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Kök sorun  
Asgari müşterek...  

Önümüzdeki yıllarda ve muhtemelen seçim sonrası Türkiye yeni bir anayasa veya kapsamlı anayasa değişikliği 

yapacak. Bunun gerekliliği konusunda bir toplumsal uzlaşma var gibi. Peki bu anayasa Sened-i İttifak'tan beri 

yaptığımız diğer anayasal metinler gibi büyük ölçüde kağıt üzerinde kalan, bir sonraki dönem gücü ele geçirenlerce sil 

baştan yenilenen bir metin mi olacak? Yoksa asgari müştereklerde bir uzlaşma senedi olarak temel konularda herkese 

güven veren bir sigorta işlevi mi görecek? Ve böylece siyasetin birbirini engelleme mekanizması değil, asgari 

müşterekler dışında kalan alanlarda bir bölüşüm ve sorun çözme alanı haline gelmesine hizmet edebilecek mi?  

 

Özgürlükçü bir anayasanın sonuç getirmesi için uygulayıcı gücünün de yaratılması gerekir. Yani gerçekten haklının, 

mağdurun hakkını koruyacak olan, çoğunluğun bireyi ve azınlıkları ezmesini engelleyecek kurumlar. Bunun için de 

bağımsız, tarafsız ve güçler ayrılığı kapsamında hesap verebilen bir yargı, bu kalemde de iyi bir Anayasa Mahkemesi 

gerekli. Bunu tasarlamanın hukuksal açıdan makbul birçok yolu olabilir. Bunlardan biri Almanya örneğinde olduğu gibi 

yasama organının (yarısı meclis ve diğer yarısı senatoda) mahkeme üyelerini nitelikli çoğunlukla seçmesi. Peki bu 

yöntem Türkiye'de işler mi? Bir yandan Almanya federal bir ülke ve eyaletlerin ayrı ayrı senatoda temsil edilmesi üye 

seçimlerinde uzlaşma gereğini arttırıyor. Daha önemlisiyse Almanya 1960'lardan beri hep koalisyon hükümetlerince 

yönetilmesine rağmen istikrarlı hükümetler ve uzlaşmacı bir siyasal yaşam var. Çoğunluğun, hatta nitelikli çoğunluğun 

(örneğin üçte iki) oyuna sahip olsalar da partiler uzlaşmaksızın kendi tercih ettikleri üyeleri seçtirmiyor. Bizdeyse 

uzlaşmacı değil rekabetçi ve kavgacı bir siyaset var ve koalisyon hükümetleri nadiren istikrarlı olmuş. Bunun tek 

nedeni siyasal kültür değil, benzer kültüre sahip İtalya gibi ülkeler, yönetim sorunları olsa da, demokrasisini 

sağlamlaştırabilmiştir.  

 

Sorunun temelinde sağlamlaşmış demokrasinin siyaset bilimi açısından temel bir özelliği olan "sınırlı belirsizlik" 

kavramı yatıyor. Belirsizlik demokrasinin içkin bir özelliği. Bir kere demokratik yöntemler siyaset için "kasabadaki tek 

oyun" haline geldikten sonra uzun vadede çoğunluğun kimi iktidara getireceği bilinemez. Bu konuda bırakın gelecek 

kuşakları, kendi kuşağını bile kimse tek başına kontrol edemez. Araştırmalara göre Türkiye'de bir yandan, kendini 

dindar olarak ifade edenlerdeki artış, farklı dinlere önyargı gibi göstergelerde ifade bulan yüzeysel bir mutaassıplaşma 

var; öte yandan da sevgililer gününün bile mübarek olmasında ifade bulan, tüketici olma anlamında yüzeysel bir 

modernleşme. Gelecek on yıllarda bir veya diğer grubun "ideal Türkiye'sine," bir başka deyişle olmazsa olmaz dediği 

çıkarlarına muhalif bir toplum çoğunluğu ortaya çıkabilir. Kendi ideolojisi yönünde iktidarlar seçebilir. Şiddet yoksa bu 

meşrudur.  

 

Dananın kuyruğu burada kopuyor. Demokrasinin yerleşmesi için ana grupların 'asgari' müştereklerinde, yani 

demokrasinin doğasındaki belirsizliği hangi yaşamsal alanlarda sınırlayacaklarında, anlaşması gerekiyor. Örneğin 

Amerikan demokrasisi ortaya çıkarken dini mezhep grupları siyasette çok etkiliydi. Bu grupların hepsi de elinde olsa 

sistemi belirlemek ve toplumu kendi inancı doğrultusunda şekillendirmek istiyordu. Ama hiçbiri yeterli güce sahip 

olmadığı için, temel kaygı din özgürlüğü ve başka mezheplerin tahakkümüne girmemek kaygısı olarak ortaya çıktı. 

Demokrasiyi kabul etmeleri, devletin hiçbir zaman bir diğerinin eline geçmemesinde uzlaşmalarıyla mümkün oldu. 

Dolayısıyla ABD anayasal sisteminin en önemli ve kalıcı ilkelerinden biri devletin "din kurmayacağı" ve farklı dinler 



karşısında tarafsız olacağı oldu. Zamanla bu ilke içselleştirildi ve değiştirilmesi (hukuken mümkün de olsa) siyaseten 

düşünülemez oldu.  

 

Türkiye siyasetinin temel kırılma noktalarının taraflarını oluşturan grupların da demokrasiyi layıkıyla sindirmeleri için, 

temel ayrılıklarına (çıkarlarına) ve korkularına dair asgari müştereklerinde güvence veren bir anayasa üzerinde 

uzlaşmaları gerek. Demokratik değerlerin ve ideolojinin önemli olmadığını söylemiyorum. Aksine, gene örneğin 

Amerikan demokrasi kurucuları Avrupa'daki liberal ve aydınlanmacı fikirlerden çok yararlanmışlardı. Türkiye'deyse sık 

sık gözlemlediğimiz, siyasetçilerin söylemde veya kendi taraftarlarına gelince liberal-demokratik, uygulamada veya iş 

muhaliflerine gelince illiberal-ceberrut eylemleri. Bu, daha çok eksiğimiz olduğunu gösteriyor. Ancak değerler de tek 

başına belirleyici değildir (örneğin aynı Amerikan demokrasi kurucuları siyahların haklarını vermemekte beis 

görmediler ve demokrasinin bu eksiğinin bugün bile tam olarak kapandığı söylenemez).  

 

Peki Türkiye'de temel kırılma noktaları neler, ne paylaşılamıyor ve anayasa nelerin güvencesini vermeli? Bunu 

layıkıyla tartıştığımız söylenemez. Konuşmalıyız ama nasıl?  

 

(Doç. Somer, Koç Üniversitesi öğretim üyesi.)  
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