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Charlotte Joppien (yay.) 

AKP’nin On Yılı 

Dış, İç ve Yerel Politikaya Bir Geri Bakış 

 
Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye’de son on yıldır iktidarda bulu-
nuyor. Kuvvetli milliyetçi vurgusuyla uluslararası alanda çok tartış-
malı bir parti olan AKP’yi kimileri, gizli gizli ülkeyi islamîleştir-
meye çalışan, ›koyun postuna bürünmüş kurt‹ olarak görürken, baş-
kaları da bu partiyi 1923’te cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
gelmiş geçmiş en önemli demokratlaştırıcı unsur sayıyor. Gerçek şu 
ki, AKP 2002’den beri her seçimde oy oranını artırmayı başardığı 
gibi, »AKP Dönemi«nin sonu da henüz görünürde yok. Bu yayını 
oluşturan üç makale analitik bir hesap dökümü yaparak geçmiş on 
yılı bir geri bakışla ele alıyor ve Türk politikasının üç temel alanına, 
dış, iç ve yerel politikaya ışık tutuyor.  

Ludwig Schulz makalesinde Türk dış politikasına eğiliyor. Bu 
arada, analizinin merkezinde, bu politikanın baş oyuncusu, dışişleri 
bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanında, Türkiye’nin dış politikasının 
yeniden yönlendirilmesi konusu yer alıyor. Schulz AKP’nin gerek 
taraftarlarının, gerek karşıtlarının »çok karmaşık bir süreç olan dış 
politikada karar verme ve eylemde bulunma sürecini tekyanlı ve çok 
basite indirgenmiş olarak« algılayıp aktarmasını eleştiriyor. Yazar 
analizinde, parti içindeki güç dengelerinin yanı sıra, AKP’nin etki 
alanı dışında kalan, ulusal (örneğin ordu veya işverenler) ve dış poli-
tikaya ilişkin faktörlerin de hesaba katılması gerektiğini savunuyor.  

Kristina Kamp’ın 2010 anayasa reformu üzerine yazdığı makale 
de AKP’nin etkililiğini tartışmanın odağına getirmekte. Kamp bu 
arada bilim tarafından oldukça az dikkate alınmış bir yöne, reformun 
kamuoyu oluşumu süreciyle bağlantılandırılması konusuna ışık tutu-
yor. Tarih içinde bir geri bakışla, yurttaşların şimdiye kadarki ana-
yasa oluşturma süreçlerine ne ölçüde dahil edildiğini inceleyen yazar 
2010 tartışmasını, ilk defa olarak çeşitli kesimlere ait, çok sayıda 
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yurttaşın reform öncesi tartışma çerçevesinde ihtiyaçlarını belirttiği 
ve ilk defa olarak, eskiden beri bilinen AKP ve CHP cepheleri ara-
sında üçüncü bir yolun ortaya çıkabileceğinin belli olduğu için 
olumlu buluyor. 

Charlotte Joppien’in makalesi ise AKP’nin yerel yönetimlerle il-
gili olarak çıkardığı kanunları ele alıyor. Giriş bölümünü yerel yöne-
timlerin tarihine bir bakışın oluşturduğu incelemenin özellikle odak-
landığı bir konu, geçerli mevzuatın yerel düzeyde uygulanması. 
Joppien’in analizi belediye başkanlığı görevinin son on yılda geçir-
diği anlam değişikliği ve güç artışı ile ilgilenmekte. 



 

Ludwig Schulz 

Ahmet Davutoğlu ve AKP Dış Politikasının On Yılına 
İlişkin Tartışmalar 

 Bir stratejinin esenliği ve sancıları 

Türkiye’de bir hükümetin dış politikasının ulusal ve uluslararası 
düzlemde AKP dış politikası kadar çok dikkati çekip taban taban 
karşıt tezlerle tartışıldığı seyrek görülmüştür. Bu politikanın kavram-
sal temeli, halen görev başında olan, bilim kökenli dışişleri bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun geliştirdiği »stratejik derinlik« yaklaşımıdır. 
Bakanın »sıfır problem politikası« hâlâ projektörlerin ışığı altında 
bulunmakta, fakat varlığının onuncu yılında, bazı gözlemcilere göre 
başarısızlığa uğramış durumda. Bu yazı çerçevesinde, önce Davu-
toğlu’nun dış politika stratejisi konsepti tanıtılacak ve siyaset bilimi 
açısından çözümlenecek. Ardından, AKP’nin dış politikasıyla ilgili 
olarak çıkan tartışma, son on yılın en önemli uluslararası gelişmeleri 
göz önünde bulundurularak, eleştirel bir incelemeye tabi tutulacak. 
Bu arada görülecek ki, AKP dış politikasını savunanlar ile eleştiren-
ler arasındaki tartışma çok dar bir mecrada ilerlemekte ve bu arada, 
Türk dış politikasının bir değişiklik geçirmiş olan oluşum ve uygu-
lanma sürecine ilişkin önemli bilgiler yarı yolda kalmaktar. Ayrıca, 
tartışmanın Davutoğlu’nun politik yaklaşımının özünü, yani dış poli-
tikanın stratejik içeriğini ve bilinçli olarak, belli bir hedefe doğru 
yönlendirilmesi girişimini ıskaladığı ileri sürülüyor. Oysa, hükümetin 
dış politika davranışını daha iyi anlayabilmek ve dış politika tartış-
masına daha çok derinlik katabilmek için, AKP dış politikasındaki bu 
yaklaşımın layıkıyla anlaşılması gerekiyor. 

Ahmet Davutoğlu’nun »Stratejik Derinlik« Yaklaşımının Temelleri ve 
Dış Politikaya İlişkin Eylem İlkeleri 
AKP’nin dış politika davranışı geçtiğimiz on yıl boyunca Türk ve 
uluslararası kamuoyunda kısmen şiddetli tartışmalara yol açtıysa da, 
şu iki argüman tartışmasız olarak kabul edilmektedir: Birincisi, AKP 
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dış politikası yakın dönemdeki öbür hükümetlerin dış politika davra-
nışından farklıdır.1 İkincisi ve bu yazı açısından merkezî bir önem 
taşıyanı ise şudur: siyaset bilimcisi Ahmet Davutoğlu bu politikanın 
planlama şefi ve »entelektüel başı« olarak görülmektedir.2 Daha 
önceki RP’nin (Refah Partisi) ilerigelenleri ve daha sonraki AKP’nin 
kurucuları arasında olan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve 
Bülent Arınç’tan farklı olarak, Davutoğlu »Milli Görüş’ün ön safında 
bir geçmişe sahip değil«dir, kendisini daha çok »İslamî formasyona 
sahip bir entelektüel«3 ve bilimci olarak gördüğünü belirtmekte, parti 
arkadaşları tarafından da saygıyla, Hoca olarak anılmaktadır. 
AKP’nin 2002’deki seçim zaferinden sonra bilimci kimliğinin yerine 
politikacı kimliğini geliştiren Davutoğlu büyükelçi sıfatıyla Erdo-
ğan'ın dışişleri baş danışmanı oldu, 1 Mayıs 2009’da da dışişleri 
bakanı olarak atandı. Kendi geliştirdiği ve 2001’de, aynı başlıkla 
yayınlayıp o günden bu yana geliştirdiği stratejik derinlik konsepti4 
AKP dış politikasına ilişkin pek çok gözlemin ve analizin çıkış nok-

1  1960 askerî darbesinden sonra Türkiye’nin dış politikasında süreklilik 
ve değişim üzerine krş. Meliha B. Altınışık, »Worldwiews and Turkish 
Foreign Policy in the Middle East«, New Perspectives on Turkey 40 
(2009), 171-194. 

2  Ahmet Davutoğlu (doğ. 1959) 2004’e kadar siyaset bilimleri ve 
uluslararası ilişkiler alanlarında doçent ve profesör olarak örneğin 
Marmara (İstanbul) ve Beykent (Ankara) üniversitelerinde, 
International Islamic University of Malaysia’da (Kuala Lumpur) ve 
Kara Harp Okulu’nda (Ankara) görev yaptı. Davutoğlu’nun dışişleri 
bakanlığının anasayfasındaki biyografisi:  

  http://www.mfa.gov.tr/ahmet-davutoglu.en.mfa, son görülüşü: 15.04. 
2012. 

3  Christoph Ramm, »Die Türkei und ihre Politik der ›strategischen 
Tiefe‹«, Sigrid Faath (yay.), Die Zukunft arabisch-türkischer 
Beziehungen (Baden-Baden 2011), 51-64, 53. Davutoğlu’nun İslamî 
çevrelere bağlılığı üzerine: Günter Seufert, Außenpolitik und 
Selbstverständnis. Die gesellschaftliche Fundierung von Strategie-
wechseln in der Türkei (Berlin 2012). 

4  Ahmet Davutoğlu, Stratejik derinlik. Türkiye’nin uluslararası konumu. 
(İstanbul 2001). 
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tasını oluşturur. Fakat, bu arada ününü çok duyurmuş olan bu yakla-
şımın kapsamlı ve derince bir analizden geçirildiği nadirdir.5 

Davutoğlu’nun kendini politolog olarak algılayışı konseptine de 
yansır. Bu konsepti kurarken İslamî kaynaklara vurgu yapmaktan 
çok,6 bilimsel bir görünüm yaratmak çabası içindedir: Nitekim, 
kuramsal açıklamalarında bir taraftan jeopolitiğin klasik yazarlarına 
göndermeler yapar (Alfred Th. Mahan, Halford J. Mackinder, Nico-
las Skypman), öbür taraftan da 1990’lı yıllardaki, örneğin Francis 
Fukuyama’nın The End of History and the Last Man (1992) ve Sa-
muel Huntington’ın The Clash of Civilizations (1993) gibi politik-
popüler çoksatarlarıyla arasına mesafe koyar. Buna karşılık Zbigniew 
Brzezinski’nin, The Grand Chessboard: American Primacy and Its 
Geostrategic Imperatives (1997) adlı çalışmasından etkilenmiş gö-
rünmektedir, bu yazarın Yakındoğu ve Ortadoğu’yu Soğuk Savaş’tan 
sonra ortaya çıkan bir »stratejik boşluk« olarak değerlendirmesini 

5  AKP dış politikasına ilişkin araştırmaların çoğu tarihî-höristik 
yönteme bağlıdır. Bu arada çoğunlukla Murinson ve Walker’ın, ayrıca 
Gürbey’in çalışmalarına gönderme yapılır, Grigoriadis ve Sözen daha 
seyrek olarak göz önüne alınır. Burada, açısı geniş bir çalışma olarak 
Ramm 2011 (örn. dipnot 3) dikkati çekmektedir. Fakat, Davutoğlu’nun 
»eserlerine toplu bakış« niteliğinde bir ilk çalışma bile henüz yoktur. 
(Alexander Murinson, »The Strategic Depth Doctrine of Turkish 
foreign policy«, Middle Eastern Studies 42 (6/2006), 945-964; Joshua 
W. Walker, »Learning Strategic Depth. Implications of Turkey’s New 
Foreign Policy Doctrine«, Insight Turkey 9 (3/2007), 32-47; Gülistan 
Gürbey, »Wandel in der türkischen Außenpolitik unter der AKP-
Regierung? – Außenminister Davutoğlus Konzept der ›Strategischen 
Tiefe‹«, Südosteuropa Mitteilungen 50 (02/2010), 16-27; Ioannis N. 
Grigoriadis, The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy 
(Athen 2010); Ahmet Sözen, »A Paradigmatic Shift in Turkish 
Foreign Policy: Transition and Challenges«, Turkish Studies 11 
(1/2010), 103-123.) 

6  Bu arada İslam felsefesi alanında pekâlâ bilgili olduğu söylenebilir. 
Örneğin: Ahmet Davutoğlu, Alternative Paradigms: The Impact of 
Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory (Lanham 
1993). 
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benimser; aynısı Geopolitics and the World System (2003) adlı ça-
lışmasında Doğu-Batı çatışkısı sonrasında çağın jeopolitik durumu 
üzerine düşünen ve bu arada Türkiye’nin bölgede istikrar unsuru 
olarak bir kilit rol oynayacağını savunan Saul B. Cohen için de ge-
çerlidir. Davutoğlu uluslararası jeopolitiğin bu yorumunu devralarak 
bu temel üzerinde kendi argümanlarını kuracaktır; buna göre Türkiye 
21. yüzyılda, Doğu ile Batı arasındaki coğrafî köprü olma rolünü 
kalıcı ve etkili bir biçimde üstlenebildiği ölçüde, büyük bir politik 
önem taşımaktadır. Çünkü yazara göre sadece Türkiye, bu »coğrafi 
derinliğin« yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu geçmişinden ötürü, 
gerekli olan »tarihî derinliğe« de sahiptir. Bu bakımdan, çevresindeki 
bölgelerin istikrarına ve barışa kavuşmasına katkısı olan bir »merkez 
ülke« haline gelebilecektir:7  

»Tarihî birikimi böylesi bir açılıma temel sağlayacak toplumların 
öne çıkacağı bu süreçte Türkiye, tarihî derinliği ile stratejik derinliği 
arasında yeni ve anlamlı bir bütün oluşturma ve bu bütünü coğrafi 
derinlik içinde hayata geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Mih-
ver bir ülke olan Türkiye bunu yapabilmesi durumunda jeopolitik, 
jeokültürel ve jeoekonomik bütünleşmeyi gerçekleştiren merkez bir 
ülke konumu kazanacaktır.«8 

Davutoğlu bu durumda Türkiye'nin, sadece pasif olarak çevresin-
deki sosyopolitik ve ekonomik gerilimlere ve çatışkılara tepki gös-
terme aracı olmakla kalmayıp gerilimlerin ve çatışkıların giderilmesi 
için taraflarla sıkı bir diyalog kurarak, proaktif ve kalıcı biçimde 
çaba gösteren bir dış politikaya ihtiyacı olduğunu belirtir; Türkiye 
komşusu olduğu bölgeler olan Balkanlar’da, Yakın ve Orta Doğu’da, 
ayrıca Kuzey Afrika’da arabulucuk yapan, barıştıran ve istikrar sağ-
layan bir rol alabilir ve almalıdır. Davutoğlu ülkenin bu hedef için 
yeterlik ve sorumluluk sahibi olmasını merkezî coğrafi konumuna, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun devamı olarak devraldığı tarihî mirasa, 
ekonomik gücüne ve büyük nüfuslu, çoğunluğu Müslüman, fakat 

7  Ahmet Davutoğlu, »Türkiye merkez ülke olmalı«, Radikal, 26 Şubat 
2004. 

8  Davutoğlu (2001), 563. 
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geleneksel olarak çokdinli ve çokmezhepli yapıda bir topluma sahip 
olmasının biçimlendirdiği kültürel kimliğine bağlar. Bu olguların ve 
bunlardan doğan sorumlulukların hakkını verebilmek için, Türk dış 
politikası ve diplomasisi bir dizi ilkeyi izleyerek hareket etmelidir: 

 
•   Türk dış politikası yönünü geçmişte olduğu gibi krizlere ve kriz-

lerden kaçınma çabasına göre değil, vizyonlara göre 
yönlendirmelidir. Sadece özgürlük pahasına kendi güvenliğini 
korumaya çalışmak yerine, bu iki değer arasında bir denge 
gereklidir. Bunun için, komşu ülkelerle geleneksel olarak so-
runlu olan ilişkilerde »sıfır problem« ve »maksimum entegras-
yon« hedefleri güden, yeni bir politik yaklaşıma ihtiyaç vardır. 
Aynı ölçüde, Batı’daki küresel güçlere olan sürekli ve partnerce 
bağlılık ve bu güçlerin çıkarlarıyla uyumluluk sürdürülmelidir. 

•   Türkiye ayrıca, gerek coğrafi olarak her yöne, gerek güvenlik, 
ekonomi, ticaret ve enerji politikasına, ayrıca yurtdışına yönelik 
kültür ve din politikasına kadar uzanan, »çokboyutlu, eşit uzak-
lıkta bir dış politika« ihtiyacındadır. Bu arada özellikle, bütün 
alanlardaki bütün oyuncuları kullanan, sistematik ve tutarlı bir 
dış politika davranışı özellikle önemlidir. 

•   Özellikle, »ritmik ve ince ayarlı bir diplomasi« uygulanmalı, 
bunun çekirdeğini de sözkonusu devletler ve dengeler içinde 
önem taşıyan bütün karar unsurlarıyla dolaysız temas ve açık di-
yalog oluşturmalıdır. Bu noktada diplomatik retorik ve iletişim 
büyük önem taşımaktadır. 

•    Nihayet, bu dış politikaya paralel olarak, Türkiye’nin küresel 
düzen konusunda sorumluluğunun arttığı yolunda genel bir bi-
linç oluşmalıdır. Türkiye uluslararası devletler sistemi içinde 
denge ve adalete yönelik olarak ağırlığını koyabilir ve koymalı-
dır. Türk dış politikası bu ilkelere uyacak olursa ülke Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılına ka-
dar, küresel çapta etkili bir oyuncu konumuna 
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yükselebilecektir.9 

Strateji araştırmaları açısından bakıldığında, Davutoğlu’nun »strate-
jik derinlik« yaklaşımıyla klasik, ulusdevletsel anlamda, geniş kap-
samlı bir strateji konseptinin ortaya konmuş olduğu görülür.10 Ken-
disi böylece, birincisi, stratejik derinlik ile uluslararası sistemin teo-
rik temellere dayanan bir analizini getirmekte, ülkenin karşısında 
bulunduğu büyük meydanokumalara, sorunlu dengelere ve şimdiye 
kadarki dış politika yetersizliklerine adlarını koyarak değinip içinde 
Türkiye’nin merkezî devlet ve global player olduğu bir vizyon geliş-
tirmektedir. İkinci olarak, aktif dış politika içinde bulunmasıyla tec-
rübesi gittikçe artan Davutoğlu stratejik yaklaşımını geliştirerek yeni 
etap hedefleri tanımlar (bunlar arasında Avrupa Birliği’ne giriş de 
vardır) ve bunların orta ila uzun vadeli olarak, elde bulunan araçların, 

9  Davutoğlu’nun konuşmalarında ve yazılarında küçük değişikliklerle 
tekrarladığı bu ilkeler aşağıdaki, tanınmış yazılarından derlendi: 
Davutoğlu 2001; aynı yazar, »Turkey’s Foreign Policy Vision: An 
Assessment of 2007«, Insight Turkey 18 (1/2008), 77-96; aynı yazar, 
»Turkish Vision of Regional and Global Order: Theoretical 
Background and Practical Implementation«, Political Reflections 1 
(2/2010), 36-50. 

10  Dış politikanın küreselleşmesinin ve Avrupalılaşmasının yaşandığı şu 
dönemde böyle ulusal strateji konseptlerinin araştırma konusu 
edildiğine seyrek rastlanıyor, oysa bunlar gerçek hayattan kaybolmuş 
değildir, aksine, devletlerin dış politikasında »daha çok strateji« çağrısı 
günümüzde her zamankinden daha çok duyuluyor (Aus Politik und 
Zeitgeschichte 62 (10/2012)). Ne var ki, AKP'nin dış politikasıyla ilgili 
olarak, bugüne kadar bu açıdan yapılmış temel ve kapsamlı 
araştırmalar yok gibidir. Sadece, 1990’lı yılların araştırma 
çalışmalarında, ki o zamanlar henüz ordunun kurumsal olarak politik 
hakimiyeti sözkonusudur, dış politikada stratejik bir yönelişin 
zorunluluğuna işaret etmek için, »Grand Strategy« kavramına 
başvurulur. Sezer D. Bazoğlu, »Turkey's Grand Strategy Facing a 
Dilemma«, International Spectator 27 (1/1992), 17-32; Hüseyin 
Bağcı, »Die Probleme der türkischen ›Grand Strategy‹ in einer sich 
verändernden Sicherheitsumwelt: Gestern und Heute«, Studien und 
Berichte zur Sicherheitspolitik 1 (2000), 5-23. 
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örneğin politik reformların, yoğun bir gezi diplomasisinin ve sürekli 
diyaloğa hazır olma durumunun seferber edilmesiyle taktik olarak 
erişilir hale getirilmesini öngörür. Üçüncü olarak, yukarıda sayılan, 
Türk diplomatlara rehberlik etmesini istediği ve dış politika yönün-
den önem taşıyan bütün öbür oyuncular için dış politika davranışını 
bir ozalit kopya gibi göstermesini beklediği eylem ilkelerini gelişti-
rir.11 

Fakat nasıl olmuştur da, temelini Davutoğlu’nun strateji konsep-
tinin oluşturduğu AKP dış politikası böyle, yer yer şiddetli bir tar-
tışmaya yol açmıştır? Bu soruya cevap vermek için, AKP dış politi-
kasının taraftarları ve karşıtları arasındaki atışmaya daha yakından 
bakmak gerekir, ki aşağıda, geçen on yıl içinde dış politikada ger-
çekten verilen kararlar ve olan gelişmeler göz önünde bulundurularak 
bu yapılıyor.12 Ardından, açık biçimde stratejik yönelişli bir yaklaşı-

11  Stratejideki en son uyarlamalar şurada: Ahmet Davutoğlu, Principles 
of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring (Ankara 
2012). 

12  Tartışma alanının böyle tanımlanması kabaca bir ayrım oluyor, çünkü 
aslında, tartışmaların yapıldığı dönemde daha büyük bir görüşler 
yelpazesinin varlığı sözkonusudur. Ramm (2011) 58f. Başka bir 
analitik kısıtlama ise kavramsallıkla ilgilidir: Çünkü aslına bakılacak 
olursa, »AKP dış politikası« diye bir şey yoktur, çünkü AKP, veya 
AKP tarafından kurulan hükümetler geçtiğimiz on yıl içinde değişik 
kişilerden oluşmuştur; bunun için sadece Davutoğlu’nun selefleri olan 
Yaşar Yakış, Abdullah Gül, Ali Babacan’ı ve bunların farklı politik 
üsluplarını, kararlarını ve davranışlarını hatırlamak yeter. Bundan 
başka, bir devletin veya hükümetin tek bir dış politikası gibi bir şeyin 
bilançosunu çıkarmak sözkonusu içeriklerin karmaşıklığı bakımından 
zor olacaktır. Çünkü bir devletin dış politikasında sürdürdüğü 
uluslararası ilişkiler, aslında çokyönlü oyunculara dayalı dengelerdir; 
bu dengelerin değişebilirliği ise, tam da devletlerin ve toplumların 
küreselleşmeyle artan karşılıklı bağımlılığı sonucu olarak, dinamizm 
kazanmış bulunuyor; ayrıca devletler yanında, gittikçe artan bir 
biçimde, devlet olmayan oyuncular da dış politika olayına 
katılmaktadırlar. (Bu konuyla ilgili temel bir çalışma: Robert Keohane, 
Joseph Nye, Power and Interdependence. (New York 2011). 
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mın dış politikada veya bununla ilgili tartışmalarda şimdiye kadar 
çok az göz önünde bulundurulduğu ileri sürülmekte. 

AKP Dış Politikasının Taraftarları: Batı’yla Partnerlik, Doğu’ya 
İstikrar İhracatı 
AKP dış politikasını ilke olarak destekleyenler bu alanda, hükümetin 
başlattığı yeni bir »aktivizm dalgası« olduğunu tesbit ederek13, 
daha önceki hükümetlerin »ekseriya, bir şeylerin olmasını bekledik-
ten sonra sadece kendi tutumunu savunmak ...« biçimindeki tepkici 
yaklaşımı yerine, AKP’nin etkisi altında Türkiye, »kendi güvenliğini 
sağlamak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyan bir ülke olmak-
tan çıkıp kendisi güvenlik ›ihraç‹ edebilen bir ülke olmaya evrilmiş-
tir.«14 Onun için, AKP’nin dış politikası o eski, kemalist »Yurtta 
sulh, cihanda sulh« idealinin »günümüze uygun bir verziyonu«15 
olarak görülebilecektir. AKP dış politikasını ilke olarak destekle-
yenler bu ve bunun gibi olumlu değerlendirmelere varırken aşağıda 
kısaca belirtilen kararlara ve gelişmelere dayanırlar. 

Örneğin, AKP lehine bir puan, daha önceki birçok hükümetin uğ-
raşıp da ulaşamadığı hedefe varması, 2005’te AB'ye katılım pazar-
lıklarının başlamasını sağlaması olmaktadır. AKP katılım sürecini o 
zamandan bu yana sürekli bir reform politikasıyla – örneğin 
Kıbrıs’ın geleceği konusundaki katılaşmış tutumlar veya bazı AB 
üyesi devletlerin Türkiye’nin AB’ye katılmasına ilke olarak karşı 
çıkmaları gibi bütün güçlüklere ve engellere rağmen – ilerletmekte-

13  Ziya Öniş, Şuhnaz Yılmaz, »Between Europeanization and Euro-
Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey During the AKP Era«, 
Turkish Studies 10 (1/2009), 7-24, 7. 

14  Hüseyin Bağcı, alıntı: Körber-Stiftung (yay.), Die Türkei als Partner 
europäischer Außenpolitik im Mittleren Osten (Hamburg 2007), 34. 

15  Heinz Kramer, Mutige Öffnung in der türkischen Innen- und 
Außenpolitik (Berlin 2009). Bu konuda ayrıca: Hakan Köni, »Foreign 
Policy Vision of the Turkish Religious Right: From National View to 
Justice and Development Party«, International Journal of West Asian 
Studies 3 (1/2011), 69-86. 

 

                                                 



            Ludwig Schulz: Ahmet Davutoğlu ve AKP Dış Politikasının On Yıl             11 
 
dir.16 Taraftarlar çoğunlukla, Türkiye’nin Avrupa açısından ekono-
mik ve enerji politikasına ilişkin önemine dikkati çeker ve AKP 
hükümetinin Balkanlar, Kafkasya, Yakın ve Orta Doğu gibi anlaş-
mazlık bölgelerinde istikrar, uzlaşma ve barış için aktif ve başarılı 
biçimde çaba gösterdiğini vurgularlar.17 Bundan başka, birçok göz-
lemci Türkiye ile ABD arasında, Türk parlamentosunun 2003’te 
ABD kuvvetlerinin Irak’a Türkiye üzerinden girmesine izin verme-
mesinden sonra sarsılan ilişkinin kısa zamanda güven temeli üze-
rinde tekrar kurulmuş olmasını olumlu bulur. AKP hükümeti yöne-
timindeki Türkiye, ilişkileri koparmak yerine, çok geçmeden kendini 
ABD’ye bölgede önemli bir müttefik olarak takdim etmiştir ve üst-
lendiği bu rol ABD başkamı Barack Obama’nın 2009’da Ankara'da 

16  Erhan İçener, Zeynep Çağlıyan–İçener, »The Justice and Development 
Party’s Identity and its Role in the EU’s Decision to Open Accession 
Negotiations with Turkey«, Southeast European and Black Sea Studies 
11 (1/2011), 19-34; George Kyris, »Turkey, Cyprus and the Turkish-
Cypriot Political Parties: The Ephemeral Catalyst of the European 
Union«, Turkish Policy Quarterly 10 (2/2011), 97-105; Serkan Yazıcı, 
»The impact of the EU on the Liberalization and Democratization 
Process in Turkey«, R. T. Griffith, D. Özdemir (yay.), Turkey and the 
EU enlargement. Processes of incorporation (İstanbul 2004), 91-102. 

17  Bedrudin Brljavac, »Turkey Entering the European Union Through the 
Balkan Doors: In the Style of a Great Power?«, Romanian Journal of 
European Affairs 11(2/2011), 82-91; Yioannis Charalambides, 
»Turkey as a Key Player in the Architecture of the European Security 
and Defence System«, Eurolimes 10 (2010), 33-46; Meltem Müftüler-
Baç, Deniz Başka, »The Future of Energy Security for Europe: 
Turkey's Role as an Energy Corridor«, Middle Eastern Studies 47 
(2/2011), 361-378; Asiye Öztürk, Vom Sicherheitsrisiko zum 
Stabilitätsfaktor? Der Wandel der türkischen Regionalpolitik im 
»Greater Middle East« unter besonderer Berücksichtigung der Phase 
nach dem 11. September 2001 (Berlin 2010); Volker Perthes, 
»Turkey’s Role in the Middle East. An Outsider’s Perspective«, 
Insight Turkey 12 (4/2010), 1-8; Alan Posener, »›Arabischer Frühling‹ 
– Europäischer Herbst?«, Aus Politik und Zeitgeschichte 61 (39/2011), 
57-62. 
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yaptığı konuşmada özellikle övülmüştür. Taraftarlar, en geç o gün-
den bu yana iki ülke arasında tekrar bir sıkı bir uyum ve koordinas-
yon ilişkisinin hüküm sürdüğünü belirtir.18 

Üçüncüsü, hükümet bir dizi güven oluşturucu önlem sayesinde 
bölgedeki birçok komşusuyla, en başta Yunanistan ve Rusya’yla, 
ayrıca Suriye ve Irak’la olan ilişkileri düzeltmiştir. Yüz yüze görüş-
meler düzenli bir şekilde tazelenmiş, ayrıca partnerlik ilişkileri ku-
rulmuş veya yoğunlaştırılmış; bilgi alışverişinde bulunulmuş, işbir-
liği anlaşmaları imzalanmış, karşılıklı değişimi ve dolayısıyla insan-
ların birbirlerine yakınlaşmasını teşvik için yolculuk kısıtlamalarının 
azaltılmasına karar verilmiştir.19 Hükümet anlaşmazlıklarda taraf 
olan, örneğin Ermenistan, İsrail ve İran gibi, bölgedeki öbür komşu-
larına da yaklaşma çabası göstererek güvenlerini kazanmaya çalış-
mış, mevcut sorunlar üzerine görüşmeye hazır olduğunu belli etmiş 
ve üstlendiği arabuluculuk görevlerinde kısmen ve zaman zaman 
başarılı bile olmuştur.20 AKP bu arada, Türkiye’nin »Arap Baharı« 

18  Ahmet K. Han, »From ›Strategic Partnership‹ to ›Model Partnership‹: 
AKP, Turkish-US Relations and the Prospects Under Obama«, 
UNISCI Discussion Papers 23 (2010), 77-112; Edward P. Kohn, 
»›Evet We Can‹: President Barack Obama’s Visit to Turkey and the 
State of Turkish-American Relations«, Passport 20 (2/2009), 36-39; 
Stephen Walt, »Talking Turkey«, Foreign Policy Online, 6 Nisan 
2009, http://walt.foreignpolicy.com/posts/2009/04/06/talking_turkey, 
son görülüşü: 24.04.12. 

19  Henri J. Barkey, »Turkey and Iraq: The Making of a Partnership«, 
Turkish Studies 12 (4/2011), 663-674; Richard Falk, »Rebalancing the 
World«, Today’s Zaman, 30 Mayıs 2010.; Esin İşeri, »Eurasian 
Geopolitics and Financial Crisis: Transforming Russian-Turkish 
Relations from Geopolitical Rivalry to Strategic Cooperation«, 
Journal of Balkan and Near Eastern Studies 12 (2/2010), 173 – 186; 
Ziya Öniş, Şuhnaz Yılmaz, »Greek-Turkish rapprochement: Rhetoric 
or Reality?«, Political Science Quarterly 123 (1/2008), 123-149. 

20  Böylece, 2008’den itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında bir 
yakınlaşma olmuş ve bu, 10 Ekim 2009’da, 1991’den beri kesilmiş 
olan ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan bir muhtıranın 
imzalanmasıyla, şimdiye kadarki en yüksek noktasına ulaşmıştır: 
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sonrasında bölgedeki ülkeler için bir örnek veya model olarak göste-
rilmesini de sağlamıştır. Bu algılanışta AKP’yi destekleyenlerin 
gözünde her şeyden önce, Türkiye’nin arabulucu olarak yeni türden 
bir angajman göstermesi, geçen yıllardaki ekonomik büyüme ve 
serbest seçimlerin yapıldığı, istikrarlı politik sistem ve önemli öl-
çüde, Erdoğan’ın halkın sesini dinleyen ve dilini konuşan, karizma-
tik, güçlü yönetici kişiliği rol oynamıştır.21 
Nihayet, AKP’nin dış politika girişimleri komşularıyla sınırlı da 
kalmamıştır. Bir taraftan Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkeleriyle 
sıkı bağlar kurup bu ülkelerin temsilcilerini sürekli olarak, »yeni«, 
hızlı bir kalkınma içindeki Türkiye'yi ve metropolü İstanbul'u tanı-
maya davet ederken,22 öbür taraftan aktif olarak birçok mültilateral 
kuruluşlara ve forumlara, örneğin etkili bir grup olan, ekonomisi en 
güçlü yirmi devletin oluşturduğu G20’ye, 2009/10 döneminde sürekli 
olmayan üye olarak BM Güvenlik Konseyi’ne katılmış ve küresel 
düzeyde yürütülen Clash of Civilisations (»Uygarlıklar Çarpışması«) 

European Stability Initiative, Noahs Taube kehrt zurück. Armenien, die 
Türkei und die Völkermorddebatte (yer belirsiz, 2012), 
http://www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_121.pdf , son görülüşü: 
24.04.12. Hükümet keza, 2008'de İsrail ile Suriye arasında bir 
yakınlaşmaya katkıda bulunduğu için de uluslararası düzeyde övgü 
toplamıştır. Ne var ki, Gazze savaşının çıkması görüşmelerin 
başarısızlığa uğramasına ve İsrail’le Türkiye arasında yüksek 
gerilimlere yol açmıştır. Ufuk Ulutaş, Reclaiming Israeli-Syrian Talks 
(Ankara 2009). 

21  Henri J. Barkey et al. (yay.), Turkey and the Arab Spring: Implications 
for Turkish Foreign Policy from a Transatlantic Perspective, 
(Washington 2011), 37-44; Volker Perthes, »Die Türkei könnte 
Vorbild und Vermittler sein«, Süddeutsche Zeitung, 18 Nisan 2011, 2; 
Ludwig Schulz, »Türkei«, Deutsches Orient-Institut (yay.), Der 
Arabische Frühling. Auslöser, Verlauf, Ausblick (Berlin 2011), 194-
207. 

22  Bülent Aras et al., »Turkey’s new activism in Asia«, Alternatives 8 
(2/2009), 24-39; Mehmet Özkan, »Turkey’s ‚new’ engagements in 
Africa and Asia: Scope, content and implications«, Perceptions 16 
(3/2011), 115-137. 
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söylemine bir karşı ağırlık oluşturmak üzere, İspanya’yla birlikte bir 
BM girişimi niteliğinde »Medeniyetler İttifakı« girişimini hayata 
geçirmiştir. Taraftarlarına göre AKP dış politikası, bütün olarak 
değerlendirilince, angajmanı ve inisiyatifleriyle, küresel düzeyde 
sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu göstermiş bulunmaktadır.23 

Özetle, geriye bakıldığında, Türk dış politikasında AKP hüküme-
tinin ortaya koyduğu yeni aktivizm birçok örnekte kendini belli et-
mektedir. Bu arada, Ahmet Davutoğlu ve onun geliştirdiği strateji 
konsepti, kendisi 2009’dan bu yana dışişleri bakanı olarak, tam da 
kendisine bu konsepti uygulama, başka bir deyişle, vizyonunu ger-
çekleştirme yeterliğini veren konumda bulunduğuna göre, şüphesiz 
büyük bir önem taşırlar. Onun için, Davutoğlu’nu destekleyerek 
politikasını kemalist »Yurtta sulh, cihanda sulh« dogmasının yakı-
nında bir yere oturtanlar dış politika davranışında haklı olduğunda 
tereddüt etmemektedir. Ne var ki bu bulgular AKP dış politisanı 
eleştirerek olaylara başka bir okuma biçimi getirenlerce şiddetli bi-
çimde tartışılmaktadır. 

Eleştiriler: Batı’dan Kopuş ve Doğu’ya Karşı Yeni-osmanlı Hege-
monyalizmi 
Eleştiriciler kampındaki analizler ve değerlendirmeler çoğunlukla iki 
argüman dizisine dayanır: Birincisi, AKP hükümeti dış politikadaki 
retoriği ve »Batı’ya karşı kızgın ve polemikçi tutumu« ile Tür-
kiye’nin geleneksel Batı yönelişinin altını oymuştur.24 Bu belirgin 
biçimde, AKP’nin iktidara geçişinden beri ilgisizlik ve katı bir mu-
haliflik karışımı bir tutum sergilediği, AB’ye katılım pazarlıklarında 
görülmektedir. Çünkü pazarlıkların durma noktasına gelmesinin 
sorumlusu AB’nin blokajcı yaklaşımı değildir, hükümet anlayışa ve 
güvene yanaşmayan tutumuyla – örneğin Kıbrıs sorununda veya 

23  Ali Balcı, Nebi Miş, »Turkey’s Role in the Alliance of Civilizations: A 
New Perspective in Turkish Foreign Policy?«, Turkish Studies 9 
(3/2008), 387–406; Akif Kirecçi, Turkey in the United Nations 
Security Council, (Ankara 2009). 

24  Rana Deep Islam, »Turkish Foreign Policy – Reaching Out for New 
Frontiers?«, Südosteuropa Mitteilungen 50 (6/2010), 7-17, 16.  
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hukuk devleti konusunda olduğu gibi – süreci başarısızlığa uğratmak 
için kendisi elinden her geleni yapmaktadır. Bütün reform projeleri 
sadece retorik olarak AB’ye katılım kriterleriyle başlatılmış, fakat 
gerçekte öncelikle, insan ve vatandaşlık hakları, politik sistemin 
demokratlaştırılması veya ülkedeki politik kültürün liberalleştirilmesi 
ve ideolojiden arındırılması konularında ilerleme sağlamaya değil, 
AKP’nin iktidarını sağlamlaştırmasına yaramıştır.25 Eleştirenlerin 
görüşüne göre, ABD ile olan ilişkiler de buna benzer büyüklükte bir 
güvensizliğin damgasını taşımaktadır. Çünkü ilişkiler 2003’te ABD 
birliklerinin geçişinin kabul edilmemesiyle sadece geçici olarak 
gerilmiş değil, kalıcı biçimde hasara uğramıştır. Ayrıca Erdoğan, 
ülkede kol gezen antiamerikanizme karşı mücadele etmektense bu 
yönelişi, oportünizmi her ne zaman uygun görürse, kullanmaktadır. 
Ayrıca Türkiye’nin İsrail’le olan stratejik ittifakını açık, agresif ve 
sebepsiz bir biçimde iptal etmiştir ve müttefiki Amerika’nın hoşuna 
gitmeyecek bir tutumla, Rusya’ya, Arap komşularına ve Suriye’yle 
İran gibi »hergele devletler«e yaklaşmaya çalışmaktadır.26  

Karşıtların ikinci tezi tam da bu belirlemeye eklenir: Erdoğan ve 
AKP, köken olarak İslamcı-milliyetçi kamptan geldikleri için, ger-
çekte »yeni-osmanlıcı bir dış politika« gütmektedirler. Balkanlar’da, 
Yakın ve Orta Doğu'daki ülkelere ve toplumların karşısına vasilik 
iddiasıyla şovenizm karışımı bir tavırla çıkmakta ve aslında, 

25  Emiliano Allessandri, »Turkey’s Future Reforms and the European 
Union«, Turkish Policy Quarterly 10 (1/2011), 69-78; Ayşe A. Çelenk, 
»The Restructuring of Turkey’s Policy Towards Cyprus: The Justice 
and Development Party’s Struggle for Power«, Turkish Studies 8 
(3/2010), 349–363; Eduard Soler i Lecha, „EU-Turkish Relations in a 
Fast Changing Global Scene“, Südosteuropa Mitteilungen 50 (6/2010), 
18-23. 

26  Ted Galen Carpenter, »Estrangement: The United States and Turkey in 
a Multipolar Era«, Mediterranean Quarterly 24 (4/2010), 27-37; 
Ioannis N. Grigoriadis, QFriends No More? The Rise of Anti-
American Nationalism in Turkey«, Middle East Journal 64 (1/2010), 
51-66; İlhan Tanır, »How the Arab Spring is Transforming Turkish-
American Relations«, Turkish Policy Quarterly 10 (3/2011), 71-81. 
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Türkiye’nin bu ülkeler ve toplumlar üzerinde dolaysız ve geniş etkisi 
olan bir bölgesel süper güç olması hedefini gütmektedirler.27 
AKP’nin Suriye ve İran gibi ülkelere ve Müslüman Biraderler gibi 
radikal Müslüman oluşumlara yakınlaşma politikasının ardında gizli 
gerçek niyet budur. Bu arada özellikle anlamlı bir gelişme, uluslara-
rası düzeyde reddedilen Hamas ile 2005’te temas kurması ve İsrail 
devletine karşı açıkça agresif bir çatışma tavrı göstermiş olmasıdır. 
Erdoğan Türkiye’de ve İslam dünyasında hem İslamcı-antiisrailist, 
hem popülist-oportünist sebeplerden ötürü etrafına taraftar toplaya-
bilmiş ve her iki taraf için önemli olan partnerlik ilişkisini kolayca 
tehlikeye atmıştır. Bu ilişki 2008 Davos Dünya Ekonomik 
Zirvesindeki çıkışı, 2010’da »Mavi Marmara« gemisindeki trajik 
olay ve bunu diplomatik ilişkilerin koparılmasından sonra sürekli 
olarak ve tamamen bozulmuş durumdadır.28 

Eleştiriciler Erdoğan’ın hegemonya arayışı içinde kendini ger-
çekte olduğundan büyük gördüğü ve Türkiye'ye kalıcı zararlar ver-
diği yolunda bir uyarıda bulunur. Böylece ülkeyi Putin, Aliyev veya 
Esad gibi otoriter yöneticilerle yakınlaşarak asimetrik bağımlılıklara 

27  Örneğin: Zeyno Baran, »Turkey: Partnership on the Brink?«, Journal 
of International Security Affairs 15 (2008); Pınar Bilgin, Ali Bilgiç, 
»Turkey’s ‚New‘ Foreign Policy toward Eurasia«, Eurasian 
Geography and Economics 52 (2/2011), 173-195; Soner Çağaptay, »A 
Turkish rapprochement with Middle East rogue states?«, PolicyWatch, 
9 Ocak 2004, http://www.cagaptay.com/660/a-turkish-rapprochement-
with-middle-east-rogue-states ; aynı yazar, »Is Turkey leaving the 
West?«, Foreign Affairs Online, 26. Oktober 2009,  
http://www.foreignaffairs.com/articles/65661/soner-Çağatay/is-turkey-
leaving-the-west, her ikisinin son görülüşü: 22.04.12; Dušan Reljić, 
Die Türkei weckt alte Lieben und Feindschaften im Westbalkan, 
(Berlin 2010). 

28  Ofra Bengio, »Turkey’s Quiet Revolution and its Impact on Israel«, 
Israel Journal of Foreign Affairs 4 (1) 2010, 15-21; Efraim Inbar, 
»Israeli-Turkish Tensions and their International Ramifications«, 
Orbis 55 (1/ 2011), 132-46. 
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ve büyük ikiemlere sürüklediğini belirtirler.29 Türkiye NATO üyesi 
olarak gittikçe artan sıklıklıkla, bir tarafta Batılı müttefikler ile öbür 
tarafta, Doğu’daki sözümona stratejik partnerler arasında, 
2011/12’de Libya savaşında ve Suriye üzerindeki çekişmelerde ken-
dini gösterdiği üzere, açmazda kalmaktadır. İki durumda da hükümet 
ancak son saniyede, yüz seksen derecelik bir açıyla, bu ülkelerle sıkı 
işbirliğini bırakıp amansız bir eleştiri ve çatışmaya giderek Türkiye 
açısından zararın daha büyümesini önleyebilmiştir. Bu, sonuç olarak, 
tam da eleştiricilerin daha baştan gördüğü bir şeyi, yani »sıfır prob-
lem politikası« nın daha baştan itibaren sadece bir illüzyon ve anlam-
sızlık değil, aynı zamanda riskli ve tehlikeli de olduğunu ispat etmiş-
tir. Nihayet, Suriye’le anlaşmazlığın tırmanması, Ermenistan ve 
Kıbrıs’la ilişkilerin bozulup kilitlenmesi, İran’ın nükleer programı 
konusunda mücadelenin hâlâ devam ediyor oluşu bu politikanın 
başarısızlığa uğradığından başka bir şeyi göstermekte değildir.30 

29  Bu arada Türkiye’nin günümüzde, endüstrisinin enerji ihtiyacını 
giderebilmek için Rusya’dan enerji ithaline büyük ölçüde bağımlı 
olduğu belirtilir. Ayrıca 2008 Gürcistan savaşı Erdoğan’ın meslektaşı 
Putin üzerindeki nüfuzunun ne kadar az olduğunu göstermiştir. Yaptığı 
baskıyla Erdoğan’ın Ermenistan’a yakınlaşma girişimini geri almasını 
sağlayan »kardeş devlet« Azerbaycan’a bağımlılığı da bir o kadar 
sorunludur. Ve nihayet, Arap isyanları sırasında, başlangıçta 
Muammer Kaddafi ve Beşer el-Esad’la yandaşlık sergilediği için 
prestiji büyük ölçüde zarar görmüştür. Cengiz Aktar, »Turkey’s 
Armenian Policy Subcontracted to Azerbaijan?«, Today’s Zaman, 7 
Mart 2012; Farid Ghadry, »Syrian-Turkish Relations: At What 
Price?«, Turkish Policy Quarterly 4 (2/2005), 65-69; Semih İdiz, »The 
Turkish-Armenian Debacle«, Insight Turkey 12 (2/2010), 11-20; Igor 
Torbakov, »Making Sense of the Current Phase of Turkish-Russian 
Relations«, The Jamestown Foundation Occasional Papers 
(Washington, 2007),  
http://www.jamestown.org/uploads/media/Jamestown-
TorbakovTurkeyRussia.pdf , son görülüşü: 24.04.12. 

30  Stephen Cook, »Arab Spring, Turkish Fall«, Foreign Policy Online, 5 
Mayıs 2011,  
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/05/05/arab_spring_turkish
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Eleştirilerin son bir maddesi de, Afrika, Latin Amerika ve Asya’ya 
karşı yürütülen yeni, küresel yönelişli politikayı hedef alır ve bunun 
gerçekte kesinlikle AKP’nin özgürlük ve adaleti vurgulayan bir 
sosyal anlayışından kaynaklanmadığını ileri sürer. Çünkü AKP’nin 
bu bölgelerin daha yoksul ülkelerine yönelttiği, uluslararası 
örgütlerde ve forumlarda ağırlığını onlardan yana koyma vaadi saa-
dece sözde bir yandaşın boş sözleridir. AKP’nin bu alandaki dış 
politikası temsil ettiği Anadolulu, »İslamî kalvinistler« olarak adlan-
dırılan çevrelerin ekonomik çıkarlarını temsil etmekten öte gitme-
mektedir ve bunun için pu politika, arkasında sadece sözkonusu 
dindar girişimcilerin kapitalistçe çıkarlarına hizmet etmeyi öngören 
yeni-liberal dış ticaret politikası gizlidir.31  

Sonuç ve Gözlem: Tartışmanın Eksikleri ve Stratejinin Gerekleri 
AKP dış politikasının taraftarları ve karşıtları her ne kadar uzlaşmaz 
bir karşıtlık içinde gibi görünüyorlarsa da, bir arada baktığımız za-
man, ortak yönleri de belirginlik kazanır: bu, gerçekte çok karmaşık 
bir süreç olan, dış politikaya ilişkin kararlara varma sürecini algıla-
mada ve yansıtmada tek taraflı ve gayet indirgemeci bir yol izlemele-
ridir. AKP dış politikasının on yılı konulu tartışmadaki bu temel 
eksik dar bir açıyla, sözkonusu politikaya yol açtığı varsayılan un-
surlara odaklanmaktan ileri gelmektedir. Çünkü, aslında iki kamp da, 
AKP dış politikasının sonuçlarını doğrudan doğruya tek bir kaynağa 
bağlayarak sonuçta aynı hataya düşmektedir: gerek Davutoğlu’nun 
»Soft Power-Masterplan«ının savunucuları, gerek İslamî-milliyetçi 

_fall, son görülüşü: 24.04.12; Semih İdiz, »Hot Air from Iran«, 
Hürriyet Daily News, 13 Aralık 2011; Ahmad Shadid, »Unrest Around 
the Arab World Endangers Turkey’s Newfound Influence«, New York 
Times, 4. Mai 2011; Günter Seufert, »Mit Volldampf in den 
Zickzackkurs«, Internationale Politik 67 (3/2012), 78-81. 

31  Berdal Aral, »Turkey in the UN Security Council: Its Election and 
Performance«, Insight Turkey 11 (4/2009), 151-168; Seufert 2012; 
Erinc Yeldan, Patterns of Adjustment In the Age of Finance: The Case 
of Turkey as a Peripheral Agent of Neoliberal Globalization (Amherst 
2007). 
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AKP, bu partinin hizmet ettiği çevreler veya başkanı Erdoğan’ın 
muarızları genel bir ifadeyle, dış politikada belirli »girdiler« ve be-
lirli »çıktılar« arasında bazı sıkı nedensellik bağıntıları olduğu kana-
atine varmakta, bu arada politikanın karmaşık oluşum süreçlerini 
daha geniş bir açıdan görüp orta ve uzun vadeli etkilerini ve olay-
larda etkili olan değişkenlerin çokluğunu yeterince hesaba katma-
maktadırlar. Bunun sonucu olarak da, bir dizi önemli soru cevapsız 
kalmakta ve yoğun bir analitik inceleme ihtiyacı varlığını sürdür-
mektedir. Bu bakımdan, Türk dış politikasının gözlemcilerinin özel-
likle, dış politikaya ilişkin karar sürecinde önem taşıyan ve kendi 
yeterliklerine kendi hedeflerine sahip öbür oyuncuların rollerini 
yeterince göz önüne alıp almadıkları sorusuna cevap verebilmeleri 
gerekir: Örneğin, diplomatik hizmet personel ve yapısal olarak AKP 
iktidarı döneminde nasıl değişmiştir ve dışişleri bakanlığında hangi 
gerilimler ve karşıt tutumlar vardır? Ordu dış politikada, geçen yıl-
larda gücünü nisbeten kaybetmiş olmasına rağmen, hâlâ hangi rolü 
oynamaya devam etmektedir? Başbakan Erdoğan, dışişleri bakanı 
Davutoğlu ve cumhurbaşkanı Gül arasında kritik dış politika konula-
rıyla, örneğin Ermenistan’a, Kıbrıs’a, AB’ye veya Suriye İran’a karşı 
bundan sonra takınılacak tutumla ilgili olarak hangi karşıt tutumlar 
sözkonusudur? AKP parlamento grubunda ve partide başka hangi dış 
politikacılar söze katılma ve görüşlerinin alınması talebinde bulun-
maktadır? Partinin ötesinde, başka devlet oyuncularına, ayrıca devlet 
dışı örgütlere ve gruplara yönelik olarak hangi ağlar mevcuttur? Ve: 
Türkiye’de (dış) politikaya ve stratejiye ilişkin kültür nasıl değişmiş 
ve bu değişim hükümetin dış politika kararları üzerinde de nasıl etkili 
olmuştur? Bu arada tabii, oyuncu merkezli faktörler yanında, ulusal 
ve uluslararası yapıya bağlı faktörler, her şeyden önce politik, eko-
nomik ve sosyal kaynakların dağılımı ve yararlanmaya açılması 
faktörü de hesaba katılmadan bırakılmamalıdır. 

Fakat Türk dış politikasının gelişiminin daha büyük bir vurguyla 
sorgulanması gereken bu yönlerinin dışında, bu politikanın özünün, 
Ahmet Davutoğlu’nun girişte aktarılan dış politika yaklaşımıyla bu 
yaklaşımın hükümetin dış politikasının stratejik yönlenimi bakımın-
dan öneminin daha gerçekçi biçimde anlaşılması da gereklidir. Bu 
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arada önemli olan, Davutoğlu’nun politikasını, taraftarlarının Soft 
Power-Masterplan tanımıyla yaptığı gibi, mutlak gözüyle değerlen-
dirmek değildir, keza bu konsepti aceleci bir yakıştırmayla hege-
monyalistçe bir »yeni-osmanlıcılık« doktrini olarak yargılamak da 
doğru olmaz, önemli olan, »stratejik derinliği« dış politikada strateji 
konsepti32 olarak anlayarak bundan hareketle AKP dış politikasının 
konuya uygun bir değerlendirmesine varmaktır. Bunun için stratejik 
yönelişli dış politika bir taraftan, önyargılarla belirlenmiş olan 
»doğru« dış politika tasavvurları karşısında değil, kendi iddiası, yani 
açık seçik ortaya konmuş hedeflerin erişilebilirliği bakımından de-
ğerlendirilmelidir. Öte yandan, stratejinin ve dolayısıyla dış politika-
nın kendisinin niteliği strateji teorisinin kalite kriterlerinden hare-
ketle, strateji içeriklerinin insicam ve tutarlılığından, kullanılan 
araçların etkililiği ve etkinliğinden yola çıkılarak ve ayrıca, strateji-
nin uyumlandırılmasındaki sürekliliğe ve esnekliğe bakılarak belirle-
nir, ki bunun bir parçası da, iletişimsel strateji gereçlerinin gerektiği 
gibi kullanılabilmesidir.33 Ek olarak, strateji konseptleri sadece 
hedeflerin adını koyup erişilmelerini sağlamakla, belirlenen sorunları 
ve eksikleri gidermekle kalmamalıdır. Dahası, konseptler genel ola-
rak uluslararası politik gerçeklikte karmaşıklığı azaltıp daha iyi ele 
alınır ve aktarılır hale gelmesini sağlarlar.34 

32  Terry L. Deibel, Foreign Affairs Strategy. Logic for American 
Statecraft (New York 2007); Colin S. Gray, Jeannie L. Johnson, »The 
Practice of Strategy«, John Baylis v.d. (yay.), Strategy in the 
Contemporary World (Oxford 2011), 372-389. 

33  Peter Rudolf, »Außenpolitikevaluation. Konzeptionelle Überlegungen 
zu einem vernachlässigten Bereich der Außenpolitikanalyse«, 
Zeitschrift für Internationale Beziehungen 14 (2/2007), 319-330; 
Hanns W. Maull, »Wissenschaftliche Außenpolitik-Evaluation: Ein 
Oxymoron?«, Zeitschrift für Internationale Beziehungen 15 (1/2008), 
113-123. 

34  Bu arada, bir stratejinin özellikle iletişimsel yönleri, geniş bir alandaki 
etkisi yönünden, ihmal edilmemelidir. Bu bakımdan, örneğin 
Davutoğlu’nun seçtiği »komşularla sıfır problem« ifadesi ilk bakışta 
talihsiz bir seçim gibi görülebilir, çünkü bütün komşularla bütün 
sorunları ortadan kaldırabilmek herhalde imkânsızdır. Fakat kavram 
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Davutoğlu, makalenin girişinde aktarılan strateji yaklaşımında, 
Türkiye’nin uluslararası düzeyde sorunlu durumunu analiz ederek, 
kendisini çevreleyen bölge üzerinde istikrar getirici bir etki yapabile-
cek bir »merkezî ülke« niteliğinde, tutarlı bir hedef tanımlayarak ve 
buna ilişkin, bu hedefin izlenmesinde kullanılacak insicamlı eylem 
ilkeleri geliştirip araçlar sunarak, sözkonusu taleplerin gereklerini 
şüpheye pek yer bırakmayacak biçimde yerine getirmektedir. Elde 
bulunan dış politika araçlarının – diplomatik arabulucuktan, uluslara-
rası pazarlık yönetiminden yaptırım ve tehditlere varıncaya kadar – 
AKP hükümeti tarafından ne ölçüde etkin ve etkili biçimde kullanıl-
dığı sorusunun cevabı ise tabii, belirli teke tek dengelerin, yani 
Türkiye’nin ABD, Avrupa ve Kuzey, Doğu ve Güney komşularıyla 
ilişkilerin ayrıntılı biçimde incelenmesine ihtiyaç gösterir. Bu arada 
analitik bakış açısı konsept olarak doğuşundan strateji değerlendir-
mesine ve uyarlanmasına varıncaya kadar dış politikaya yönelik 
olmalıdır, ki bu iş için yukarıda değinilen, dış politika sürecindeki 
oyuncu, karar ve eylem yapılarına ilişkin bilgiler mutlaka gereklidir. 

Gerçi son on yılın dış politika gelişmelerine dönüp bakıldığında, 
belirlenen hedeflerin bugüne kadar izlenmesi ve özgül araçların 
kullanılmasında Erdoğan, Gül ve Davutoğlu tarafından sürekli insi-
cam gösteren bir tutum güdülmediği, bunun da dış politikada etkinlik 
ve etkililik kaybına yol açtığı görülür: bu örneğin, Türkiye’nin dış 
politikasında AB’ye katılmanın hangi önceliğe sahip olduğu, veya 
askeri araçların kullanılacağı tehdidinin bir soft power oyuncusu 
imajıyla tamamen bağdaşıp bağdaşmadığı sorularında sözkonusu 
olmuştur. Öte yandan, planlı, programlı bir strateji uygulaması bek-
lemek de politikanın stratejik yönelişini yanlış anlamak olacaktır. 
Bunun yerine, AKP hükümetinin tekrar tekrar tesbit edildiği üzere, 
taktik-pragmatik nitelikli politika tarzı çabuk ve esnek eyleme ve 
tepkiye yeterince yer bırakabildiği için, stratejik dış politika denince 

öte yandan, kamuoyu çalışmalarının merkezine konan bir slogan 
olarak Davutoğlu’nun Türkiye içinde ve dışında dış politika söylemi 
üzerinde hakimiyet kurmasını sağlamıştır. Böylece bakan politik 
rakiplerinin kendilerine ait bir dış politika konumu almakta 
gösterdikleri zayıflığı ortaya çıkarmıştır. 

 

                                                                                                        



22 Pera-Blätter 23  
 
sözkonusu olan teorik modele oldukça yaklaşmaktadır. Dolayısıyla, 
AKP politikacılarının »merkez güç« olma yolunda etap hedeflerin-
den – örneğin AB’ye giriş veya ilke olarak işbirliğine dayalı komşu-
luk ilişkilerinden – vazgeçmek zorunda kalmaksızın, yeterli esnekliği 
göstererek, dış politikalarını değişen dengelere ve çerçeve koşullara 
ne ölçüde uyarlayabildikleri, gözlenmeye devam etmektedir. Çünkü 
bir stratejinin iyiliği kendini tam da süreklilik ve esneklik açılarından 
belli eder. Bu örneğin, hükümetin »Arap Baharı«nı dış politika açı-
sından ele alışında da görülmektedir: Bu süreçte hükümet proaktif 
dış politikasını hızlı bir şekilde reaktif bir kriz yönetimine dönüş-
türme ödeviyle karşı karşıya kalmıştı. Bu, yerleşmiş eylem ilkeleri-
nin, örneğin Soft Power yaklaşımının ve »bütün oyuncularla diya-
loğa sürekli hazır olma« ilkesinin de sorgulanmasına yol açtı. Fakat 
bu süreç stratejinin veya dış politikanın örneğin Libya'da Kaddafi’ye 
karşı askeri harekât veya Suriye’yle ilişkilerin kesilmesi yüzünden 
başarısızlıkla noktalanmak yerine, stratejinin yeni bölgesel duruma 
oldukça başarılı biçimde uygulanmasıyla devam etti ve bu yeni stra-
tejinin ilkesini Türkiye'nin »komşu rejimlerle sıfır problem« politika-
sından ayrılarak, bölgede »özgürlüğe ve modernleşmeye doğru iler-
leyen toplumlarla sıfır problem« yaklaşımı oluşturmaya başladı.35  

Bu arada AKP dış politikasının gözlemcilerine de bir kilit rol 
düşmektedir. Çünkü onların da, Türk dış politikasını önceden belir-
lenmiş kanaatler değil, AKP hükümetinin kendi politikasına temel 
olarak kabul ettiği şu stratejik iddia temelinde değerlendirmeye ne 
ölçüde istekli olduklarını göstermeleri gerekmektedir: Türkiye’nin 
Batı ile sıkı bir partner ilişkisi içinde bölgeye istikrar getirici bir 
unsur olmasını sağlamak. Fakat bunun yerine öncelikle, AKP dış 
politikasının gerçekte hangi ideolojik etkilerle belirlendiğini ve bu 
politikayı »yapanların« niyetlerinin »aslında« ne olduğu soruları 
çevresinde dönüp duran bir tartışma yürütüldüğü sürece, çarpışan 

35  Davutoğlu (2012); Ludwig Schulz, »Herausforderung für die 
strategische Außenpolitik: Die AKP-Regierung und die ›Arabellion‹«, 
Bernd Rill (yay.), Die neue türkische Außenpolitik. (Münih, Hanns-
Seidel-Stiftung’un »Argumente und Materialien« dizisinde yayıma 
hazırlanıyor).  
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görüşlerin daha çok katılaşacağı ve bu dış politikanın oyuncuları, 
yapıları ve süreçleri üzerine yeni bilgiye ulaşılamayacağı şimdiden 
kestirilebilir. Oysa AKP'nin stratejik yönelişli dış politikası sözko-
nusu olduğunda ortaya, bir dış politika stratejisinin gerek teorik ola-
rak, gerek pratik uygulanabilirliği çerçevesinde nasıl tasarlanabilece-
ğini, böyle bir stratejinin politik düzen içinde kendi başına nasıl 
yürütülüp ihtiyaç duyduğu kabulü elde etmesi için neler yapılabile-
ceğini, ayrıca bu stratejiyi hayata geçirmek isteyenlerin hangi sorun-
lar ve güçlükler karşısında bulunduğunu tartışmaya çok uygun bir 
fırsat çıkmaktadır. Bu sorulara cevaplar sunan bir araştırma AKP dış 
politikasının doğuşu üzerine daha çok berraklık getirir ve bu derinlik 
boyutuyla, Türkiye'de dış politika konusunda – şimdiye kadar gö-
rülmemiş bir açıklık ve serbestlikle – sürdürülmekte olan tartışmaya 
bir katkıda bulunmuş olur. 

 



 

Kristina Kamp 

AKP: Kuzu Postuna Bürünmüş Kurt mu, İç Politikanın 
Demokratlaşması İçin Bir Fırsat mı?  

Anayasa tartışmasına bir bakış 

İslamî-tutucu AKP’nin 2002 yılında iktidara gelmesini Türkiye’de 
birçok kimse karışık duygularla karşıladı. Bir tarafta, vaktiyle laik bir 
cumhuriyet olarak kurulmuş olan Türkiye’nin temellerinin sarsıldığı 
kanısını taşıyan, geleneksel olarak kemalist yaklaşımlı burjuvazi 
bulunuyordu. Öbür tarafta ise, az sayıda liberal akademisyen bu 
partiye devlet sisteminin son otoriter kalıntılarını artık kesin olarak 
aşmakta olan demokratlaşma sürecinin bir ifadesi ve ümit unsuru 
olarak bir fırsat tanımak istiyordu. Bugün, partinin iktidara gelme-
sinden 10 yılı aşkın bir süre sonra, bu iki değerlendirmede büyük bir 
değişiklik olmuş değil. 

Bunu AKP tarafından 2007 yılının ortalarından beri yürütülmekte 
olan yeni anayasa projesine ilişkin tartışmalar da gösteriyor. Gerçi 
hemen hemen bütün partilerde olsun, sivil toplumda olsun, şimdiki – 
1982’de darbe döneminin sonunda ordu tarafından yürürlüğe konan – 
kanun metninin geniş kapsamlı bir reformdan geçirilmesinin zorunlu 
olduğu gerçi nisbeten tartışmasız kabul ediliyor; fakat toplumun 
geniş kesimleri bu değişikliğin AKP hükümeti eliyle yapılmasına 
büyük kuşkuyla bakmakta. Reform taraftarları Türk anayasa huku-
kunun – özellikle temel hakların daha iyi korunması ve askerlerin 
etkisinin kısıtlanması yönlerinden – Avrupa standartlarına uydurul-
masının acil bir zorunluluk olduğunu ileri sürerken, eleştiriciler bu 
yöndeki çalışmaları AKP’nin otoriter yönetim biçiminin başka bir 
kanıtı olarak değerlendiriyor ve bu partiye, seküler sistemi ele geçir-
mek amacıyla devlet cihazı içinde bu yoldan geniş kapsamlı güç elde 
etmek amacıyla hareket etme suçlamasını yöneltiyor. 

Bu makale son yılların Eylül 2010’da geniş kapsamlı bir anayasa 
reformuyla sonuçlanan anayasa tartışmasını gözden geçirerek AKP 
yönetimi sırasında demokratlaşma sürecinin ilerlemesi konusunu 
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irdelemeyi amaçlıyor. Bu arada özellikle, reformun kamusal alanda 
görüş ve irade oluşumu süreçleriyle bağlantısı incelenecek.1 Özgül 
içeriksel tercihler (örneğin: ›Sekülerizm – evet mi, hayır mı?‹) ve 
bunlara ilişkin değerlendirmeler olabildiğince kenara itilmeye çalışı-
lırken, özel bir ilgi konusu olarak politik karar verme süreci vurgula-
nıyor. Türk vatandaşlarının – çok çeşitli olan – talepleri ve beklenti-
leri reformda ne ölçüde göz önüne alınmıştır ve vatandaşlar reformun 
oluşumunda politik katılım anlamında etkili olma imkânını elde 
etmiş midir?  

Önce, kısa bir tarihçe verilerek Türk anayasa tarihine bugüne ka-
dar önemli ölçüde biçim veren ve dolayısıyla AKP’nin 2007 yılında 
başlattığı reform çalışmaları bağlamında göz önünde bulundurulması 
gereken temel özellikler gösterilecek. Bundan sonra, sözkonusu 
reform yukarıda belirtilen öncüller ve sorular ışığında daha yakından 
incelenebilecektir. 

Kemalist modernleşme programının temeli olarak 1924 anayasası 
1923’te yeni kurulan2 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasını 
1924’te kabul edilen3ve halkın millet olarak üstünlüğünü kesin ola-

1  Dolayısıyla bu makale, normatif-teorik yönden, politik karar verme 
süreçlerinde en önemli önkoşulun bütün vatandaşların katılımı 
olduğunu vurgulayan katılımcı demokrasi teorisi içinde yer almaktadır. 
Demokrasi kavramının ›süreçsel‹ tasarımı için: Jürgen Habermas, 
Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und 
des demokratischen Rechtsstaates (Frankfurt am Main 1992). 

2  Türkiye’nin cumhuriyet olarak doğuşu özellikle, Türk devlet ve 
toplum sistemini bugüne kadar önemli ölçüde belirleyen unsurlardan 
olan iki büyük olayın etkisi üzerinden açıklanabilir: Yüzyıllarca İslamî 
ve otokratik ilkeler doğrultusunda yönetilmiş olan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküşü ve işgal kuvvetlerine karşı millî 
bağımsızlığın kazanılması. Türk anayasa düzeninde laiklik ve millî 
birlik ilkelerinin büyük önem taşıması bu olaylara tepki olarak mutlaka 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda örneğin: Gotthard Jäschke, 
»Auf dem Wege zur Türkischen Republik. Ein Beitrag zur 
Verfassungsgeschichte der Türkei«, Die Welt des Islams, New Series 5 
(3,4/1958), 206-218. 
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rak kabul ederek parlamenter bir sistem kuran akit oluşturur. Bu 
devlet düzeninin merkezî özelliği, parlamentonun üstünlüğü ilke-
siydi, yani yasama ve yürütme organının Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) bünyesinde büyük ölçüde birleştirilmiş olmasıydı. Yargı 
organına bağımsızlık tanınmıştı, ne var ki TBMM’nin bu organa 
müdahale etme imkânları vardı.4 Anayasanın sonunda yer alan bir 
temel haklar listesi belli başlı özgürlük ve eşitlik ilkelerini içermek-
teydi, fakat burada da TBMM’ye bu hakları kısıtlama yönünde bü-
yük yetkiler tanınmıştı. Nihayet, Atatürk ilkelerine 1937 anayasa 
metninde sarih biçimde yer verilmesiyle kemalizm ideolojisi anayasa 
hukukuna dayalı normatif yönergeler biçiminde etkili olmaya başlı-
yordu. 

Bu anayasa seküler modernleşme düşüncesinin ve genç devletin 
sağlamlaştırılması hedeflerinin hızla gerçekleştirilmesine temel ola-
rak yıllarca işe yaradı. Zayıf noktaları ise ancak, 1945’te çok partili 
sisteme geçildikten sonra kendini gösterdi: Yasamanın dizgin tanı-
mayan yapısı karşısında nisbeten zayıf bir yargı, ayrıca vatandaşlık 
haklarının korunması konusunda eksik olan denetleme mekanizma-
ları ve anayasanın kendisi için garantilerin eksik olması (örneğin, bir 
anayasa mahkemesinin bulunmaması) anayasa organlarının etkili 

3  Türkiye’nin şimdiye kadarki anayasa tarihine giriş niteliğinde bir genel 
bakış için: Christian Rumpf, Das türkische Verfassungssystem. 
Einführung mit vollständigem Verfassungstext (Wiesbaden 1996), 
ayrıca Ergun Özbudun ve Ömer Faruk Gençkaya, Democratization 
and the Politics of Constitution-Making in Turkey (Budapest 2009). 
1924 anayasasının Türkçe orijinali (aşağıda: TA 1924) şurada 
bulunabilir: Kemal Gözler, Türk Anayasaları (Bursa 1999), 73-79. 
Burada kullanılan alıntılar AB anasayfasındaki çeviriden alınmıştır : 

  http://www.verfassungen.eu/tr/tuerkei24-index.htm, son görülüşü: 1. 
April 2012. 1924 anayasasının ayrıntılı bir analizi örneğin: Edward 
Mead Earle, »The New Constitution of Turkey«, Political Science 
Quartely 40 (1/1925), 73-100.  

4  TBMM kendi çıkardığı kanunları yorumlama yetkisini elinde tutuyor, 
böylece ceza davaları üzerinde etkili olma imkânına sahip oluyordu 
(Madde 26). Bakanlar kurulunun çıkardığı kararnamelerin kanuna 
uygunluğu konusunda karar verme yetkisi de vardı (Madde 52). 
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biçimde işlemesini çok geçmeden imkânsız kılmıştı.5 1950 seçimle-
rini büyük çoğunlukla kazanan Adnan Menderes yönetimindeki 
İslamî-tutucu Demokrat Parti (DP) çok geçmeden parlamento üs-
tünlüğü ilkesini »parlamento çoğunluğu diktası« na dönüştürmeyi 
başardı. 

Halk adına darbe: 1961 anayasası 
Bu bağlamda, Menderes hükümetine karşı yapılan 27 Mayıs 1960 
askeri darbesi, kendini Atatürk’ün mirasına ve bütün halkın çıkarla-
rının temsilcisi olarak algılanan Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) 
bağlı hisseden bir akademisyen-burjuva ve asker elitinin bir (küçük) 
burjuva, tutucu ve dinci parlamento çoğunluğunun despotizmine 
karşı mantıklı bir tepkisi olarak görülür.6 Hemen aynı gece yeni bir 
anayasa için çalışmalar başladı. Açıklanan hedef, demokratik siste-
min yenilenmesi ve »gerçek bir hukuk devleti«nin kurulmasıydı.7 

Bu çabaların sonucu, 1924 anayasasıyla karşılaştırıldığında dik-
kati çekecek derecede uzun ve ayrıntılı olarak işlenmiş bir akit olan 
27 Mayıs 1961 anayasası oldu.8 Normatif çerçeveyi artık kemalizmin 
politik olarak belirgin bir sol yönelişe sahip bir yorumu oluşturu-
yordu.9 Anayasanın hemen başına vurguyla, kapsamlı bir şekilde 

5  Özbudun/Gençkaya (2009), 11. 
6  Bu arada tabii, DP’nin tutucu-dindar yönelişli kırsal kesim halkının 

çıkarlarının temsilcisi olarak pekâlâ ciddiye alınması gereken bir 
toplumsal faktör, dolayısıyla kemalist elitin karşı kutbu olduğu gözardı 
edilmekteydi. 

7  Rumpf (1996), 69. 
8  Bu anayasa 9 Temmuz 1961’de yapılan halk oylamasında yüzde 63’le 

kabul edildi. Türkçe metin için: Kemal Gözler (1999), 117-225. İyi bir 
analiz şurada bulunuyor: İsmet Giritli, »Some Aspects of the New 
Turkish Constitution«, Middle East Journal 16, (1/1962), 1-17. 

9  Madde 2 (Cumhuriyetin Nitelikleri): »Türkiye Cumhuriyeti, insan 
haklarına ve ›Başlangıç‹ta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.« Bu arada anayasaya 
sosyal devlet ilkesinin alınması (Madde 10) önemli bir yenilikti. 
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genişletilmiş olan bir temel haklar kataloğu yerleştirilmişti.10 
Güçlerin ayrılığı ilkesi eksiksiz olarak yerine getirilmişti: Yasama 
organı iki meclisten oluşan (Senato ve Millet Meclisi) bir parlamen-
toydu (TBMM) ve artık açık seçik yetkilerle donatılmış bir yürütme 
organı karşısında ilke olarak denetleme işlevine sahipti.11 Yargının 
bağımsızlığına yönelik garantiler pekiştirilmişti ve özellikle çok 
geniş yetkilere sahip bir anayasa mahkemesinin kurulmasını öngörü-
yorlardı. Sistemi denetlemeye yönelik önemli bir merci olarak Millî 
Güvenlik Kurulu oluşturuluyordu.12 Bu anayasa, belirgin bir  

»paternalist« kimlik taşımasına rağmen, bugün bile birçokları ta-
rafından Türkiye’ye şimdiye kadar demokrasi ve hukuk devleti 
açısından en büyük getirisi olan anayasa olarak kabul görmekte-
dir. Fakat ömrü uzun olmadı. « 

70’lerde militarizmin tırmanışı 
Politikanın 70’li yılların başlarında iç politikadaki huzursuzluklara 
kararlı bir fikir birliği ile karşı çıkamayışı 1971’de ordunun tekrar işe 
karışmasına yol açtı.13 Bunu izleyen üç yıl içinde genelkurmayın 

10  Bu bağlamda, Madde 11, Fıkra 2’de sarih olarak dile getirilen temel 
içerik garantisi dikkat çekiciydi: »Kanun, temel hak ve hürriyetlerin 
özüne dokunamaz.«  

11  TBMM’nin denetleme yöntemleri olarak soru, genel görüşme, meclis 
araştırması ve meclis araştırması belirleniyor (Madde 88, 89), yasama 
dokunulmazlığını kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesi’ne veriliyordu 
(Madde 81). Başbakan artık parlamentodan güvenoyu isteyebiliyordu 
(Madde 104, Fıkra 1). 

12  Bu kurul bakanlar, genelkurmay başkanı ve ordu temsilcilerinden 
oluşan bir organdı ve hükümete iç ve dış güvenlik konularında 
»tavsiye« niteliğinde görüş bildirme işlevine sahipti (Madde 111). 
Daha başka koruyucu kurumlar olarak, gerçi biçimsel olarak özerk, 
fakat fiilen yürütmeye yakın duran üniversiteler özyönetim kurumu 
ayrıca radyo ve televizyon denetleme makamı oluşturuluyordu (Madde 
120, 121).  

13  Kurumsal olarak bunda önceleri, TBMM’nin farklı zamanlarda seçilen 
iki meclisten oluşan yapısının payı olmuştur. Partiler yelpazesinin 
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belirgin etkisi altında gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri özgürlük 
ve temel hakların korunmasını kapsamlı olarak kısıtlarken yürütme 
organını özellikle yargıya karşı güçlendirdi ve ordunun politika üze-
rinde etkisini sağlama bağlama sonucunu getirdi. Bu değişiklikler, 
1961 anayasasıyla Avrupa’daki modern hukuk devleti gelişmesine 
bir köprü kurma ümidi bakımından »sonun başlangıcı« olarak adlan-
dırılır.14 

1982 anayasasıyla devlet – vatandaş ilişkisinin tersine çevrilmesi 
Fakat bu reformlar da, sistemin istikrarının ve güveninin yeniden 
sağlanması yönünde arzulanan sonucu getiremedi. 12 Eylül 1980’de 
genelkurmay başkanı Kenan Evren yönetimindeki ordu yönetimi 
tekrar devraldı. TBMM dağıtıldı ve sıkıyönetim ilan edildi. Partiler, 
sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri ve birlikleri yasaklandı, 
ceza mahkemeleri yetkisi askeri mahkemelere devredildi. Yasamayı 
Milli Güvenlik Kurulu üstlendi. Ordunun kaleme aldığı gayet belli 
olan anayasa metni 7 Kasım 1982’de, son derecede tartışmalı bir 
halk oylaması sonunda, büyük çoğunlukla (yüzde 91) kabul edildi. 
Bu anayasa – birçok değişikliğe rağmen – bugüne kadar yürürlükte-
dir. 

Sözkonusu anayasa, 1961 anayasasına kıyasla, ideolojik içeriği 
bir kat artırılmış, belirgin otoriter yönelişlere sahip bir karakter ta-
şır.15 Gerçi devlet organlarının düzenlenişi önce klasik hukuk devleti 

gittikçe çoğullaşmasıyla Senato ve Millet Meclisi'nde çoğunlukların 
birbirini dengelemesi durumu gittikçe daha sık ortaya çıkmaya 
başlamış, bu da 1960'lardaki politik ve ekonomik kriz dönemlerinde 
politikanın icraat yeterliğini büyük ölçüde kısıtlamıştı. Ayrıca yasama 
organı elbette daha bu aşamada bile, toplumsal barışın sürekli olarak 
bozulmasında özellikle, devletin gerek kültürel (etnik, dinsel), gerek 
sosyal ve ekonomik açıdan alabildiğine heterojen yapıdaki bir 
toplumdan haddinden fazla politik homojenlik istemesi sorunun da dile 
geldiğini dikkate almalıydı. Rumpf (1996), 71, 88. 

14  Rumpf (1996), 76. 
15  Buna uygun olarak, devlet biçiminin cumhuriyet olduğunu belirten 

Madde 1, cumhuriyetin kemalist ilkeleriyle ilgili Madde 2 ve »Türk 
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ilkelerine bağlı kalmaktaydı: En üst yasama organı gene, artık tek bir 
meclisten oluşan parlamentoydu (TBMM). Yasamaya bağımsızlık 
garanti ediliyor ve anayasa mahkemesine önemli bir rol tanını-
yordu.16 Fakat yürütmenin gücü de belirgin biçimde genişletilmek-
teydi: Bakanlar kuruluna yeni verilen (ve uygulamada sık sık kulla-
nılan) bir imkân parlamentonun kendisine kanun yoluyla kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesini öngörüyor ve devlet 
başkanına, özellikle ordu ve adaletle ilgili, önemli seçim ve atama 
hakları tanınıyordu. Yasamanın bağımsızlığı daha da zayıflatılarak 
adalet sisteminin en üst özyönetim kuruluşu olan Hakimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu sıkı biçimde yürütme organına bağlanıyordu. 
Bu anayasayla artık anlamlı bir biçimde üniversiteleri ve medya 
organlarını da kapsayan bütün idare sistemi yürütmenin gayet sıkı 
denetimi altına sokuluyordu. Millî Güvenlik Kurulu’nun konumu bir 
kat daha pekiştirilmekteydi.17 Temel haklar ve özgürlükler ideolojik 
gerekçelere dayandırılan pek çok kısıtlamaya tabi kılınıyor ve bu 
kapsamdaki cürümlere bakmak için Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kuruluyordu.18 Özetle, bu anayasa böylece devlet ile vatandaş arasın-
daki ilişkiyi nihaî olarak tersine çevirmekteydi. »Kutsal Türk devle-
tine« belirgin bir biçimde vatandaşların çıkarlarının üzerinde bir yer 
tanındı. Geniş kapsamlı düzenlemelerle devletin toplumun bütün 
kesimleri üzerinde, devlet mekanizmasının bir kere daha işlemez 

devleti ... bütündür,« diyen Madde 3’ün değiştirilemez maddeler 
olmaları öngörülmüştür. 

16  Bu mahkemeye gerek parlamento, gerek devlet başkanı (›soyut norm 
denetimi‹), gerekse tek tek somut durumlarda bir mahkeme 
başvurabilir (›somut norm denetimi‹). 

17  Kurul kararları artık bakanlar kurulu tarafından »öncelikli olarak« göz 
önüne alınacaktı (Madde 111) Üniversiteler ve medya kuruluşları, 
»devletin varlığını ve bağımsızlığını ...« (Madde 130, 133). Bu, siyasî 
partiler için de geçerliydi (Madde 68, 69). 

18  Madde 13: »Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.«  

 

                                                                                                        



 Kristina Kamp: AKP: Kuzu Postuna Bürünmüş Kurt mu, Bir Fırsat mı? 31 

duruma düşmesini önleyebileceği ölçüde denetim kurabilmesi sağ-
lanmak istendi. 

Geriye bakıldığında, bu noktada şu belirleme yapılabilir: Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, çokmilletli İslam devletinin karşıtı olarak, Batı 
yönelişli, içe dönük olarak homojen ve dışa dönük olarak bağımsız 
millî devlet olarak kuruluşunu belgeleyen 1924 anayasasından 
başlayarak, kimliksel bir gerilim alanı açılmış ve bu, devletin konso-
lidasyonunu güçleştirmiştir. Buna uygun olarak, hem 1961, hem 
1982 anayasası, hem de 70’lerin temel değişiklikler getiren reform-
ları sosyal ve politik bunalımdan kaynaklanmış, bunun için de önce-
likle had safhadaki düzen sorunlarını somut olarak çözmeyi hedef 
almışlardır. Anayasanın yapılış süreci istisnasız olarak ›yukarıdan‹ 
gerçekleşmiş, yani ideolojik ve toplumsal-yapısal olarak açık seçik 
belirlenebilecek, yasallık iddiasını cumhuriyet tarihinden aldığı ge-
rekçelerle savunan, küçük bir elit tarafından yönetilmiştir. Sonuç 
olarak, şimdiye kadarki bütün anayasalar, içerik bakımından, kesin 
biçimde kemalizmin normatif ilkelerine dayandırılmış ve bu arada 
paternalist (1961) ve giderek şiddetli otoriter (1928) özelliklerle 
donatılmışlardır. Bütün anayasalarda, demokratik ve katılımcı bir 
politikaya temel olacak meşru bir akit oluşturmaktan çok, normatif 
olarak belirlenmiş, kurumsal yönden entegre ve etkili biçimde çalı-
şan bir devlet mekanizması geliştirme ve bu mekanizmayı ayakta 
tutma hedefi ön planda bulunmaktadır.  

AB koşulları altında adım adım liberalleşme (1995-2004) 
Bu bakımdan, 90’lı yıllarda yavaş yavaş başlayan reform süreci 
Türkiye politikası için »iyi bir işaret« olarak değerlendirilir: 1995 
yılında partiler, dernekler ve sendikalarla ilgili düzenlemeler yeni-
lendi ve Başlangıç maddesinin ideolojik içeriği hafifletildi.19 2001 ve 
2004 yıllarında (yani ikincisi AKP’nin iktidara geçmesinden sonra) 

19  Başlangıç’ta 1980 askerî darbesinin zorunluluğunu ve haklılığını 
belirleyen maddeler ve ›kutsal Türk devleti‹ ifadesi kaldırıldı. Bundan 
başka, örneğin dernek kurmak kolaylaştırıldı (Madde 33), işçi ve 
işveren birliklerinin eylem alanı önemli ölçüde genişletildi (Madde 52) 
ve partilerin yasaklanması zorlaştırıldı (Madde 68, 69). 
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temel haklar alanında derinlere inen değişiklikler yapıldı ve ordunun 
politikayı etkileme olanağı belirgin biçimde kısıtlandı.20 1982 anaya-
sası metninin toplamının 1/3’ten fazlası bu reform çabaları sırasında 
tamamen değiştirildi; bu arada dikkat çekici olan, – hele, partilerin 
hiçbiri referanduma gitmeden anayasayı değiştirebilmek için parla-
mentoda gereken üçte iki çoğunluğa sahip olmadığına göre – re-
formların çeşitli parti grupları arasında yoğun pazarlıklar ve konsen-
süs arayışının bir ürünü olmasıdır. Böylece buanayasa değişikliği, 
Türkiye tarihinde ilk defa olarak, ›normal‹ şartlar altında ve demok-
ratik haklılığa sahip bir parlamento tarafından gerçekleştirildi. Bu 
arada gene de, 1982 anayasasının otoriter çekirdeği tamamen ortadan 
kaldırılamadı.21 

AKP’nin Haziran 2007’deki yeni anayasa girişimi 
22 Temmuz 2007’deki seçimlerden bir hayli daha kuvvetlenmiş 
olarak çıkan AKP’nin atılımı bu bağlamda önce gayet vaatkâr gö-
rünmekteydi:22 Temelden yeni, ›sivil bir anayasa‹, deniyordu, hukuk 

20  Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına ilişkin genel gerekçeler 
anayasadan çıkarıldı, temel içerik garantisi yeniden getirildi ve 
ölçülülük ilkesi kondu. Bununla ilgili olarak, örneğin Madde 13: 
»Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 
ancak kanunla sınırlanabilir. […].« İletişim, fikir ve toplantı 
özgürlüğüne ilişkin maddeler liberalleştirildi (Madde 22, 28, 30, 31, 
33, 34, 51) ve özel hayata müdahalede mahkeme denetimi 
güçlendirildi (Madde 19, 20, 21). Orduyla ilgili olarak, Millî Güvenlik 
Kurulu’nda sivil üyelerin sayısı artırıldı ve kurulun niteliğinin ›tavsiye 
kararları‹ vermeye ilişkin olduğu sarih biçimde vurgulandı (Madde 
118). Böylece, geçici 15. maddenin kaldırılmasıyla, ordu yönetiminde 
bir geçiş dönemi olan 1980 - 1983 yılları arasında getirilen kanunların 
anayasaya uygunluğunun denetlenmesine de izin verilmiş oldu. 
Nihayet, Devlet Güvenlik Mahkemeleri (Madde 143) ve ölüm cezası 
da kaldırıldı (Madde 15, Fıkra 2, Madde 17, 38). 

21  Özbudun (2009), 23. 
22  Bu seçimden önceki, devlet başkanı seçimiyle ilgili devlet krizi için 

krş. Rabia Karakaya Polat: »The 2007 Parliamentary Elections in 
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devleti ilkelerini güçlendirecektir.23 Başlangıçta AKP tarafından 
duyurulduğu üzere, hazırlanan taslak daha anayasa değişikliği tale-
biyle resmen parlamentoya sunulmadan önce, ayrıntılı bir tartışma 
için kamuoyu karşısına çıkarılacaktı. Fakat sözkonusu taslak yayın-
lanmadan kaldı. Tasarlanan değişikliklerin resmî olmayan bir dö-
kümü Eylül 2007 sonuna kadar internette dolaştı.24 
Buna göre taslak 1982 anayasasında gerçekten geniş kapsamlı deği-
şiklikler öngörüyordu: Başlangıç maddesinde temel haklar ve öz-
gürlükler, ayrıca, anayasanın öncelikle eşitlik ve çoğulculuk ilkele-
rine dayalı bir hukuk devletinin ayakta tutulması hedefi 
vurgulanmaktadır. İnsan haysiyeti kavramı eklenmiş ve korunması 
sarih olarak devletin görevlerinden sayılmıştır. Bu kapsamdaki temel 
hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına ilişkin genel gerekçeler birçok 
maddeden kaldırılmıştır.25 Din özgürlüğü ve eğitimle ilgili iki 

Turkey. Between Securitisation and Desecuritisation«, Parliamentary 
Affairs 62 (1/2008), 129-148. 

23  Bu arada, ›sivil anayasa‹ kavramı özellikle, yeni ›toplum 
sözleşmesinin‹ bütün toplumsal güçlerin oluşturacağı konsensüs 
ortamında ve halkın mümkün olan en büyük katılımıyla 
gerçekleştirileceği vaadini dile getiriyordu. Bu konuda, AKP'nin seçim 
programı için krş.: AKP, Beyanname (2007), 12, Yerel Yönetim 
Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) anasayfasında: 
www.yayed.org.tr/resimler/ekler/718499c1c8cef67_ek.doc, son 
görülüşü: 2 Nisan 2012. 

24  İnterneteteki bu anayasa taslağının orijinali tam metin olarak Türk 
haber portali BIAnet’in anasayfasında bulunuyor: 

  http://bianet.org/bianet/siyaset/101746-akpnin-anayasa-taslaginin-
tam-metni, son görülüşü: 12 Şubat 2012. En ayrıntılı ve muhtemelen 
en güvenilir İngilizce özet ise şurada: Zühtu Arslan, »Turkey's Bid for 
a New Constitution«, SETA Foundation for Political, Economical and 
Social Research, Policy Brief 1 (2007), 1-7. 

25  Bunun için, örneğin Madde 5’te »Türk milletinin bağımsızlığı ve 
birliği ... « devletin temel hedef ve ödevleri arasında sayılmaktan 
çıkarılmıştır. Temel haklar alanındaki diğer değişiklikler toplumsal 
olarak dezavantajlı gruplara ilişkin pozitif ayrımcılık kavramının 
getirilmesi, çocuk haklarına sarih biçimde yer verilmesi ve özel 

 

                                                                                                        

http://www.yayed.org.tr/resimler/ekler/718499c1c8cef67_ek.doc
http://bianet.org/bianet/siyaset/101746-akpnin-anayasa-taslaginin-tam-metni
http://bianet.org/bianet/siyaset/101746-akpnin-anayasa-taslaginin-tam-metni


34 Pera-Blätter 23  
 
maddedeki değişikliklerle üniversitelerdeki başörtüsü yasağının 
kaldırılması amaçlanmakta, din dersi zorunlu ders olmaktan çıkarıl-
makta ve Kürtçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesi imkânı getiril-
mektedir.26 Cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlanmıştır.27 Adaletle 
ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üyehlerinin seçimi yöntemiyle ilgili, örneğin bu üyelerin 
birkaçının parlamento tarafından seçilmesini öngören önemli deği-
şiklikler vardır. Anayasa Mahkemesi’nin yetkileri genişletilerek 
kanunların uluslararası insan hakları düzenlemeleriyle uyuşmazlık 
halinde iptal edebilmesi sağlanmaktadır. Nihayet, partilerin yasak-
lanması zorlaştırılmakta, askerî mahkeme kararlarının sivil mahke-
melerce denetlenmesi imkânı yaratılmaktadır. 

Özet olarak, tasarının bu bakımdan, 1982 anayasasıyla karşılaştı-
rıldığında nisbeten liberal ve ilerici olduğu söylenebilir. Eski metin-
den çok daha az ideolojik göndermeler içermektedir. Gene de seküler 

hayatla kişisel bilgilerin daha iyi korunmasıyla ilgilidir (Madde 10, 20, 
41). 

26  Bunun için Madde 24’e devletin eğitim ve öğretim alanında, anne-
babaların dinî ve felsefî kanaatlerine saygı göstermesi yükümlülüğü 
eklenmiştir. Madde 42’deki »Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve 
öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak 
okutulamaz ve öğretilemez,« ifadesine şu cümle eklenmiştir: »Eğitim 
ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille 
eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla 
düzenlenir.« Ayrıca, kıyafetinden ötürü kimsenin üniversiteye 
devamının engellenemeyeceğini sarih olarak belirten bir fıkra 
eklenmiştir. Taslağı eleştirenler tam da bu değişiklikleri AKP’nin 
Atatürk ilkelerini ve sekülarizmi delme amacında olduğunun bellibaşlı 
göstergeleri olarak değerlendirmiştir. 

27  Bu özellikle, 2007’deki anayasa değişikliğinin öngördüğü üzere 
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle bir ölçüde başkanlık 
sistemine yaklaşan devlet yapısının tekrar tam parlamenter yapıya 
dönüştürülmesi çabasının sonucudur. Peri Uran, »Turkey’s Hasty 
Constitutional Amendment Devoid of Rational Basis. From a Political 
Crisis to a Governmental System Change«, Journal of Politics and 
Law 3 (1/2011), 2-10.  
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devlet ilkeleri ve kemalizme ilke olarak bağlılık, özellikle 1982 ana-
yasasının değiştirilemez nitelikteki üç maddesi aynen korunarak, açık 
seçik biçimde ayakta tutulmaktadır. Bu yönüyle tasarı, Arato’ya 
göre, gerçi kurumsal açıdan bakıldığında »çığır açıcı« olarak değer-
lendirilemez, ne var ki, çeşitli toplumsal kamplar arasında oldukça 
başarılı bir uzlaşma içermektedir ve onun için »bütün olarak bakıldı-
ğında oldukça kabul edilebilir« bir niteliktedir.28 

Buna karşılık AKP’nin yöntemi, yani yeni anayasa çalışmalarının 
kamuoyu büyük ölçüde dışarıda bırakılarak yapılması, her yönden 
eleştirilere uğradı. Özbudun’a göre, projenin devam ettirilmesine 
engel olan unsur herhalde özellikle AKP’deki »dahilî fikir ayrılık-
ları« olmuştu. 

Bundan sonra Anayasa konusu politik gündemden kayboldu, ta ki 
başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ocak 2008’de, İspanya’ya yaptığı 
bir resmî gezide, hiç beklenmedik bir şekilde, üniversitelerde başör-
tüsü giymeyi tekrar mümkün kılabilmek amacıyla anayasada »tek 
cümlelik bir değişiklik« yapılacağı haberini verene kadar.29 AKP 
hemen iki hafta sonra, Türk toplumunda uzun zamandan beri en çok 

28  Andrew Arato, »The Constitutional Reform Proposal of the Turkish 
Government. The Return of Majority Imposition«, Constellations 17 
(2/2010), 345-350. 

29  Bunun üzerine yapılan reform gerçi bir değilse de, sadece iki 
cümleden oluşuyordu: Madde 10, Fıkra 4’e (kanun önünde eşitlik) 
yarım cümle eklenmiştir (italik): „Devlet organları ve idare makamları 
bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar.“ Böylece, başörtülü kadınların üniversite dışında 
bırakılmasını gerektiren bir kanunun eşitlik ilkesine aykırı düşeceği 
belirtilmiştir. Madde 42’de (Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi) Fıkra 
7’ye şu ifade eklenmiştir: »Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından 
yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir 
ve düzenlenir.« Bu durumda, başörtülü kadınların üniversiteye girmesi 
ancak başörtüsü kullanılmasını doğrudan doğruya yasaklayan bir 
kanun yoluyla engellenebilir, ki bu da Madde 10, Fıkra 4’ün ihlali 
olacaktır. Christian Rumpf, »Constitutional Developments in Turkey. 
An Overview from Past to Present«, ZEI-EU-Turkey-Monitor 1 
(2008), 1-8.  
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kutuplaşmalara yol açan bu konuyla ilgili bir anayasa değişikliğini 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarının desteğiyle parlamentodan 
geçirmeyi başardı. 

Reform genel olarak, demokrasi açısından kaçırılmış büyük bir 
fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bir taraftan, değişikliğin kapsamı 
belirsizdi: Örneğin yeni kanunun sadece kadın öğrencileri mi, yoksa 
kadın öğretmenler, profesörler ve diğer memurları da mı kapsadığı 
yanlış anlamalara konu olmaktaydı. Sadece baş örtüsünü mü, yoksa 
başka dinî simgeleri, örneğin Yahudi kippasını veya Hristiyan haçını 
da mı kapsıyordu? Ayrıca, anayasa değişikliğinin, yasağın hemen 
kaldırılması için yeterli olup olmadığı, yoksa bu amaçla önce, uygu-
lamayı düzenleyen başka bir kanunda değişikliğin mi gerektiği belli 
değildi. Bu durumda reform her şeyden önce iktidarda bulunan parti-
nin çıkarlarına hizmet edecekti, ki bu parti de, belirsiz bir süre için, 
AKP idi. Öte yandan, büyük eleştiri toplayan bir konu da gene ana-
yasa değişikliğinde izlenen yöntem oluyordu. Bu bağlamda özellikle 
Benhabib reformun baş örtüsü yasağının kaldırılmasının çok ötesine 
uzanan sonuçları olduğuna işaret eder: örneğin, maddenin ilk biçimi 
Türk devletinin tam da, Türkiye’deki demokratlaşma sürecini bugüne 
kadar boşa çıkaran »militanca homojenlik iddiasını« yansıtmaktadır. 
Fakat ayaküzeri hazırlanmış bu reformun kararsız niteliği bu iddiaya 
hiç dokunmamaktadır. Bunun yerine, reformla azınlık hakları ve 
toplumsal çoğulculuk gibi konular da kamuoyunda tartışmaya açma 
imkânı (ki acilen zorunlu görülmektedir) AKP’nin aceleci tavrı yü-
zünden daha başından – ve münhasıran AKP’nin çıkarına uygun 
olmak üzere – ıskalanmıştır.30 Mahkeme Haziran 2008’de, CHP’nin 

30  »Türkiye dindar olan ve olmayan Müslümanlar arasındaki ayrımın 
Türk toplumu içindeki birçok farklılık ve ayrımlaşmadan sadece bir 
tanesi, hem de kesinlikle en belirleyici olmayanı olduğunun farkına 
varma fırsatını kaçırdı Aslında bu fırsattan bütün anayasa 
değişikliğinin daha geniş bir azınlık hakları bağlamına oturtulması 
yolunda faydalanılabilir ve böylece, yeni bir kamuoyu ve gerçekten 
çoğulcu bir toplum için gereken yeni bir politik kimlik yaratılması 
yolunda bir adım daha atılmış olurdu.« Seyla Benhabib, »Turkey's 
Constitutional Zigzags«, Dissent 56 (1/2009), 25-28, 27. 
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başvurusuna uygun olarak, alabildiğine tartışmalı bir karar verdi ve 
reform iptal edildi.31 

İkinci girişim: Eylül 2010’daki anayasa reformu 
Bundan sonra, AKP’nin Ocak 2010’da hemen aynı yıl içinde geniş 
kapsamlı bir anayasa reformu yapacağını açıklaması birçokları için 
oldukça şaşırtıcı oldu. AKP 2007’de toplanmış olan anayasa komis-
yonu ile yapılan ve kısa süren danışmalardan sonra, hemen 22 Mart 
2010’da 24 maddeden oluşan reform paketini tamamlanmış olarak 
ortaya koydu.32 Bu paket, temel haklarla33 ve askerî yargıyla34 ilgili 
ve üzerinde nisbeten tartışmasız birleşilen bir dizi değişikliğin yanı 
sıra, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku-

31  Başörtüsü yasağı aradan geçen zaman içinde fiilen kaldırılmış 
sayılabilir, çünkü bütün önemli merciler (rektörler, YÖK, polis, 
savcılık) uygulamaya müsamaha gösteriyor ve cezaî kovuşturma 
yapılmıyor. Bunun için, hükümet tarafından bu yönde gayriresmî 
talimatların verilmiş olduğu tahmin edilebilir. Bu durum baskı olarak 
eleştiriliyor ve hükümeti eleştiren seslerin tek tek etki altında 
bırakıldığı veya susturulduğu yolunda bir kanıt olarak öne sürülüyor. 

32  Senem Aydın Düzgit, »Constitutional Referendum in Turkey: What 
next?«, CEPS Commentary 23 (2009), 1-3; Selin Bölme ve Taha 
Özhan, »Constitutional Referendum in Turkey«, SETA Foundation for 
Political, Economic and Social Research Policy Brief 47 (2009), 1-32; 
Serap Yazıcı (yay.), A Judicial Conundrum. Opinions and 
Recommendations on Constitutional Reform in Turkey (İstanbul 2010). 

33  Örneğin: Toplumsal dezavantaj durumundaki gruplara ilişkin olarak 
pozitif ayrımcılık ilkesinin getirilmesi (Madde 10), kişisel verilerin 
korunmasında düzeltmeler (Madde 22), çocukların ve ailelerin 
özellikle korunacağının anayasa hükmü haline getirilmesi (Madde 41), 
çalışma haklarının genişletilmesi (Madde 51, 52, 54, 128), bir Kamu 
Denetçiliği Kurumu (ombudsmanlık) oluşturulması (Madde 74), bir 
Ekonomik ve Sosyal Konsey oluşturulması (Madde 166). 

34  Yapılan eklemeler askerî mahkeme kararların sivil mahkemelerce 
denetlenmesiyle ilgili olarak öngörülmüştü (Madde 125, 145, 156). 
Ayrıca, geçici 15. maddenin iptaliyle 1980 darbesinden sorumlu 
olanların affı kaldırılıyordu. 
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rulu’nun kapsamlı olarak yeniden düzenlenmesini ve parti yasaklama 
mekanizmasının temel bir reformdan geçirilmesini öngörüyordu.35 

Değişiklikleri destekleyenler bunların, yargının demokratlaşması 
yönünde önemli bir adım olduğunu savunuyor ve her şeyden önce 
Avrupa anayasalarıyla büyük ölçüde uyum sağlanmakta olduğuna 
işaret ediyorlardı. Eleştirenler ise, tasarlanan reformun Türkiye’nin 
özel şartları, yani iktidar partisiyle Anayasa Mahkemesi arasında 
uzun zamandır sürmekte olan güç mücadelesi göz önüne alındığında, 
çok başka sonuçlara da yol açabileceğini ve her şeyden önce 
AKP'nin kendi iktidar konumunu sağlama bağlamaya yarayabilece-
ğini ileri sürüyordu. Anayasa Mahkemesi’nin ve Yüksek Kurul’un 
öngörülen yeni bileşimi – parlamentoda halihazırdaki çoğunluk den-
gesi artı iktidar partisinin elinde olan cumhurbaşkanlığı makamı 
temsilcisi sayesinde – en geç bir sonraki seçim döneminde her iki 
organın neredeyse tamamen AKP’nin öngördüğü üyelerden oluşma-
sını sağlayacaktı. Böylece, gelecekte parlamentonun kararlaştıracağı 
bir anayasa değişikliğinin bu mahkeme tarafından geri çevrilebilmesi 
nisbeten ihtimal dışı kalacak, ayrıca buna parti yasaklama yöntemi 
için gereken 3/5 çoğunluğun 2/3’e çıkarılması da eklenince, AKP’nin 
yasaklanması imkânı da nihaî olarak ortadan kaldırılmış olacaktı.36 

35  Somut olarak şunlar öngörülmüştü: Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
sayısının 11’den 17’ye çıkarılması, bunlardan üçünün parlamento, 
14’ünün cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi. Yüksek Kurul 
üyelerinin sayısı 7’den 22’ye çıkarılıyordu. Bu kurul disiplin 
kovuşturması yapma yetkisini elde ediyor ve bu kovuşturmalar için 
adalet bakanının onayı şartı getiriliyordu. İki durumda da, üyeliklere 
getirilecek kişilerin seçilişinde değişiklikler yapılıyor, bu arada, 
önerilen üyelerin hangi kökenlerden geleceği ayrı ayrı belirleniyordu 
(Madde 147, 159). Şimdiye kadar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sade 
bir başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından yürütülen parti 
yasaklama sürecinin önüne şimdi, ilk adım olarak, parlamentoda grubu 
olan bütün partilere mensup ikişer milletvekilinden oluşan bir meclis 
komisyonu kararı zorunluluğu getiriliyordu (Madde 68, 69). 

36  Arato (2010), 347: »What may be good and fair in one democratic 
setting may be unfair and authoritarian in another.« 
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Arato reformun bu bakımdan, tahmin edilen bir »iki aşamalı strateji« 
yolunda ilk adım olduğunu ve devamında, yani mahkemenin bir 
sonraki seçim döneminde yeniden oluşturulmasıyla, artık büyük 
ölçüde engelsiz olarak çalışan AKP’den bir dizi yeni anayasa deği-
şikliği önergesinin beklenebileceğini belirterek insan hakları ve ordu 
konularında pekâlâ olumlu olarak değerlendirilebilecek değişiklikleri 
de sonuç olarak sadece bir »vitrin süslemesi«, yani AKP’nin halk 
oylamasında çeşitli seçmen çevrelerini kazanma aracı olarak görür. 

Kesin olarak ciddiye alınması gereken bu içeriksel çekincelerin 
yanında, AKP’nin yöntemi bu durumda da eleştirilere konu olmuştur. 
Tasarı gene, AKP zirvesiyle kurul arasında yapılan özel ve büyük 
ölçüde gizli tutulan danışmaların ürünüdür. Değişiklik önerilerinin 
geniş bir kamuoyu zemininde tartışılması hem bu yoldan, hem de 
ayrıca sürecin gene, dikkat çekici biçimde kısa tutulmasıyla daha 
baştan önlenmiştir. AKP parlamentoda da konsensüs sağlama girişi-
minde bulunmamıştır. Aslında hiç değilse iki muhalefet partisi, hem 
kemalist CHP, hem de Kürt kökenli Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) belli şartlar altında AKP’ye destek vermeyi önermişlerdi. 
Fakat AKP bu önerilere cevap vermedi ve değişiklikleri gene büyük 
ölçüde yalnız başına gerçekleştirdi.37 
Sonuç olarak, CHP reforma karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 
Mahkeme 7 Temmuz 2010 tarihli kararıyla taslağı gerçi özünde 
onayladı, fakat Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek 

37  Türk hukuku anayasa değişikliği için iki alternatif yöntem öngörür: 
Önerilen değişiklik parlamentoda milletvekillerinin üçte iki 
çoğunluğunun oylarıyla (550’de 367) kabul edilirse cumhurbaşkanının 
imzalamasıyla yürürlüğe girer. Taslak üçte ikiden az, ama beşte üçten 
çok (330) oy çokluğuyla kabul edilirse cumhurbaşkanı bakımından bir 
referandum konusu yapılabilir ve bu durumda kullanılan oyların 
yarısının kabulüyle yürürlüğe girer (1982 anayasası, Madde 175). Bu 
durumda parti yasaklama süreci konusunda tasarlanan değişiklikler 
referanduma götürülebilmeleri için gereken parlamento çoğunluğunu 
elde edememiştir. 
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Kurulu için öngörülen seçim biçimini bir kere daha değiştirdi.38 Parti 
yasaklama sürecindeki değişikliğin anayasa paketinden çıkarılması 
olgusuyla birlikte, reformun AKP yol açtığı güç büyümesi, tam 
Arato’nun algıladığı ölçüde dramatik olmadı.39 

Bu durumda geriye kalan, AKP’nin başlangıçta reformların ar-
dında gizli niyetlerinin olduğu yolunda genel bir şüphenin yanı sıra, 
temel bir demokrasi eksikliği suçlaması olmaktadır. Meier ve 
Berktaş’ın belirttiği gibi, en son geniş kapsamlı anayasa değişiklikle-
riyle bir kere daha, geniş bir toplumsal zemin üzerinde, yani partile-
rüstü bir konsensüs içinde ve sivil toplumun dahil edilmesiyle, 
1982’den kalma askerî anayasaya sonul bir karşı uç oluşturacak, 
tamamen yeni ve ›sivil bir anayasa‹ ortaya koyma fırsatı kaçırılmış-
tır. Bunun yerine, Türkiye’ye aylar boyunca tek tek maddeler ve 
ifadelerle ilgili tartışma hakim olmuş, her iki tarafta da güvensizlik 
ağır basmış ve böylece bu reform da kemalistlerle yükselme arayışı 
içinde olan yeni elitler arasında yıllardan beri sürmekte olan iktidar 
mücadelesinin bir unsuru olup çıkmıştır.40 

Türkiye’nin vatandaşları: kazananlar mı, kaybedenler mi? 
Ama gene de, politik açıdan entegre bir toplumun temel, normatif ön 
şartının işleyen bir kamuoyu olduğu kriterine tutarlı bir biçimde bağlı 
kalındığında, bu kutuplaşma görüntülerinin de olumlu bir tarafı ol-
duğu söylenebilir. İster AKP’nin böyle bir niyeti bulunmuş olsun, 
ister olmasın, Türkiye vatandaşları başlatılmış olan anayasa sürecini 
kendi çıkarlarını dile getirme vesilesi olarak görmektedir. Daha 
Haziran 2007’de kamuoyu karşısına çıkan ilk anayasa taslağı sivil 

38  Bu arada çeşitli kurumlardan gelen adayların aday gösterilmeleri 
süreci değiştiriliyor, kurumun seçilme hakkı olan her aday başına 
sadece bir oy kullanılmasını öngören kısıtlama kaldırılıyor ve 
cumhurbaşkanının seçme hakkı hukukî kurumlar ve avukatlarla 
sınırlandırılıyordu. 

39  Bu paket 12 Eylül 2010'da referandum yoluyla, kullanılan oyların 
yüzde 58’ini alarak kabul edildi. 

40  Michael Meier ve Aylin Berktaş, »Die Verfassungsreform 2010«, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Fokus Türkei 17 (2010) 1-25, 2. 
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toplum içinde belirgin bir yankı yaratmıştır.41 Tartışmanın bunu 
izleyen iki yılı içinde bu ilk tepkiler dikkate değer bir vatandaş hare-
ketine dönüştü. Bu hareket son iki, üç yıl içinde kurulan yüzlerce 
inisiyatif ve örgüt tarafından sürdürülüyor. Başını çekenler arasında 
bilimciler, avukatlar ve gazeteciler var, destekleyenler içinde ise 
üniversite öğrencileri olduğu kadar ev kadınları ve işçiler de bulunu-
yor. Solcuları ve liberalleri olduğu gibi, Atatürkçüleri ve başörtülü 
kadınları da kapsayan bu hareket özellikle, en farklı çevrelerden ve 
değişik politik kamplardan insanları bir araya getirdiği ve böylece 
eskiden kalma ›kemalist – AKP taraftarı‹ bölünmesini aştığı gerçeği 
ile dikkati çekiyor. Bu gelişmenin Türkiye politikası için önemli bir 
yenilik olduğu muhakkak göz önüne alınmalıdır. Temelinde ise, 
sözkonusu hareket için içeriklerden çok politik karar verme edimine 
ilişkin demokratik süreçlerin olduğu söylenebilir. Bir »sese sahip« 
olduğunu, üstelik tek bir sese değil, birçok farklı sese sahip olduğunu 
vurgulayan hareketin ön planında vatandaşların yeni, ›sivil‹ anayasa 
çalışmasına layıkıyla katılabilme hakları bulunuyor. Böylece bütün 
ülkede yürüyüşler ve basın konferansları yapılmakta, internet fo-
rumları açılmakta, kamuya açık etkinlikler düzenleniyor. Anayasayla 
ilgili, alabildiğine farklı görüşler ifadesini bulabiliyor. Bu platform-
lara getirilen katkılar ve tartışmalar etkinlikleri düzenleyenler tara-
fından derleniyor, düzenleniyor ve Ankara’ya iletiliyor. 

Gerçi bu sürece bu bağlamda ancak kısmen değinmek mümkün-
dür, fakat şunu iddia etmek isterim ki, Türk kamuoyu son yıllarda 
gelişerek dinamizmi belirgin bir biçimde artan, içinde vatandaşların 
kamusal iletişime ve kollektif eyleme teşvik edildiği ve kollektif 
kimliklerin gittikçe daha tabusuz, daha esnek ve yeni stratejiler üze-
rinden yeni baştan tartışıldığı bir kamusal söylem alanına dönüş-
müştür Şu bir olgudur ki, son yıllarda halkın en azından bazı kesim-
lerinde yeni bir tür demokrasi anlayışı oluşmuş görünmektedir. Yeni 

41  Birçok sivil toplum kuruluşu, bunlar arasında örneğin güçlü bir işveren 
kuruluşu olan TÜSİAD ve sendikalar konfederasyonu DİSK kendi 
reform önerileri, eleştirileri ve hatta komple anayasa taslaklarıyla bu 
sürece katıldı. Meier/ Berktaş (2010), 3. 
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bir politik kültürün tikel çıkarların ötesinde, demokratik sürecin 
genel ön koşullarını da göz önünde tutan ve her vatandaşın, her gö-
rüşün katılım hakkına dayanan yeni bir politik kültürün gelişmeye 
başladığı izlenmektedir. AKP’nin başlattığı anayasa tartışması buna 
muhakkak canalıcı bir katkıda bulunmuştur. Ne var ki parti bu ge-
lişmenin kendi eseri olduğunu herhalde pek söyleyebilecek gibi de-
ğildir. Partinin vatandaşa daha çok yakınlık ve katılımcılık sağlama 
ve reformları bütün toplumsal güçlerin konsesüsüne dayanarak ger-
çekleştirme vaadini – yukarıda gösterildiği gibi – yerine getirmediği 
aşikârdır. Elbette, en aktif kamuoyunun sesinin bile, devletçe gerek-
tiği gibi dinlenmediği, hatta bastırıldığı zaman bir sonuca ulaşmadığı 
dikkate alınmalıdır.  

Gerçekten, bu bağlamda dikkat edilmesi gereken gelişmeler, AKP 
yönetimi sırasında sansürün çoğaldığı ve hükümeti eleştiren seslerin 
bastırıldığı yolundaki suçlamaları destekler görünüyor. Örneğin son 
yıllarda siyasî hükümlülerin sayısı kuvvetle artmıştır. Resmî ma-
kamlar, özellikle Kürt yeraltı örgütü olan Kürdistan Topluluklar 
Birliği’ne (KCK) karşı yürütülen operasyonlar çerçevesinde tutukla-
nıp yargılanarak terorizm suçlamasıyla hapiste olduğunu iddia ettiği 
4000 kişi bulunduğunu belirtirken,42 sivil toplum örgütleri başka bir 
tablo çizmektedir. Örneğin »Demokrasi Parmaklıklar Ardında« kam-
panyasının verdiği sayılara göre, sadece 2009 yerel seçimlerinden bu 
yana politik sebeplerle tutuklanmış 6300 kişi olduğunu, bunlar ara-
sında altı parlamenter, 17 belediye başkanı, 42 avukat, 110 gazeteci 
ve 1023 reşit olmayan kişi bulunmaktadır. Bu arada özellikle Kürtle-
rin, fakat ayrıca solcuların ve insan hakları aktivistlerinin bulunduğu 
belirtiliyor.43 Bunlara çok sayıda, yasaklanan dernek ve örgütler, 

42  Bu konuda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğü’nün ağ sayfasına bakınız:  
http://www.cte.adalet.gov.tr/istatistikler/yillar5.asp, son görülüşü: 17 
Ağustos 2012.  

43  Bu sayılar adalet bakanı Sadullah Ergin’in parlamentoda 19 Şubat 
2012’de verilen bir soru önergesine verdiği cevaptan alıntılanmış ve 
arka plan bilgisiyle donatılarak »Demokrasi Parmaklıklar Ardında« 
kampanyasının Alman Steiger Awards 2012 ödülünün 17 Mart 
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sansüre uğrayan medya kuruluşları ve kapatılan internet sayfaları 
eklenmektedir. Her ne kadar bu eğilimlerin – büyük ölçüde farkına 
varılmadan, kamuoyundan gizli biçimde ortaya çıktıkları için – ay-
rıntılı biçimde ve bütünlüğü içinde, sistematik olarak ele alınmaları 
nisbeten zor ise de, Türkiye’de düşünce özgürlüğünün ve demokrat-
laşmanın hem günümüzdeki, hem gelecekteki durumu sözkonusu 
olduğunda, bir gelişme olarak kesinlikle gözden uzak tutulmamaları 
gerekmektedir. 

Bu arada, parlamento başkanı Cemil Çiçek yönetiminde, parla-
mento bünyesinde partilerüstü düzeyde yeni bir anayasa reformu 
süreci başlamış bulunuyor. AKP parti yönetimi bir kere daha konsen-
süs arayışı içinde bulunduğunu vurgulamakta. Bu yeni girişimi de-
ğerlendirmek için zaman henüz çok erken. Gene de, göründüğü ka-
darıyla, AKP çağırdığı ruhlardan (demokratlaşma söyleminden) 
kolay kolay kurtulacağa benzemiyor. 2012 başında hükümetin önde 
gelen üyeleri yeni anayasaya ilişkin platformunun ilk etkinliklerine 
katılmış bulunuyor. 

2012'de Türk başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmesi vesilesiyle 
yayınlandığı bir basın bülteninde yer almıştır. Bu basın açıklaması 
kampanyanın ağ sayfasında bulunmaktadır:  
http://demokratiehintergittern.blogsport.de/termine , son görülüşü: 17 
Ağustos 2012. 

 

 

                                                                                                        



 

Charlotte Joppien  

Belediye Başkanları İktidara!  

AKP’nin yerel politika kanunları üzerine 

AKP on yılı aşkın bir zamandır Türkiye’de iktidarın tartışmasız sa-
hibi. Bu süre birçok yorumcu tarafından ülkenin tarihinde önemli bir 
kopuş dönemi olarak değerlendiriliyor. Gerçekten, dış politika yöne-
lişi veya AB ilişkileri, etnik ve dinî azınlıklar, ordunun devlet için-
deki rolü veya ülkenin ekonomik durumu bakımlarından pek çok şey 
değişmiş bulunuyor. AKP döneminde yerel politika reformları ise – 
üstelik bu arada halkın % 75’e yakın bir kısmının şehirsel yapılarda 
yaşıyor olmasına rağmen,1 basının ve bilimin pek dikkatini 
yöneltmediği bir alan olarak kalmakta. Bu makale sözkonusu eksik-
liğe yönelerek AKP’nin 2002 ile 2010 arasında hangi önemli yerel 
kanunları çıkardığını sorgulamakta. Bu arada kanunların uygulamaya 
dönüştürülmesi ve yerel ve ulusal politika arasındaki ilişki de göz 
önünde bulunduruluyor. Makale Türkiye’de yerel politika düzeyleri-
nin kısaca tanıtılmasıyla başlıyor ve ardından tek tek düzeylerin 
doğuşu ve işleyişini tarihî açıdan bir genel bakışla daha ayrıntılı 
biçimde açıklamaya yöneliyor. Bunu izleyen bölümde, AKP’nin 
iktidara geçmesinden bu yana verilen önemli yerel politika kararları 
analiz ediliyor ve bunların hangi uzun vadeli, yapısal değişiklikleri 
getirdiği gösteriliyor.  

Temelini anayasanın 123. ve 127. maddelerinin oluşturduğu yerel 
yönetim ve idare organizasyon yönünden üç düzeye ayrılabilir: il, 
belediye ve köy.  

Toplam 81 il eğitim, sağlık ve altyapı açısından geniş kapsamlı 
yetkilere sahiptir. İl özel idarelerinin ne ölçüde yerel yönetim olarak 

1  Türkiye’de şehirleşme 1945’te % 18,3’ten 2010 yılında % 75’e 
yükseldi. Demir Kemal ve Suat Çabuk, »Türkiye’de metropoliten 
kentlerin nüfus gelişimi«, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 28  
Yıl: 2010/1, http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_28/11.pdf, son 
görülüşü: 19.07.2012.   
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görülebileceği tartışmalıdır, çünkü bunlar biçimsel olarak merkezî 
hükümetin birer idarî organıdır. Vali de doğrudan doğruya halk tara-
fından seçilmeyip hükümetçe atanmaktadır.2 Öte yandan il özel 
idareleri, altyapı, su ve telefon şebekesi kurma, okul ve sağlık ku-
rumları oluşturma veya pazarların vs. organizasyonu gibi görevleri 
dolayısıyla, yönetim birimleri olmaktan çok safi idarî birimler ol-
dukları izlenimini uyandırmaktadır.3  

İkinci düzeyde, en az 5.000 nüfusa sahip şehirler (belediye) bulu-
nur.4 Yönetim işleri belediye başkanı, belediye encümeni ve belediye 
meclisince yürütülür. Bunlar yerel seçimlerde çoğunluğu oluşturan 
parti tarafından belirlenir; yerel düzeyde koalisyon mümkün değildir. 
Belediye politikaları bakımından özel bir düzeyi 1984’te kurulan 
büyükşehir belediyesi oluşturmaktadır, ki bu birimin işlevleri tarihsel 
inceleme bölümünde daha ayrıntılı olarak inceleniyor.5  

Yerel yönetimlerin en alt düzeyi olan köy, organizasyon ve ma-
liye bakımlarından büyük ölçüde il yönetimlerine bağımlıdır.6 Köy 
yönetiminin başında bulunan muhtar bir ihtiyar heyetiyle birlikte 
karar merciidir. Fakat bunların yetkileri köy sakinlerinin küçük malî 
katkılarla (salma) ve emeklerini birleştirerek (imece) gerçekleştire-
bilecekleri küçük projelerle sınırlıdır. Daha kapsamlı ödevleri daha 

2  İl özel idareleri bir meclis, sürekli bir encümen ve validen oluşur. 
Bunlardan ilk ikisi danışma organlarıdır, valiyse yürütme organını 
oluşturur. Meclis üyeleri bir temsilcilik sistemi uyarınca seçilir. Metin 
Heper, »Local Government in Turkey. With Special Reference to 
Metropolitan Municipalities«, Joachim Jens Hesse (yay.), Local 
Government and Urban Affairs in International Perspective. Analyses 
of Twenty Western Industrialised Countries (Baden-Baden 1991), 579-
600, 583.  

3  Heper (1991), 584.  
4  2005 yılındaki kanun değişikliğine kadar 2.000 nüfus yeterliydi.  
5  3030 Sayılı kanun, 1984. Bu statü için ön şart, en az 750.00 nüfustur. 

Günümüzde Türkiye’de 16 büyükşehir belediyesi bulunuyor (Adana, 
Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun).  

6  442 Sayılı Kanun, 1924. En az 150 nüfusa sahip yerleşimler köy 
olarak tanımlanır.  
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şimdiden iller üstlenmektedir ve Türkiye'de de ilerlemekte olan şe-
hirleşme sürecinde köy düzeyinin günün birinde tamamen ortadan 
kalkacağı tahmin edilebilir.  

Sözü edilen bütün organların ortak yönü, malî donanımlarının 
yetersiz olmasıdır ki, bunun sonucu olarak, hukuken belirlenmiş olan 
bazı yeterlikler malî araçların eksikliği yüzünden kullanılamamakta-
dır. Ne var ki, malî açıdan büyük farklar sözkonusudur.7 İkinci bir 
sorun, yetki dağılımının berrak olmaması veya tek tek düzeylerde 
ikili dağılımın sözkonusu olmasıdır. Bunun sonucu olarak bazı, özel-
likle masraf yoğun görevler (örneğin sağlık) yeterince yerine getiril-
memekte, başka görevler ise (örneğin yeşillendirme) paralel olarak 
her düzeyde yapılmaktadır. Gerek yetersiz malî durum, gerek yetki 
kesişmeleri yerel yönetimler tarihinin birer sonucudur. Yerel yöne-
time ilişkin yeni düzenlemeleri ve yetki genişletme önlemleri bağla-
mındaki politik çıkarlar aşağıdaki tarihî genel bakışla açıklık kazana-
caktır.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel örgütlemenin başlangıcı 
İlk belediye 1857’de, İstanbul'un Beyoğlu-Galata semtinde kuruldu 
ve sonradan kurum olarak bütün Osmanlı İmparatorluğu arazisinde 

7  Bir karşılaştırma yapıldığında, köylerin en kötü durumda olduğu 
görülür. Köyde malî kaynaklar şunlardır: salma (köy sakinlerinden 
toplanan para), arazi kira gelirleri, krediler ve illerin köy düzeyindeki 
projelere akan dolaylı finansman. İller ulusal vergi gelirlerinin % 
1,15’ini, kira ve satış gelirleri, yatırımlar, hizmet gelirleri ve hükümet 
kredileri elde eder. Büyükşehir belediyeleri kendi illerinin toplam 
vergi gelirlerinin % 5’ini, otopark ücretlerinin % 30’unu, at yarışı 
vergilerinin % 50’sini, kira/satış/yatırım gelirleri elde eder, bundan 
başka ulusal ve uluslararası ortamda kredi alabilirler. Belediyeler 
ulusal vergi gelirlerinin % 2,85’ini elde eder ve gerek ulusal, gerek 
uluslararası ortamda kredi alabilirler. Bundan başka, imara açılan 
arsaların sahiplerinden ek ödemeler talep edebilirler. Ayrıca belediye 
hizmetleri için ücret alabilir ve belirli vergileri toplayabilirler 
(mezbaha vergisi, yangın sigortası vergisi vs). Ne var ki bu vergiler 
sabittir ve sadece 1992’de ve 2004’te uyarlanmıştır: günümüzde vergi 
toplama harcamaları sağlanan gelirden yüksektir.  
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uygulandı.8 Belediyelerin Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı vilayetle-
rinde kuruluşunun aksine, bu yönetim sisteminin İstanbul’un başka 
semtlerine de uygulanması girişimi başarılı olamadı.9 Buna ek ola-
rak, belediye sisteminin başlangıçta bütün ülkeyi kapsayacak bi-
çimde değil, tek tek uygulamalar biçiminde getirildiğini belirtmek 
gerekir. Daha Osmanlı İmparatorluğu için bile karakteristik olan 
husus, kurumlaşmış yerel otoritelerin, örneğin Avrupa’daki gibi bir 
aristokrasinin bulunmayışıydı. Onun için, belediye sisteminin getiri-
lişi sarayın o güne kadar nisbeten özyönetim altında bulunan yerel 
birimler üzerinde etkisini güçlendirme çabası olarak okunabilir.10 

8  İlk belediyelerin kuruluşu yüksek reform mercii olan Maclis Ali lil-
Tanzimat’ın 1854 yılında aldığı, bir şehir encümeni kurma kararına 
dayanır. Bu reform meclisinin üyelerinin büyük çoğunluğu azınlıklara 
mensuptu (Fransızlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler), sadece birkaçı 
Müslüman Türktü. Komisyon Avrupa’da şehir organizasyonu üzerine 
bir rapor sunmak ve Osmanlı ülkesi için reform önerileri getirmekle 
görevlendirildi. Yıllarca süren tartışmalardan sonra, önce İstanbul’un 
bir semti pilot bölge olarak seçildi. Nora Lafi, »From Europe to Tripoli 
in Barbary, via İstanbul. Municipal Reforms in an Outpost of the 
Ottoman Empire Around 1870«, Joe Nasr, Mercedes Volait (yay.), 
Urbanism: Imported or Exported?, (New York 2003) 187–205, 189-
190; Tetsuya Sahara, »The Ottoman Council and the Beginning of the 
Modernisation of Urban Space in the Balkans«, Ulrike Freitag v.d. 
(yay.), The City in the Ottoman Empire (London/New York 2011), 26–
50, 30. 

9  ›Deneme semti‹ olan Beyoğlu’nda elde edilen başarı üzerine 1868’de 
çıkarılan Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi İstanbul şehrinin 13 
semtinde daha belediye kurulmasını öngörüyordu. Bu konuyla ilgili 
ayrıntılar için krş.: Lewis. Belediye sisteminin Osmanlı vilayetlerinin 
belirli semtlerinde uygulanması üzerine krş.: Sahara (2011), 26-50 
(Bulgaristan’la ilgili olarak); Lafi (2003), 187-205 (Doğu Akdeniz ve 
özellikle Trablus'la ilgili olarak).  

10  Zeynep Çelik, The Remaking of İstanbul. Portrait of an Ottoman City 
in the Nineteenth Century (Seattle 1986), 43. Başka yorumlar 
şunlardır: vergi toplamanın kolaylaştırılması, Avrupa devletlerinin 
baskısı, politik iktidarın vilayetlerde memnuniyeti yükseltmek ve 
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Toplumun, Şerif Mardin’in tasvir ettiği üzere, merkez – periferi 
biçiminde ayrılmış olması merkezî bir hükümet gücünü gerektir-
mekteydi ve bu durum cumhuriyetin kurulmasından sonra da devam 
etti.11  

Gayrimerkeziyet konusunda irade eksikliği 
Yeni başşehir Ankara’dan bakınca periferi potansiyel bir huzursuz-
luk kaynağı olarak görülüyor, buna sıkı merkeziyetçi bir devlet ve 
idare örgütüyle karşı durulması amaçlanıyordu. Yerel düzeylerin baş 
görevi, periferiyi denetim altında tutmak ve devlet gücünün kulla-
nılmasını garanti etmekti. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir bö-
lümlemeden geçirilen iller ne etnik, ne dinî, ne de kültürel yönden 
mevcut birimleri tanımaktaydı ve hedefleri daha çok, böyle birimleri 
parçalamak ve üzerlerindeki geleneksel otoritelerden, örneğin etnik 
veya dinî önderlerin etkisinden kurtarmaktı.12 Fakat çok geçmeden, 
böyle sıkı merkeziyetçi bir örgütlenmenin kolayca uygulanamaya-
cağı anlaşıldı. Politik iradenin gayrimerkezîleştirilmesi yönünde ilk 
adım, 1930’da ülke çapında belediyelerin kurulması oldu.13 
Belediyeler hükümetin uzantıları olarak ülkenin modernleşmesini 
sağlayacaktı ve bu çerçevede kendilerine, örneğin ilkokul eğitimi 

imparatorluktan ayrılmaları tehlikesini önlemek amacıyla 
gayrimerkezî biçimde dağıtılması.  

11  Sosyolog Şerif Mardin ›merkez‹ kavramıyla devleti, ›periferi‹ 
kavramıyla halkı tanımlar. Mardin’e göre, periferinin merkeze başarılı 
biçimde entegre edilmesi (aristokrasi, meslek birlikleri, burjuvazi, 
zanaatkârlar, işçiler vs) Batılı ulus-devletlerde rastlanan bir 
görüngüdür ve temelleri şehirlerin, ticaretin ve zümre sisteminin 
özerkliğine dayanır; periferi karşılıklı çatışmalar yoluyla yavaş yavaş 
kabul görmüş ve merkezle bütünleşmesi sağlanmıştır. Şerif Mardin, 
»Centre-Periphery Relations. A Key to Turkish Politics?«, Daedalus 
102, (1/1973), 169-190.  

12  Türkiye’de il bölümlemesi 1913’ten beri vardı, fakat belirli bir kanunla 
belirlenmiş değildi.  

13  1580 Sayılı Kanun, 1930. 
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gibi, sınırlı yetkiler elde devrediliyordu.14 Kanun kararına ilişkin 
rapor yeni kurulan belediyelere yönelen çelişkili beklentileri etkile-
yici bir biçimde yansıtır. 

 
Yarım yüzyıllık bir deneyim ile anlașılmıştır ki, gerek İstan-
bul’da gerekse illerdeki belediye yönetimleri güçlendirilmeğe 
muhtaçtır; beldelerimizi perişan ve harap durumdan kurtarmak 
için belediyelerin diğer ileri ülkelerde olduğu gibi yetkilerini 
arttırmak sosyal ve ekonomik bir zorunluluktur. Ancak bu zo-
runluluk kabul edilirken gözönünde tutulacak diğer siyasal ve 
sosyal bir zorunluluk ta bu yönetimlerin Devlet denetimi altında 
bulundurulmasıdır. Belediye yönetimlerine verilen yetkilerin sı-
nırları genişletildiği oranda bu yönetimler üzerindeki Devlet 
denetimi de arttırılmış olursa belde yönetimlerinde ve sonuç 
olarak Devlet yönetimlerinde anarşiye meydan bırakılmamış 
olur..15 

 
Buradan görülüyor ki, kanun değişikliği enerjik bir demokratlaşma 
anlamında düşünülmemiştir, çünkü yerel oluşumların denetleneme-
mesi korkusu fazla büyüktür. Ancak 30 yılı aşkın bir süre sonra, 
1961 anayasası 112. ve 116. maddeleriyle politik iktidarın daha kuv-
vetli bir biçimde gayrimerkezîleştirilmesini ister. Ne var ki, bu yarım 
ağızla belirtilmiş bir niyet olarak görülebilir, çünkü hiçbir zaman 

14  Elise Massicard, Ulaş Bayraktar, »La Décentralisation en Turquie«, 
Etude FASOPO/Agence française de développement actualisée pour 
publication, (yer belirsiz, 2009),  
http://www.ffem.net/jahia/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/
TURQUIE/Fiches%20projets/FASOPO%20-
%20rapport%20final%20(FR).pdf, son görülüşü: 20.04.2012.  

15  Alıntının kaynağı: Fethi Aytaç, »Belediye kanunu’nun oluşumu, 
uygulanması ve değişiklikler«, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Metropol İmar A.Ş. (yay.), Türk belediyeciliğinde 60 yıl bildiri 
metinleri (Ankara 1990), 86-106, 91.  
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ulusal kanun konumuna getirilmemiştir.16 Sadece, belediye başkanı-
nın seçilmesinde bir değişiklik yapılmıştır: Başlangıçta şehir meclisi 
tarafından kendi üyeleri arasından seçilir ve hükümetin onayına 
ihtiyaç gösterirken, 1963’ten bu yana başkanı doğrudan doğruya 
vatandaşlar (veya kendi partisi) seçmektedir.17 

Yerel demokrasinin güçlenmesi gelişmesi nihayet Türkiye içinde 
göçün olağanüstü boyutlara ulaşarak 1960’lı yıllardan bu yana ta-
mamen yeni toplumsal koşullar yaratması politikayı bu yoldan ey-
leme zorlamasıyla oldu.18 Denetimsiz şehirleşmenin herhalde en 
görünür ifadesi, gecekondu semtlerinin doğuşudur. Politikacılar bu 
bölgelere yerleşen şehirli alt tabakaları başlangıçta gözardı ederken 
çok geçmeden bu sürekli büyüyen, önemli seçmen kitlesini kazan-
mak için binaları yasallaştırma veya su ve elektrik şebekesiyle do-
natma yoluna gitmeye başladılar. 
O sıralar henüz gayet sol yönelişli bir parti olan Cumhuriyet Halk 
Partisi 1973 yerel seçimlerinde kazandığı zaferden sonra (İstanbul, 

16 Ulaş Bayraktar, »Turkish Municipalities: Reconsidering Local 
Democracy beyond Administrative Autonomy«, European Journal of 
Turkish Studies, 2007, http://ejts.revues.org/index1103.html, son 
görülüşü 02.04.2012, Paragraf 27. 

17  307 Sayılı Kanun, 1963. 1963 yılındaki kanun değişikliğinden önce 
belediye başkanı belediye meclisince seçiliyordu.. Bayraktar (2007),  
§ 27, ve Fethi Açikel, Sarp Balcı, »Mayors as New Political 
Oligarchs/Magnets in Turkey. Patterns of Transition from Local 
Politics to National Politics and Vice Versa«, Jean-Benoit Pilet, Pascal 
Delwit, Kristof Styvers ve Herwig Reynaert (yay.), Local Political 
Leadership in Europe - Town Chief, City Boss or Loco President 
(Brügge 2009), 91-114, 92, 96, 99.  

18  Türkiye’de kırsaldan şehre göç 1950’li yıllarda, (Marshall Planı’nın 
malî desteğiyle) tarımı modernleştirmeye çalışan Menderes hükümeti 
sırasında başladı. Kırsal kesimde böylece ortaya çıkan nüfus fazlası, 
ayrıca altyapı bağlantılarının iyileşmesi bu gelişmeyi izleyen yıllardan 
bugüne kadar Türkiye içinde şehirlere büyük bir göçe yol açtı. Tarık 
H. Şengül, »Über den Urbanisierungsprozess in der Türkei«, Orhan 
Esen, Stephan Lanz (yay.), Self Service City: Istanbul (Berlin 2005), 
81-82. 
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Ankara ve İzmir dahil) göçle gelmiş şehir sakinlerin ihtiyaçlarını ön 
plana aldı.19 CHP’li belediyeler merkezî hükümetten, altyapı, konut 
inşaatı veya taşımacılık gibi şehirsel ödevlerini yerine getirebilmeleri 
için yetkilerinin artırılmasını talep ettiler. Çok geçmeden, bu talep 
»yeni belediyecilik anlayışı / toplumcu belediyecilik« (New Munici-
palism) hareketine dönüştü. Buna dahil olan belediyeler, örneğin 
ekmek gibi ürünlerin üretilmesini ve dağıtılmasını organize ederek 
kendi bölgelerinde arz–talep dengesini sağlamaya ve böylece fiyat-
ları düşük ve istikrarlı tutmaya çalıştı.20 1980 askerî darbesi bunun 
gibi vatandaşların katılımına yönelik yaklaşımları önce bir son verdi. 
Fakat Türkiye hemen birkaç yıl sonra, o zamana kadar görülmemiş 
ölçüde bir gayri merkezîyetçilik yaşayacaktı. Bu, büyükşehir beledi-
yesi adıyla ek bir yerel politika düzeyi yaratılmasıyla gerçekleşti.21 
1982 anayasasında öngörülen bu kurum 1984’te, 3030 Sayılı Kanun 
ile biçimi, kapsamı ve ödevleri bakımından daha yakından belirlendi. 
Büyükşehir belediyesinin oluşturulmasında hedef, bir yandan çö-
zümü tek tek şehir belediyelerinin gücünü aşan şehircilik sorunlarına 
yoğun bir cevap bulabilmek, öte yandan da, şehir belediyelerini 
1970’lerdeki »özgürlükçü evrelerinden« sonra yeniden devletsel 
yapılarla bütünleştirmekti.22  

 

 

19  Şengül (2005), 84. 
20  Yeni Belediyeciliğin en »uç« biçimi, örneğin Fatsa ilçesinde veya bazı 

şehir içi semtlerde olduğu gibi, sakinlerin hakimiyetinde (yani devlet 
hakimiyeti dışında) »kurtarılmış bölgelerin« ilan edilmesi oldu. 
Andrew Finkel, »Municipal Politics and the State in Contemporary 
Turkey«, Andrew Finkel, Nükhet Sirman (yay.), Turkish State, Turkish 
Society (London/New York 1990), 185-217, 191.  

21  Bu kurumlar alt düzeydeki ilçe belediyeleriyle tamamlanmaktadır.  
22  3030 Sayılı Kanun, 1984. Metin Heper, Democracy and Local 

Government, (Beverley 1987), 1-3 ve Gérard Marcou, Local 
Administration Reform in Turkey. A Legal Appraisal Based on 
European Principles and Standards (Paris 2006), 25. 
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Neoliberal politikayla derine inen değişim 
1980’li yıllar Türkiye’de de neoliberal politikaların dönemiydi; kamu 
harcamaları kısıldı, bunların yerine yerel organların kendi sorumlu-
lukları altında çalışmaları ve verimliliklerini yükseltmeleri beklenir 
oldu. Özel sektörden alınan idare yöntemleri sihirli formüller gibi 
kabul görmekteydi. Bu gelişmeyi daha ileriye götüren adımlar ola-
rak, kamu mülklerinin ve belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi ve 
özel şirketlerle işbirliğinin yoğunlaştırılması geldi.23 Büyükşehir 
belediyeleri şehir gelişimi konusunda kanunla geniş yetkiler elde 
etmekteydi; bunlar arasında en önemlisi muhakkak ki, yatırım plan-
larının geliştirilmesi ve kararlaştırılması görevini elde etmeleriydi. 
3030 Sayılı Kanun Türkiye’de yerel politikanın gelişmesi açısından, 
neoliberal bağlam içerisinde önemli bir dönüm noktası oldu, çünkü 
çok etkili bir yönetim düzeyi olarak ekonomik güce sahip büyükşehir 
belediyelerinin kurulması tam da, şehirlerin yatırımcılar için (özel-
likle altyapı ve imar alanlarında) ilginç olmaya başladığı zamana 
rastladı. Bu gelişmelere paralel olarak devlet hizmetlerinin özelleşti-
rilmesi ve belediye işletmelerinin oluşturulması gerçekleşti.24 Bu 
arada belediye başkanlığı makamı önemli bir rol oynamaya başladı 
ve başkanın görev alanı »idarecilikten« uzaklayarak »şirket yönetici-
liğine« yaklaştı. Bu ekonomik gücün yanı sıra, belediye başkanının 
yetkileri belediye içinde, yani belediye meclisin karşısında da artı-
rıldı.25 Sonuç olarak, 3030 Sayılı Kanun’un yerel birimlerin 

23  Önder Kutlu, »Local Government Tradition and Its Cultural, Social, 
and Political Bases. The Konya Model«, Critique 16 (3/2007), 255-
271, 263-264.  

24  Örnekler: İSKİ (Su, kanalizasyon, İstanbul), ASKİ (Su/kanalizasyon, 
Ankara), İGDAŞ (Gaz, İstanbul), İZULAŞ (Taşımacılık, İzmir), 
Bayraktar (2007), paragraf 38. 

25  Dahilî yapılar yönünden, başkan belediye meclisinin ve bağlı ilçe 
belediye meclislerinin bütün kararlarını denetleme ve bunları tekrar 
görüşülmek üzere meclislere geri gönderme yetkisini aldı. Meclisler 
kararlarında ancak 2/3 çoğunlukla ısrar edebiliyordu. Başkana meclis 
toplantılarının gündemini belirleme, toplantılara başkanlık etme ve 
bağlı ilçe belediyelerinin yetki alanlarını büyükşehre veya 
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güçlenmesine yol açmaktan çok, belediye başkanlığı biçiminde yeni 
hegemonya merkezlerininen oluşmasını sağladığı söylenebilir. 

AKP’nin politikadaki »bebek adımları« 
1990’lı yıllar, İslamcı RP’nin yerel yönetimlerde etkileyici bir başa-
rıya ulaştığı dönem oldu. Sadece eski İstanbul belediye başkanı ve 
bugünkü başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan değil, birçok başka 
partili de politik kariyerlerine RP'de başlamıştı. Bu dönemden gelen 
bağların ne kadar sıkı olduğunu, Erdoğan’ın başbaklığında da uzman, 
eskiden belediye başkanlığı yaptığı dönemde yanında olan kişilere 
güvenmekte olduğu gösterir. Belediyecilik mücadelesinde yanında 
olanlar arasında örneğin Mehmet Ali Şahin26, Binali Yıldırım27 veya 
Erdoğan Bayraktar28

 vardır. Birçok AKP'li politikacının güçlü bir 
belediyecilik geçmişi olmasından ötürü ne ölçüde belli, örneğin 
»bürokrat« tipinden farklı, »pragmatik« nitelikli bir politik üslup 
ortaya koyduğu ayrıca inceleme konusu edilmeye değecektir.29 

büyükşehrinkileri alt belediyelere devretme hakkıyla donatılmıştı. 
Organizasyon bakımından belediye başkanı şehrin başı olarak 
tanımlanabilir, çünkü meclis ve encümenle birlikte şehrin 
sorumluluğunu taşımaktadır. Meclis belediye başkanı tarafından 
yönetilir ve ilçe belediye başkanlarıyla ilçe belediye meclisi üyelerinin 
1/5’inden oluşur. Encümen belediye başkanıyla çeşitli dairelerin 
müdürlerinden oluşur. Heper (1987), 5 vd. ve Bayraktar (2007), 
paragraf 44 ve 49-50.  

26  Eskiden İstanbul – Fatih belediye başkanı, sonra adalet bakanı. 
27  Eskiden İstanbul taşımacılık şirketi İDO’nun genel müdürü, sonra 

ulaştırma bakanı. 
28  Eskiden İstanbul imar şirketi genel müdürü, sonra devlet konut imar 

kuruluşu TOKİ’nin genel müdürü. Daha başka örnekler için bak.: 
Açıkel, Balcı (2009), 109.  

29  Açıkel ve Balcı, bu düşünceyle, Erdoğan’ın başbakan olarak da ülkeyi 
bir belediye başkanı üslubuyla yönettiği görüşünü savunurlar: 
»Erdoğan da, önceki diğer büyükşehir belediye başkanları gibi, 
›Türkiye’yi şantiyeye‹ ve ›küresel çapta büyüyen bir serbest ticaret 
bölgesine çevirme‹ söylemini benimsemiştir.. Fakat başbakan olarak 
da, gecekondu bölgelerinin gençleştirilmesi ve orta ve alt sınıflar için 
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Şaşırtıcı olan, RP’nin yerel politikadaki önemli başarılarına rağmen, 
hiçbir zaman özgül biçimde yerel yönetimlere yönelik bir politik 
program geliştirmemiş olmasıdır.30 Oysa politik iktidarın gayri mer-
kezîleştirilmesi, sürekli kapatılma tehdidi altında bulunan RP için 
önemli bir konuydu.31 Aynı arka plana sahip olan AKP de, özellikle 

konut üretilmesi gibi projeler geliştirmeye devam etmiştir. Gerek şehir 
içi otoyollarının çoğaltılması, büşükşehirlerde demiryolu altyapısının 
yenilenmesi, şehirlerarası demiryolu bağlantıları, gerek su ihtiyacı 
çeken belediyelere acil çözümler bulunması gibi [...] Bu birkaç örnek 
bile, Erdoğan’ın hükümet etme repertuarını nasıl belediye başkanlığı 
tecrübelerine dayandırdığını ve İstanbul’u Türkiye’nin aşağı yukarı 
aynı altyapısal ve toplumsal problemlere sahip, küçük ölçekli bir 
modeli olarak alglıladığını göstermeye yeter.« - Açıkel, Balcı, (2009), 
92, 96 ve Élise Massicard, »Régionalisme impossible, régionalisation 
improbable. La gestion territoriale en turquie à l´heure du 
rapprochement avec l`Union Européenne«, Revue d`études 
comparatives Est-Ouest 39 (3/2008), 171-203, 187 vd.   

30  RP’nin yerel politika alanında içeriksel olarak en önemli mirası 
sadece, neoliberal devlet politikasını özel, belediyelerin koordine ettiği 
sosyal yardım programlarıyla dengelemesi sayılabilir. RP ilk defa 
1994 yerel seçiminde, tamamen neoliberal ekonomi politasının sonucu 
olarak gittikçe büyümüş olan şehirli alt sınıfların ihtiyaçlarına yönelen 
Adil Düzen programıyla iktidara ulaşmıştı. Adil Düzen programı bir 
sosyal devletin oluşturulması, endüstrileşme ve dinin politika ve 
toplumla daha sıkı biçimde bütünleşmesi taleplerini içeriyordu. RP’ye 
göre bu yoldan, daha adil bir toplum düzeni ortaya çıkacaktı. RP’nin 
yerel yönetim politikasına genel bakış için bak.: Élise Massicard, 
„L`islamisme turc à l`épreuve du pouvoir municipal. Production 
d`espaces, pratiques de gouvernement et gestion des sociétés locales«, 
Critique Internationale 42 (1/2009), 21-38.  

31  Politik merkez RP’nin başarısıyla o güne kadarki politik ve toplumsal 
etkisinin tehlikeye girdiğini gördü ve bunu 1997’de muhtıra darbesi, 
1998’de ise partinin Anayasa Mahkemesi kararıyla nihaî olarak 
kapatılması izledi. Yasaklanma RP üyeleri için yeni bir şey değildi, 
çünkü birçoğu daha önce, 1971'de yasaklanan Milli Nizam Partisi’nin 
veya 1980’de yasaklanan, Milli Selamet Partisi’nin üyesiydiler. RP bu 
olumsuz deneyimler sebebiyle merkezin güçlerine (özellikle yargıya 

 

                                                                                                        



 Charlotte Joppien: Belediye Başkanları İktidara!  55 

2000'li yılların başlarında politik kariyerine başlarken, »daha az 
devlet« ve daha güçlü yerel özyönetimden yanaydı.32 AKP’nin gayri 
merkezîleştirme çabalarında sadece kendisinin bürokrasi, yargı ve 
ordu içindeki seküler güçlere şüpheyle bakması değil, ülkenin AB 
üyeliği için gösterdiği çaba da rol oynamıştır.33 Böylece AKP yerel 
yönetim hukuku reformunu daha iktidara geçtiği 2002 yılında, AB 
üyelik sürecinin hızlandırılmasını amaçlayan »Acil Hareket Planı«na 
aldı. 2004’te parlamento bir yerel yönetim reformu kararlaştırdıysa 
da, kanun o zamanki kemalist cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 
tarafından vetoyla durduruldu. Toplumdaki özellikle kemalist ve 
milliyetçi çevreler AKP’nin reform çabalarına, anayasanın temel 
ilkelerinden biri olan ülkenin bölünmezliğini tehlikeye attığı gerek-
çesiyle karşı çıktı.34 Bu arada, AB’nin yerel otoritelere daha çok 
politik ve malî özerklik tanınması talebi özellikle Kürt meselesi yö-
nünden sorunlu sayılıyordu.35 AKP reformu gerçekleştirmeyi ancak 
Haziran 2005’te yaptığı ikinci bir hamlede, politik gayri merkezîleş-

ve bürokrasiye) karşı derin bir şüphe duymaktaydı ve bunun için 
politik iktidarın daha kuvvetli bir biçimde gayri 
merkezîleştirilmesinden yanaydı. Charlotte Joppien, Die türkische 
Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). Eine Untersuchung des Programms 
Muhafazakar Demokrasi (Berlin 2011), 71-75.  

32  Buna ek olarak, daha önce öbür liberal-sağ partiler zamanında da 
gayrimerkezîleştirme çabaları olmuş, fakat bunlar sonuç vermemişti. 
Krş.: Massicard (2008), 187 vd.   

33  Bu konuda, krş: European Charter on Local Self-Government 
(ECLSG), 1985, Stockholm.  

34  Reform taslaklarıyla ilgili tartışma için bak.: Körel Göymen, Dynamics 
of Local Government in Turkey: Demise of the bureaucratic Ruling 
Tradition? (yer belirsiz, 2006), 14 vd.,  
http://research.sabanciuniv.edu/8872/, son görülüşü: 02.04.2012 

35  »Sèvres sendromu« sonucu olarak, Avrupa’yla ve ülkenin 
»parçalanması« potansiyeli taşıyan her konuyla ilgili bir güvensizlik 
sözkonusudur. Hakan Yılmaz, »Euroskeptizismus in der Türkei. 
Parteien, Eliten und öffentliche Meinung, 1995-2006«, Gabriele 
Clemens (yay.), Die Türkei und Europa (Hamburg 2007), 215-244, 
236. 
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tirme konulu birçok madde tasarıdan çıkarılıp bunların yerine yöne-
tim konuları daha büyük ağırlıkla alındıktan sonra başardı.36 

2004 ve 2005’teki önemli reform paketleri 
Reforma ilişkin en önemli kanunlar 5393 Sayılı Kanun (Temmuz 
2005, belediye konulu) ile 5216 Sayılı Kanun (Temmuz 2004, bü-
yükşehir belediyesi konulu) olmuştur.37 Her iki kanun değişikliğinin 
yerel yönetim düzeylerine daha çok malî bağımsızlık getirmeleri, 
özellikle önemli bir yanları olarak değerlendirilmektedir (5216 Sayılı 
Kanun, Madde 25 ve 5393 Sayılı Kanun, Madde 62). Şimdiye ka-
darki, bütçenin (merkezî hükümetin bir organı olan) valilikçe onay-
lanması uygulaması kaldırılmaktadır.38 Ne var ki bununla aynı za-
manda, şehir projelerinin ve finansmanlarının daha üst bir merci 
tarafından denetlenmesi gereği de yürürlükten kaldırılmaktadır.39 
Şimdiye kadar geçerli olan, belediye düzeyindeki şehirsel ödevlerin 
sabit listeler yoluyla belirlenmesi usulü de terkedilerek esnek bir liste 
sistemine geçilmiş, bununla belediyelerin kısa vadeli olarak değişen 
ekonomik ve sosyal parametrelere tepki gösterebilmesi amaçlanmış-
tır.40 Bu, uygulama da, belediyelerin ekonomik gücünün artmaya 

36  Bu kanunla belediye meclislerinin konumu bir ölçüde iyileştirildi. 
Meclisler artık ayda bir kere toplanıyor ve – artık yatırım planlarının 
geliştirilmesi konusunda belli şartları yerine getirmek zorunda 
bırakılan – belediye başkanını daha iyi denetleyebiliyorlar, Bayraktar 
(2007), paragraf 68. 

37  Bir başka önemli yenilik de illerle ilgilidir. Bu yönde hükümler içeren 
5302 Sayılı Kanun burada ele alınamıyor.  

38  Bekir Parlak, M. Zahid Sobacı, Mustafa Ökmen, »The Evaluation of 
Restructured Local Governments in Turkey within the Context of the 
European Charter on Local Self-Government«, Ankara Law Review 5 
(1/2008), 23-52, 44.  

39  Gerçi Sayıştay’da bir malî denetim yapılır, fakat bu denetim sadece 
hesapların doğruluğuyla ilgilidir ve içeriksel veya hukukî konuları göz 
önüne almaz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi: Göymen (2006), 18. 

40  Büyükşehir belediyeleri düzeyinde sabit listeler varlıklarını 
sürdürmektedir. Göymen (2006). 
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devamı ve merkezî devlet denetiminden daha bağımsız bir özerklik 
anlamına gelmektedir.  

Büyükşehir belediyeleri kanun değişikliğiyle personel kararları 
yönünden (Madde 21) geniş kapsamlı bir esnekliğe kavuşmuştur. 
Artık çeşitli belediye makamları meclis kararıyla kaldırılabilmekte, 
birleştirilebilmekte veya yeniden kurulabilmekte, bunun için içişleri 
bakanlığınını iznini almak gerekmemektedir.41 Ayrıca, gerek 
belediyeler, gerek büyükşehir belediyeleri artık kısa vadeli olarak, 
geçici çalışma sözleşmesiyle uzman veya proje temelinde eleman 
olarak personel alabilmektedir. Bununla belediyelerdeki uzman per-
sonel eksiğinin önleneceği belirtilmiştir. Fakat yeni düzenleme aynı 
zamanda, elemanların belediye başkanına karşı daha büyük bir ba-
ğımlılık içinde bulunması anlamına gelmektedir. Ne herhangi bir 
eleman, ne bir »uzman« çalışma sözleşmesinin devamı veya uzatıl-
ması sözkonusu olacağına göre, belediye başkanının veya meclisinin 
görüşlerine karşı çıkamayacaktır. 

Yapısal bakımdan, meclisin konumu özellikle merkezî hükümet 
organları karşısında güçlendirilmiştir.42 Ne var ki, bu da meclise 
başkanlık etmeye ve meclisi çekip çevirmeye devam eden belediye 

41  Belediyenin »sabit ilişki« bir genel sekreter, genel sekreter 
yardımcıları, çeşitli dairelerin yönetimleri ve müdürlüklerinden oluşur. 

42  İki kanun kararların belediye meclisince verildikten sonra belediye 
başkanına iletilmesini öngörür. Başkan kararları meclise geri verebilir, 
fakat ikinci görüşmede meclis mutlak çoğunlukla başkanın tutumunu 
reddedebilir. Belediye başkanına, eğer meclisin ikinci kararını da 
hukuka aykırı buluyorsa, sadece, 10 gün içinde bir idarî mahkemeye 
başvurmak imkânı kalmaktadır. Beledilye meclisinin konumu meclisin 
dağıtılması gerekçelerini de kısıtlayan 5393 Sayılı Kanun ile 
güçlendirilmiştir. Meclis artık sadece, görevlerini ihmal ettiği veya 
yetki alanı dışındaki konulara girdiği takdirde feshedilebilir. Şimdiye 
kadar bir belediye meclisinin yetki alanı dışındaki konuları tartışması 
feshi için yeterli olduğu halde, artık fesih için böyle konularla ilgili 
kararlar vermesi şartı getirilmektedir. Büyükşehir belediyesi konulu 
5216 Sayılı Kanun fesihle ilgili hükümler içermez; fakat yorumlar 
5393 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerinin (Madde 30) hem belediye, 
hem büyükşehir düzeyi için geçerli olduğu yolundadır. 
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başkanı için yeni bir güç artışı demektir. Bundan başka, »yeni bele-
diye başkanlarının« önemli ölçüde ekonomiyle içli dışlı olmaları 
önemli bir rol oynamaktadır; başkanların görevlerinin büyük bir 
kısmını artık yatırım planları, arsa fiyatları ve kiraların gelişimi ko-
nuları belirler olmuştur. Devletin ve özel sektörün çıkarlarının yatı-
rımlar, özelleştirmeler, ihaleler veya devlet ve özel sektör şirketleri 
arasındaki işbirliği çerçevesinde daha sıkı bir örgü içinde birleşme-
sinden ötürü belediye başkanı gittikçe daha çok »moderatör« rolüne 
itilmekte ve politik kararları açısından sadece, şehrin sakinlerinden 
oluşan »geleneksel seçmen çevresi«ne karşı değil, gitgide yatırımcı-
ların çıkarları karşısında dü yükümlülükler üstlenmektedir.43 Ayrıca, 
5393 Sayılı Kanun yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde kredi alma 
yetkisiyle donatılan büyükşehir belediyelerinin kendileri de büyük-
şehir alanında yatırımcı olarak rol almaktadır.44  

Şehir belediyeleri verdikleri hizmetleri ya doğrudan doğruya özel 
hizmet kuruluşlarına veya kâh tamamen, kâh kısmen kamu kuruluşu 
olan şirketlere aktarabilir. Böylece kadrolar devlet elinde olan ve 
örneğin personel alımı konusunda belediye başkanının talimatına 
uymak zorunda hisseden şirketlere devredilebilir. Bu hukukî durum, 
»geleneksel« kayırmacılığın (örneğin belediye kadrolarına partilile-
rin alınması) özellikle IMF ve Dünya Bankası kısıtlamalarıyla zor-
laştığı bir dönemde, yepyeni kayırmacılık yolları açmaktadır. 
2002’den bu yana kamu ihalelerinin büyük bir bölümü bağımsız bir 
organ olan Kamu İhale Kurumu'nun denetimi altındadır. 1999 yılında 
memurlar için bir işe giriş sınavının (KPSS) getirilmiş olması da 
kayırmacılık yoluyla kadro dağıtılmasını zorlaştırmıştır.  

43  Bunu tamamlamak üzere, sadece ekonominin değil, girişimciler, 
tarikatlar, vakıflar, sivil toplum örgütleri vs.nin de gittikçe artan bir 
biçimde, politik kararları etkileme mücadelesine girdikleri 
belirtilmelidir.. Bursa ve Mersin şehirlerindeki duruma ilişkin ayrıntılı 
bir inceleme için: Ulaş Bayraktar, »The Matrix of Citizen 
Participation. Leaders, Civil Society and Coalitions in Turkish Cities«, 
CINEFOGO Working Paper 3, 13   vd   vd Açıkel, Balcı (2009), 94 
vd. 

44  Açıkel, Balcı (2009), 106. 

 

                                                 



 Charlotte Joppien: Belediye Başkanları İktidara!  59 

Bu faktörlerden ötürü son yıllarda Türkiye’de belediye başkanının 
kamusal tanınırlık derecesi bir hayli yükselmiş bulunuyor; başkanlar 
artık, politik üslupları ve başarıları üzerine tartışılan, ulusal çapta 
ünlü kişiler arasında sayılmakta.45 Türkiye’deki belediye başkanları, 
yerel yönetim modelinde şimdiye kadar »eşraf« arasında sayılabili-
yordu.46 Güney Avrupa çevresi için tipik olan »eşraf« modelinde 
güçlü bir yerel yönetici kişiliği vardır, fakat bu kişi toplam olarak 
zayıf yerel yeterlikler bağlamında merkezî hükümetle karşı karşıya 
gelerek eylemde bulunur. Ne var ki son onyıl içinde Türkiye’de 
köklü bir değişme gerçekleşti: bugünkü belediye başkanları kuvvet-
lenmiş bir yerel bağlam içinde güçlü oyuncular durumuna geldi. 

Değişen bu rol merkezî hükümetle yerel yönetimin çeşitli düzey-
leri arasındaki ilişkiler üzerinde de etkili oldu; geleneksel, hiyerarşik 
yapıların çözüldüğü gözlemleniyor. Artık varlığını her yerde hissetti-
ren belediye başkanının yeni rolü ve başkan çevresindeki kişilerin, 
örneğin dışarıdan getirilen danışmanların önemi diğer, yerel politika 
(meclis, encümen) ve parti hiyerarşisi (yerel örgüt başkanı) kökenli 
düzeylerin rolünü zayıflatıyor. Böylece, Türkiye’de etki ve kayırma-
cılık açısından iki önemli politik güç kaynağı belirmekte: yerel ola-
rak belediye başkanı, ulusal olarak partinin üst yönetim kadrosu.  

Belediye başkanının kuvvetlenen konumu ulusal gelişmelere pa-
ralel olarak da okunabilir: bu alanda da 2002’den bu yana, güçlü bir 
yönetici olarak Erdoğan’ın şahsında, yürütme organının güçlenerek 
iktidarın yoğunlaştığı ve bu durumun kamuoyunda istikrar ve etkili-
lik olarak algılanmasının istendiği görülmektedir. Gücün parti içinde 
»lider şahsiyetler« üzerinde toplanması üzerine görüşleri sorulan 
üyelerin çoğu böyle yapıları olumlu bulduğunu açıklamaktadır. 
Liderin popülerliğinin sebepleri sorulduğunda, cevap olarak, 

45  Böyle başkanlara örnek olarak Kadir Topbaş (İstanbul), Yılmaz 
Büyükerşen (Eskişehir) veya Melih Gökçek (Ankara) sayılabilir.  

46  Bu model Kuzey Avrupa için tipik olarak tanımlanan ve kollektif, 
konsensüse yönelik ve merkezî hükümet karşısında güçlü bir yerel 
yönetimin başı olan, »primus inter pares« (eşitler arasında önder) 
modelinin karşısında yer almaktadır. Pilet, Delwit, Styvers ve 
Reynaert (Brüj 2009), 397-406. 
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»Türklerin güçlü yöneticileri sevdikleri ve ayrıca böyle yöneticilere 
ihtiyaç duyduklarını«, çünkü »ülkenin kültürüne ve tarihine en iyi 
uyan modelin bu olduğunı«, »bir partinin aile gibi bir şey olduğu ve 
her de bir aile reisinin bulunduğunu« ve kendileri gibi insanların, 
yani yerel politikayla uğraşan üyelerin sadece yerel bir perspektife 
sahip olduklarını, olsa liderin (bu durumda Erdoğan’ın) daha geniş 
bir perspektiften baktığını ve bu bakımdan yerel ve ulusal sorunlar 
için tek yeterli kişi olduğunu belirtmişlerdir.47 

Yerel düzeyde gerçi belediye başkanının ve meclisin hukuken 
güçlenmesiyle politik iktidarda bir gayrimerkezîleşme olmuştur, 
fakat parti merkezi fiilen – en azından büyükşehir belediyesi seçi-
mini kazandığı yörelerde – dizginleri elinde tutmaktadır. 

Türkiye’deki partilerin belirgin özelliği, sadece kuvvetli lider şah-
siyetlerine sahip olmaları değil, aynı zamanda parti içi demokrasi 
yönünden ürkütücü bir yetersizlik göstermeleridir. Kariyerinin baş-
langıcında parti içi demokrasiye inancını güçlü bir vurguyla dile 
getiren AKP Türkiye’deki öbür partilerden farklı görünmekteydi. 
Partinin 2001’de yayınlanan ilk tüzüğü azınlık görüşlerinin dile geti-
rilmesine özen göstereceğini, parti yönetiminin gücünü sınırlayaca-
ğını, adayların sadece parti içi önseçimlerle belirleneceğini (ve parti 
yönetimi tarafından atanmayacağını), partinin böylece Türkiye’de bir 
»demokratikleşme hücresi« olacağını vaat ediyordu. Fakat bu ilk 
tüzük sadece 2003 yılına kadar geçerli kaldı ve yerine politik gücü 
parti yönetiminde yoğunlaştıran, parti içi demokrasiyi büyük ölçüde 
kısıtlayan ve tabandan yukarıya yönelişli karar yapılarının yerine 
tepeden inmeci yapılara öncelik veren bir tüzük kondu.48 O zaman-

47  Konya ve Eskişehir’de, Nisan – Kasım 2011 arasında yapılan bir saha 
araştırmasının sonuçları. 

48  Bu durum tabii, çeşitli görevlere getirilecek adayların seçimine de 
(yerel ve genel seçimlerde) yansımaktadır. Adayların parti 
yönetimince belirlenmesi, Türkiye’deki bütün partilerde en sık 
uygulanan yöntemdir. İkinci yol olan blok liste yönteminde parti 
üyeleri (veya parti kongrelerine katılan delegeler) adayları seçimle 
belirler, fakat sadece önceden belirlenmiş, değişmez listelerin seçimi 
sözkonusudur. Bu, parti yönetimi hesabına bir yandan demokratik 
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dan beri AKP’de belediye başkanı adayı gene parti merkezince 
atanmaktadır. Adayların belirlenmesi ve »lider şahsiyetlerin« oyna-
dığı büyük rol göz önüne alındığında, ki bunların her ikisi de sadece 
AKP değil, Türkiye'deki bütün partilerin tipik özelliğidir, yerel bi-
rimlerin güçlenmesi konusundaki değerlendirme sadece olumlu bir 
değerlendirme olamıyor. Bu bakımdan, politik güç bakımından ger-
çekleşen gayrimerkezîleşme, somut olarak, vatandaşların aynı za-
manda daha çok katılıma ve söz hakkına kavuşması ve aynı zamanda 
politik süreçlere daha çok şeffaflık kazandırılması anlamına gelme-
mektedir. Aksine, hükümet için – en azından, çoğunluğu elinde bu-
lundurduğu belediyelerde – yerel politika üzerinde etkili olmak daha 
da kolaylaşmıştır. Bunu gücün az sayıda kişiye dağılması ve belediye 
başkanının kilit politikacı olması sağlamaktadır.  

Sonuç olarak, Türkiye’de yerel politikanın belirleyici özelliğinin 
yeterliklerin belirsizliği veya birbirleriyle kesişmesi olduğu söylene-
bilir. Gerçi hükümetler, tekrar tekrar, yerel birimlerin güçlendirilme-
sini istemiştir, fakat bunun gerçekleştirilmesi girişimleri çoğu zaman 
yetersiz kalmıştır ve »gayrimerkezîleştirme master planı« gibi bir şey 
bugüne kadar ortada yoktur. Ek bir güçlük de, her gayrimerkezîleş-
tirme çabasını ülkenin potansiyel olarak »parçalanması« sayan milli-
yetçi tutumlardan kaynaklanmaktadır. Herhalde muhalefetin direnci 
ve genel AB coşkunluğunun dinmesi, ayrıca AKP’nin kendi iktida-
rını sağlamlaştırması sonucu olarak, son yıllarda yerel reform çaba-
ları da azalmış bulunuyor.49  

karar verme görüntüsünü uyandırırken öte yandan listelere kendi 
istediği adayları yerleştirme imkânını verir. Üçüncü yol, adayların 
parti içi bir önseçimle belirlenmesi, yani üyelerin tek tek adaylar için 
oy kullanmasıdır. Fakat bu yola pek seyrek başvurulur; ayrıca bu 
durumda da parti yönetiminin sonradan adayları değiştirdiğine 
rastlanır. 

49  »Reform coşkunluğunun« tavsamasının bir örneğine insan hakları ve 
»Kürt açılımı« konularında rastlanabilir. Buna karşılık 2010 anayasa 
reformu gibi büyük reform projeleri hâlâ geçerlidir (krş. Kristina 
Kamp'ın makalesi). 
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Bu arada, 2004 ve 2005'te yapılan (büyükşehir belediyesi ve be-
lediyeye ilişkin) derin reformlar bir istisna oluşturur. AKP bu iki 
kanunla yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının merkezî hükü-
met karşısındaki rolüne güç katmıştır. Reformlar aynı zamanda, 
1980’lerin neoliberal yönelişini enerjik biçimde sürdürmekte ve 
özellikle büyük şehirleri önemli bir ekonomik güce sahip iktidar 
faktörleri haline getirmektedir. Bu birimler, yatırımcı, kiracı veya 
ortak olarak kazandıkları yeni rollerle ulusal hükümetin malî öde-
neklerinden gittikçe daha bağımsız hale gelmektedir. Yerel birimle-
rin ve özellikle belediye başkanlarının rolü göz önüne alındığında, 
reformların bunların »idareci« görevlerinin yerine »şirket yöneticisi 
ve finans oyuncusu« olma işlevini koyması sadece olumlu bir ge-
lişme olarak değerlendirilemez. Gayrimerkezîleşme arttığı halde, 
özellikle parti yönetiminin yerel politika üzerindeki büyük etkisi 
yüzünden, vatandaşların katılım olanakları ve politika çalışmasının 
genel şeffaflığı iyiye doğru gitmemiştir. AKP’nin aktif üyelerinin 
önemli bir kısmı İslamcı RP’den geliyor olsa da, aralarında – güçlü 
bir devletin reddi dışında – parallellik görülemez. Türkiye’de İslamcı 
partilerin belirleyici özelliği, yerel düzeyde devletin sosyal yardım 
çalışmasına ağırlık vermeleriydi. AKP’nin neoliberal politikasını 
buna benzer mekanizmalarla ne ölçüde dengelediği, kendi başına 
ilginç bir başka incelemenin konusu olacaktır.
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