarak, 
Carl Schmitt’in bu kriz haline yüklediği bir başka meşruiyet 

6 “Kavram en uç noktada oluşur.” Alıntılanan yer: Carl Schmitt, Siyasal 
Kavramı, Metis Y. s. 13
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biçimini, yani bir “savaş durumu”7nun da bu kriz halinin 
bir ifadesi olduğunu hatırlayacak olursak, içerisinde bulun-
duğumuz “iç ve dış düşmanlar”la sürdürülen savaş halinin 
ve buna dair söylemin hangi politik felsefeden beslendiği 
de daha bir belirginleşir. İşte tam da orada karar uğrağının 
bir delilik uğrağı olduğuna dair Kierkegaardçı varoluşçulu-
ğun tespitiyle yüz yüze geliriz. Ve de Derrida’nın yapıbo-
zumculuğunun siyaseti okumasının bir karar ve istikrardan 
ziyade bir tür “kararsızlık”a demirleme tarzındaki, aslında 
bu durumun siyasetin/siyasalın başlangıç noktası olduğuyla. 
Zira “yapıbozum, toplumsalın sayısız alanının yapısal karar-
verilemezliğini göstererek, toplumsalın olumsallığını (yara-
tıcı imkânını) açığa çıkartır ve bu şekilde” siyasetin alanını 
genişletir.8 Ancak bu genişletme özünde olumlu bir çabadır. 
Çünkü sınıraşımlarının olağanlaştırıldığı kararcı bir fütuhat-
çılık biçimi, sonsuzluğu asimile etmeye çalışan bir hakikat-
çiliktir. Oysa Derridacı kararsızlık hali, sınıraşımlarını sürekli 
sorgulamalarla yeniden besleyerek hakikatçilikten uzak tu-
tan bir sorgulama ve eleştirellik pozisyonunu benimser. 

Yeniden Türkiye siyasi tarihine dönersek, kuruluş süre-
cini Kemalizm’e doğru evirten bir sapmanın aslında ölçüleri 
biraz şaşmış olan aynı kararcılığın bir başka versiyonu ve bir 
başka yanılgısı olduğunu da söyleyebiliriz. Ki bu çizgi muh-
temel bir sapmayla sosyalizme, yani Nazım Hikmet’in ya da 
Mustafa Suphi’nin başını çektiği ütopik bir “Leninist” kararcı-
lığa da kayabilirdi. Bu çaba ve eğilimlerin ve dolayısıyla her 
deneyimin bir tür “içtihat” hatası olarak masumiyetine kail 
olsak da, her yanılgının da bizi giderek saptırdığı, yolumuzu 

7 Age. S. 55
8 Derleyen Chantal Mouffe, Yapıbozum ve Pragmatizm, İletişim Y. s. 9
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karıştırdığı, olmamız ve ulaşmamız gerektiği yerden uzaklaş-
tırdığını da görmezlikten gelemeyiz. 

Öncelikle Müslüman bir ülkenin ve aklın demokratikleş-
me çabasının gerçekte bir “delilik uğrağı” mı, yoksa gayri 
sahici bir boşuna uğraş mı veya hep söylenegeldiği üzere 
bir batılıları oyalama taktiği mi olduğu meselesi var önü-
müzde. Temel sorunumuzun batılılaşma, modernleşme veya 
kalkınma mı olduğu sorularıyla beraber, bu meselelerin hep-
sinin eş anlamlı oluşundan tutun da, tümünün göstermelik 
mevzular oluşuna dair bir yığın tartışma eksenleri etrafında 
içerisine gömüldüğümüz laiklik, demokrasi ve küreselleşme 
tartışmaları, bu tartışmaları sürdürenlerin Müslümanlığının 
dozu ve ayarı mevzularıyla birlikte farklı karar mekanizma-
larını da (yönetim biçimi, cemaatleşme düzeyleri, dinî ve 
kültürel geçişkenlikler, bir arada yaşama halleri…) harekete 
geçirmekte ve sorunsallaştırmakta. 

Demokrasinin akıl, bilim veya laiklikle ilgisi kadar, Müs-
lüman bir tarihin ve coğrafyanın oldukça farklı akıl, bilim ve 
siyaset anlayışının bir başka kültür havzasının (paradigmatik 
dünyanın veya cemaatin) kavramlarıyla tartışılma çabasının, 
bir anlaşma/uyuşma sorunu kadar, melez bir üretkenliğe de 
yol açtığına dair ortaya çıkan farklı tezler üzerindeki muğ-
laklıklar henüz giderilebilmiş değil. Dolayısıyla Türkiye’nin, 
İslam dünyasının bu konuda en batılı(laşmacı) riskini almış 
bir mensubu olarak, kendisini bu meselelerin girdabının içe-
risine atması, kör bir maceracılıkla mı, yoksa derin bir bilge-
ce kararlılıkla mı ilgilidir ve bu macera ya da kararcılığın so-
nuçları ne olacaktır sorusunun öngörülebilir bir karşılığı var 
mıdır (tarih ya da toplum bir laboratuvar değildir kuşkusuz), 
bilinmez bilinmesine de, nihayeti de hayli merak uyandırı-
cıdır. Bu noktadaki Mahmutçu/Kemalist veya Abdülhamit-
çi/Erdoğancı yaklaşımların görünürdeki ters eksenelliğine 
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karşı, bunca yıldır süren bu deneyimin hâlâ belli bir tedir-
ginlik, tereddüt ve kararsızlık iklimi içerisinde sürdürülme-
si, sonuçlarının biz faniler tarafından görülemeyecek kadar 
uzak ve hatta belki de asla hiçbir sonuca ulaşılamayacak bir 
özgünlüğe/tuhaflığa haiz oluşu da ihtimal dâhilinde olan bir 
karmaşa karşısında olduğumuzu düşündürtmekte. Öyle ya, 
Bizans’a ve belki de daha da öncesine dek kazılabilecek bir 
tarihsel derinlik, dünyanın en katmanlı bu tarihsel coğrafya-
sında yaşamayı bir şans kadar gerilime de dönüştürmekte. 

Küresel hegemonya mücadelesinin Suriye’de karşı karşı-
ya getirdiği güçlerin [Avrasya(cılık) -Batı(cılık) ] kördüğümü, 
bu tarihsel derinlik ve hatta girdap düşünülmeksizin, başka 
nasıl anlaşılabilir ki? İran’ın karşısında olan görünür Türkiye 
değil, aslında hiç ortalıkta gözükmeyen İsrail’di belki. Yahut 
da tarihsel bir derinlikte İsrail’i (Yahudilik) İran’la (Perslik) 
buluşturan bir eksenin karşısındaki Türkiye, eğreti bir biçim-
de, gelmeye çağrılan bir dünyanın (Mesihçi veya Mehdici bir 
kıyametçilik), yahut da çok öteye gitmeksizin şu mezhepçi 
pespayeliğin bir temsiliyetine mi girişmekteydi? Oysa biçim-
sel de olsa bir adalet arayışının bu çıkmazı, yani Suriye’de 
taşları yerinden oynatan ve Suriye muhalefetinin barışçı pro-
testolarının savaşçı (karşı küresel) güçlerce ele geçirildiği ve 
küreselleştirildiği süreç, gerçekte karmaşık bir mekanizmayı 
harekete geçiren ve neredeyse tüm tarihsel hesapları açan 
oldukça pahalı ve riskli bir girişimdi. Bu güçleri karikatür-
leştirerek küresel egemenlik mücadelesine araçsallaştıran 
küresel güç (kapitalizm) ise, bu girişimiyle silah ticaretinden 
ideolojik itibara (elbette karşı ideolojik konuma oturtulan 
İslamcılığın itibarsızlaştırılmasına), İsrail’in güvenliğinden bu 
güvenliğin ve küresel hegemonyanın işbirlikçileri olan böl-
gesel diktatoryaların varlığının pekiştirilmesine kadar birçok 
amacı birden gerçekleştirmektedir. 
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Türkiye’ninse neredeyse yüz yıldır sırtını dönmüş olduğu 
İslam dünyasının karmaşık siyasal denklemine bu hızlı girişi, 
beri yandan bunu bir adalet ve özgürlük arayışıyla izahı ise, 
bizzat Türkiye içi siyaset olmak üzere tüm İslam dünyasın-
daki bastırılmış hesaplaşmaların defterlerini açacak, ama bu 
açılım da ister istemez Türkiye’nin ya da meseleye dâhil olan 
diğer aktörlerin arzularının sınırlarında nihayete ermeyerek, 
hesapta olmayan bir yığın bilinmeyeni de denkleme dâhil 
edecektir. Bir açıdan içerideki çatışmaları dışarıya taşıyan bu 
girişim, amaçlandığının tersine, dışarıyı (Suriye’den ziyade 
Suriye Kürdistan’ını) içlemesi yerine, çözüm sürecini bitir-
mesi ve bu meselenin bir dışsallık tarafından ele geçirilme-
siyle sonuçlanmıştır. Bunun da ötesinde, Fethullahçı darbe 
girişimini tetikleyen amiller de, dolaylı bir biçimde de olsa 
bu girişimin, yani Suriye üzerindeki hesaplaşmaların beklen-
meyen sonuçlarından birisidir. 

cumhurBaşkanlık sistemi tartışmaları ise bu minvalde sür-
dürülegelen ve kararcı bir liderliğe olan iştiyakın bir sonu-
cu; ama aslında bir yanlış anlama veya yorumla da malûl. 
Öyle ki kuvvetle ileri sürüldüğü ve hatta kendisine gerekçe 
kılındığı üzere ne istikrarsızlığa bir çare olunmakta (sadece 
bunu o büyük istikrarsızlık krizine dek gizlemektedir çün-
kü), ne de atanmışların etkinliğini ve sayısını, dolayısıyla 
da vesayeti azaltmaktadır (bu kez seçilen sadece başkandır 
çünkü, diğerleri ise atanır ve dolayısıyla farklı ve daha güçlü 
bir vesayetçilik biçimi başlar). Gerçekte ise asıl arzulanan, 
daha güçlü bir liderlikte temsil edilen, halkını reayalaştıran 
bir reisçiliktir. Oysa Kuran istişari bir yönetimi olumlar. “Bizi 
güt” söylemini reddederek, “bizi gözet”te ifadesini bulan 
bir karşılıklı sorumluluğu vazeder. Reisçilik ise, klasik padi-
şahçılığın yenilenmiş bir biçimi olarak, dinselleştirilmiş bir 
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itaatkârlık kültürüdür. Oysaki bir Müslüman açısından itaat 
edilecek yegâne merci Allah’tan başkası olamaz. 

Demokrasi ise kadim Yunan geleneğinden, yani siyasetin 
oldukça sınırlandırılmış bir “halk” egemenliği biçimi olarak 
kurgulanması halinden ziyade, toplumsalın kendisini müm-
kün olduğunca doğrudan ifadesi ve yönetmesi gibi bir amaç 
taşır. Bu açıdan ise temsil ve hiyerarşi meselesi mümkün ol-
duğunca en aza indirilmeye ve toplumsallık mümkün oldu-
ğunca siyasal faaliyetlerin içerisinde etkinleştirilmeye çalışılır. 
Oysaki Türkiye demokrasinin temel sorunu hükûmet etme 
biçiminden ziyade, katılım ve temsil sorununda düğümlen-
mektedir. Yani mesele anayasal bir sorun olmaktan ziyade ya-
sal bir sorundur (partiler ve seçim yasaları sorunu). Dolayısıy-
la Türkiye’de toplumun hiç değilse kendisini temsil edenleri 
doğrudan seçme hakkı Ak Parti döneminde de sağlanmadığı 
gibi, son Anayasa değişikliğinde de bu konu yine gündeme 
gelmemiştir. (Seçilen her zaman partiler ve parti liderleridir, 
bu kez de “başkan” olacaktır. ) Kaldı ki günümüz demokrasisi 
artık salt bir seçme ve temsil meselesi olmaktan da öteye gi-
derek, hakkaniyetin ve adaletin nasıl sağlanabileceği mevzu-
larının tartışmasına yönelmiştir. Mesela mekânın, zenginliğin, 
kültürün, eğitimin adaletli bir biçimde nasıl paylaşılacağı veya 
ifa edileceği; alt katmanların bu konulardaki katılım ve söz 
hakkının sağlanması gibi… Türkiye’de referanduma sunulan 
değişiklik paketi ise, bu tür bir olumluya gidişatı amaçlamak 
üzere hazırlanmış dört başı mamur bir sözleşme olmak şöyle 
dursun, mevcut kriz durumundan çıkışın bir çaresi olarak, 
1921 yılından itibaren hep olağanüstü şartlarda yapılan ve 
her seferinde de memnuniyetsizliklere yol açan bir geleneğin 
yeni bir aşaması ve belgesi olarak anayasa tarihine geçecektir. 

Tabii ki kelimenin tam anlamıyla bir demokratik çaba da, 
ister istemez, cumhuriyetçiliğin temsiliyetten silmeye çalıştığı 
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toplumsaldaki bastırılmış kimliklerin açığa çıktığı karmaşık 
bir “kriz”le karşı karşıya gelebilir. Belki de cumhuriyetçi “ev-
renselcilik” ve hatta “rasyonellik”in temel kaygısı da, bu kav-
ramların silmeye çalıştığı toplumsal kimliklerin gün yüzüne 
çıkarıldığı bu tür bir “cemaatçi” demokrasiyedir. Çünkü ona 
(aydınlanmacı bir pozitivizme) göre bu bastırılmış kimlikler 
ne evrensel ne de rasyoneldir. Aslında bu tartışmayı demok-
rasi yerine doğrudan siyasal eksenine kaydırırsak, oldukça 
kadim bir polemiğin derinliğiyle de karşılaşırız. Ve hatta ce-
maatleri sözgelimi Alevilik, Ermenilik ve hatta kavramsal bir 
genişlemeyle Kürtlüğe dek taşırsak, toplumun bu aslî un-
surlarının siyasala ve hatta kamusala nasıl taşınacağına dair 
bir bilinemezlikle ve bundan kaynaklanan bir bocalamayla 
(kararsızlıkla) karşı karşıya olduğumuzun da farkına varırız. 
Oysa sözgelimi Osmanlı, kendi şartları içerisinde bunun bir 
yolunu bulmuştu ya da bulmaya çalışmıştı. Günümüzdeki içe 
kapanmacı ürküntü ise, biraz da bu konudaki “modern” (as-
lında pozitivist) bir karar verilemezlik yüzünden olsa gerek. 
Olumlu anlamdaki bir kararcılık ise, tam da bu beklenilme-
yenle karşı karşıya kaldığımızda içe kapanmacı bir istikrarcı-
lığa sürüklenmek yerine, bunun olumlu bir biçimde sürece 
nasıl dâhil edileceğine dair o bilgeliktedir. Yani toplumsalın 
aslında tüm bu beklenilmeyenleri içleyecek bir genişlikte 
oluşunun basiretiyle yola devam edebilmekte. Çünkü son 
tahlilde salt ırkçı reflekslerin tepkisiyle geri durulan bu süreç, 
hiç de şaşırtıcı ve karşılaşılmamış bir durum değildir. Osman-
lı tecrübesini bir yana koyun, günümüz dünyasında birçok 
ülke, aslında bu şartların yarattığı bir olumlu sinerjiyle kendi 
toplumlarını Türkiye’nin içerisinde bulunduğu güdüklüğün 
(toplumsal, siyasal, iktisadi…) çok ötesine taşıyabilmiştir. 

Farklı cemaat biçimlerinin siyasala taşınmasına dair top-
lumsal bir akıl veya pratik geliştirememiş oluşumuz, Kürt 
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meselesinin onca çabaya rağmen çözülememesi kadar (en 
basitinden anadille eğitim hakkı ve hatta özerklik meselesinin 
tartışılmaya bile alınmaması gibi), Fethullahçılık meselesinin 
bu noktaya kadar gelmesini de sorunsallaştıran ana etken. 
Fethullahçıların kendilerini gizleyerek devleti ele geçirme 
meselesini bir yana koyun, onları ısrarla kamuya yerleştiren 
Ak Parti dahil sağcı iktidarların devlet karşısındaki ikircimli 
tutumları, yani onların da dolaylı bir biçimde devleti ele geçir-
me tutkuları, bu konuda emanet, ehliyet ve adalet gibi olduk-
ça temel ilkeleri bile görmezlikten gelişleri, bu sorundaki ana 
etkenler. Barış sürecinde, sürecin gerçek aktörleriyle kamu 
önünde görüşmekten kaçınan bir devletlû mürailiğin sebe-
bi, sadece bir “nasıl yapılacağını bilemezlik” sorunu olmasa 
gerekir. Tıpkı Fethullahçılığın gizli (“kripto”) koalisyon ortak-
lığındaki devlete kadar sızmış Batınî bir gizlilikçiliğin köken-
lerinin ve geleneğinin de yeterince tartışılmaksızın üstünün 
örtülmeye çalışılması gibi. Buradaki tartışmayı bu tip yapıların 
neden doğrudan siyaset yapmadığı/yapamadığı mevzuu ka-
dar (sözgelimi dinî bir demokrasi ya da parti sorunun tartışı-
lamazlığı gibi), bir iktidarın bu tip bir yapıyla neden gizli bir 
koalisyon oluşturduğu meselesine dek genişletebiliriz elbette. 
Ya Suriye muhalefeti ile sürdürülen ve giderek tuhaf bir bi-
çimde evrilen ilişkilerin gizemine ne demeli. Özgürlükçülüğe 
destekten bir emperyal hegemonya mücadelesine ve hatta 
giderek o “özgürlükçülüğü” bastırma kararına dek varan bu 
ilişkinin Türkiye içi siyaseti (barış sürecini) nasıl allak bullak 
ettiği de ortada. Tıpkı Kürtlere anadilde eğitim hakkı verme-
yen bölgenin yegâne “demokratik” ülkesi olma payesini hiç 
utanmaksızın alnımızda taşımamız gibi. 

Üniter devlet fetişizmine sadakatin yol açtığı bir aşırılık 
mıdır bu veya bir türlü üzerimizden atamadığımız o travmatik 
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bölünme ya da yok edilme korkusundan mı kaynaklanmak-
tadır bilinmez ama sonuçta ortaya çıkan maliyet, gerekçele-
rindeki kaygıları oldukça aşmaktadır. Dolayısıyla da geriye 
kalan sadece bir biçimde korunmaya çalışılan bir iktidar arzu-
sundan başka bir şey değil. O da her nedense Âdem’i cennet-
ten düşüren o sırrı/arzuyu hatırlatmakta; hak edilmemiş ya da 
aşırılaşan ve bu yüzden de yoldan çıkaran bir iktidar/egemen-
lik arzusunu. Yine de gelmiş olduğumuz noktadaki tüm bu 
beceriksizliklerin kestirilemezliği bir siyasal basiretsizlik midir 
yoksa barış sürecinin “romantizmi”nin Türkiye reel-politiğine 
uymazlığı bu katı (reel politik) gerçeklik tarafından açığa mı 
çıkarılmıştır sorusu da maalesef yeterince tartışılmadı. Belki 
de asıl etken, “devlet aklı”nın çözüm sürecini belli bir denge 
(Kürtlere tanınan hakların sağladığı avantajları bölünme riski-
ne dair kertenin altında tutacak bir denge) içerisinde tutarak 
sürdürme stratejisinin yolunun Suriye’de teşkil edilen kanto-
nal yapı tarafından kesilmesiydi. Çünkü bu durum, bu kritik 
dengeyi bölünme lehine bozan ve devlet erkânını (derin dev-
let denilen o çekirdek yapıyı) korkutan bir gelişmeydi. Elbet-
te aynı sorun tersinden ele alınan kaygılarla karşı taraf, yani 
Kürt cenahı için de geçerliydi ve her iki kesim barış süreci 
içerisinde, bu korkuları üstlerinden atacakları denli içtenlikli 
bir tartışma ve müzakere süreci başlatmış değillerdi. Bu tar-
tışmaları yapamamamızın bedeli ise on binlerce ölüm ve bu 
ölümlere ve şehirlerin yıkımına sarf edilen ve halkın sefaletini 
daha da artıran yüzlerce milyar dolar. 

Belki de ötelerden bir ses, “yahu, olayların hızından ken-
dimizi kurtarıp tüm bunları tartışmaya vaktimiz mi var?” diye 
itiraz da edebilir. Her ne ise! Yine de tefekkürsüzlüğümü-
zün sebebini at sırtından inememek gibi kadim bir bahaneye 
de yüklemeyelim. Sorun belki de Cemil Meriç’in deyimiyle, 



Ümİt AktAş

86

“hiçbir şeyi ciddiye almamak” gibi o tuhaf vurdumduymazlı-
ğımızla ilgili de olabilir. 

Kısacası Türkiye’nin, batı ile hesaplaşma ya da batılılaşma 
macerasındaki sömürülme, yabancılaşma, toplumun kutup-
laştırılması ve demokratikleşme gibi sorunlar üzerinde, iç 
iktidar çatışmalarının dışında daha derinlikli bir bi-
çimde tefekkürü gerekmekte. Sözgelimi bu sorunlar 
üzerinde derinlikli düşünceler geliştirerek farklı bir yol ve 
perspektif oluşturmaya çalışan Kemal Tahir, Cemil Meriç, İd-
ris Küçükömer ve Nureddin Topçu gibi düşünürlerin açmaya 
çalıştığı o “ara yol” daha da derinleştirilebilir. Öncelikle dik-
katimizi bizi daha temel sorunlarımızı tartışmaktan alıkoyan 
solcu-sağcı, doğucu-batıcı, laik-dinci, ilerici-gerici, toplum-
cu-bireyci gibi kavramlara itiraz ederek, bu kutuplaşma me-
kaniği içerisine dahil olmayan bir sosyopolitik alan açmaya 
hasretmemiz gerekmekte. Çünkü mevcut sosyopolitik me-
kaniğin oluşturduğu karşıtlık üzerinde biçimlenen Türkiye 
siyaseti, bu yapay ve temelde aynı amaca hizmet eden me-
kanizma yoluyla, kendi sahici sorunlarını yeterince tartışama-
dığı gibi, bu sorunlarına bir çare ve cevap üretememesi de 
batıya bağımlılığın daha da derinleşmesine ve bu bağımlılık 
ve hatta sömürü süreci içerisinde madunlaştırılan toplumsal 
kesimlerin daha da ezilmesine ve tepkiselleşmesine sebep 
olmaktadır. Anılan düşünürlerin inşası için çaba (cehd) gös-
terdikleri bu sosyopolitik mekân/yol bir ara yol/alan gibi 
algılansa da, temelde verili durumun icbar ettiği bu kutup-
laşmaları aşan ve bunların ötesindeki bir yol arayışı olarak 
bu yeni mecra, bunlara bağlı bir biçimde de tanımlanamaz. 
Çünkü amaç bunlar tarafından tanımlanan bir sosyopolitik 
durumun dışına çıkmak ve iç ya da dış şartların dayattığı bir 
icbardan kurtularak, özgürleşmeci (manevi) ve bağımsızlaş-
macı (maddi) bir kurtuluşun şartlarını oluşturabilmektir. 
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Dolayısıyla bu mekaniğin kutuplarının birisinde yer al-
mak, bu yer alış hangi gerekçeye dayanırsa dayansın, son 
tahlilde Türkiye’deki üç yüz yıllık olumsuz gidişatı daha da 
pekiştirmektedir. Doğru tutum, bu gidişatın foyasını açığa 
çıkarmak ve toplumu kutupsal aktörler değişse de mantığı 
değişmeyen bir kriz döngüsünden dışarıya çıkaracak olan, 
adalet ve hakkaniyet duyarlılığını yitirmemiş olan Müslü-
man (“İslamcı”) kesimlerle sosyalist (“toplumcu”) kesimleri 
bir araya getirebilecek bir sosyopolitik çaba içerisine gire-
bilmektir. Zira bu kutuplaştırıcı mekaniğin oluşturduğu ça-
tışma ve gerilim siyaseti, toplumun tüm kültürel, siyasal ve 
iktisadi enerjisini soğurmakta ve bunu olumsuz ve çatışmacı 
yollarda berhava etmektedir. Bu çatışmacılığın gerek ülke 
içerisinde gerekse dışarıda sürdürdüğü militarist siyaset ise 
toplumun bu şartlar içerisinde güç bela oluşturduğu tüm bi-
rikiminin askeri harcamalara kanalize edilmesine yol açmak-
tadır. Dolayısıyla Türkiye toplumunun gerçek kurtuluşu bu 
kutuplaştırıcı dil, siyaset ve mekanikten dışarıya çıkabilmek, 
farklı ve uzlaştırıcı bir yolu üretebilmek, batı ile doğu kadar, 
sosyalizm ile İslamcılık arasında da bir orta yolu, itidali yaka-
layabilmektir. Bu, en azından toplumsal olduğu kadar çevre-
sel bir barışı da sağlayacak ve gerek kendi toplumumuzun, 
gerekse komşu ülkelerle olan iç ve dış gerginliklere dayanan 
olumsuza doğru gidişin, dışlayıcı bakışın önüne geçebile-
cektir. Bu şartlar altında, sorumlu kesimler açısından mev-
cut klişelerin dışına çıkan bir perspektif geliştirmek, seslerini 
yükselterek itirazlarını ve tekliflerini dile getirmek, barışçı 
ve hak ve adalet mantığına dayanan bir yol inşa edebilmek, 
giderek daha da önem kazanan bir vecibedir. 

Bu ve benzeri düşünürlerin son tahlilde doğuya ve ba-
tıya karşı bu aslî mevzii savunmaya dönük çabaları, kaba-
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ca Osmanlıcı bir perspektif olarak görülebilse de, meseleyi 
derinleştirdiğimizde buradaki asıl maksadın, Osmanlıcı bir 
perspektiften ve bir savunu hattından da öte, doğu ile batı 
arasında sürdürülen yüzlerce yıllık çatışmacı karşıtlığı aşma-
ya çalışan ve giderek içselleştirilmiş olan bu çatışmacı blok-
lar arasında bir darusselam ve bir daruladl (barış ve adalet 
yurdu) inşa edebilmek olduğu görülebilir. Nitekim Nur Sure-
sinde de Allah’ın (ilminin) ışığının, doğuya da, batıya da ait 
olmayan bereketli bir ağacın yağından (bilgeliğin damıtılma-
sından) tutuşturulduğu söylenmektedir. Bu ayeti “doğu da 
batı da Allah’ındır. Her nereye dönerseniz onun veçhi orada-
dır” ayeti ile birlikte okuduğumuzda, doğu ve batı kavram-
larına dair daha sahih bir anlama kavuşabiliriz. Yani doğuyu 
da batıyı da dikkate alsa da, sonuçta oraya ait olmayan bir 
aşkınlığa doğru yükselen bir bilgeliğin ışığına tâbi olmak. Bu 
bilgeliğin ışığıyla bir barış ve adalet yurdu inşa edebilmek. 

Bir barış ve adalet yurdu arayışı ise, temelde savunmacı 
bir perspektiften ziyade, yine bu toprakların kadim bir gele-
neği olan nübüvvet geleneğinin o temel perspektifine, yani 
hakka ve adalete dayanan, sömürünün değil de kardeşçe bir 
yaşamanın esas alındığı, toplumculukla insan özgürlüğü ve 
haysiyetinin harmanlandığı bir vasat (örnek) ümmet (top-
lum) ’i oluşturma çabasından ve idealinden başka bir şey 
değildir. Batıya, özellikle de kapitalizme teslim olmayan ama 
batı dünyasının (dünyanın) olumlu kazanımlarına da bigâne 
kalmayan, kendi dünyasının kadim değerlerini güncelleşti-
ren ama bunların ağırlığı altında da ezilmeyen bu ideal, sa-
dece kendi toplumsal kurtuluşumuzun değil, genel anlamda 
dünyanın kurtuluşunun da bir yolu olabilecektir. 
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Tam da başkanlık sistemi tartışmalarının referandum ve-
silesiyle iyice yoğunlaştığı bir dönemde kaleme alınan 

bu yazıyla, oylamaya sunulan anayasa değişikliğinin getire-
ceği rejim değişikliğini Türkiye’nin yerel siyaset ölçeğinde 
çoktandır tecrübe etmiş olduğunu iddia ediyorum. Temel 
iddiam; başat yerel yönetim kuruluşu olan belediyelerin, 
merkezi yönetimin vesayet hatta güdümünde kentsel konu-
lardan sorumlu bir hizmet makamı olmaktan uzaklaştıkla-
rı, ekonomi ve siyasette yaşanan değişiklikler sonucu, çok 
önemli bir iktidar alanını temsil eder hale geldikleri ve bu 
sürecin de belediye başkanlarını yerel siyaset içinde hege-
monik bir konuma taşıdığı olacak. 

Bu iddiayı temellendirmek için önce belediyelerin geçir-
diği dönüşümü hızlıca ele alıp, sonrasında belediye başkan-
ların sahip oldukları yeni iktidar alanının nasıl yerel siyasetin 
tümüne yayılarak bir yerel başkanlık rejimi tesis etmiş oldu-
ğunu tartışacağım. 

Doç. Dr. ulaş BayrakTar

KENTİN ANNELERİNDEN 
BABALARINA: BELEDİ 
SİYASETİN BAŞKANLIK 
REJİMİNE EVRİMİ
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Kentlerin Anneleri

1973-1977 yılları arasında Ankara Belediyesi’nin başkanlığını 
üstlenmiş Vedat Dolakay (1977, p. 75), bir öğrenci grubunun 
“Belediye nedir?” sorusuna “Annen evde ne yapar?” şeklin-
deki başka bir soruyla cevap verir. Öğrencilerin, annelerinin 
yaptıklarını anlatmasından sonra;

“Bakın minik yavrular evde anneniz neler yapıyor! Peki 
kentte bu işleri kim yapar? Kim süpürür başkentin sokak-
larını, kim aydınlatır? Kim fırınlarda ekmeği pişirir? Park-
ları, çocuk bahçelerini, okulları, sağlık ocaklarını, sebze 
meyve pazarlarını kim yapar. . . yani beşikten mezara 
kadar bu kentte yaşayan herkesin her gereksinmesine 
koşan, yanıt veren kimdir? Bu kurum Belediyedir.”

Dolakay’ın ataerkil toplum düzeninde kadına ve dolayı-
sıyla anneye biçilen rolü siyasal sistem içerisinde belediye-
lere ve onun temsilcisi olarak belediye başkanlarına yakıştır-
ması sadece öznel bir yorum sayılamaz. Zira Cumhuriyet’in 
kuruluşu itibarı ile belediyeler siyasal bir temsil ve irade or-
ganı olmaktan ziyade merkezi hükümetin politikalarını yerel 
ölçekte yürütmek ya da bunlara destek olacak hizmet organ-
ları olarak görülüyordu. Kendi politika ve faaliyetlerini ge-
liştirecek ve hayata geçirecek kaynak ve yetkilerden yoksun 
biçimde yeni tesis edilen rejimin kentsel vitrinini oluşturma 
sorumluluğunu taşıyorlardı. 

Kentlerde tesis edilecek vitrinin bir yanı şehir planları ve 
mimari karakteri ile medeni yerleşim alanlarının oluşturul-
ması idi. Genç Cumhuriyet’in hedeflediği çağdaş yaşamı en 
somut ve en gündelik biçimde halkın görüp, anlaması ve 
bu ülküye inanması için kentlerin bir an önce bu unsurları 
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yansıtabilmesine öncelik verildi. Belediye yönetimlerinin bu 
önceliklere sahip çıkmaktan başka seçeneği yoktu çünkü 
her ne kadar karar organları seçimle geliyor olsa da, hatırla-
mak gerekir ki tek parti döneminde büyük kentlerin beledi-
ye başkanlıklarını aynı zamanda parti il başkanları da olan 
valiler üstlenmişti. 

Belediyelere biçilen bu medeni yaşam vitrinini oluştur-
ma ödevinin yerine getirilmesi için gerekli birikim ve insan 
kaynağının eksikliği de yabancı uzmanların çalışmaları ile 
aşılabildi. Atalay-Franck’a (2010) göre 1924-1942 yılları ara-
sında Türkiye’de Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre’den 
gelen toplam 40 mimar ve şehir plancısı rejimin hedeflediği 
modern kentlerin doğuşunda görev almıştı. 

Belediyelerin özerk bir siyasi iradeden yoksun biçimde 
merkezi hükümetin ideolojik ve hizmete dair fiili uzantısı 
olma durumu 1970’li yıllara kadar devam etti. Ne tek parti 
dönemine tepkili kitlelerin desteğiyle iktidara gelen Demok-
rat Parti, ne de demokrasi vurgusuyla planlı bir kalkınma 
hedeflenen 1960’lı yıllar belediyelerin statü ve işlevinde kök-
lü bir değişikliğe sebep olmadı. Bu dönem için tek istisnai 
düzenleme 1963 yılında belediye başkanlarının doğrudan 
seçimle göreve gelmesidir ki uzun vadede sonuçları bizim 
ana savımız açısından asli olacaktır. 

1973 yerel seçimleri belediyelerin merkezi hükümete kar-
şı rüştünü ispat etme sürecinin başlangıcını temsil eder. Tüm 
büyük kentlerde CHP’nin iktidara gelmesi sonradan Yeni 
Belediyecilik, Toplumcu Belediyecilik olarak adlandırılacak 
bir yerel yönetim anlayışının ortaya çıkışını tetikleyecektir. 
Demokratik-katılımcı, üretici; kaynak yaratıcı; yönlendirici; 
düzenleyici, birlikçi-bütünlükçü politikaları gündeme alan 
ve bu konularda çok özgün ve değerli icraatlar ortaya koyan 
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bu dönem aynı zamanda belediye başkanlarının güçlü ve 
popüler siyasal figürler olarak öne çıkmasına tanık olur. 

İstanbul’da Ahmet İsvan ve Aytekin Kotil, Ankara’da Ve-
dat Dalokay ve Ali Dinçer, İzmit’te Erol Köse, Adana’da Ege 
Bagatur, İzmir’de İhsan Alyanak, Mersin’de Kaya Mutlu gibi 
belediye başkanları hem belediyecilik faaliyetleri hem de 
kazandıkları görünürlük ve önem ile öne çıkarak belediye-
lerin siyasal hayat içindeki yerini büyük ölçüde değiştirmiş 
oldular. Öyle ki, 1977 seçimleri ile birlikte belediye başkan 
adaylıkları parti merkezi, yerel örgüt ve seçmenler arasında 
büyük tartışmalara ve fikir ayrılıklarına sebep oldu. İstanbul 
ve Ankara’da faaliyetleri ile büyük bir popülerliğe sahip be-
lediye başkanları parti il başkanlarının karşısında adaylık ya-
rışını kaybedip, 1977 seçimlerine giremediler. Keza İzmit’te 
Erol Köse partinin önde gelenlerinden Turhan Güneş’in mu-
halefeti yüzünden 1977 seçimlerinde aday yapılmadı. 

Partilerin içinde böylesi tartışmalara sebep olacak kadar 
öne çıkan belediye başkanlığı makamının esas altın çağı 
1980’li yıllarla açılacaktı. 24 Ocak kararları ile projesi çizilen 
ve ilan edilen, 12 Eylül darbesi ile temeli atılan ve Anavatan 
Partisi tarafından tesis edilen yeni neo-liberal düzen içinde 
belediyeler ve belediye başkanları siyasetin ve hatta iktisadi 
politikaların başat aktörlerine dönüşür. 

Özel, Yerel ve İşletmeci Yeni Bir Rejimin Tesisi

1980 yılı ithal ikame politikalarının terk edilerek küresel 
piyasalara açılmış bir piyasa ekonomisine geçişin miladını 
temsil eder. Askeri darbe ve cuntanın dozer etkisi ile ko-
laylaşmış ve hızlanmış bu dönüşüm yerel yönetimlerin ve 
özellikle belediyelerin yapı ve işleyişinde de çok büyük bir 
değişimi tetiklemiş oldu. 
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Bu yeni ekonomik ve siyasal paradigma değişiminin ye-
rel yönetimler üzerine olan etkisinin ilk boyutu devletin ör-
gütlenme ve işleyişinin tabi olduğu yeni esaslarla bağlantılı-
dır. 2. Dünya Savaşı’nı izleyen hızlı kalkınma dönemine eşlik 
eden refah devleti modelinin 1970’lerle birlikte karşılaştığı 
darboğazlar devletin ekonomik ve toplumsal alandaki varlı-
ğı ve müdahalelerinin sorgulanmasına yol açtı. Artık tüm bu 
refah hizmetlerini sunmak için canhıraş kürek çeken devlet-
ten ziyade, toplumsal ve ekonomik hayatı piyasa ilişkilerinin 
akışına bırakan, bu akışa ancak dümen tutarak müdahale 
etmesi beklenen bir kamu erki tahayyülü baskın hale geldi. 
Kürekten dümene geçişin hantal, işlevsiz ve verimsiz görü-
len devlet aygıtının üç mekanizma üzerinden dönüştürülme-
si ile gerçekleşmesi düşünülüyordu: özelleştirme, yerelleş-
me, ve işletmeleşme. 

İlk öncelik devletin sosyo-ekonomik hayata yönelik mü-
dahale alanını daraltmaya verilir. Devlet zaruri olmayan 
alanlardaki varlık ve işlevlerini piyasanın özel aktörlerine 
devretmeli ve böylece kamu erki piyasanın denge ve ilişki-
lerini bozacak müdahalelerden men edilmelidir. Özelleştir-
melerle özdeşleşen bu süreç devletin küçülerek etkinlik ve 
verim kazanmasını hedefler. Sadece iktisadi bir rasyonalite-
ye; verimlilik, performans hesaplarına dayanılarak girişilen 
özelleştirme girişimlerinin sosyal adalet üzerindeki vahim 
sonuçları başlarda ihmal edilse de, ortaya çıkan yoksulluk 
ve buna bağlı huzursuzluklar çok uzun süre görmezden ge-
linemez. Bu gerçekle yüzleşmek bile yeni liberal paradig-
manın sorgulanmasına yetmez. Ortaya çıkan yoksulluğun 
engellenmesinden ziyade bunun yönetilmesine dair politi-
kalar geliştirilir. Yerel yönetimlerin bu yeni dönemdeki ilk 
rolü böylece belirmiş olur: yeni liberal politikaların sebep 
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olduğu yoksulluğun siyasi amaçlara devşirilen sosyal yardım 
hizmetleri ile yönetilmesi. 

Özelleştirmeden kastedilenin sadece belli kamu iktisa-
di kuruluşlarının özel sektöre satılması, devredilmesi ya da 
onlar tarafından işletilmesinden ibaret kaldığı sanılmasın. 
Devletin sorumluluğu ve yetkisinde kaldığı halde icrasının 
özel sektör aracılığıyla yürütüldüğü hizmet alanları da bu 
özelleştirme dinamiğinin başka bir veçhesi olarak hatırda tu-
tulmalı. Şimdiye değin devletin kendi personeli ve donanımı 
ile sunulan hizmetler artık özel sektör aracılığıyla sunulur 
hale geldi. Kısaca taşeronlaşma olarak adlandırdığımız bu 
yeni kamu hizmeti modeli özel sektörü devletin organik bir 
ortağı haline getiriyordu. Gerekçesi siyasi ve bürokratik kı-
sıtlarından azade özel sektörün hizmetleri daha ussal ve ve-
rimli şekilde sunabileceği şeklinde bir sava dayanan bu yeni 
model, en başından itibaren ciddi usulsüzlük ve denetimsiz-
lik iddiaları ile görmezden gelinemez yolsuzluk emareleri 
ile özdeşleşti. 

Belediyelerin görevlerinin büyük bir kısmı özel sektörler-
den hizmet alarak yerine getirmesi de sadece telkin edilmedi, 
dolaylı olarak mecbur da kılındı. Nitekim norm kadro uygu-
laması ile insan kaynakları yönetimine sınır getirilen ve büt-
çelerinin belli bir oranından fazlasını personel harcamalarına 
ayırmaktan men edilen belediyeler için özel sektörden hizmet 
satın almak bir tercihten ziyade bir zorunluluk haline geldi. 

Küçülme sadece devletin ekonomik alanı özel sektör le-
hine terk etmesi ya da onların ortaklığına açması ile sınırlı 
kalmadı. Belli planlama ve hizmet yetkilerinin yerel yöne-
timlere devredilmesi de devletin yeni dönemdeki dönüşü-
münün bir diğer boyutu olarak ortaya çıktı. Demokratikleş-
me retoriği ile gerekçelendirilen yetki devriyle, devasa ve 
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dolayısıyla hantal görülen merkezi bürokratik yapılanmanın 
devletçi ve verimsiz anlayışının halka daha yakın, dolayısıyla 
piyasa dinamiklerine daha hassas bir yapı ile aşılması hedef-
lendi. İmar planlama yetkilerinin örneğin, 1985 yılı itibarıy-
la yerel yönetimlere devredilmesi, kentleri Ankara’ya kadar 
kolları ulaşamayacak ama belediye başkanını rahatlıkla et-
kileyebilecek iş çevrelerinin isteklerine göre planlamasının 
önünü açıyordu. Başka bir deyişle, kurumun özelleştirilme-
sinin ötesinde, politikaların özel sektör çıkarlarına göre şe-
killenmesinin kolaylaştırılmasının adına yerelleşme politika-
ları devreye sokuluyordu. 

Özelleştirilen ve yerelleşen kamu kurumlarının işleyişin-
deki yönetim tarzının özel sektöre öykünmesi de 1980 son-
rası dönemde yaşanan dönüşümün son boyutu olmuş gö-
rünüyor. Belli bir hiyerarşi ve süreçler çerçevesinde işleyen 
devlet aygıtının, günün ve buna bağlı özel çıkarlarının dina-
mik doğasına uyum sağlayamadığı iddia ediliyordu. İstişare 
ve karar süreçleri, politikaların zamanında kurgulanıp, hayata 
geçirilmesine engel olduğu bu yüzden de zarara ve verimsiz-
liğe neden olduğu savı dillendiriliyordu. Bunlara dayanarak 
kamu yönetimin de özel sektördeki kadar dinamik ve esnek 
olarak örgütlenmesi gerekliliği vazedilmeye başlandı. 

Kamu yönetiminin işletmeleştirilmesinin en önemli bo-
yutu yürütmenin güçlendirilerek karar ve uygulama süreç-
lerinin siyasi müzakere ve pazarlıklardan kaynaklı zaman 
kayıplarından kurtarılması şeklinde düşünüldü. Merkezi 
hükümet nezdinde bu erklenme gitgellerle, siyasi, hukuki 
ve bürokratik zorluklarla ilerlese de belediyeler nezdinde 
başkanlar çok hızlı bir şekilde bu rolü benimseyip, tadını 
çıkarmaya soyundular. 
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Metalaşan Kentin Patronları

24 Ocak kararları ile küresel piyasalara eklemlenen Türkiye 
ekonomisinin ancak emek yoğun sektörleri bu pazarlarda 
rekabet etme şansı bulabilirdi. Sanayi sektörünün bu yeni 
duruma uyum sağlayabilecek yenilikçi altyapıdan yoksun 
olması metropollerdeki sanayi yatırımlarını girişimciler ba-
kımından cazip olmaktan çıkardı. Bu sektördeki yatırımla-
rın yönü haliyle emeğin ve yatırım maliyetinin daha ucuz 
olduğu Anadolu kentlerine yönelerek, buralarda sonradan 
Anadolu kaplanları olarak adlandırılacak yeni bir taşra bur-
juvazisinin palazlanmasına yol açtı. 

Sanayideki rekabet gücünü kaybeden metropol serma-
yesi de yatırımları için kentsel alanları kendine hedef seçti. 
Kentlerdeki altyapı ve yapılı çevre yatırımlarına müteahhit 
olarak eklemlenen bu kesimler için kent yönetimleri artık 
ana ticari muhataptı. Anavatan Partisi’nin öncü olduğu büyük 
ulaşım, telekomünikasyon, yapılı çevre yatırımları ve gele-
neksel belediye hizmetlerinin yukarıda işaret ettiğimiz taşe-
ronlaşma modeli ile özel sektörün ortaklığına açılması imalat 
sektörünün dezavantajlı kaldığı metropol alanların ekono-
mik çekiciliğine yeni bir soluk kazandırdı. Kaldı ki, yeni 
dönemin küresel kentleri sanayi kapasitesi ile değil finans 
ve hizmet sektörlerinin mevcudiyeti ile değerlendiriliyordu.  
Özellikle, Türkiye’nin küresel kent iddiasına sahip yegane 
kenti olan İstanbul bu sektörlerin gelişimine göre kurgulanır 
hale geldi. Finans şirketlerine evsahipliği yapan gökdelen-
ler, hizmet sektörünün mabetleri alışveriş merkezleri kentin 
ana gelişim motorlarıydı artık. Sorun artık İstanbul’un nasıl 
satılacağıydı (Keyder, 1993). Bu satışın formülü özel sektö-
rün yatırımları ve belediyenin imar planları ve kararlarıydı. 
Sonuç olarak yatırımcıların ana muhatabı artık başkentin ba-
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kanlık bürokrasisi değil, kent yönetiminin muktedir yöneti-
cileri olmuştu. 

Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bu yatırımlar artan 
bir hızla devam ederken, uzun vadeli konut kredi sisteminin 
tesis edilmesi ile zaten Türk halkının geleneksel yatırım aracı 
olan gayrimenkul piyasası olağanüstü bir ivme kazandı. Artık 
sermaye çevreleri devletin yatırımlarına ya da hizmetlerine 
ortak olmanın ötesinde, geliştirdikleri konut projeleri ile yeni 
bir yatırım cennetine kavuşmuş oluyorlardı. Hane halkı yatı-
rımlarının ötesinde hızını koruyan göç hareketliliği ve ulus-
lararası sermaye girişleri ile ivmesini hiç kaybetmeyen konut 
sektörünün ana muhatabı da kent yöneticileri idi. İmar izin 
ve haklarının tayininden tek başına sorumlu olan belediyeler 
sermayenin gözünde kritik bir önem kazanmış oldu. 

Fakat burada vurgulanması gereken ve yazının geri kalan 
kısmında da tartışmaya çalışacağım ana sav belediyelerin bu 
yeni dönemde kazandığı stratejik önem ve işlevin bir ku-
rumsal güçlenmeden ziyade kişisel bir iktidarın tesisi şek-
linde ilerlemiş olduğu. Başka bir deyişle, Dalokay’ın kentin 
anneliği olarak gördüğü sistem, bu dönemin işaret edilen 
dinamikleri ışığında, belediye başkanlığı makamında bir ba-
balık rolünü öne çıkaracaktı. Bu babalık hem kentine yatı-
rım çeken (ekmek getiren) hem de kentin iktidar ilişkilerini 
belirleyen, bunlara müdahale eden bir kent reisliği olarak 
karşımıza çıkacak. Bu rol zaman zaman da argodaki anlamı 
ile gayri-yasal bir hamilik rolünü de düşündürebilecek nite-
liğe de bürünebilecekti. 
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Belediyelerin Vitrinden Tezgaha Geçişi:  
Kentin Babaları

Yukarıda altı çizilen dinamiklerin etkisi altında belediyeler 
ekonomik ve siyasal hayatta yeni ve kritik bir nefes kaza-
nırken, belediye başkanları bu sürecin en öne çıkan aktö-
rüne dönüştü. Birçok Avrupa ülkesinden erken bir tarihte, 
1963’ten beri doğrudan seçimle işbaşına gelen belediye baş-
kanları 1980 sonrasında belediyelerin yeni kazanacağı işlev-
lerin mimarı ve yürütücüsü olur. Partilerinin aldığı oylara 
göre seçilen ve işleyişteki rolleri pek bilinmeyen belediye 
meclislerinin anonimliğinin yanında propaganda dönemin-
den itibaren kamuoyunun şahsen tanıdığı başkan, beledi-
yeyle özdeşleşir. Belediye hizmetlerinin siyasi sorumlulu-
ğunun öncelikle ve ağırlıkla belediye başkanına ait olduğu 
fikri yaygındır. Bunun sonucunda yerel seçimler öncelikle 
belediye başkanlık seçimi gibi algılanır. 

Başkanlık makamına yönelik mücadele daha aday adaylık 
sürecinde başlamakta, bu koltuk en çok rağbet gören ve do-
layısıyla rekabetin en yoğun olduğu alan olmaktadır. Bu da 
haliyle, belediye başkanlığına önce aday olabilen, sonra da 
seçilmeyi başarabilen siyasi figürlerin daha koltuğa oturma-
dan çok ciddi bir siyasi güce sahip olması gerektiği anlamına 
gelir. Bu siyasi güce de, kayda değer maddi kaynaklar, geniş 
bir sosyal sermaye ve siyasal partiler içinde ciddi bir nüfuz 
olmadan erişilemeyecek olması, belediye başkanlarının daha 
makama gelmeden yerel siyaset içinde göz ardı edilemeyecek 
bir ağırlıkları olmasını gerektirmekte. Belediye başkan aday-
larının yürüttüğü seçim kampanyalarının mali yönüne dair 
birkaç örnek bile bu ağırlığın boyutuna dair bir fikir verebilir. 

Son yerel seçimler olan 2014 seçimlerinin bir analizini ya-
pan Pelin Özkan (2014), parti ve adayların sadece televizyon 
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reklamları için 50 milyon lira harcadığını belirtir. Bu reklam-
ların aslan payını yaklaşık 180 saatle AKP alırken, ikinci sıra-
da 28 saatle tek başına Mustafa Sarıgül yer alır. Söz konusu 
radyo reklamları olduğunda Sarıgül % 60’lık payı ile AKP’yi 
bile geride bırakır. Ankara büyükşehir adayları Melih Gökçek 
ve Mansur Yavaş da 17 ve 0, 7 saatlik payları ile reklam pas-
tasındaki yerlerini alırlar. Bu adaylar arasında en az pay alan 
Yavaş’ın bu reklamlarının maliyetini hesaplayacak olsak en 
ucuz zaman diliminde yayınlansa 2014 saniyesi 35 liradan* 88 
bin lira para harcamış olduğu anlaşılıyor. Bu saniyelik ücretin 
prime time için 1000 liraya kadar çıkabildiği düşünülecek 
olursa sadece televizyon reklamlarının bütçesinin bile astro-
nomik seviyelerde seyrettiğini göstermeye yeter. 

Diğer reklam araçları için manzara farklı sayılmaz. Hat-
ta açık hava reklamları söz konusu olduğunda CHP Genel 
Merkezi hiç pay ayırmazken partinin adayları 5 bin civarın-
da reklam ünitesi ile bu pastanın beşte birini üstlenmişler. 
Adayların toplam seçim propaganda harcamaları içindeki bu 
kadar yüksek, hatta bazen partilerini geçen payları, seçim-
lerde adayların profil ve dolayısıyla kişisel harcamalarının ne 
kadar ön plana çıktığını gösterir niteliktedir. 

Başkanların belediye yönetimi içindeki üstünlükleri sade-
ce doğrudan seçimden kaynaklanan bir siyasi nüfuzdan da 
ibaret değildir. Başkanlar, belediyelerin resmi yapı ve işleyiş-
leri içinde de hâkim bir konumdadırlar. Belediye meclisi ve 
encümenin başkanlığını yapan, meclis toplantılarının gün-
demini belirleyen, meclis ve encümen toplantılarına başkan-
lık eden, meclis kararlarını veto edebilen, meclisin kararda 
direnmesi üzerine kararı idari yargıya taşıyabilen belediye 
başkanları haliyle belediye aygıtının en güçlü aktörüdür. 

* https://ekonomist.co/ekonomist/ekonomi/televizyon-kanallarinda-rek-
lam-vermenin-maliyeti-1400/ son erişim 14 Mart 2017
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Belediye Meclislerinin Babaları

Yerel siyasetin işleyişinde teşhis ettiğimiz bu asimetrinin 
güçsüz tarafında kurumsal olarak belediye meclisleri yer alır. 
Belediyenin karar organı olması hasebiyle kurumun planla-
rını, bütçesini, mali tasarruflarını karara bağlayan bu kurum 
belediye başkanları karşısında oldukça etkisiz bir konumda 
bulunmaktadır. Bu zayıflığın temelinde belediye yönetimin-
de meclislerin yapısal olarak belediye başkanının güdümün-
de kurgulanmış olması yatar. Fakat başkanların sahip olduğu 
siyasal nüfuzun da meclislerin edilgen doğasında etkili ol-
duğunu eklemekte yarar var. Neticede meclis adaylıklarının 
belirlenmesinden itibaren seçim sürecinde büyük bir etkiye 
sahip başkanların, daha sonra kendilerine çok da zorluk çı-
karmayacak kişilerin mecliste görev almasına çaba sarf et-
tikleri bilinen bir eğilimdir. Bu yüzden seçim dönemimde 
partiler önce başkan adaylarını sonra meclis adaylarını belir-
ler. Hem belediye başkanların kampanya sırasındaki ağırlığı, 
hem de yerel seçim sistemi (yerel baraj, tercihli oy siste-
minin olmaması ve kontenjan üyelikler) genelde belediye 
meclislerinde belediye başkanının partisinin çoğunlukta ol-
ması sonucunu doğurmaktadır. Başkan ve üyelerin çoğun-
luğunun aynı partiden olması, bu ikisi arasındaki ilişkilerin 
parti disiplini üzerinden de denetimini mümkün kılmaktadır. 
Aksi durumda da, belediye başkanları yukarıda değinilen 
fiili güçlerini kullanarak, diğer partilerin meclis üyelerinin 
desteğini güvence altına alabilmektedir (Semerci, 2015). 

Belediye meclis üyelerini belediye yönetimleri içinde gö-
rece etkisiz kılan bir diğer etken de belediye meclis üyeleri-
nin kurumun işleyişine dair yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 
olmamaları sayılabilir. Kurumun yetki ve kaynaklarının kul-
lanımına dair mevzuatın karmaşıklığı ve meclis üyelerinin 
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genelde bu konulara dair yeterli ilgi ve bilgiye sahip olma-
maları dolayısıyla kurum bürokratları belediyelerin politika 
ve icraatlarının belirlenmesinde büyük bir etki sahibi olabi-
liyor. Özellikle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun getirdiği stratejik yönetim ve denetim sistemi 
ile kurumların temel icraatlarının belirlenmesi belirli bir büt-
çe hazırlama döneminde yapıldığı için bu sürece yeteri ka-
dar müdahil olamayan üyelerin etkisi sınırlı kalır. 

Belediye meclislerinin hala sahip olduğu karar ve denetim 
yetkilerinin de ne kadar etkin ve demokratik bir işleyişe üze-
rinden kullanıldığı da tartışılabilir. Zira belediye meclislerine 
seçilebilmek için 1980 öncesi dönemde belli esnaf grupla-
rıyla bağlantılı olmak gerektiği biliniyor (Erder, 1996; Erder 
& İncioğlu, 2013). Tarifeler ve zabıta denetimi sebebiyle be-
lediye faaliyetleri ve kararları ile yakından alakalı bu gruplar 
belediye meclislerinde ağırlıklı bir temsile sahipti. 1980 son-
rasında belediyelerin imar planları başta olmak üzere yeni 
yetkilerine kavuşması ile yeni gruplar belediye meclislerinde 
daha yoğun bir temsile kavuştu. Özellikle inşaat faaliyetleri 
ile ilgili müteahhitlerin, mimar ve mühendislerin belediye 
meclislerine ve özellikle de imar ihtisas komisyonlarına olan 
ilgisi yoğunlaştı. Ayrıca bu dönem enformel dayanışma ağ-
larının da artık hayatta kalmaktan öte varsıllaşma ve kültürel 
işlevler üstlenme dönemi oldu. Çoğunlukla dernekleşerek 
resmileşen hemşehri birliktelikleri siyasal partiler açısından 
da önemli muhataplara dönüştükleri için meclislerdeki tem-
silleri de hissedilir düzeylerde arttı (Bora, 2011). 

İmarla ilgili ve/veya hemşehri kimlikleri ile öne çıkan 
kesimlerin belediye meclisleri içindeki ağırlıklı temsili bu 
organların ellerindeki yetkilerin de demokratik bir şekilde 
kullanılmasını zorlaştıran bir etken olarak karşımıza çıkar. 
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Belediye başkanının göz ardı edilemeyecek bir nüfuza sahip 
olduğu bu iki alan sonuç itibarıyla meclislerin yetkisindeki 
konuların bile başkanın tercihleri doğrultusunda karara bağ-
lanmak durumunda kalacağını düşündürmektedir. 

Belediye başkanlarının bu siyasi ve idari üstünlüklerinin 
yerel siyasetin kurgusundan türeyen fiili güçlerle katmer-
lendiğini de akılda tutmakta yarar var. Yukarıda da vurgu-
ladığımız gibi, makro ekonomik dönüşümün kentsel rantı 
olağanüstü değerli kılması, gördüğümüz gibi bu rantın ya-
ratılması ve paylaştırılmasında esas belirleyici olma gücüne 
sahip belediye başkanlarının fiili bir üstünlüğe sahip ola-
bilmesini mümkün kılmıştır. Artık ülke gündeminin vaka-ı 
adiyeden sayılan yolsuzluk iddiaları, belediye başkanlarının 
bahsedilen yasal üstünlüklerini zaman zaman gayrimeşru 
hatta yasadığı biçimlerde kullandıklarını ve bu kirli ortaklık 
ve işbirlikleri sayesinde siyaset içindeki nüfuzlarının aynı öl-
çüde gayrimeşru biçimlerde arttığını düşündürmekte. 

Özellikle 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyeleri-
ne dair yapılan düzenleme söz konusu 30 il/büyükşehirde 
bu yönetim düzeyinin faaliyet alanını devasa bir kapsama 
taşımış oldu. Avrupa’daki örnekleri bakımından bölge hatta 
ülke yüzölçümlerine tekabül eden sınırlar üzerine tesis edil-
miş bu yönetim birimi haliyle kendi içinde hegemonik bir 
güce sahip belediye başkanını da kuvvetlendirmiş oldu. 

Çalışan Başkan Işıldar

Yeni yasal ve fiili işleyişin belediye başkanlarına kazan-
dırdığı iktidar alanının tesisi bu konumun daimi bir icraat 
hareketliliği ile görünür kılınması ve meşrulaştırılması ile 
mümkün olabilir. Yukarıda bütçeleriyle değindiğimiz seçim 
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kampanyaları artık başkanların projelerinden oluşan kata-
logların tanıtımına dönüşmüş durumda. Bu tür projelerin ta-
sarlanması ve/veya kopyalanıp, montajlanıp, yapıştırılması, 
en şaşalı biçimlerde sunulması için büyük maddi kaynak-
lar seferber ediliyor. Siyasi, ideolojik farklılıkların flulaştığı 
bu projeler yarışında özellikle yapılı çevreye yönelik mü-
dahaleler, ihtişamlı yapılar, devasa meydan düzenlemeleri, 
binbir çeşit şehir donatıları, heykeller, gerçekçi ya da akılcı 
olmayan ulaşım sistemleri, abartılı eğlence sahaları ve park 
düzenlemeleri başta geliyor. Genel seçim kampanyalarında 
bile sıklıkla referans verilen bu projelerle cismanileşen fizi-
ki icraat takıntısını Tanıl Bora (2011: 18) sözü bitiren icraat 
olarak görür: 

Her hizmet binası, her yol, (zamanımızda Ankara’da) her 
alt-üst geçit, ‘yıllarca bir çivi çakmayan’ CHP’nin kafasına ça-
kılan bir çivi, ‘sadece tenkit eden, hep gayrımemnun’ solun 
usandırıcı dırdırını bastıran bir yatırım balyozu olarak kutla-
nır. Salih siyaseti ‘hizmet yarışı’ olarak tescil eden sağ, her bir 
binayı hizmet heykeli gibi diker. İnşaat, ‘sözü bitiren’ türden 
icraattır. Hükümetin, belediyenin, partinin çalıştığının en sağ-
lam alameti, odur. 5N: Ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman? 
2K: Kime, kaça? Ehemmiyetsizdir, kazılan temelin altında kalır. 

Bu icraatlar üzerinden ifade bulan siyasal yaklaşımın 
sadece belli bir partiye özgü olmadığını özellikle vurgula-
malıyız. Sema Erder ve Nihal İncioğlu (2013: 5-6), 1984’te 
İstanbul’da Dalan ile filizlenen anlayışın “çöp toplama, tarife 
düzenleme, işyeri ruhsatı vermek gibi günlük işlere daya-
nan” geleneksel belediyeciliğin bu tarihten sonra yerini, bü-
yük altyapı yatırımlarına “bazen çok aceleyle düşünülmeden 
de olsa” girişilmesine dayanan projeci belediyecilik bıraktı-
ğını iddia eder. 
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Aksine artık hâkim bir projeci başkanlık habitusuyla karşı 
karşıyayız. Nasıl bir kent için başkanlık görevine talip ol-
duklarını ifade etmek isteyen adaylar buna yönelik projeler 
oluşturmaya soyunuyorlar. Bir proje ile cismanileşmeyen il-
kenin, hedefin kabul görmeyeceği, anlatılamayacağına ina-
nılarak her vaadin mutlaka bir projeye dayanması gerektiği 
düşüncesi seçim kampanyalarını bir proje yarışmasına dö-
nüştürüyor. Bir kere kullanılan projenin bir başkası tarafın-
dan ya da ikinci bir kez kullanılması hoş görülmediğinden, 
sunulan bu projelerin niteliği ve niceliği durmadan değişmek 
zorunda kalıyor, dev dinozor heykellerine varacak ölçek ve 
niteliğe evrilebiliyor. Tıpkı bisiklet selesinde kalabilmek için 
pedal basmaya mecbur olmak gibi, iktidarda kalmak isteyen 
kent yöneticileri de bu ilkesel yoksunluk içinde, kendi ya-
pıp, ettiklerini pazarlayarak varlıklarını meşrulaştırma arayı-
şındalar. Günü kurtaran bu pazarlama faaliyetlerinin yarını 
daha içinden çıkılmaz bir hale getirmesi, bu yönelimin an-
cak dozunu arttırmakla gözlerden uzak tutulmaya çalışılıyor: 
projeler, çılgın projeler oluyor, büyük icraatlar daha büyük-
leriyle ikame ediliyor. 

Bu projeci başkanlığın sadece bir vaatler manzumesi ol-
duğu da düşünülmemeli çünkü iş başındaki belediyecilik 
anlayışı kendini her daim yapıp-ettikleri ile meşrulaştırmak 
zorunda. Her türlü çalışmanın “çalışan belediye” imasıyla su-
nulması bunun vazgeçilmez bir koşulu. Ne yapılıyorsa bu-
nun görünür yapılması, her türlü basın, ilan ve tanıtım yol-
ları ile tanıtılması ve dahası tüm bu ifşa faaliyetinin mutlaka 
belediye başkanının şahsiyeti ile özdeşleştirilmesi bir zorun-
luluk haline gelir. Sevgililer gününüzü kutlayan da, açılan 
kanalizasyon çukurunun verdiği rahatsızlık için özür dileyen 
de belediye başkanının kendisidir. Artık kurumun başı olan 
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bir başkandan ziyade, bir başkanın marifeti olan belediye-
den bahsedebiliriz. Ancak başkanın istediği, elinden geldi-
ği kadar hizmet edebilen bir belediye kurumu söz konusu 
olabilir; ondan bağımsız, ona rağmen hiçbir faaliyet yerine 
getirilemez. Sadece belediye değil, yerel siyasetin belediye 
dışındaki diğer mecraları da başkanın iktidar radarına girmiş, 
hegemonyasından etkilenir hale geliyor. 

Taşra Teşkilatlarının Babaları

Yerel siyaset rejimine ve bu rejimin içindeki belediye baş-
kanlarının rolüne dair bir tartışmanın sadece kurumsal yerel 
yönetim sisteminden ibaret olması beklenemez. Zira bu sis-
tem yereldeki birçok başka siyasal aktör ve iktidar alanıyla 
ilişkili biçimde kurgulanmakta ve işlemektedir. Siyasal par-
tilerin taşra teşkilatlarını da bu belediye dışı iktidar ve ilişki 
mecrası olarak ele almamız da fayda var. 

Siyasi partiler kanunu, yönetici ve delegelerin sırasıyla 
belde, ilçe ve il düzeyinde belirlendiği, sonra da il delege-
lerinin ve doğal üyelerin katılımıyla merkezi organların se-
çildiği bir kongre sistemi öngörür. İlk bakışta tabandan mer-
kezi organlara kadar giden bir temsil sistemine dayanıyor 
görüntüsü veren bu yapı, fiiliyatta parti merkezinin en ba-
şından itibaren söz sahibi olduğu bir işleyiş öngörür. Partinin 
kuruluş aşamasında ya da sonrasında disiplin düzenlemeleri 
kullanılarak merkezden atanan yerel parti yönetimleri dele-
gelerin seçiminde esas belirleyici oldukları için tüm bu yapı 
aslında bir “seçilenlerin, seçmenleri seçmesi” biçiminde işler 
(Bayraktar & Altan, 2012). Köy ve mahallelerde örgütlen-
me yasağının varlığı bu çarpık delege sisteminin ortaya çık-
masında kolaylaştırıcı bir etken olmuştur. Dahası partilerin  
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yerel teşkilatlanmalarının üyelerden ve parti merkezinden 
yeterli mali desteği görememesi, bu organların varsıl kesim-
lere bağımlı kalmasına, bu kesimlerin delege sistemi üzerin-
deki hâkimiyetlerine sessiz kalmalarına yol açmıştır. Böylece, 
siyasi partiler halkın temsil ve katılımından çok, sosyo-eko-
nomik olarak hâkim konumda bulunan ve bu konumlarının 
devamı ve gelişmesi için siyasi güce yönelen kesimlere hitap 
eder hale gelmiştir. 

Böylesi bir yapı ve işleyişe sahip siyasi partiler içinde 
merkezi teşkilatın ağırlığı önemini hala korusa da, beledi-
yelerin 1980’den sonra değişen kabuğu ve başkanların bu 
dönüşüm içindeki artan önemi ve iktidarı, onları siyasal par-
tilerin taşra teşkilatları üzerinde de etkili hale getirmiş oldu. 
Yazının başında da değindiğimiz gibi 1977 seçimlerinde hem 
İstanbul’da, hem de Ankara’da il başkanları mevcut belediye 
başkanlarının yerine aday olmayı başarmışken, artık bele-
diye, özellikle de büyükşehir belediye başkanı karşısında 
çok etkili olabilecek il başkanlarını düşünmek güç. Zira be-
lediyelerin sahip ya da etkili olduğu alanlar partilerin üye 
ve yandaşlarına vaat edebileceği büyük imkânlar sunarak, 
bu kurumların aracılığına soyundukları patronaj ilişkilerinin 
ana hedefini temsil ederler. Özellikle taşeronluğun teşvik 
edilmesi hatta fiilen zorunlu kılınması ile belediye başkanla-
rı personel istihdamında kamu personel rejimi bakımından 
tabi oldukları birçok şarttan da azade kalabildiler. Eskiden 
memur olabilmenin koşullarını taşımak ve sürecin farklı 
aşamalarından geçmek durumunda olan kişilerin istihdamı 
şimdi sadece müteahhide isim vermek şeklinde gerçekleşe-
biliyor. İstihdam edilen bu kişilere bir iş güvencesi de vaat 
edilmediği için aynı kadroların zaman içinde farklı kişiler 
için kullanılması da mümkün olabiliyor. 
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Belediyelerin sahip olduğu kaynak ve yetkilerin patronaj 
ilişkileri bakımından büyük bir önem kazanmasının haricin-
de, belediye başkanları partilerin doğrudan yönetim organ-
larına ve delege sistemlerine de etki etme şansı kazandılar. 
Parti organlarında görev alan kişilerin belediyelerin şirketle-
rinde ya da beraber iş yapılan taşeron şirketlerde çalışıyor 
olması hayli sık rastlanılan bir durum oldu. Taşra teşkilat-
larının maddi ya da ayni cari ihtiyaçlarının da belediyeler 
tarafından karşılanması da olağanlaştı. Hatta üyelerin aidat 
yatırmasının şart koşulduğu durumlarda belediye başkan ve 
yöneticilerinin gayri-resmi olarak bu masrafları üstlendikleri 
biliniyor. Son olarak, genel seçim ya da referandum dönem-
lerinde partili belediyeler seçim kampanyalarına maddi ya 
da lojistik destek sunmaktan da geri durmazlar. 

Siyasal partilere dair hep söylenegelen merkeziyetçi yapı 
ve işleyişin belediye başkanlarının güçlenmesi ile başka bir 
merkezin daha etkisine girdiği görülüyor. Özellikle merkezi 
hükümetin daha baskın kaynaklarına sahip olmayan muha-
lefet partileri için belediye başkanlarına sahip olunan seçim 
çevrelerinde bunların partinin taşra teşkilatlarındaki temel 
belirleyici olduğunu teslim etmek gerekir. 

Sivil Toplumun Babaları

Yetki ve kaynakları genişleyen bir yerel yönetimlerin işleyişi 
içinde gücü artan başkanın belediye meclisi ve siyasal parti 
teşkilatı karşısındaki belirleyici rolünün siyasetin daha top-
lumsal, örgütlü mecralarında nasıl yankı bulduğu da yerel 
siyaset rejiminin özelliklerini teşhis etmek adına zaruridir. 

Bu bağlamda ilk hatırlamamız gereken etken 12 Eylül 
darbesinin ardından siyasal örgütlenmelere yönelik yaratıl-
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mış önyargılar ve kısıtlamalardır. Örgüt kelimesinin kendi-
sine dahi başlı başına olumsuz yargılar yüklendiği bir or-
tamda, yurttaşların siyasal birlikteliklerden uzak durması 
yadırganamaz. Siyasal örgütlenmelere konulan mesafenin 
ötesinde askeri rejim ve bu rejimin örtülü kalıntıları genel 
olarak siyasete yönelik bir güvensizlik ve hatta karşıtlığı kö-
rüklediler. Ortak sorun ve beklentileri için bir araya gelen 
yurttaşlar bile birlikteliklerinin siyasal doğasını reddetme 
eğilimi sergiler hale geldi. Siyasal örgütlenmelere ve faali-
yetlere yönelik bildik resmi ve fiili kısıtlamalar ve zorluklara 
eklenen bu siyaset alerjisi, siyasal alanda geleneksel olarak 
yaygın hiyerarşik patronaj ağlarının sürekliliğini güvence al-
tına almış oldu. Sonuçta; memlekete, etnik ve dini kimliğe 
dayalı dayanışma ağları hiyerarşik bir katılım ve temsil me-
kanizması olarak işlemeye başladı. 

Başkanın Hemşehrileri

Belediye meclis üye profillerine değinirken işaret etmiş ol-
duğumuz gibi enformel dayanışma ağları gerek bu haliy-
le gerekse de dernekler üzerinden kurumsallaşmış hali ile 
parti siyasetinin patronaj ilişkileri içinde önemli bir aracılık 
rolü üstlenmişti. 1950’lerden itibaren hızlanan göçle kentlere 
akın eden göçmen grupların kentlerdeki hayati ihtiyaçlarını 
karşılayacak, kente adaptasyonunu sağlayacak kamu politi-
kaları geliştirilip sunulmadığı için, kentlerin bu yeni sakinleri 
barınma (gecekondu), ulaşım (dolmuş), istihdam ve tüketim 
(işporta) ihtiyaçlarını memleketleri üzerine inşa edilen kim-
likler sayesinde giderecek ilişki ağları geliştirdiler. Böylece 
aynı yörelerden gelenlerden oluşan gecekondu mahalleleri, 
bunların fiili denetiminde belli işkolları ortaya çıktı. 
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Bir hayatta kalma stratejisinin ürünü olarak ortaya çıkan 
bu dayanışma örüntüleri ihtiyaç çeşitlenip, karmaşıklaştı-
ğında da devre dışı kalmadılar. Aksine hemşehri dernekleri 
hem sosyo-kültürel faaliyetleri (folklor, dil, elsanatı kursları; 
piknikler, yemekler, konserler vb. ), hem de geride bırakılan 
memlekete yönelik hizmetler (cami yapımı, okul, hastane 
onarımı, morg, cenaze aracı, iş makineleri, parklar, anıtlar 
vb. ) üstünden vicdani bir misyon üstlenerek hayatta kaldı-
lar. Yerel yönetimlerin güçlenişi ile buralarda işleyen patro-
naj ağlarının da anlam kazanması ile hemşehri dayanışması 
hem seçimlerde, hem de belediye hizmetleriyle ilişkili ran-
tın dağıtımında işlevselleşti. Artık hemşehri dernekleri ve bu 
derneklerin yöneticileri seçim kampanyalarının ana muha-
tap ve durakları arasındaydı. 

Köy, ilçe, il ve bölge temelindeki dernek platformları bir-
liktelikten doğan bu gücü arttırmayı hedeflerken, dini tari-
katlar da benzer patronaj mekanizmaları üzerinden işlemeye 
başladı. Hemşehri kimliklerini çapraz kesen ve dolayısıyla 
daha geniş bir kesime hitap edebilen bu cemaatler, yurtlar, 
dershaneler, okullar ve dini temalı sosyal etkinlikler üzerin-
den siyaset içinde ciddi bir ağırlığa kavuştular. Bu gücün 
ağırlığının ulusal düzeyde gelebildiği noktayı 15 Temmuz 
darbe girişimiyle idrak etmiş olduğumuza göre, bu cemaat-
lerin yerelde sahip olabileceği etkinliğin boyutlarını tahmin 
etmemiz hiç de güç olmasa gerek. 

Hemşehriliğe dayanan ya da dini tarikatlar üzerinden ku-
rulan bu ilişki ağları, belediye başkanının kişisel iktidar tesi-
sini de kolaylaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkar. Siyasal 
bir duruş, program ve yapıya bağımlı olmaksızın, bu ağlarla 
kişisel olarak kurulabilecek ilişki ve alışveriş, bu ağın tüm 
sosyal sermayesinin belediye başkanının kullanımına açılmış 
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olmasını mümkün kılar. Yeni ekonomik kalkınma ve yöne-
tim paradigmasının belediye başkanlarına sunduğu patronaj 
kaynakları böylece bu kaynakların en kolay ve işlevsel bi-
çimde seferber edilebileceği yanaşmalar ağını da başkan-
ların ayağına getirmiş oldu. Belli hemşehri gruplarının, ce-
maatlerin desteğini alan ve onlara belediyenin kaynaklarını 
açan belediye başkanları böylece yerel siyasetin temel aracı 
olarak bir güç alanını daha kazanmış olur. 

Meslek Odalarının Zayıflayışı

Gönüllülük ilkesine tam olarak uymadıkları için sivil toplum 
karakterleri zaman zaman sorgulanan meslek odalarının ye-
rel siyasetteki yerini ayrıca ele almakta fayda var. 1970’ler-
den itibaren, meslek erbaplarının sorunlarının haricinde uz-
manlık alanlarına giren ya da girmeyen toplumsal konuları 
gündemine alan meslek odaları sahip oldukları teknik bilgi 
ve tecrübeler ışığında yerel siyasetin kurumsal alanın dışın-
daki en önemli aktörleri olarak görülebilir. Meclis üyeleri-
nin bile yabancısı olduğu teknik boyutlara hakim bu meslek 
grupları yerel siyaset alanında ortaya çıkan usulsüzlüklerin 
ve yanlışların yakından takipçisi olmakta ve bu konuların 
gündeme gelmesini sağlamaktalar. 

Meslek odalarının bu teknik mücadelelerinin genelde 
hukuki süreçler üzerinden yürütülmüş olduğunu teslim et-
memiz gerekir. İdari davalar üzerinden elde edilen yürütme-
yi durdurma ve iptal kararları sayesinde yerel yönetimlerin 
politikaları üzerinde bir denetim mekanizmasının kurulmuş 
olmasını sağlayan bu odaların mücadelelerinin bu süreçlerin 
zorlaştırılması, pahalandırılması ve kısıtlanması yüzünden 
eski etkisini kaybetmekte olduğunu ifade etmekte fayda var. 
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Bir yandan seçimlerine müdahale edilen, öte yandan maddi 
imkânları ve denetim yetkileri daraltılan bu odaların yerel 
siyaset içindeki etkinlikleri böylece azaltılmaya çalışılmakta. 
Kaldı ki, gereği yerine getirilmeyen dava sonuçlarının ya da 
baypas edilen idari süreçlerin yaygınlığı da meslek odaları-
nın verdiği hukuk temelli mücadelelerin etkisini zayıflattı. 

Azalan bu etkinliğin zamanında tüm ülke genelinde de 
geçerli olduğunu da söylemek mümkün değil. Zira özellikle 
TMMOB’a bağlı odaların faaliyet alanları yetkisi genişleyen 
belediyelerin kararlarına bağlı hale geldiği için bu odalar 
içinde aktif üyelere karşı ticari ve mesleki engeller, zorluklar 
çıkarılması özellikle taşradaki yerleşim yerleri için söz konu-
suydu. Çoğu durumda zorluk çıkarmaya bile gerek kalma-
dan, belediyelerin denetimindeki rant alanlarının çekiciliği 
odaların örgütlü muhalefet kapasitesinde önemli bir zafiyet 
yaratabiliyordu. 

Fakat esas zafiyet meslek odalarının teknik argümanlar-
la hukuki araçlarla yoluyla tesis edebildikleri muhalefetin 
toplumsal bir dinamizmle desteklenmesinde yaşanıyordu. 
Yargı üzerinden verilen mücadelenin kazanımları uzun bir 
zaman kitlesel bir desteği elzem kılmamıştı. Bu alanın da-
raltılmasıyla dönülen sivil toplumun geleneksel yapısal so-
runları zayıflayan hukuki süreçlerin toplumsal bir hareketli-
likle dengelenmesine izin vermedi. Zira, sivil toplum alanı 
her ne kadar özellikle 1990 sonrasında hareketlenmiş ve bu 
konuda kayda değer tartışmalar ve faaliyetler gözlenmeye 
başlanmış olsa da, sivil oluşumların yerel siyasetteki ağırlığı-
nın bu tartışmalara bakılarak beslenebilecek iyimserliği pek 
desteklemediği görülüyor. 
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“Projeci” Sivil Toplum

Sivil toplumun görünüşteki hareketliliğine rağmen gözle-
nen zayıflığının geri planında öncelikle yukarıda söz ettiğim 
siyaset alerjisi olduğu inkar edilemez. Çoğunluğun siyasal 
birlikteliklere ve her nevi örgütlülüğe yönelik mesafesi, sa-
yıları hızla artan sivil oluşumlarının ağırlıklı olarak toplu-
mun belli kesimlerinden teşekkül etmesine sebep olmuştur. 
Tüm dünyada ağırlıklı olarak orta sınıf, eğitimli, erkeklerin 
katılımıyla vücut bulan bu tür örgütlenmelerin temsil yete-
neği Türkiye’de bu yüzden biraz daha dar kalmıştır. Özel-
likle daha seküler kentlerde sivil toplum denince en başta 
Lionslar, Rotaryenler gibi daha varlıklı kesimlere hitap eden 
oluşumların akla gelmesi bu iddiamızı destekler niteliktedir. 

Böylesi görece dar bir toplumsal kesimin desteğiyle fa-
aliyet gösteren sivil toplum oluşumların etkinliklerine ba-
kıldığında da, siyasi temsil ve katılımdan ziyade belli so-
run alanlarına yönelik somut çözüm çabaları yani projeler 
gözlüyoruz. Tam da yeni sağın devletin toplumsal ve eko-
nomik alandan çekilmesi gerektiği yönündeki söylemi ile 
uyum içinde olan bu eğilim, kamu kurumlarının terk ettiği 
ya da gerilediği alanlarda hizmet üretmeye yönelik projeler 
gerçekleştirmeyi asıl işlevleri olarak görmeye başladılar. Bu-
nun sonucunda da sivil toplum siyasal kurumların işleyişine 
yönelik temsil ve katılım işlevlerini üstlenen bir mekanizma 
olmaktan çok onların işlevlerini ikame eden bir hizmet ala-
nına dönüşmeye başladı. 

Böylesi bir proje yönelimi, sivil oluşumların maddi kay-
nak arayışlarını da çok önemli bir uğraş haline getirdi. İh-
tisaslaşan kuruluşlar uzmanlık alanlarında teknik projeler 
hazırlayabilmek ve bu projelere yönelik maddi kaynaklar 
bulabilmek için tam zamanlı profesyonel çalışanlar istihdam 
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etmeye başladılar. Bu profesyonelleşme yurttaş katılım ve 
temsil işlevlerini daha da gölgede bırakmakla kalmadı, bu 
sivil oluşumların da kendi iç yapı ve işleyişlerinde gitgide 
merkezileşmeleri sonucunu doğurdu. Dahası, zaten zayıf 
olan örgütler arası işbirliği geleneği, bir de bu proje rekabe-
tiyle daha da zayıflamış oldu. 

Proje odaklı ve uzmanlaşan sivil toplum örgütlerinin 
faaliyet alanlarının yerel yönetimlerle örtüşmesi ya da en 
azından ilişkili olması da bu oluşumların kent yöneticileriyle 
olan ilişkilerini belli dengede tutmalarını zorunlu kılmış gö-
rünüyor. Belediyeler kendi hizmet ve sorumluluk alanlarına 
giren konulardaki projeleri güvendikleri sivil toplum kuru-
luşları tarafından gerçekleştirdiği sürece destekler haldeler. 
Bu projelerin başarıyla gerçekleşmesi halinde bir yandan 
üstlerindeki yükün azalacak, öte yandan da yönetişim tema-
ları ile bezenmiş demokratik yönetim söyleminin meşruiye-
tinden faydalanılabilecektir. Dolayısıyla, gerçekleştirilen bu 
tür çalışmalar kendi hanelerine de yazılabildiği sürece kent 
yöneticiler sivil toplumu destekler bir imaj çizerler. 

Bu tür projeler yapma niyetinde olmayan ya da böyle 
bir kapasitesi olmayan örgütler gelir elde etme çalışmaları 
kapsamında illa ki kent yöneticilerinin kapısını çalarlar. Gelir 
amaçlı yapılan yemek, konser gibi etkinlikler için davetiye 
satışı; bu tür etkinlikler için mekân, araç ya da teçhizat tahsi-
si gibi konularda ilk çalınan kapılardan biri belediye başkan-
lığıdır. Kişisel diyaloglarımdan bazı belediye başkanlarının 
sivil toplum temsilcilerini öncelikle davetiye satıcısı gibi gör-
düklerini, böylesine yardımlar için belli bir aylık bütçe bile 
ayırdıklarını biliyorum. 

uzun lafın özü, 1990 sonrasında yoğunlaşan sivil toplum 
tartışmalarının yerel siyasete yönelik kayda değer bir kat-
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kısının olduğunu ifade etmek güç. Sayıları hızla artan ama 
siyasal katılım ve temsil işlevleri üstlenmekten ziyade kamu-
nun hizmet sorumluluklarını ikame etmeye meyilli projelere 
odaklanan ya da kendi faaliyetleri için yerel yönetimleri vaz-
geçilmez bir hami olarak gören bu sivil toplum coğrafyasının 
yerel demokrasiye olan katkıları çok sınırlı olabilir. Dahası 
bu ortaklıkların, belediye başkanlarının faaliyet sayılarını art-
tıran, onların demokratik yöneticiliğini ve kişisel hamiliğini 
destekler nitelikte olmaları bakımından yerel siyaset içindeki 
başkanlık rejimini dolaylı olarak güçlendirmekte oldukları 
bile iddia edilebilir. Bunun en kristalleştiği alanlardan biri 
1990’larla birlikte siyasi literatürümüzde ve sahamızda beli-
ren katılımcı mekanizmalar olabilir. 

Katılımcı Başkanlık Demokrasisi

1996 yılında İstanbul’da düzenlenen HABITAT II Zirvesi’nden 
sonra yerel katılımcı uygulamalarının farklı kentlerde yay-
gınlaşmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Yerel Gündem 
21 projesi kapsamında hayata geçirilen kent konseyleri; ka-
dın, gençlik, emekli veya engelli meclisleri ve mahalle ör-
gütlenmelerinin yaygınlaşması yerel siyasetin daha katılımcı 
bir mantıkla işleyebileceğine dair işaretlerdi. Gerçekten de, 
tüm maddi sıkıntılarına rağmen Bursa, İzmit, Antalya gibi 
kentlerde bu tür mekanizmaların yerel siyasetin demokratik 
doğasını güçlendirdiği inkâr edilemez. 

Fakat 2004-2005 yasal düzenlemeleri ile zorunlu hale ge-
tirilerek, merkezi tek bir yönetmeliğe bağlanan bu kurumla-
rın demokratik katkıları kısa zamanda daraldı. Belediyelere, 
dolayısıyla da belediye başkanlarına bağlanan bu kurumlar 
kısa zamanda bu kurum ve aktörlerin etkisinde, onların po-
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litikalarını destekleyen ya da onaylayan sözde katılımcı me-
kanizmalara dönüştüler ve yerel siyaset içindeki demokratik 
işlevlerini yitirmiş oldular. 

Nitekim, 2005’de kabul edilen 5393 sayılı Belediye Ka-
nunu ile yasal bir zorunluluk haline gelen kent konseylerini 
kurmayan belediyelere herhangi bir müeyyide uygulanma-
dığını biliyoruz. Kaldı ki, kurulmuş konsey tecrübelerinin ilk 
ve muhtemelen en büyük grubu, bu organları sadece kâğıt 
üzerinde kurup, hiçbir işlerlik sunmayan örneklerden oluşu-
yor. Yasak savmaktan öte gidemeyen bu grubun yerel siya-
set adına bir değişiklik yaratmadığı ortadadır. Yasal zorunlu-
luğu yerine getirmek için göstermelik ve hatta bazen kâğıt 
üstünde kurulmuş kent konseylerinin katılım adına herhangi 
bir anlam taşımadığı şüphe götürmez. 

Kâğıt üzerinde kurulmakla kalmayıp, belli bir işlerlik ka-
zanan konseylerin içinde de ağırlık, doğrudan belediye baş-
kanının etkisi altında oluşan ve işleyen oluşumlardır. Baş-
kanın tercihleri doğrultusunda oluşan ve onun gündemiyle 
hareket eden konseyler, halkın katılımını kolaylaştırmaktan 
ziyade belediye başkanının politikalarına ilave bir meşruiyet 
zemini kazandırırlar. Dilediklerinde Konsey’in de başkan-
lığını üstlenmesinde herhangi bir engel olmayan belediye 
başkanları zaten gündemlerinde olan konuları, konseyin 
talepleriyle ilişkilendirip, daha geniş bir kamuoyuna mal 
edebiliyorlar. Kendileri şahsen konsey başkanı olmasalar da, 
genel sekreterler kendilerinin gösterdiği üç aday arasından 
seçildiği için başkanlar konseylerin işleyişine dolaylı da olsa 
etki etme şansına her zaman sahipler. 

Konseylerin belediye başkanın etkisinden azade bir şekil-
de kurulmuş olması da onu siyasi araçsallaştırmalardan azade 
kılmayabilir. Yerel siyasetin etkili ya da etkisini arttırma pe-
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şindeki bazı aktörleri konseyler üzerinden kamuoyundaki ta-
nınırlıklarını arttırmaya ve bu konseyleri kendi siyasal proje-
leri adına kullanmaya kalkmaları da karşılaşılabilen başka bir 
tecrübe türüdür. Konseylerde aktif olarak öne çıkan böylesi 
aktörlerin siyasal rant peşinde, kendi siyasi ikballerinin etki-
sinde olduklarına dair bir kanı, bu oluşumların daha geniş bir 
kesimin ilgisinden mahrum kalmasına neden olur. Belediye 
başkanına karşı konsey başkanı olarak siyasal yatırım yapma-
ya imkân tanıyan bu mecralar yerel siyaset içindeki başkanlık 
ethosunu farklı bir kulvarda yeniden üretmiş olurlar. 

Belediye başkanı ve diğer aktörlerin araçsallaştırma çaba-
larına alet olmamış, tamamen yerel sivil toplumun katılımı 
ve emekleriyle kurulmuş ve işleyen konseylerde karşılaş-
tığımız en yaygın yönelim, bu oluşumların kentlerin bü-
yük sorunlarına çözümler sunma niyetiyle iddialı projeler 
geliştirmeye çalışmalarıdır. Oysa konseylerin belediyelerin 
görevlerini ikame etmeye kalkmasının katılımcı demokrasi 
açısında çok büyük bir anlamı yoktur. Böylesi bir eğilime 
kapılmış oluşumların temsil ve katılımdan öte projeci bir icra 
mantığına hapsolması küçük bir grubun etkisi sınırlı eylem-
leriyle yetinmek durumunda kalabilir. Sivil toplum örgütle-
rini tartışırken değindiğimiz bu eğilim katılım aracılığıyla da 
yeniden üretilmiş olur. 

Belediyenin hizmetlerine yönelik gönüllü taşeronluk ya 
da belediyenin ilgilenmediği alanlara yönelik bir hizmet bi-
rimi olarak hareket eden konseylerin yanısıra belediye mec-
lisleri ile bir siyasal meşruiyet yarışına giren oluşumlara da 
rastlamak mümkün olabiliyor. Siyasetçilerin artık ayyuka 
çıkmış yolsuzluklarından hareketle, siyaseti topyekûn gayri-
meşru sayan, dolayısıyla da esas halk temsilini kendilerine 
mal eden konsey bileşenleri, meclis gibi siyasi temsilin ana 
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kanalının meşruluğunu sorgular bir halde aslında başkanla-
rın şahsiyetinde cismanileşmiş gayri-siyasi yönetim anlayışı-
na belki de hiç istemeden katkı vermiş olurlar. 

Yerel Basının Zayıflığı

Bağımsız basının demokrasi bakımından yeri ve önemi son 
zamanlarda ulusal düzeyde yoğun olarak tartışılıyor olsa da, 
yerel basının bu tartışmalarda pek de yer almadığı bir ger-
çek. Oysa yurttaşların temsil ve katılımından bahsedebilme-
miz için önce onların politikalar hakkında bilgi sahibi olma-
sı gerekliliği ortada. ulusal siyasete ve özellikle İstanbul’a 
odaklanmış büyük medya kuruluşlarının bu bilgilendirme 
işlevini tüm kentlerde yapamayacaktır. Bu da yerel basın 
kuruluşlarının önemini ortaya çıkarır. 

Yerel siyasetin demokratik zaaflarına dair yukarıda vur-
guladığımız noktalar ne yazık ki yerel basın için de geçerli. 
Önemli altyapı ve işletme giderleri gerektiren yerel gazete, 
radyo ve özellikle televizyonlar yerel ölçekte nüfuz sahibi 
sermaye sahipleri ile kent yöneticilerinden çok da bağım-
sızlaşamaz. Yaygın bir dağıtım, dolayısıyla sürdürülebilir bir 
tiraj ve reklam gelirinden yoksun olan yerel basın kuruluş-
larının ana gelir kaynağı siyasal yöneticiler ve aktörlerinden 
aldığı ilan gelirleridir. Yerel yönetimlerinin ilan, duyuru ve 
kutlama mesajlarından mahrum kalma lüksü olmayan yerel 
basın organları haliyle bu kesimlerin icraat ve açıklamaları-
na geniş bir şekilde yer vermek durumundadır. Yerel yöne-
timlere yönelik bu bağımlılığın halk tarafından da bilinmesi 
dolayısıyla yerel basının tarafsızlığına dair inancın ve dolayı-
sıyla bu yayınlara yönelik ilginin zayıflığı bu bağımlılık iliş-
kilerini dolaylı olarak daha da kaçınılmaz hale getirmektedir. 
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Basın İlan Kurumu’nun yerel gazeteleri destekleme ama-
cına yönelik son zamanlardaki etkinlikleri, bu medya kuru-
luşlarına sabit düzenli bir gelir imkanı getirmiş ama bu da 
onları tiraj ve dağıtım sorunlarından azade kılmış olsa da, 
bu seferde Kurumu’n denetimine tabi kılmış oldu. Nitekim 
OHAL döneminde haklarında soruşturma olan gazetecileri 
istihdam eden yayın organlarına yönelik baskı ve cezalar 
yerel basının bağımsızlığını tamamen narin kılmış oldu. Böy-
lelikle, yazı boyunca detaylarını aktarmaya çalıştığımız baş-
kan merkezli yeni yerel siyaset coğrafyasının basın ayağı da 
bu sistemi denetleme imkânından yoksun olmakla kalmadı, 
yerel siyasal eşrafa yönelik bağımlılığı itibarıyla bu rejimin 
tesisinde önemli bir işlev yüklenmiş oldu. 

Sonuç Niyetine: Başkanlardan Başkanlığa

Yazı boyunca, 1980 sonrasında yerel yönetimlerin artan yetki 
ve kaynaklarının, farklı kurum ve toplumsal aktörlerin yeri-
ne getirmesi gereken temsil ve katılım işlevlerinin yeterince 
gelişememesi, merkezden yerele aktarılan iktidarın yerelin 
kendi merkezlerinin tekelinde kalması ve dolayısıyla asimet-
rik siyasal yapının doğasının pek de değişmeden, sadece 
mahallinin farklılaşmaması sonucunu doğurmakta olduğunu 
iddia ettim. Kısaca başkan merkezli bir yerel siyaset rejimin 
tesis edilmiş olduğunu savunduğum bu yazıyı bu rejimin 
merkezi hükümetin nüfuzunda yeni bir evreye girmekte ol-
duğu tespiti ile sonlandırmak durumundayım. Merkezileşme 
dinamikleri ile öne çıkan bu yeni süreç yereldeki başkanlık 
rejimi ile çelişiyor sayılmaz. Zira yetkilerin yerelleştirilmesi, 
onların kentlerin içinde merkezileşmesine koşut ilerlediği 
için, tek değişen bu yetkilerin toplandığı merkezin başken-
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te doğru kayması olarak ifade edilebilir. Kentlerde belediye 
başkanlarının şahsında toplanan güç artık onlardan da alınıp 
başkentteki bir başkana devredilebilecek. Siyasal parti teşki-
latları üzerinden, meclis içinden, sivil toplum alanından za-
ten belediye başkanı ile iktidarı paylaşma imkânı olmayan, 
patronaj ilişkilerinin dışında kalanlar için ha belediye baş-
kanı ha cumhurbaşkanı değişen pek de bir şey olmayacak. 
Kaldı ki, bu yeni durum birden bire ortaya da çıkmadı yıllar 
içinde iki ayrı kanaldan filizlendi. 

Öncelikle özellikle belediyelerin denetiminde ortaya çı-
kan yeni rant alanlarının merkezi kurumlar tarafından tırtık-
lanması epeydir gündemde. Önce Toplu Konut İdaresi sonra 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu alana dair merke-
zi müdahaleler ve denetimler bir süredir herkesin malumuy-
du. Kültür ve Turizm, ulaştırma, Spor hatta Eğitim ve Sağlık 
bakanlıkları sorumluluk alanlarına dair yetkilerini kentlerin 
yapılı çevrelerine müdahale etmek ve buradaki ranttan pay 
almak için nicedir kullanıyor. Böylece kâğıt üzerinde beledi-
yelere ait imar yetkilerinin fiilen merkezi kurumlarca kulla-
nılması yaygın bir yönelim oldu. Bu merkezileşme TBMM’de 
kabul bulan ve halk oylamasına sunulan başkanlık düzen-
lemesi ile yasal olarak da tek bir merkeze bağlanacak. Yeni 
sistemle böylece tek bir başkanın taşra teşkilatı olarak işle-
yecek belediye başkanları sistemine evrilecek. 

İktidar partisinin kontrollerindeki belediyelerde bu sis-
temin fiili olarak yürürlüğe girmiş olduğu iddia edilebilir. 
Muhalefetin kontrolündeki şehirlerde ise daha dolaylı bir 
merkezileşme süreci valiler üzerinden nicedir yürürlülükte. 
2004-2005 yıllarında gerçekleştirilen yerel yönetim reform-
ları içinde pek fark edilmese de en çok güçlenen organ yü-
rütmesinin başında valilerin olduğu il özel idareleri olmuştu. 
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Öyle ki, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilen Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu hizmet bakanlıklarının taşra teşki-
latlarını toptan lav edip, bunların yetkilerini il özel idarele-
rine devrediyordu. Yasanın veto edilmesinden sonra askıya 
alınan bu süreç 6360 sayılı kanun ile 30 büyükşehirde il özel 
idarelerinin kaldırılması ile son buldu. 

İl özel idarelerinin kaldırılmasının valilerin ildeki ağırlı-
ğında önemli bir zayıflamaya sebep olacağı düşünülebilecek 
olsa da, bu konuda kesin bir yargıya varabilmek için aynı 
kanunun getirdiği yatırım izleme ve koordinasyon başkan-
lıklarının işleyişini beklemek gerektiği ortadır. Yasaya göre 
“kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin et-
kin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, 
afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürü-
tülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada 
yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, 
tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, 
ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve 
bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı 
olarak” kurulan bu başkanlıklar yasal ifadenin de ima ettiği 
gibi yerel düzeyde ciddi bir faaliyet alanı ve dolayısıyla yet-
kilerle gelmektedir. 

OHAL sürecinde çok fark edilmeyen bir detay olarak bu 
başkanlıkların tüzel kişilik kazanmış olduğunu dolayısıyla 
gerektiğinde ciddi bir hizmet birimi olarak yerel politikalar-
da etkili bir konumda tutulacak şekilde kurgulanacağını ve 
işleyeceğini bekleyebiliriz. Kaldı ki, yine OHAL dönemin-
de KHK ile yapılan bir düzenleme ile belediye başkanlığına 
doğrudan atama yapma imkânı da doğdu. 

uzun lafın özü, 1980 sonrası dönemin kentleri metalaş-
tıran ekonomi politikaları belediye başkanlarını da bu yeni 
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paradigmanın temel taşıyıcısına dönüştürdü. Doğrudan se-
çimle gelerek belediye ile özdeşleşen, belediye meclisine 
karşı hâkim bir pozisyona sahip, yerel patronaj ağları ve siya-
sal parti teşkilatı içinden belirleyici, basın ve sivil toplumun 
zayıflığından, meslek odalarının azalan etkisinden beslenen 
belediye başkanları yerel siyaset içinde kendilerinin merke-
zinde oldukları bir rejimin tesisini sağlamış görünüyorlar. 
Başka bir deyişle, Milli Görüş Hareketi’nin Konya ve Kayseri 
gibi kentlerin belediyelerinden ulusal iktidara, Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 
Cumhurbaşkanlığı’na giden yolunu belediyelerin ve beledi-
ye başkanlarının Türk siyasetinin içindeki değişen yapı ve 
işleyişine paralel seyretmiş görünüyor. Başkanlık sisteminin 
yereldeki pilot tecrübesi olarak görebileceğimiz bu rejimde 
demokratik temsil, katılım ve denetim imkânlarının olağa-
nüstü daralmış olduğunun bir kez daha altını çizerek tartış-
mamıza son verebiliriz. 
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16 Nisan 2017’deki halkoylamasında oylanacak olan ana-
yasa değişikliği teklifi siyasetçiler, hukukçular, siyaset 

bilimciler, aydınlar ve gazeteciler arasında yoğun biçimde 
tartışılmaktadır. Bu tartışmaların demokratik temsil, kuvvet-
ler ayrılığı, laiklik, hukuk devleti gibi devlet-toplum ilişkile-
rinin düzenlendiği alanların hukuksal meşruiyeti açısından 
yaşamsal anlamı vardır. Bu yazıda biz bu tartışmalara hu-
kuksal olmaktan çok, kendi uzmanlık alanımız olan yerel 
yönetimler, yerel demokrasi ve yerel siyaset açısından bu 
konudaki bazı bulguları ve gözlemleri aktararak katkıda bu-
lunmak istiyoruz. Konunun bu boyutunun özellikle söz ko-
nusu öneriyi getiren AKP’li kadroların yerel siyasetten yük-
selen bir hareket olması ve yerel yönetimlerde uygulanmış 
olan yönetim modelinin siyasal sonuçlarından yararlanmış 
olmaları nedeniyle önemli olduğu kanısındayız. 

Prof. Dr. nİhal İncİoğlu - Prof. Dr. Sema erDer 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
MODELİNİN YAYGINLAŞMASININ 
SİYASAL ETKİLERİ VE YENİ 
ANAYASA ÖNERİSİ*

Güçlü Başkan-Zayıf meclis modeli:
Büyükşehirden Bütünşehire, İlden ulusal Düzeye

* Bu yazı 16 Nisan Referandumundan önce yazılmıştır.
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Bugünkü Büyük Şehir Yönetim modelinin 1980 askeri 
darbesinden sonra, büyük kentlerde asayişi sağlama, düze-
ni kurma ve kentlerdeki temel altyapı sorunlarına çözüm 
getirme kaygısıyla getirildiği bilinmektedir. O günkü aske-
ri yönetimin demokratikleşmeyi hedeflemekten çok, göç 
alan büyük kentlerde kamu hizmetlerinde etkinliği sağla-
mak amacıyla yeni bir yönetim modelinin önünü açacak 
anayasal-yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiği bilinmektedir. 
Sonuçta, 1984’ten bu yana uygulanan bu modelin, halen yü-
rürlükte olan Anayasa ve ona dayanarak oluşturulan birçok 
kurumsal düzenleme gibi 12 Eylül ortamında tasarlandığı 
açıktır. Bugünkü anayasa değişikliğine götüren sürecin baş-
langıcında bu büyükşehir modelinin başarı kazanmasının ve 
bu modelin göç alan-almayan tüm kentlere yaygınlaştırılma-
sının da katkısının olduğunu hatırlatmak istiyoruz*. 

Önce, İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanmış olan iki-
kademeli yönetim modeli ANAP’ın daha sonra da RP’nin 
yerel siyasetteki başarılarına yardımcı olmuştu. Özellikle 
büyük şehirlerde kente göç eden kitlelerin sorunlarının hız-
lı çözümüne katkıda bulunan bu model sonuçta, AKP’nin 
merkeze taşınmasında da etkili olmuştur. Otuz yılı aşkın bir 
süredir yaygınlaştırılarak uygulanan bu büyükşehir modeli-
nin işleyişi ve yerel siyasete etkileri uzun bir dönemdir hem 
siyasal hem de akademik çevrelerde tartışılmaktadır. Bu ko-
nuda yapılmış araştırmalar esas olarak, “güçlü başkan-zayıf 
meclis” yapısına dayanan, iki-kademeli yönetim modelinin 
demokratik olmaktan çok, hizmette etkinliği sağlamaya im-
kan verdiğini göstermektedir (Erder ve İncioğlu: 2013a ve 
Uyan Semercioğlu (der.): 2016). 

* Bu yazıda yer alan görüşlerin bir kesimi, Birikim Dergisi’nin Aralık 2013 
tarihli sayısında ayrıntılı olarak ele alınmıştı (Erder ve İncioğlu: 2013b).
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2002’de ulusal düzeyde iktidara gelen AKP, başlangıçta 
yerelleşmeyi güçlendirme yönünde adımlar atmıştır. Özel-
likle AB’ye üyelik sürecinin olumlu olduğu dönemde daha 
demokratik bir işleyiş sağlamak için yerindenlik, şeffaflık, 
halka yakınlık, çoğulculuk gibi ilkelerle güçlendirilmesi yö-
nünde bazı yasal değişiklikler yapılmıştı (Arıkboğa: 2013). 
Ancak, bütün bu değişikliklere karşın, bu model ne AB 
sürecinin gündeme getirdiği demokratikleşme ilkelerine, 
ne de kentlerdeki muhalefetin ve sivil toplum örgütlerinin 
gündeme getirdiği yerelleşme taleplerine yanıt verecek bi-
çime dönüştürülebilmiştir. Dayandığı seçim sisteminin de 
çoğunlukçu yapıyı desteklemesi nedeniyle, bu model yerel 
demokrasi açısından sorunlu bulunduğundan akademisyen-
ler, siyasetçiler, bürokrasi ve sivil toplum örgütleri tarafından 
sürekli olarak eleştirilmiş ve demokratikleştirilmesi için öne-
riler geliştirilmiştir. Ancak, Kürt meselesi ve bölünme kaygısı 
sürekli mazeret olarak gündemde tutulmuş, yerelleşme ve 
demokratikleşme talepleri dikkate alınmamıştır. Modelde ya-
pılan değişiklikler daha çok kentlerdeki altyapı yatırımlarını 
ve inşaat sektörünü destekleyecek ve siyasal iktidarın piya-
sa ile ilişkilerinin kolaylaştıracak yönde olmuştur. Özellikle 
İstanbul’da yapılan araştırmalar, bu değişikliklerin kentsel 
dönüşümü kolaylaştırdığını ve hızlandırdığını göstermekte-
dir (Bartu Candan ve Özbay: 2014) 

Başlangıçta yerelleşme yanlısı olan AKP, iktidarını pe-
kiştirdikçe, özellikle son “ustalık” döneminde, yerel düzeye 
verilen yetkilerin bir bölümünü yeniden merkeze çekme-
ye başlamış ve yerel siyaseti de denetimi altına alma yolu-
na gitmiştir. Nitekim büyük şehir modeli de demokratik ve 
şeffaf bir yönetim olmadığı konusundaki bütün eleştirilere 
karşın, Aralık 2012 tarihinde çıkarılan 6360 sayılı yasayla ay-
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nen muhafaza edilmiş ve hatta kırsal alanları da kapsayacak 
biçimde il düzeyine taşınmış ve 30 ile yaygınlaştırılmıştır. 
Bütün eleştirilere ve hazırlanmış olan önerilere karşın, 2014 
yerel seçimleri öncesinde gerçekleştirilen bu yaygınlaştırma 
ve merkezileştirme dalgası akademik çevreler, bürokrasi ve 
yerel siyasetle ilgilenen çevrelerde şaşkınlık yaratmıştı. 

6360 sayılı yasanın nüfusun yüzde 75’inin yaşadığı alanı 
ilgilendirmesi, sadece kentsel alanları değil kırsal alanları da 
kapsaması, binlerce yerel yönetim birimini kapatması, bazı 
ilçelerde sınır değişiklikleri yapması önemini arttırmıştır. Bu 
yasayla, kamu yönetimi ve yerel demokrasi açısından çok 
önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler arasında 250 
yıllık geçmişe sahip olan İl Özel İdarelerinin 30 ilde kaldırıl-
ması ve köklü ve özgün bir kurum olan köy muhtarlıklarının 
16. 082 köyde yetkileri daraltılarak mahalle muhtarlıklarına 
dönüştürülmüş olması en önemli olanlarıdır. Bir başka önem-
li değişiklik, yerelleşme konusunda büyük bir kazanım olan, 
yerel demokrasinin deneyimlendiği 1592 küçük belediyenin 
ortadan kaldırılması ve kırsal nitelikli olsa da Büyükşehir sta-
tüsüne sokulan illerde bulunan bağımsız ilçe belediyelerinin 
mevcut yetkilerini kaybederek Büyük Şehir Belediyesi’ne 
bağlı alt kademe belediyelerine dönüştürülmesidir. Özetle, 
seçimle gelinen yaklaşık 50. 000 siyasal pozisyonun lağve-
dilmiş olduğunu belirtmek bu yasanın siyasal etkisinin öne-
mini yansıtmak için yeterli olacaktır (Erder ve İncioğlu: 2013 
b). Söz konusu uygulama Türkiye’de sivil siyasetin beslen-
me kanallarının zarar görmesine ve rekabetçi siyasal alanın 
daralmasına yol açmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan itibaren yerel yönetim birimlerinin sayısını art-
tırarak yerel düzeydeki siyasetin canlanmasına yol açan dü-
zenlemeler ilk kez tamamen tersine çevrilmiştir. 
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Kamu yönetimi-demokrasi ilişkisi açısından bakıldığında 
köklü yerel yönetim birimlerinin kaldırılması ve yerel yet-
kilerin il düzeyinde Büyükşehir Belediyesinde merkezileş-
tirilmesi kuşkusuz ki yerel demokrasi açısından olumsuz 
bir gelişmedir. Bu değişiklik, “Güçlü Başkan-Zayıf Meclis” 
modeli ile birlikte düşünüldüğünde, il düzeyinde gücün ye-
rel seçimlerde basit çoğunlukla seçilen Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nın şahsında yoğunlaşması anlamına gelmektedir. 
Diğer taraftan, yerel seçimlerde uygulanan seçim sisteminin 
de büyük partilere avantaj sağladığı, fiili işleyişin muhalefeti 
ve azınlığı dışladığı ve yerel düzeyde “tekçi” iktidar yapıları-
nın oluşmasına imkan verdiği bilinmektedir. 

Nitekim, 2014-2015 döneminde Büyük Şehir modelinin 
uygulandığı 10 ilde yaptığımız araştırma, ulusal düzeyde ik-
tidar olan AKP’nin hem Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’na 
hem de Büyük Şehir Belediye Meclis’inde ağırlıklı bir ço-
ğunluğu sahip olduğu Konya, Samsun, Bursa, Gaziantep ve 
Erzurum’da “tekçi” iktidar yapıları olduğuna işaret etmekte-
dir. Bu illerde muhalefet partilerinin meclis üyeleri karar-alma 
sürecinden dışlanmakta ve merkezi hükümetle uyumlu ilişki 
içinde bulunan “Güçlü Başkan” kaynak bulma avantajından 
yararlanarak hizmette etkinliği sağlamaya çalışmaktadır. Mes-
lek örgütleri ve STK’ların katılımı da önemli ölçüde Başkan’ın 
tercihine bağlı olmakta ve yerel demokrasi belirli aralıklarla 
yapılan yerel seçimlerde oy vermeye dönüşmektedir. 

Aynı araştırma, bu modelin altyapı ve inşaat sektörüne 
dönük kararları hızlandırarak “projeci belediye” anlayışının 
yaygınlaşmasına neden olduğunu açık bir biçimde ortaya 
çıkarmıştır. Popülist siyasetin yerel siyaseti de oy vermeye 
ve yerel demokrasiyi “hizmet sağlamaya” indirgemesinin so-
nuçlarını araştırma yapılan hemen bütün illerde gözlemle-
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mek mümkün olmuştur. Yine aynı araştırmanın bulguların-
dan bir diğeri de meclislere seçilen üyelerin kentte yaşayan 
farklı kesimleri temsil etmekten çok, “seçilmiş teknokratlar” 
olarak kentteki “hizmetlerle” ilgilenmeleri olmuştur. Bu araş-
tırmanın ortaya çıkardığı bir başka bulgu da yerel meclisle-
rin içe kapanması ve kitlelerle ilişkisinin azalması buna kar-
şılık kent konseyleri aracılığıyla yerel yönetim faaliyetlerinin 
“müşteri ilişkileri” ya da “halkla ilişkiler” biçimine dönüşmüş 
olmasıdır (Uyan Semerci (der. ) : 2016). 

6360 sayılı yasanın hazırlanmasında Büyük Şehir modeli-
ni yakından tanıyan ve başarılı olduğunu düşünen dönemin 
Başbakanı R. T. Erdoğan’ın kişisel tercihinin önemli oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Arıkboğa, Erdoğan’ın İl Özel İdaresinin 
kaldırılması ve bir ilde tek meclis olması yönündeki görüş-
lerinin 1995’ten bu yana bilindiğini ve 2011 seçim kampan-
yasında da Büyük Şehir Belediye sınırlarının il sınırlarına 
genişletileceğini, buralarda tüm belde ve köylerin kaldırıla-
cağını söylediğine işaret etmektedir (Arıkboğa, 2013). Öyle 
görünüyor ki, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyük Şehir 
Belediye Başkanı olduğu dönemde edindiği birikim yönetim 
anlayışında etkili olmuş ve kendisini merkeze taşıyan mo-
deli yaygınlaştırarak iktidarının başarısının devam etmesini 
amaçlamıştır. Ancak, bütün bu düzenlemelerin merkezdeki 
bürokrasiyi güçlendiren geleneksel merkeziyetçilikten farklı 
olarak devlet-sermaye ilişkilerini kolaylaştırıcı bir nitelik ta-
şıdığına özellikle dikkati çekmek isteriz. 

Bu noktada, 16 Nisan’da oylanacak olan anayasa değişik-
liği teklifinin, Büyük Şehir Modeli ile birlikte yerel düzeyde 
nasıl işleyeceği konusuna değinebiliriz. Anayasa değişikliği 
teklifi ile ilgili tartışmalarda en çok vurgulanan nokta yasa-
ma, yürütme ve yargı güçlerinin Cumhurbaşkanı’nda top-
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lanması ve tüm halkı temsil eden TBMM’nin güçsüzleştiril-
mesidir. Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığını kaldırarak, “Partili 
Cumhurbaşkanı” modelini öngören teklif, yüzde 50+1 oyla 
seçilmesi öngörülen ve iktidar partisinin genel başkanı ol-
ması kuvvetle muhtemel olan bir kişinin yürütme gücünü 
tek başına elinde bulundurması esasına dayanmaktadır. Tek-
life göre Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu da kaldırılacak, 
Partili Cumhurbaşkanı tek başına sayısını ve görev alanını 
da kendisinin belirleyeceği Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 
bakanları atayacaktır. Bunun yanı sıra Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarma ve Olağanüstü Hal ilan etme yetkileri de 
Cumhurbaşkanı’na verilmektedir. 

Yasama organının yürütmeyi denetleme yetkisi iyice sı-
nırlandırılan TBMM’ye sadece, hukuki durumu tartışmalı 
“yasa çıkarma” yetkisi bırakılmaktadır. Partili Cumhurbaşka-
nı ve TBMM seçimlerinin 5 yılda bir aynı gün yapılacağı da 
düşünüldüğünde yürütme ve yasamadaki çoğunluğun aynı 
partide bulunması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nın istediği 
yasaların meclisten kolaylıkla geçmesinin önünde bir engel 
olmadığı da düşünülebilir. 

Her şeyden önce, bu teklifin 1984’ten bu yana önce göç 
alan büyük şehirlerde, daha sonra büyük nüfuslu diğer şe-
hirlerde uygulanan ve nihayet Aralık 2012’de çıkarılan 6360 
sayılı yasayla kırsal alanları da kapsayacak biçimde yaygın-
laştırılan “Güçlü Başkan – Zayıf Meclis” modelini ulusal dü-
zeye taşınmış olduğu kanısında olduğumuzu belirtmek isti-
yoruz. Daha önce de aktardığımız gibi, söz konusu yönetim 
modeli, konunun uzmanları tarafından, demokratik temsil 
ve katılım açısından öteden beri eleştirilmekte ve modeldeki 
esas kaygının “etkinlik” olduğu ileri sürülmektedir. Bu açı-
dan anayasa değişikliğini savunanların da en önemli tezinin 
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devlet yönetiminde iki başlılığı kaldırma, hızlı karar alma 
ve uygulamanın ülkenin gelişmesi açısından önemini vur-
gulamaları da ilginçtir. Özetle, propaganda sürecindeki “de-
mokrasi” retoriğinin gerisinde “Güçlü Başkan”da iktidar yo-
ğunlaşması sağlayarak, şimdiye kadar olduğu gibi hizmette 
etkinliği arttırma ve bu sayede seçmen desteğini sürdürme 
beklentisinin olduğunu varsaymak mümkündür. 

Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkilerle TBMM’nin güçsüz-
leştirilmesinin öncelikle muhalefet partilerine mensup millet-
vekillerinin gücünü etkileyeceği açıktır. Daha da önemli olan 
nokta ise, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların Meclis’e 
değil Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olmaları ve bakanlıkla 
milletvekilliği pozisyonlarının ayrılması nedeniyle iktidar par-
tisi milletvekillerinin de benzer biçimde güç kaybına uğraya-
cak olmasıdır. Her ne kadar sayıları 550’den 600’e çıkacak 
olsa da, yeni düzenlemeyle milletvekillerinin hükümeti de-
netleme yetkisi kalkacağından ulusal düzeyde de rekabetçi 
siyasetin alanı daralacaktır. Yerel siyasetle ulusal siyaset ara-
sındaki ilişkiler açısından bakıldığında bu durumda merkezi-
yetçiliğin daha da güçleneceğini söyleyebiliriz. 

Tüm yürütme gücünün Cumhurbaşkanı’nda toplandığı bu 
yeni sistemde bakanlar milletvekillerinin kendi seçim bölge-
leriyle ilgili taleplerini önemsemek zorunda kalmayacağın-
dan, seçmenler talepleri için doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na 
ulaşmaya çalışacaklardır. Böylelikle, adaylıkların parti lider-
liği tarafından belirlenmesiyle zaten zayıflamış olan milletve-
killerinin temsil gücü, seçmenle yürütme arasındaki aracılık 
işlevinin de ortadan kalkmasıyla iyice zayıflayacaktır. İktidar 
partisinin de yerel örgütlerinde merkeze bağımlılığın iyice 
artacağı ve rekabetçi siyasal alanın bu düzeyde de darala-
cağı öngörülebilir. Nitekim, 2011’de İstanbul’un Kağıthane 
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ilçesinde yapılmış olan bir alan araştırması, AKP’nin yerel 
örgütlerinin kitleleri siyasallaştırmak gibi bir amaç gütme-
diğini tam tersine onları sadece oy verme yoluyla siyasal 
eylemde bulunan bir seçmen grubuna dönüştürmeyi hedef-
lediği sonucuna varmıştır (Doğan, 2016:262-263). 2012’de 
çıkarılan 6360 sayılı yasayla 50. 000 civarında seçimle geli-
nen yerel siyasal pozisyonun kaldırılmasının yerel siyasetin 
alanını daralttığına işaret etmiştik. Yeni düzenleme gerçekle-
şirse ulusal siyasetin de alanının daraltılacağını ve yerel-ulu-
sal siyaset bağlantısının niteliğinin değişeceğini öngörmek 
mümkündür. Bu durumda, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu 
yana zaman zaman olan kesintilere karşın sivil iktidarlar ta-
rafından gerçekleştirilen anayasal-kurumsal düzenlemelerle 
genişlemiş olan rekabetçi siyasetin zedeleneceği söylenebi-
lir. Siyasal faaliyet ulusal ve yerel düzeyde belirli aralıklarla 
yapılan seçimlerle sınırlı olacak, her iki seçim de “Güçlü 
Başkan” seçiminin gölgesi altında gerçekleşecektir. 

Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan önemli tartışmalardan 
biri de, Cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerin, özellikle devlet 
yapılanmasıyla ilgili olanlarının, “federasyon” ya da “özerk 
bölge” kurmaya yol açıp açmayacağı konusundadır. Bu nok-
tada, teklifte “üniter devlet” yapısının değiştirilmesi ile ilgi-
li bir madde olmadığını öncelikle belirtmek gerekir (Göz-
ler, 2017:47). Bu hararetli tartışmaya, tasarının bir taraftan 
bu yetkilerin sınırlarını belirlememiş olması, diğer taraftan 
“kamu tüzel kişileri” kurulmasını kararnameye dayandırması 
yol açmaktadır. Nitekim bu nedenle, teklife hayır diyen bir-
çok hukukçu ve siyasetçi, bu yetkinin “özerk bölge” ya da 
“eyalet” kurulmasını mümkün kıldığını ileri sürmektedirler. 

Bugüne kadar gerçekleştirilen yasal-kurumsal düzen-
lemelere baktığımızda, il düzeyinde “Güçlü Başkan” te-
melinde örgütlenmenin gerçekleştirildiğini, yerel düzeyde 
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merkeziyetçiliğe doğru önemli adımlar atıldığını ve sonuçta 
merkez-yerel ilişkilerinin merkezin lehine değiştiğini gör-
mekteyiz. İktidar partisinin, merkezde de, aynı şekilde ik-
tidar paylaşımını tümüyle dışlayarak “tek adam” yönetimini 
kurmaya yöneldiğini dikkate aldığımızda, merkezin “yerel” 
ya da “bölgesel” yönetimlerle iktidar paylaşımı anlamına 
gelen özerkliğin nasıl gerçekleştirileceği sorusu önem ka-
zanmaktadır. Bugünkü koşullar çerçevesinde, bu hukuksal 
ve siyasal tartışmanın nasıl sonlanacağı ile ilgili öngörüde 
bulunmak güç olsa da, iktidarın böyle bir yola girmesinin 
şimdiye kadar yaptığı icraatıyla uyumlu olmadığını düşünü-
yoruz. Ancak, gelecekteki siyasal koşulların yeni sürprizlere 
açık olması da muhtemeldir. 

Diğer taraftan, AKP iktidarının bugüne kadar olan icraatın-
da yaygın olarak gözlemlediğimiz bir başka uygulama, sınır 
değişikliği uygulamalarıdır (Kontacı:2004). Bu sınır değişik-
liklerinin hepsinin tam olarak hangi amaçla yapıldığı bilinme-
se de, bazılarının belediye gelirlerinin paylaşımı, bazılarının 
ise seçim bölgelerini iktidar partisinin kazanması amacıyla ya-
pıldığını ileri sürmek mümkündür. Bu bağlamda, hemen her 
yerel seçim öncesinde, ilçeler arasındaki sınır değişiklikleri 
ve kırsal alanların belediye sınırları içine alınması gibi uygu-
lamalara rastlanmaktadır. Nitekim son yerel seçimlerde, kırsal 
alanların dahil edilmesiyle daha önce muhalefet partisinin ka-
zandığı belediyelerin iktidar partisine geçmesi (Antalya), ya 
da muhalefet partisinin Büyük Şehir Belediye Başkanı olduğu 
ilde (Eskişehir) BŞB Meclis çoğunluğunun kırsal kesimin aş-
kın temsili nedeniyle, iktidar partisine geçmesi gibi örneklere 
rastlanmıştır. Bütün bu düzenlemelerin siyaset bilimi litera-
türünde “gerrymandering” diye adlandırılan bir uygulamaya 
kolaylık sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir. 



BüyükŞehİr Beledİye Modelİnİn yaygınlaŞMasının sİyasal etkİlerİ

133

“Gerrymandering” kavramı, ismini ABD’de 1812 yılında 
Massachusetts valisi Elbridge Gerry’den almış ve iktidar par-
tisinin kazanması amacıyla seçim çevrelerinin belirlenmesi 
anlamına gelen bir kavramdır. Bugün bile ABD’de Cum-
huriyetçi Partinin eyalet meclislerinde çoğunlukta olduğu 
eyaletlerde seçim çevrelerinin bu parti lehine belirlendiği 
ileri sürülerek bunun antidemokratik bir uygulama oldu-
ğu tartışılmaktadır (Bonsall, Aghafe, 2016). Bu uygulama-
nın Türkiye’de de güçlü siyasal iktidarlar tarafından zaman 
zaman kullanıldığını biliyoruz. Bu bağlamda, yeni Anayasa 
teklifinde Cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerin “gerryman-
dering” uygulamasını kolaylaştıracağı, ona sadece ilçe ya da 
belediye sınırlarının değiştirilmesi ya da birleştirilmesi değil, 
illerin de birleştirilmesi olanağını vereceğini söyleyebiliriz. 
Bu uygulamaların, yerel siyaset açısından önemli sonuçla-
rı olacağı açıktır. Burada en büyük tehlike, ulusal düzeyde 
Partili Cumhurbaşkanı’nın tek adam olduğu bir sistem kur-
maya yönelen iktidar partisinin yerel düzeyde de sınır de-
ğişiklikleri yoluyla muhalefet partilerini yerel yönetimlerden 
tasfiye etmesi olasılığıdır. Bu tür bir uygulamanın şimdiye 
kadar AKP’nin izlediği çizgiyle daha uyumlu olacağını ileri 
sürebiliriz. 

16 Nisan halkoylamasına doğru giderken teklifte açıkça 
öngörülen “tekçi” iktidar yapısının yerel düzeyde gerçekleşe-
cek sonuçlarının önemli olduğunu ve milletvekillerinin işlev-
sizleşmesi ve rekabetçi siyasal alanın daraltılmasının demok-
rasiden tümüyle uzaklaşmaya yol açacağını söyleyebiliriz. 
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Türkiye Cumhuriyeti kurulurken yıkılan bir imparator-
luğun üzerinde kuruluyordu. Osmanlı imparatorluğu 

600 yılı bulan ömrüyle artık yaşlanmış, uzun yıllar önce-
sine dayanan sorunlarının çözümünü bulamamış, yıkılma-
ya mahkûm bir eski bina gibiydi. Osmanlı imparatorluğu 
hayatın realitesine uyamamış, değişimi yakalayamamıştı. 
Avrupa’da da uzun süredir devam eden değişim sancıları 
büyük toplumsal tartışmalarla kendisine yol çiziyordu. Batı 
ülkeleri sancılar yaşarken ve Rönesans’ı başarırken, Osmanlı 
muhafazakâr bir anlayışı tercih ediyordu. Batı ülkelerinde 
insan hakları alanında başlangıçta sınıf mücadelesi gibi gö-
rülse de önemli bir mücadele geleneği başlamıştı. Demok-
rasi ve insan hakları alanındaki gelişmelerini, yüzyıllar boyu 
yaşanan kanlı dini, mezhebi mücadelelerden, düşüncenin 
özgürleşmesi yönündeki gayretlerden alıyordu. İşçilerin, 
kadınların, siyahların mücadeleleri hep hâkim sisteme yö-
nelik bir özgürlük ve hak mücadelesi şeklinde seyrediyor, 
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çok ideal olmasa da demokrasi ve insan hakları alanında bir 
ilerleme kat ediliyordu. 

18. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı yüzyıllardan beri ih-
mal ettiği sorunu görmeye başlamıştı. Sorunun çözümü için 
gayret sarf ediliyor, yeni girişimlerde bulunuyordu. Bu iki 
nedenden dolayı başarılı olamıyordu. Bu değişikliklerin  
“gavurların” isteğiyle yapıldığını düşünen Osmanlı kamu 
otoritesi, toplumu ve değişimi sorunun esasına yönelik de-
ğişikliklerle değil, formel unsurlarla yönlendirme çabasın-
daydı. Osmanlı yöneticilerinin çoğu sorunun nedenini ve 
giderilmesi için gereken uzun vadeli çalışmaları içselleşti-
rememişti. Toplum da din, bilim ilişkilerinde yenilenme ih-
tiyacını, dinamizmi tartışacak olgunluk seviyesinde değildi. 
Avrupa’nın sosyal ve ekonomik sorunlarını nasıl aştığını tar-
tışmayı bile düşünmüyor, fetheden, genişleyen büyük impa-
ratorluğun parçası olmaktan dolayı mutluluktan başka şey 
düşünmüyordu. 

Avrupa’da yoğun bir şekilde düşünce tartışmaları ya-
pılıyor, her değişim yeni bir dünyanın kapısını açıyordu. 
Osmanlı imparatorluğu da bu değişimin kökenine inerek 
sorunların ana temelini keşfetme yerine kurumsal değişik-
liklere rağbet ediyordu, bu da kurulu düzenlerini bozmak 
istemeyen toplumun tedirginliğine neden oluyordu. 

Milliyetçilik akımları ve dünyanın değişen doğasına uyum 
sağlayamayan Osmanlı imparatorluğu ard arda gelen yenil-
giler, kaybedilen yerlerden dolayı oluşan maddi kayıplarla 
ne yapacağını bilemiyor, şaşkınlık içinde yanlış politikalar 
daha çok artıyordu. Dinamizmini kaybetmiş anlayışların 
dogmatizme doğru gidişini önlemek için çok etraflı bir sos-
yolojik okuma gerektiğini göremiyor, eski birikimlerin mira-
sını yemekle yeterli olduğunu düşünüyordu. 
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Milliyetçilik akımları sert esiyor, yenilgi üstüne yenilgi 
alınıyordu. Bu da daha çok korumacı refleksler, devletçilik 
ve Türk milliyetçiliği akımlarının güç kazanmasına yol açı-
yordu. Çıkan sorunlara sert, askeri tedbirler alınması eğilimi 
güçleniyordu. 2. Abdülhamit yıllar boyu süren döneminde 
imparatorluğu ayakta tutmak için herşeyi kullanıyor ama 
yine de istediği sonucu alamıyordu. Dış politikada İslamcılık 
akımıyla ittihadi İslami, özgürlüklerin kısıtlanması ve istih-
baratın yaygınlaştırılmasıyla devletin güçlendirilmesini arzu 
ediyor ama gün geçtikçe hukuktan uzaklaşılıyor, devletin 
baskısı kutsanıyordu. 

İttihad Terakki yönetimi her türlü baskıcılık, entrikayla 
ele geçirmeye çalışan bir grup olarak ortaya çıkıyor ve gün 
geçtikçe kuvvetleniyordu. Sorunlara karşı çözüm olacağını 
öne sürüyor ama daha fazlasını kendisi yapıyordu. uyarılara 
rağmen Ermeni sorunu için alınan tehcir kararı büyük bir 
felakete yol açıyor, bu olayların nedeni ve failleriyle yüzle-
şilmeden icraatlara devam ediliyordu. Yapılan mahkemeler-
de kusurlar bazı görevlilerin üzerine yıkılıyor, devlet hesap 
vermiyordu. 

Yeni kurulan Cumhuriyet eskinin günahlarıyla hesaplaşıl-
madan kuruluyordu. Artık eskiyi devam ettirmenin anlam-
sızlığı, zorluğu ortaya çıkmış, ortaya yeni bir Cumhuriyet 
çıkmıştı. Kurtuluş heyecanı, yeni bir tasarım heyecan uyan-
dırıyor ama yine devlet eliyle baskı uygulamanın sorunları 
çözen olacağı düşünülüyordu. 

Devlet eliyle yeni bir ulus oluşturma fikrinin günün şart-
larında bir zorunluluk olduğu düşünülüyor, tabii olana mü-
dahale ve baskının sonrasında sorunları ne kadar artıracağı 
hesap edilmiyordu. Jakoben bir tavırla, yeni bir vatandaş 
oluşturma ameliyesi kafaları yontan bir marangoz edasıy-
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la yapılıyordu. Bu tavır nedeniyle hukuk askıya alınıyor, 
devlet kutsanıyor, her çıkan yeni sorunla da hukuktan iyice 
uzaklaşılıyordu. Hukuktan, demokrasiden uzaklaşıldıkça da 
devletin yaptığı baskılar daha çok meşrulaştırılıyor, devletin 
ideolojisiyle bakış açısı oluşturmak yargının işi oluyordu. 

1. Meclis ruhu yeni kurgulanan devlet aklının gereği ola-
rak yok ediliyor, çeşitli bahanelerle 2. Meclis ihdas ettirili-
yordu. Yeni aklın kurgusu ve baskısı meyvesini veriyor, kısa 
süre içinde ayrıştırılan kimlikler tepki göstermeye başlıyor-
du. Talep edilen hukuk yerine “devletin bekasını” tercih 
edenler sadece devlet yöneticileri değil, öteki gördüğüne 
yapılanı normalleştiren diğer mağdurlardı. Hukuk devletinin 
ekseni bir kere kaymaya görsündü, düzelme yerine gittikçe 
daha çok kötüleşme yaşatıyordu. İlk önce devlet partisi olu-
şuyor, daha sonra parti devleti oluşuyor, çıkan en ufak hak, 
demokrasi sesi anında bastırılıyordu. Osmanlı döneminde 
kutsanan devlet anlayışı bu sefer rejim ve kişi tartışmalarının 
yine gölgesinde kalıyor ve esaslı bir eleştiri ve hak talep 
etme geleneği oluşamıyordu. 

Türkiye’de insan hakları sorunlarının ortaya çıkış neden-
leri ve gelişim çizgisini bilmek, kalıcı çözümü açısından son 
derece önemlidir. Türkiye’nin insan hakları karnesi, rejimin 
oluşturmak istediği insan tipi anlayışından dolayı kaçınılmaz 
olarak ilerleyen yıllarda kötü notlara düşecekti. Beklenildiği 
gibi Türkiye’nin insan hakları düzeyine günümüzde iyi de-
mek mümkün değildir. Zira 100 yıla yaklaşan cumhuriyet 
tarihinde başta bastırılmaya çalışılan pek çok sorun, artık 
temel yapısal sorunlar olarak hepimizin önündedir. 

Baskıcı ve jakoben zihniyetle toplumu zorla dönüştürücü 
bir anlayışta olmasından dolayı Türkiye’de uzun müddet tek 
parti dönemi egemen olmuştur. Demokrasi denemesi serbest 
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fırka ile yapılmış ancak rejimin yapısını sarsacağı görüldüğü 
için hemen vazgeçilmiştir. Dünyadaki değişime direnemeyip 
çok partili sisteme geçildiği anda baskıcı anlayış tekrar güç-
lenme ihtiyacıyla antidemokratik birçok yola başvurmuştur. 

1920’li yıllar “devlet toplumu” oluşturma gayretiyle geç-
tiği için insan hakları ihlalinin kaynağı ve baş heveslisi dev-
let olmuştur. ulus-devlet, yani egemen etno-dinsel kimlik 
(üst-kimlik) dışındaki alt-kimliklere izin vermeyen devlet 
türü, toplumu kendi tanımladığı “Türk” tanımıyla belirle-
miştir. “Türk milleti” tanımının bir şemsiye olduğunu iddia 
etmiş ama Türk soyundan ve İslam dininden olmayanlar bu-
nun altına girememiştir. . 

George Orwell’in “Hayvan Çiftliği” (Animal Farm) ki-
tabında adil bir sistem kurduğunu iddia eden ayrıcalıklı do-
muzların diğer hayvanları 2. sınıf ilan etmesinin bir formülü 
vardır: “Tüm hayvanlar eşittir ama domuzlar biraz daha 
eşittir”. Kitapta, bu kurala itiraz eden domuzlar esrarengiz 
bir şekilde kaybolmaktadır. 

Türk ulus-devletinin vatandaşlık tanımı ve uygulamaları 
da bu kitabın anlattığına benzemiştir. Artık bütün T. C. va-
tandaşları eşittir ama kan bağı Türk olanlar ve Türk olma-
sa da Müslüman olduğu için kendisini Türk görenler biraz 
“daha eşittir”, gerçek/makbul vatandaştır. 2. sınıf vatandaşlar 
1. sınıf vatandaşa terfi etmek için uygun şartları yerine getir-
mek zorundadır (!). . 

Bu durumda, devletin vatandaşını laik, Sünni, Hanefi 
Müslüman bir Türk olarak yetiştirme gayreti, dinî ve etnik 
ihlallerin temelini oluşturmuştur. Devlet, “Türk milleti” ile 
herkesi kucakladığını söylemekte ama Türklük mevzubahis 
olunca yine ayrımcılık yapmaktadır. Kemalizm’in üst kimli-
ği “Müslüman Türk”tür, çünkü hem dönemin birlik-bera-
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berlik ideolojisi dindir (İslam), hem bu yüzden gayrimüs-
limleri asimile etmek imkânsızdır, hem de Türk soyundan 
olmadığı halde Müslüman olan ve kendini Türklüğe asimile 
etmeye hazır çok insan vardır: Boşnaklar, Çerkesler, Pomak-
lar, Arnavutlar, vb. . 

Bu durum, 1924 Anayasasına, “Türkiye ahâlisine din 
ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibâriyle Türk ıtlak 
olunur. ”  biçiminde yansıyarak Türk vatandaşı ile Türk so-
yunun farklı olduklarının işaretini vermiştir. 1982 Anayasası 
Md. 66/1: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı her-
kes Türk’tür” diyerek Türk milletinin tanımını yaptığını iddia 
etmiştir. Ancak pratikte Kürtler ve gayrimüslim azınlıklar bu 
tanımın içine girememiştir. Kürtlerin “müstakbel Türklükten 
gerçek vatandaşlığa terfi edemeyecekleri anlaşılınca da adları 
Genelkurmay başkanınca konuvermiştir: “Sözde vatandaş”. . 
. Türk devleti, vatandaşlık tanımını sadece resmi sıfatlama için 
görüntüde kabul edip, asliyette dışlamada kullanmıştır. Kendi 
rızasıyla Türk olmayı (gönüllü asimilasyonu) kabul eden Müs-
lüman farklı ırklar dışında kalan gayrimüslimler etno-dinsel 
temizliğe uğratılmıştır (1923, 1955, 1964), Türk olmayı kabul 
etmeyen Kürtler de bugünkü durumu yaşamaktadır. . 

Aldatılan toplumun baş kaldırmaları, devletin basamak 
basamak insan haklarından uzaklaşmasına yol açmıştır. Her 
hak talebi çeşitli güç metodlarıyla bastırılmıştır. Tek parti 
CHP ilk önce “devlet partisi” daha sonra “parti devle-
ti” haline gelmiştir. Gayrimüslim azınlıkların imhası ve yurt 
dışına kovalanması, Türk olmayan Müslümanların asimile 
edilmeye çalışılması felsefesi devletin topluma yaptığı en 
büyük kötülük oldu. Zira yanan toplum oldu. Devlet ide-
olojisi uğruna, halkın çocukları birbirine düşmanlaştırıldı, 
savaştırıldı. Serbest fıkra girişimiyle farklı bir ses denemesi 
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yapıldıysa da hemen vazgeçildi. Mustafa Kemal’in kuvvetler 
ayrılığı yerine kuvvetler birliğini esas alıcı yaklaşımları insan 
hakları ve hukuk talep edecek bir yasal mekanizmayı da 
yok etti. Kuvvet tek elde toplanınca da muhalefetin düşün-
ce özgürlüğü elinden alınmış oldu. Düşünce özgürlüğünün 
meclisteki diyaloglarda bile ihlal edildiği zabıtlara geçmiş-
tir. Rejim 1924 anayasasında bir tarafa bırakılan bireysel hak 
ve özgürlükleri yazılı olduğu kadar bile önemsememiştir. 
Takrir-i sükûn döneminde anayasa dikkate alınmamıştır. Do-
layısıyla TBMM’de bile insan hakları ihlallerine uygun zemin 
oluşmuştur. Günümüzde yaşanan birçok insan hakkı soru-
nunun temelleri bu dönemde atılmıştır. 

Cumhuriyete kadar eşit ve adil bir muameleyi çok faz-
la görmemişse de azınlıklar çok daha katı bir ayrıştırmanın 
kurbanı oluyor, Müslüman olanlar asimile edilmeye olma-
yanlar ise dışlanmaya çalışıyordu. 

Cumhuriyet döneminde de demokrasi geleneği olmayan 
Osmanlı anlayışı devam ediyor, devletin her yaptığı benim-
seniyor, sorun kurumlar üzerinden değil, kişiler üzerinden 
değerlendiriliyordu. 

Türk olmayan azınlıklara yapılan dışlama biraz da Osmanlı 
halk geleneğinden faydalanılarak yapılıyordu. Yeni gördüğü 
herşeyi “gavur icadı” gören anlayışa azınlıkların dışlanma-
sını meşrulaştırarak anlatmak zor olmuyordu. Ermeni tehciri 
sonrası katliamlarda dahli olan çok kişi devlet görevlerine 
getiriliyor, suç örtme karşılıklı kolaylaştırılıyordu. 

Dindarıyla, Kürdüyle, Alevisiyle, Hristiyan Türk olmayan 
azınlığıyla dışlanan kesimler artıyor, sorun onları bir diğeri-
ne düşman kılınarak çözülmeye çalışılıyordu. Her kimlik di-
ğerinin özgürlüğünü kıskanıyor, kendi egemenliği için onu 
rakip görüyordu. 
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Toplumun çoğunu oluşturan Sünni dindarlar adaletli bir 
çözüm önerisinden ziyade sadece kendilerine yapılana odak-
lanmışlardı. İslam dünyasında uzun süredir devam eden ve 
gittikçe kötüleşen düşünsel duraklama din ve devletin yüz-
yıllardır aynı görülmesi nedeniyle sorunlara çözüm olmak 
yerine sorunun bir parçası oluyordu. Meselenin devlet adına 
olan gücü sorgulamak yerine, devletin gücünü ele geçirmek 
olarak görüldüğü bir yerde maslahat için her zaman öne çı-
karılmış devlet kurumunu eleştirmek kolay iş değildi. 

“Farklı kimlikleri nasıl eşit ve adil kılacağız?” sorusu-
nu cevaplandırmak hepimiz için son derece önemlidir. Bu-
nun için anlatmaya çalıştığımız derinlerden gelen anlayışı iyi 
teşhis etmeli ve gerekeni yapmaya odaklanılmalıdır. Yeni bir 
toplumsal sözleşme çalışması yapılmadan bir yere varmak 
kolay değildir. Yapılacak toplumsal sözleşme her konuda 
kesin bir mutabakatı sağlamayabilir ama uzun vadeli düşün-
mek zorundayız ve bu topraklarda tek bir anlayışın dayatıl-
masının zararlarını herkesin bilmesi gerekir. İktidarı ele geçi-
renin toplumsal sözleşme yerine kendi anlayışını dayatması, 
her kesim için son derece faydasız bir kısır döngüdür. 

Devlet ilk önce tarihi seyri tespit etmeli ve modern bir 
demokratik devlet olmaya karar vermelidir. Her vatandaşı-
nı eşit olarak görmeye kendisini şartlamalıdır. Vesayetçi bir 
sigorta anlayışının bulunduğu yerde demokratik bir devlet 
tesis edilmez. Zaten T. C anayasasının başlangıç kısmında 
korunması gerekenin demokrasi değil, Türk vatanı olduğu 
vurgulanır, Anayasaya demokrasiyi korumanın olmazsa ol-
maz olduğunu yazmadıktan sonra varılacak yer yoktur. 

Farklı kimlikte olanların en başta demokratik bir devlet 
talep etme hakkı vardır. Devletin kendisine eşit bir vatandaş 
gibi bakması gerektiğini bilmeyen, kabullenemeyen kişiler 
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bu toplumda eşit ve adil bir kamu otoritesinin tesisini sağ-
layamaz. Kendisine insan haklarını, barışı doğal hak olarak 
görmeyenin, devletin ihsanıyla buna ulaşacağını düşünme-
si kadar tecrübelerden ders almadığını gösteren bir duruşu 
olamaz. 

Yaşamın en iyi bir şekilde yaşatılmasını ve bunu sağla-
ma zorunluluğu olanın devlet olduğunu bilen bir kişi sağ-
lıksız ortamlar oluşturan, çevre kirliliği oluşumuna gereken 
önemi göstermeyen bir devletten bunu nasıl isteyebilecektir. 
En başta temel haklarının gasp edildiğini iyi bilirse gideceği 
yolu çok iyi belirler. Anayasaların devlete karşı toplumun 
korunmasına endekslenmiş sözleşmeler olduğunu bilen bir 
vatandaş ancak tümden gelimci uygulamalara karşı insan 
haklarını kuşanmış bir duruş sergileyebilir. 

Çok uzun bir devlet ve toplum ıslahına ihtiyacımız ol-
duğu açıktır. Devletin ve toplumun genlerine sinmiş uy-
gulamaları kısa süreli uygulamalarla gidermemiz mümkün 
değildir. Hayatın her alanında ayrımcı uygulamalara karşı 
bir mücadele yürütmek için aile, okul, medya organları için 
temel vatandaşlık bilgilerini içeren çalışmalar yapılmalıdır. 
Hiç kimsenin zulme uğramaya katlanmak zorunda olmadığı 
söylenmeli ve vatandaşlığın nasıl bir imtiyaz olduğu, ilk esas 
olarak öğretilmelidir. 

Esaslı bir insan hakları eğitimi olmadan demokratik bir 
toplumu oluşturamayacağımız açıktır. Kendisine yapılan zul-
mü eleştirmek için öteki gördüğüne yapılan normal muame-
leyi imtiyazmış gibi sunan kişilerin insan hakları alanında 
alması gereken çok eğitim vardır. İnsanın onur sahibi oldu-
ğu ve kötülüklerin değil, iyiliklerin yarıştırılması gerektiğini 
bilen bir insan başkasını kıskanarak, hedef göstererek hak 
talep edemez. 
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İnsan hakları kavramının araçsallaştırılması uluslararası 
alanda uzun yıllardır sık yapılan bir uygulama olsa da aslola-
nın ne olduğu konusunda düşüncelerde bir netlik oluşturul-
malıdır. Evrensel bir insan hakları kuramı konusunda araştır-
malar yapılmalı, pratik unsurları hakkında eğitici çalışmalar 
yapılmalıdır. İnsan hakları konusunda hata yaptığını kabul 
eden kamu otoritesi ayrımcılık yaptığı kesimlerden açık bir 
şekilde özür dilemeli, sosyal iyileştirme politikalarına baş-
vurmalı, sorunları silahla değil müzakereyle çözmelidir. 

Düşünce özgürlüğü en temel sorunlarımızdan birisidir. 
Düşünce suçu diye bir kavram olmamalıdır. Cumhuriyet ta-
rihi boyunca büyük acıların çekildiği bu alanda çifte stan-
dartsız bir özgürlük anlayışını gerçekleştirmemiz çok önem-
lidir. İfade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi için bir 
konsensus sağlanmalıdır. İfade özgürlüğü konusunda çok 
köşeli bir konsensus sağlanması mümkün değildir, genel 
esaslarda sağlanan konsensus düşünce özgürlüğü nedeniyle 
ortaya çıkacak sorunları oldukça radikal bir şekilde engelle-
yebilecektir. 

Din ve vicdan özgürlüğü herkes için olmalıdır. Toplum-
da hâkim olan dinsel yapı dışındaki inançlar için de ihsan 
edilmiş hissedilmeyen, temel hak olarak görülmesi gereken 
alanlar oluşturulmalıdır. Bir din mensubu farklı dinin tebliği-
ni yapmasına tahammül etmeli, engelleme olmamalı, inancı-
nın haklılığını özgür, tarafsız zeminlerde tartışabilmelidir. Din 
mensuplarının özgürlük anlayışı en başta alınması gereken 
en önemli alandır. Zira her şeye hâkim bir yaratıcıya inanan, 
kesin inançlı bir dindar için başkasının dini inancı her tür-
lü yol kullanılarak engellenmesi gereken bir inanç olabilir. 
Bu anlayış, din ve vicdan özgürlüğünü anlamanın önündeki 
çok önemli bir engeldir. Din mensupları kendi inançlarının 
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doğru olduğuna inansa bile farklı inanç mensuplarının da 
inanç esas ve şekillerinin saygı değer olduğunu düşünmeli-
dir. Başkasının inancının yanlış olduğuna inanmak, ona kar-
şı saygısız ve engelleyici olmayı gerektirmemelidir. 

Mezhebi anlayışlardaki tartışmayı yapmak aslında din 
özgürlüğü alanında yapılması gerekenlerin daha net görül-
mesine neden olur. Aynı dinin içindeki farklı mezhepleri 
dışlayan anlayışa mezhep özgürlüğü çerçevesinde söylene-
bilenler aslında din özgürlüğünün anlaşılması için uygun ze-
mini de oluşturur. Dini anlayışı tanımlama yetkisinin kimse-
de olmadığı her inancın yanlış yönelişlerde bulunabileceği 
örnekleriyle anlatılabilir. 

Azınlıklar için en büyük sorun eşit vatandaş olamamadır. 
Cumhuriyet tarihi öncesi de eşit görülmeyen Müslüman ol-
mayan azınlıklar, Cumhuriyet tarihi boyunca büyük zorluk-
lar, acılar yaşamıştır. Dışlanmak, mallarına el konulmak iste-
nen azınlıklar eşit vatandaşlığı bir türlü görememiştir. Bunu 
sağlamak çok zor değildir, aslında geleneksel perspektiflerin 
dışına çıkıldığında eşit vatandaşlığın Türk ve Müslüman ol-
masa da herkesin hakkı olduğu rahatlıkla görülebilir. Türk 
ve Müslüman olanların bu hakkın sağlanması için en çok 
gayret sarf eden olması gerekir. 

Kürt meselesi Türkiye’nin en büyük sorunu olarak önü-
müzdedir. Devlet, kurucu iradenin anlayışıyla başlattığı bu 
yanlışını düzeltmek için palyatif bazı tedbirlere başvursa da 
temel mantığını değiştirmeyi düşünmemiştir. Kürt sorunu çö-
zümsüz kalınca şiddet olayları başlamış, bunun neticesinde 
sorun daha da büyümüş, arada başlatılan diyalog girişimle-
ri, çözüm süreçleri başarısız olunca umutlar iyice azalmıştır. 
Çözüm için yine eşit vatandaşlık hedefinden başkası çözü-
mü sağlayıcı değildir. Artık kaldırılamayacak bir yük olan tek 
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ırkın üstünlüğü ve diğerleri üstünde üst kimlik olması top-
lumda büyük rahatsızlıklara yol açmaktadır. Kamu otoritesi 
barış için esaslı ve kalıcı bir teorik çalışma üretecekse halen 
bunun karşılığı vardır. Gittikçe oluşmuş birikimden yenerek 
toplumsal sorunları görmeyen anlayış hoyratça bu avantajla-
rı tükettiği müddetçe en büyük kötülüğü kendisine ve top-
luma yapacaktır. Etnik kimlikleriyle içiçe geçmiş toplumda 
halen yüksek bir kardeşlik ve birlikte yaşama arzusu vardır. 
Bu arzuyu cömertçe harcayan devlet aklı geri dönüşümsüz 
bir yere geldiğinde büyük pişmanlık yaşayabilecektir. 

Aleviler, Sünnilerden farklı olan bir dini yorumu benim-
semiştir. Sünniler, Alevilerin yanlış bir inanç içinde olduğunu 
düşünebilir ama onları dışlamaya hakları yoktur. Devletin 
bir dini kimliğin yanında durarak diğerini yanlış ilan etme 
yetkisi de yoktur. 

Cinsel kimlik açısından kendisini farklı hisseden için de 
aynı durum geçerlidir. Böylesi bir tercihi yanlış, kötü, teh-
likeli bulabiliriz ama eşit vatandaşlık ilkeleri gereği temel 
haklardan faydalanmaları önünde bir engel olmamasını sağ-
layan, kamu otoritesi olmalıdır. 

Farklı kimlikler için de söylenmesi gereken sonunda eşit 
vatandaşlık zorunluluğuna gelip dayanmaktadır. Eşit vatan-
daşlık, kamu otoritesinin her kimlik için sağlamakla zorunlu 
olduğu bir statüdür. 

Farklı kimliklerin öteki gördüğü kimliği elindeki sopay-
la devlete yardımcı olarak dövmesini önlemenin yolu da 
topluma insan hakları eğitimi verebilmeyle olur. Başkasının 
hakkını tehlike gibi gören istediği kadar ezilen bir mazlum 
olsun son tahlilde ezen gücün yanında olmaktan başka şey 
yapmamış olur. 
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Dindar bir Müslüman’a en başta İslam tarihinden pratik 
örneklerle hak ve adalet hatırlatması yapılmalıdır, zira bu 
hatırlatma unutulan birçok hususun hatırlanmasına ve işlerin 
kolaylaşmasına hizmet edecektir. Taraftarlaşmış bir toplulu-
ğu bu hastalıktan kurtarmadığınız sürece kısır döngü devam 
eder durur. 

100 yıl boyunca iktidarı elinde tuttuğu halde özgürlük, 
insan hakları kavramlarından rahatsız olanların şu an ken-
dilerine karşı oluşturulan baskı ortamından şikâyetçi olma-
larına haklarının olması için tekrar iktidar olduğu zaman 
özgürlükçü bir perspektifi devam ettirebilmelerine herkesi 
ikna etmeleri gerekir. Kemalistler de insanüstü haline getir-
dikleri insanlarla hesaplaşmalı, dindarlar da, Kürtlerde. Vel-
hasılı esaslı ve önemli bir özeleştiri yapmadan sorunların 
çözülemeyeceği ortadadır. Haksızlığın yeşil, kırmızı farklı 
renkleri aramızda dönüp duracaksa özgürlükçü söylemlerin 
bir anlamı kalmaz. 

Tüm toplum olarak bir toplum sözleşmesi yaparak ger-
çekleştirmemiz gereken husus, mazluma kimliğini sormadan 
kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana ilkesini ger-
çekleştirmeyi en büyük hedef olarak görebilmektir. 
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Dünya çapındaki büyük siyasi ve içtimai hadiseler ülke-
lerin hukuk düzenlerine doğrudan tesir eder. Mesela 

1990’larda Doğu Bloku’nun yıkılmasıyla birlikte birey, insan 
hakları, özgürlük, demokrasi ve küreselleşme gibi kavram-
lar yaygınlık kazanmış ve ülkeler/yasal ve anayasal mev-
zuatlarını bu kavramlara referansla tanzim etmişlerdi. Lakin 
200’lerden sonra ibre tersine döndü. 11 Eylül faciası, Avrupa 
Birliği’nin zayıflaması, terörün global bir boyut kazanması, 
mülteci krizi, vb. tür gelişmeler devleti, gücü ve güvenliği ön 
plana çıkardı. Dolayısıyla yeni hukuki arayışlar, bu kavram-
lar etrafında biçimlenmeye başladı. 

Türkiye’de hemen her mesele kişilerle irtibatlı bir şekil-
de tartışılıyor. Misal, hükümet sisteminin değişikliğini içeren 
anayasa değişikliği, teklifin ne getirip ne götüreceğinden zi-
yade, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden ele alınıyor. İstis-
nalar bir kenara bırakılacak olursa, karşıtları da taraftarları 
da Erdoğan’ı merkeze alarak değerlendirmelerde bulunuyor, 
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değişikliğin safında veya karşısında durmayı bunun üze-
rinden temellendiriyorlar. Oysa bu bize, sağlıklı bir analiz 
çerçevesi sunmaz. Gündemde olan anayasa değişikliğini, 
dünya çapında yayılan bir dalganın yansımaları olarak gör-
mek gerekir. Bu sayede mesele, daha derinlikli ve doğru bir 
biçimde tahlil edilebilir. 

Bu meyanda Şükrü Hanioğlu önemli bir kavrama dikkat 
çeker: “Siyasetin Başkanlaşması” Buna göre, ülkelerin ana-
yasal sistemleri bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden doğ-
rudan etkilenir. Örneğin Birinci Dünya Savaşı, yeni bir dünya 
düzeni yaratmıştı. Max Weber, bu yeni düzende “güçlü krala” 
dayanan monarşik yönetimlerin anakronik hale geldiğini be-
lirtmiş ve siyasal sitemin “plebisitçi liderlik demokrasisi”ne 
evirileceği öngörüsünde bulunmuştu. Karizmatik lider, seçim-
leri karizmasını sınayan ve tazeleyen bir araca dönüştürecek, 
seçimleri kazanma koşuluyla iktidarını sürdürecekti. Böylece 
“karizma” ile “halkoyu” beraberliği sağlanmış olacaktı. 

İkinci Dünya Savaşı siyasetin bu biçimi etkinliğini yitirdi. 
Savaştan sonra siyaset yeni bir form kazandı. Karizmatik li-
dere yaslanan siyasetin yerine ideolojik ve sınıf temelli parti-
lerin ve oligarşik parti elitlerinin hâkim olan bir siyaset geçti. 
Bu siyaset 20. Yüzyılın son çeyreğine kadar hüküm sürdü. 

Ancak daha sonra bu geleneksel siyaset de –başlıca dört 
nedenden ötürü- zemin kaybetmeye başladı:

1. Küreselleşen dünyada siyasetin ‘uluslararası’ boyut 
kazanması

2. Devletin büyümesi ve kapsama alanının genişlemesi 
3. İletişim araçlarının liderlik vurgusunu ön plana 

çıkartması
4. Kitle tabanlarının geleneksel tabanlarının 

buharlaşması
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki düzenin değişmesiyle 
birlikte siyaset ve demokratik düzen yeni bir hal alıyor. Sis-
temden bağımsız olarak liderlerin ön plana çıktığı ve sanayi 
toplumundaki kitle siyasetinin yerini tekrar karizmaya dayalı 
yönetim biçimi alıyor. Literatürde “siyasetin başkanlaşması” 
olarak tarif edilen bu “demokrasi” modelinin bazı ayırt edici 
nitelikleri vardır:

•	 Lider temellidir. 
•	 Sistemde yürütmenin başına kapsamlı bir özerklik 

tanınır. 
•	 Parti içi tartışmayı lider yönetir. 
•	 Seçimler liderin karizmasının onaylanmasına dönüşür. 

İsmine bakıp “siyasetin başkanlaşması”nın salt başkan-
lık veya yarı-başkanlıkta ortaya çıkan bir olgu olduğu dü-
şünülmemelidir, parlamenter sistemlerde siyaset giderek bu 
yönde evirilme temayülü gösterir. Hangi hükümet sistemin-
de olursa olsun; yürütme gücü büyük oranda liderin eline 
geçer, yasama meclislerine ve partilere karşı lider aşırı dere-
cede bağımsız olur ve liderin sorumluluğu asgariye indirilir. 

Başkanlaşan bir siyasette demokrasinin temel normları 
korunur ancak bu normlar ciddi biçimde törpülenir. Misal, 
seçimler yapılmaya devam edilir ama bir karizma yarışına 
dönüştürülür. İktidarın barışçıl yolla değişmesi mümkün olur 
ama bu güçlü liderin “büyük hatalar” yapmasına bağlanır. 
Siyasal sorumluluk mevcudiyetini korur ama sorumluluğun 
işlemediği geniş bir alan yaratılır.*

* “Siyasetin başkanlaşması” kavramı hakkındaki bilgiler için Şükrü 
Hanioğlu’nun “Sistemin Ötesi ve Siyasetin Başkanlaşması” başlıklı yazı-
dan istifade edilmiştir. Yazı için bakınız: 

 http://www. sabah. com. tr/yazarlar/hanioglu/2016/11/27/sistemin-ote-
si-siyasetin-baskanlasmasi
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Anayasa Değişikliğinde Siyasetin  
Başkanlaşması İzleri

Türkiye de siyasetin başkanlaşması olgusundan mühim öl-
çüde etkilenmiştir. Nitekim 16 Nisan’da halkın oyuna sunula-
cak olan anayasa değişiklik teklifinde, liderin/Cumhurbaşka-
nının sistem üzerindeki ağırlığını geçmişe nazaran çok daha 
fazla artıracak öneriler söz konusudur. Teklif sahiplerinin 
kampanyalarına bakıldığında –hak, özgürlük demokrasi, vb. 
değil- yürütmeyi derleyip toplamak ve hızlandırmak, devlet 
yönetimine güç ve istikrara kazandırmak gibi argümanların 
ön plana çıktığı görülür. Bu çerçevede teklifteki üç öneriye 
bakılabilir: 

1. Cumhurbaşkanı ve Meclis’in Seçimi: 
2007 yılında milletvekilliği genel seçimleri için öngörülen 
süre 5 yıldan 4 yıla düşürülmüştü. 16 Nisan’da halkın oyuna 
sunulacak olan teklifte bu sürenin yeniden beş yıla çıkarıl-
ması ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile TBMM seçimlerinin 
aynı günde yapılması öngörülüyor. Gerek seçim aralığının 
bir yıl uzatmasında ve gerek TBBM ile Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin aynı günde yapılması zorunluluğunun getirme-
sindeki gaye bellidir: Yasama ile yürütme arasında tam bir 
uyum yakalamak ve istikrarlı bir yönetim oluşturmak. Daha 
açık bir ifadeyle, bu düzenlemeyle Cumhurbaşkanı ile Mec-
lis çoğunluğunun aynı partiden olmasını sağlamak ve böyle-
likle kesintisiz bir yönetim dönemi elde etmek hedefleniyor. 

Bu düzenleme iki farklı sonuç doğurabilir: Birincisi -tekli-
fi hazırlayanların öngördüğü gibi- aynı siyasi atmosfer içinde 
yapılacak seçimlerde Meclis çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı-
nın aynı siyasi partiden olmasıdır. Bu takdirde yürütmeyi tek 
başına elde tutan Cumhurbaşkanı Meclis’i de kontrol edebi-
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lecek, yasama ve yürütmede bir güç yoğunlaşması meyda-
na gelecektir. Yasama organı yürütmeyi denetleyemeyecek, 
Cumhurbaşkanının denetlenmesi sadece beş yılda bir yapı-
lacak olan seçimlerle sınırlı olacaktır. 

İkincisi -beklentinin tersine- Meclis çoğunluğu ile Cum-
hurbaşkanının farklı partilerden gelmesidir. Bu durumda halk 
tarafından seçildiği için demokratik meşruiyete sahip iki ikti-
dar mahfili karşı karşıya gelecektir. Eğer taraflardan biri ya da 
her ikisi sistemi yürütmek adına uzlaşma çabası göstermez 
ve yetkilerini sonuna kadar kullanmada ısrar ederse, sistemin 
krizlerle karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Güçle-
rin çatıştığı bir ortamda Cumhurbaşkanına muhalif bir Meclis 
çoğunluğu, çıkaracağı kanunlarla Cumhurbaşkanın kararna-
melerini ve diğer idari düzenlemelerini boşa çıkarabilir, büt-
çesini onaylamayarak onu zayıf düşürebilir. 

Her iki ihtimalin –güç yoğunlaşması ve güç çatışması- 
mevcut sistemde de yaşanabileceği söylenebilir. Güç yoğun-
laşması için, bugünkü durum örnek verilebilir. Hâlihazırda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parlamentoda kendisini destek-
leyen bir çoğunluğu var. Dolayısıyla Erdoğan, hem yasama-
da hem de yürütmede tek söz sahibi. Öyle ki Erdoğan’ın 
politik tercihlerinin bir Meclis ve Hükümet kararına dönüş-
türülmesinin önünde herhangi bir engel yok. 

Güç çatışması için ise Sezer’in Cumhurbaşkanlığı döne-
mine gidilebilir. Sezer’in AKP hükümetine muhalif bir tutum 
takınması birçok siyasi krize sebep olmuştu. İktidarın bazı 
temel politikaları (örneğin Kamu Yönetimi Reformu) Sezer 
engeline takılmış, hatta Sezer kabinenin şekillenmesine de 
müdahale etmişti. 

Bunlar doğru. Ancak eğer bir anayasa değişikliği yapılı-
yorsa, muhtemel sorun alanları gözetilmeli ve bunları –ta-
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mamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da- azaltacak 
formüller üzerinde kafa yorulmalıydı. Teklif, böyle bir hassa-
siyetle hazırlanmamış. Oysa seçim tarihlerini farklılaştırmak 
güç yoğunlaşmasına ve güç çatışmasına bir çözüm kapısı 
açabilirdi. 

2. Cumhurbaşkanının kararname Yetkisi:
Teklifin kamu hukuku alanında radikal bir dönüşüm yarat-
maya namzet en önemli yeniliği, Cumhurbaşkanına kararna-
me çıkarma yetkisi vermesidir. Kararnameler ile Cumhurbaş-
kanına, Meclis’ten özerk bir asli idari düzenleme yetkisi tanı-
nıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi 
de AYM’ye bırakılıyor. 

Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi beş nokta-
da sınırlandırılmış. Buna göre 

•	 Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine –ekonomik 
haklar istisna- ilişkin konularda, 

•	 Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi 
hükmedilmiş konularda ve 

•	 Kanunda açıkça düzenlenen konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 

Ayrıca;
•	 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlar arasında 

ayrı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri 
uygulanır. 

•	 TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması halinde 
kanun hükümleri geçerli olur. 

Mevcut Anayasada, asli düzenleme yetkisi bütünüyle ve 
tek başına TBMM’ye aittir; yürütmeye herhangi bir asli dü-
zenleme alanı bırakılmış değildir. Bu nedenle uygulamada 
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(mesela özelleştirmeler konusunda) ciddi sorunlarla karşıla-
şılmıştır. Ali ulusoy’un belirttiği üzere, AYM ve Danıştay’ın 
“yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi”ni çok dar yorum-
lamaları, birbiriyle irtibatlı başlıca üç probleme sebebiyet 
vermiştir: 

Bir, yürütmenin yaptığı birçok düzenleme “yasallık” ilke-
sine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. İki, hemen her konu-
nun yasayla düzenlenmesi mecburiyetinden ötürü çok uzun 
ve ayrıntılı yasalar yapılmıştır. Ve üç, özellikle acil karar ve-
rilmesi gereken konularda zaman ve enerji heba edilmiş, 
iktisadi kayıplar yaşanmıştır. 

“Bu bağlamda temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması, 
idari suç ve ceza konulması, vergi veya benzeri mali yük 
getirilmesi gibi hassas konular dışında özellikle ekonomik 
konular gibi acil hareket edilmesi gereken hallerde Yürütme-
ye asli ve özerk bir düzenleme alanı bırakılması kanımızca 
isabetlidir ve kamu hukuku sistemimizde ciddi bir reform 
niteliğindedir.”*

Hülasa, Cumhurbaşkanına, yürütmeyi etkin kılmak için, 
kararname çıkarma yetkisinin verilmesi doğru. Maddenin sı-
nırlama gerekçeleri yerinde, teknik formülasyon iyi. Lakin 
kâğıt üstünde iyi duran bu sınırlamaların tatbikatta işleyip 
işlemeyeceğini zaman gösterecek. İki hususa dikkat çekile-
bilir bu noktada:

Birincisi, teklif “kararname” ile “kanun”un çatışması ha-
linde kanun hükmünün esas alınacağını belirtiyor. Böyle bir 
çatışmanın tespiti ise ancak bir mahkeme kararı ile olabilir. 
Yani mahkeme karar verinceye kadar kararname hükümleri 

* Ali ulusoy; “Aralık 2016 Anayasa Teklifi Neler Getiriyor, Neler Götürü-
yor?”, www. anayasa. gen. tr/ulusoy-anayasa-degisikligi. pdf (Konuluş 
Tarihi: 17 Ocak 2017) 
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uygulanır. Mahkemenin karar verme süresi uzadığı müddet-
çe, kararname kanun karşısında hükmünü icra eder. Dola-
yısıyla Mustafa Erdoğan’ın dediği gibi, bu sınırlama pratikte 
çok fazla değer ifade etmez.*

İkincisi, aynı konuda bir yasa çıktığı takdirde Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesinin geçersiz olacağı biçimindeki sınırla-
manın da işlevden yoksun hale getirilebileceğidir. Örneğin 
600 üyeli Meclis’te toplantı yeter sayısı 200 (üye tamsayısının 
üçte biri), asgari karar yeter sayısı ise 151 (üye tamsayısının 
dörtte birinden bir fazla) ’dır. Diyelim ki Meclis, Cumhurbaş-
kanının bir kararnamesini hükümsüz kılmak için toplandı ve 
151 vekilin oyu ile bir yasa çıkarttı. Yasanın yürürlüğe girme-
si ancak Cumhurbaşkanının onayı ile mümkün olabilir. Eğer 
Cumhurbaşkanı yasayı onaylarsa problem ortadan kalkar, 
kararname geçersiz olur, yasanın hükümleri işlemeye başlar. 

Fakat Cumhurbaşkanı yasayı onaylamaz da tekrar görü-
şülmek üzere Meclis’e geri gönderirse, bu kez yasanın ka-
bulü için 301 oy (üye tamsayısının salt çoğunluğu) gerekir. 
Yani mevcut halde Cumhurbaşkanına tanınan “geciktirici 
veto”, öneride “güçleştirici veto” şeklini alıyor. 151 oy ile 
kabul edilip Cumhurbaşkanına gönderilen bir yasa Cumhur-
başkanı tarafından Meclis’e iade edildiğinde, Meclis’in bu 
yasayı tekrar Cumhurbaşkanına gönderebilmesi için 301’a 
çıkması gerekiyor. Eğer Cumhurbaşkanı Meclis’te çoğunluğu 
elinde bulunduruyorsa, ona karşı 301 oya ulaşmak mümkün 
olmaz. Dolayısıyla Meclis’in kararnameler üzerindeki dene-
timi de kâğıt üzerinde kalır. 

* Mustafa Erdoğan; “Başkanlık sistemi, Latin Amerika Tecrübesi ve Tür-
kiye”, Liberal Perspektif Analiz, Sayı 3, Aralık 2016, s. 25. 
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3. Yargı Bağımsızlığı: 
Halkoyuna sunulacak teklif, HSYK’nın yapısını yeniden 
biçimlendiriyor. Buna göre HSYK’nın ismindeki “Yüksek” 
ibaresi çıkarılıyor, üye sayısı 22’den 13’e düşürülüyor. 13 
üyeden altısını (4 üye + Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı) Cumhurbaşkanı doğrudan seçiyor. Geriye kalan 
7 üyeyi Meclis tarafından belirleniyor. Meclis, adayları se-
çerken ilk turda 400 oy arıyor. İlk turda 400 oy alan aday 
olmazsa ikinci turda 360 oy alan aday seçiliyor. Her iki oy-
lamada da belirtilen oy sayılarına ulaşılmazsa üye kura ile 
belirleniyor. 

Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olabileceği de 
hesaba katıldığında, Meclis’te Cumhurbaşkanının partisinin 
çoğunluğu oluşturduğu durumlarda HSK’nın tüm üyeleri-
nin Cumhurbaşkanı tarafından atanacağını söylemek müm-
kün. Partisi çoğunlukta olmasa bile, Meclis’te seçilecek yedi 
adaydan birinin ya da birkaçının Cumhurbaşkanının tercih 
edeceği isimlerden seçilmesi büyük ihtimal. Bu halde de 
HSK’nın Cumhurbaşkanının denetiminde olması kaçınılmaz 
görünüyor. 

Bunun kuvvetler ayrılığı açısından ciddi bir tehlike içerdi-
ği su götürmez. Çünkü hâkim ve savcıların tümünün özlük 
işlerini düzenleyen bir kurul yürütmeye bağlı hale getirildi-
ğinde, yargı yürütme üzerinde kendisinden beklenen dene-
timi görevini yerine getiremez. 

Teklif halk tarafından kabul görürse, AYM üyelerinin sa-
yısı da 17’den 15’e düşecek. 15 üyenin 12’si Cumhurbaşkanı 
tarafından seçiliyor. 3 üyeyi ise Meclis belirliyor. Meclis’teki 
üye seçiminde son turda basit çoğunluk (oturuma katılanla-
rın yarısından bir fazlası) seçilmek için yeterli oluyor. Eğer 
Meclis’te Cumhurbaşkanının partisinin mensuplarının sayısı 
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daha fazla ise, AYM’nin bütün üyeleri de Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenmiş oluyor. 

Ezcümle yürütmenin başında olan Cumhurbaşkanı, bir 
taraftan parti genel başkanı sıfatıyla yasamayı, diğer taraf-
tan yaptığı atamalarla yargıyı kendine bağlama imkânına sa-
hiptir. Cumhurbaşkanının hem partisi aracılığıyla yasamada 
hem de HSK ve AYM eliyle yargıda bu kadar baskın olması, 
güçler arasındaki sınırları silikleştirir. 

Anayasa Tartışmasına Devam

Bir bütün olarak ele alındığında teklifin hem yasama hem 
de yargı üzerinde cumhurbaşkanının gücünü olabildiğince 
artırmayı ve kuvvetleri olabildiğince tek bir merkezde topla-
mayı amaçladığı görülür. 

Türkiye’de siyasetin bazı önemli zaafları vardır. Kurum-
sallaşma yetersizdir. Demokratik gelenek eksiktir. Fren ve 
denge mekanizmaları gereği gibi işletilememektedir. Lider 
kültü etrafında örülen bir siyasi anlayış hâkimdir. Çoğulcu-
luk değil çoğunlukçuluk geçer akçedir. Bu sorunlar nede-
niyle Türkiye’de başkanlaşan siyaset, demokrasinin normatif 
yönlerini gelişmiş liberal demokrasilere nispeten daha fazla 
sınırlandırabilir. 

16 Nisan’da halkın tercihi hangi yönde tecelli ederse etsin 
Türkiye daha uzun bir süre anayasa mevzuunu konuşacak-
tır. Çünkü eğer anayasa değişikliği kabul edilip yürürlüğe 
girerse, yeni sistemin krizlere yol açma potansiyelinin bü-
yüklüğü nedeniyle anayasa hep gündemde olacaktır. Yok, 
eğer değişiklik teklifi reddedilirse, o vakit de Türkiye’nin 
demokratik anayasa ihtiyacı karşılanmadığından anayasa 
tartışmaları kaldığı yerden devam edecektir. 
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Dahası Türkiye’nin geçmişten getirdiği ve bir türlü çö-
züme kavuşturamadığı yapısal sorunları var. Hanioğlu’nun 
kavramsallaştırmasını kullanarak bu sorunlar üç başlık al-
tında toplanabilir: Birincisi, siyasi sistemin kural ve teamülle 
değil “fiili durum” ve güç ilişkileri” ile işlemesidir. İkincisi, 
“etnik kimliklere kör bir demos” tasavvurunun geliştirileme-
mesidir. Üçüncüsü de, çoğulculuğu gözeterek hazırlanmış 
birey merkezli ve özgürlükçü bir toplumsal sözleşmesinin 
olmamasıdır.*

Şüphesiz tüm bu sorunları anayasa eliyle çözmek elbette 
mümkün değildir. Ancak özgürlükçü ve demokratik bir ya-
sal çerçeve oluşturmaksızın da bu sorunların çözme yolunda 
ilerlenemez. Dolayısıyla, değişiklik teklifi kabul edilsin ya da 
edilmesin, bu sorunlardan mağdur olan kesimlerin talepleri 
sistemi sürekli meşgul edecek ve bu bağlamda anayasal ara-
yışlar da sürecektir. 

* Şükrü Hanioğlu; Sistem tartışmasına sıkışmamak, Sabah, 18. 12. 2016.


