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On yıl öncesine kadar alışkın olduğumuz
parti kapatma davaları, günümüzde günde-
mi uzun süre meşgul eden bir konu haline
geldi. Bu durumun nedeni, kısa sürede de-
mokratik sorunlara duyarlılığımızın artma-
sı değil, davaya konu olan partinin altı ay
önceki genel seçimlerde oyların neredeyse
yarısını alarak tek başına iktidara gelmiş
olmasıdır. Bu noktada tartışma, demokrasi
çerçevesinde halkın iradesine müdahale ve
yargı denetimi konuları üzerine kurulabilir.

İlk olarak halkın irade-
sine müdahale, çok
yakındaki genel seçim-
lerde bu oranda yük-
sek oy almış bir parti-
nin kapatılması iste-
miyle haklı bir iddia
olarak görülebilir.
Önemli bir çoğunlu-
ğun temel demokratik
haklarını kullanarak
iktidara getirdiği bir
partinin demokrasiye aykırılığını iddia et-
mek, bu hak kullanımının da demokrasiye
aykırılığını iddia etmek gibi görünüyor.
Ancak kuramsal olarak, demokrasi, tüm
diğer rejimler gibi, kendi düzenini sürdür-
mek için ilkelerine aykırı önlemler alabilir.
Bu anlayışa göre, bir parti seçimlerde ne
kadar oy almış olursa olsun, demokrasiye
tehdit oluşturuyorsa, kapatılması gerekebi-
lir. Hatta oy oranı yüksek partilerin oluş-
turduğu tehdidin, marjinal partilerinkine
oranla daha ciddi olduğu, azınlık hakları-
nın çoğunluğun tiranlığı ihtimaline karşı
korunması gerekçesiyle söylenebilir. Nazi
Partisi, bu tür tehditlere en önemli örnek

olarak gösterilir. Gündemdeki konuda ise
tehdidin ciddiyeti, hatta böyle bir tehdidin
varlığı tartışmalıdır. Geçmiş yıllardaki
kapatma kararlarında da benzeri kanıtlar
öne sürülmüş olsa da, kapatma davasının
gerekçeleri olarak parti üyelerinin bireysel
söylemleri sunulmuştur.

Demokrasi açısından parti kapatılmasını
yorumlarken halk iradesini dikkate almak
önemli olsa da unutmamak gerekir ki, bu
demokrasinin üzerinde durduğu temeller-

den yalnızca biridir.
Konuyla yakından
ilgili bir başka temel
güçler ayrılığı ilkesi
ve buna bağlı olarak
yargı denetimidir.
Yargının siyasi parti-
ler üzerinde denetim
yetkisinin bulunması
bu açıdan meşru gö-
rünüyor, zira anaya-
sanın kendisi demok-

ratik düzen içinde meşrudur. Yargıdan
beklenen yalnızca yasaları yorumlamak ve
hukukî karar vermektir. Diğer bir deyişle
yargı, yasamanın koyduğu kaidelere bağlı-
dır ve yerindelik kararı vermez. Bu neden-
le, kapatma davasının açılmasından veya
verilecek karardan dolayı yargı organını
suçlamak yerine, mevcut anayasa ve yasa-
lar gözden geçirilmelidir. Ayrıca yargı
organının eylem ve kararlarında kapatıl-
ması istenen partinin oy oranını değerlen-
dirmeye almasının hukukîlikten uzaklaşa-
rak yerindeliğe yaklaşmak olduğunu dik-
kate almak gerekir. Yasal düzenlemenin
değişmesi yönünde konsensüsün olmadığı



bir ortamda, yargı kararlarının doğruluğu konusunda si-
yasi yorumların yapılması yargı bağımsızlığını zedeleyici
bir durum doğurabilir.

Özetle, bir açıdan halk iradesine çeşitli nedenlerle müda-
hale edilebilirse de bunun gerekçeleri tartışmalıdır, diğer
açıdan yargı denetiminin demokrasilerde halk iradesi ka-
dar önemli bir yere sahip olduğunu kabul etmek gerekir.
Bu iki bakış açısı birlikte değerlendirildiğinde, yargı de-
netimi meşru görülürken, denetime konu olan partinin
tüzel kişiliğiyle bir suç işlemesinin mümkün olmadığını,
odak haline gelmesinin de bireylerin sorumluluğunda
olduğunu dikkate almak gerekir.

Yorum: Ruşen Yaşar

Medyanın Hali
Yıllardır ders kitaplarında bizim için önceden hazırlanmış
tanımlarını okuyup geçtiğimiz, onları bu tanımların tut-
saklığında var ettiğimiz, dahası öyle olduklarına gerçek-
ten inandığımız ifade özgürlüğü, laiklik, hukuk devleti,
demokrasi gibi kavramlar her muhabbete, kıyısından kö-
şesinden dahil olmayı başarır oldu şu sıralar. Fakat mu-
habbetlerdeki “Ne olacak bu memleketin hali azizim?”
sorusu yerini daha spesifik sorulara bırakmış gibi gözü-
küyor. Memleketin içinde bulunduğu durumun; kapatma
davaları, son Ergenekon gözaltı ve soruşturmaları, ekono-
mideki iniş çıkışların astronomikliği gibi bir hayli karma-
şık konularla örülü olması bir yana dursun; çeşitli medya
organları da milletin kafasındaki soruları karmaşıklaştır-
mak, hatta bulanıklaştırmakla meşgul gibi gözüküyor…
Zira, geçen hafta bir hayli cesur iddialar ve bu iddialara
ilişkin yorumlar dolaştı durdu gazete sayfalarında, hatta
manşetlerinde… Gazete haberlerinde, ilk dikkat çekenler-
den biri de şüphesiz Radikal'in günlerce süren AKP yan-
daşı gazeteler teması oldu:

RADİKAL –

Bazı medya organları 'Ergenekon Operasyonu' ile AKP-
'ye açılan kapatma davası arasında bağlantı olduğu konu-
sunda ısrarlı.

Bilgi sızdırma çetesi mi var?

Haberlerdeki iddialar: "İlhan Selçuk telefonda, 'Kapatma
davasını açtırıyoruz' dedi"... "Ahmet Necdet Sezer'in ifa-
desi alınabilir"... "Sanıkların bilgisayarında kapatma da-
vasından iki gün önce iddianame bulundu..."

Ergenekon'da soruşturma gizli yürütülüyor. Hatta

Kemal Alemdaroğlu, hakkındaki suçlamalar 'gizli'
diye kendisine söylenmediği için susma hakkını kul-
landı. Ancak zanlılar ve avukatlara söylenmeyenleri,
bazı gazeteler yazıyor…

Gazeteler suçlamalar, dinlenen telefonlar, dosya şifreleri
gibi iddialarla dolu. Dün 'ortak' bir 'Yargıtay'a saldırı
planı' haberine imza atan gazeteler, Başsavcı’yı da çile-
den çıkardı. Star, Yeni Şafak ve Taraf hakkında suç du-
yurusu yapıldı

İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduda ele geçirilen pat-
layıcılardan sonra başlatılan ve resmi evrakta
'Ergenekon terör örgütü' olarak tanımlanan çeteyle ilgili
soruşturma sürerken, AKP'ye yakınlıklarıyla bilinen
gazeteler günlerdir doğrulanmayan iddialar yazıyor.
Gazeteler ısrarla, son operasyonda gözaltına alınan İşçi
Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski İstanbul
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ve
Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan
Selçuk'u AKP'ye açılan kapatma davasını yönlendir-
mekle suçluyor. Oysa 'gizli yürütülen' soruşturmada
zanlıların ifadeleri avukatlarına bile verilmiş değil.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol da Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Yayın yasağına rağmen Er-
genekon soruşturmasındaki delilleri ve ifadeleri servis
yapan çeteleri ortaya çıkarmasını' istedi.

- Cumartesi -

Selçuk, Perinçek ve Alemdaroğlu'nun gözaltına alındığı
operasyon geçen cuma günü yapıldı. Ertesi gün, bu üç
isme yapılan gece yarısı baskınlarının bazı gazetelerdeki
yorumları :

Vakit, Selçuk'la 'sıkı fıkı' dediği eski Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer'in ifadesinin de alınabileceğini
yazdı.

Star, gözaltı gerekçelerini 'Perinçek'in Ergenekoncular-
la, Alemdaroğlu'nun örgüt üyeleriyle ilişkileri ve Sel-
çuk'un da örgüt adına vazife yüklendiği' diye sıraladı.

Yeni Şafak'a göre ise Alemdaroğlu, 'Ergenekon'da daha
önce tutuklanan Doç. Ümit Sayın'la ilişkisi nedeniyle'
gözaltına alınmıştı.

Taraf gazetesi de operasyonun süreceğinin işaretlerini
verdi. Gazetelerin ortak yorumu zanlıların AKP'nin ka-
patılma davasıyla ilişkili olduğu yönündeydi.
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- Pazar -

Aynı gazeteler pazar günkü sayılarında zanlıların AKP-
'nin kapatılma davasını önceden bilmekle kalmayıp, des-
teklediğini ve hatta yönlendirdiğini öne sürdü.

Star, sürmanşetine 'Davayı açtırıyoruz AKP'nin sonu
geldi' haberini çeken gazete 'büyük bir komplonun ortaya
çıkarıldığını' iddia etti. Habere göre teknik takibe alınan
İlhan Selçuk, telefonda, "Davayı açtırıyoruz. Kapatma
davasından sonra ekonomik kriz çıkar. AK Parti'den kur-
tulmak lazım" demişti. Gözaltına alınanların Yargıtay
Başsavcısı'nın AKP hakkında hazırladığı iddinameden
dakika dakika haberdar olduklarını da ileri süren Star,
Selçuk'un, kapatma davasından sonra yapılması gereken-
lerle ilgili 'talimat verdiğini' belirtirken "Kapatma fikri
Selçuk'tan, belge Perinçek'ten" ifadesini kullandı.

Taraf, 'İddianame iki gün
önce ellerindeydi' sürmanşe-
tiyle çıktı. Habere göre AKP
iddianamesinin bir kopyası,
aralarında İlhan Selçuk'un da
yer aldığı dokuz kişiden biri-
nin bilgisayarında, mahke-
meye sunulmadan iki gün
önce bulunmuştu.

Vakit, bir internet sitesine
dayandırdığı haberinde Selçuk, Perinçek ve
Alemdaroğlu'nun TSK'nin emir komuta zinciri dışına
çıkarak alt rütbeli subaylarla darbe planladıklarını ileri
sürdü !

Sabah da iki aydır teknik takipte olan İlhan Selçuk'un
'AKP iddianamesinde 'aktif rol oynadığı ve çeşitli çevre-
leri yönlendirdiği' iddiasıyla gözaltına alındığını yazdı.
Sabah'ın 'İşte suçlama' başlıklı manşetine göre Doğu
Perinçek ve Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu da AKP'nin
kapatılması için yoğun kulis yapıyordu.

- Pazartesi -

Taraf, Yeni Şafak ve Star gazeteleri ortak haberlere
imza atıp, soruşturmada Yargıtay'a yönelik saldırı hazırlı-
ğının ortaya çıktığını yazdı.

Yeni Şafak'a göre saldırı planı ve krokiler Perinçek'in
bilgisayarındaydı. Taraf ve Star ise krokilerin İP'li Adnan
Akfırat'a ait olduğunu yazdı. Yeni Şafak'ta farklı bir de-
tay vardı. Gazete, Perinçek'in dosya şifrelerini detaylıca
bildiğini duyurdu: "Önce küçük harf, ardından bir rakam,

daha sonra yabancı bir alfabeden bir harf ve noktalama
işareti şeklinde dörtlü kombinasyonlardan oluştuğu..."
Polisin şimdi finans kaynaklarını aradığını yazan Yeni
Şafak, AKP iddianamesinin, dava açılmadan iki gün
önce Perinçek'in bilgisayarına kaydedildiğini ileri sürdü.

Star ise savcının iddianameyi 15 gün içinde hazırlaya-
cağını duyurup 'Ergenekon'a müebbet yolu' manşetini
attı. Star, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet'e atılan bomba-
lar ve Necip Hablemitoğlu cinayeti dosyalarının da Er-
genekon'a katılacağını iddia etti.

Taraf, İP Genel Merkezi'nde AKP iddianamesinde
Gül'le ilgili suçlamanın kelimesi kelimesine aynı bir
metin bulunduğunu yazdı. Dahası Taraf, iddianamenin
Gül'le ilgili kısmını İP'e Yargıçlar ve Savcılar Birliği
Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun önceden verdiği-
ni öne sürdü.

*radikal internet baskısın-
dan alınmıştır.

Söz konusu gazetelerin son
derece gizli yürütülen so-
ruşturmayla ilgili nasıl bu
denli ayrıntılı ‘bilgi’lere
ulaşabildikleri ve diğer
bazı gazetelerin ise neden

bu iddiaların altını özenle çizme gereği duydukları aklı-
mıza çakılan birer soru işareti iken, bu haberleri eleşti-
ren gazetelerin de daha sonrasında benzer iddialar orta-
ya atmaları çok gülünç bir tablo oluşturmaktadır.

Ayrıca AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün, Anayasa
Mahkemesi iddiayı kabul etmeden önce yaptığı açıkla-
malarda, kapatma davasına ilişkin iddianamenin hazırla-
nış süreciyle ilgili birtakım spekülasyonlara dikkat çek-
miş ve “İddianamenin mahkemeye verilmeden 48 saat
önce başkalarının bilgisayarlarında kopyalarının kayıtlı
olduğu gibi, bazı görüşmelerle bu iddianamenin hazır-
landığı şeklindeki bazı konuşmaların dile getirildiğini
de görüyoruz. Bunlar doğru mu bilmiyorum. Ama yazı-
lıp çizildiği gibi ise ortada önemli bir sorun vardır. Emi-
nim Anayasa Mahkemesi raportörleri ya da konuyu in-
celeyen heyet bütün bunları değerlendirerek iddianame
konusunu bir karara bağlamış olacaktır." demiştir.

Elbette bu haberlerin insanların düşüncelerini ne kadar
bulanıklaştırdığı da hesaba katılmalı, demokrasimizin
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ve yargımızın önemli bir sınava tabi olduğunu söyleyebi-
leceğimiz bu hassas günlerde insanların karşısına, gerek
medya kuruluşları gerek siyasetçiler net ve temellendiril-
miş argümanlarla çıkmalıdırlar.

Yorum: Ebru Tahiroğlu

Türkiye’de Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın Partisi Kapa-
tılma Tehdidiyle Karşı Karşıya

Le Monde, 18 Mart 2008 - Yargıtay Başsavcısı
Abdurrahman Yalçınkaya iktidardaki partinin (AKP)
demokrasi için bir tehlike teşkil ettiğini düşünüyor
ve kapatılmasını talep ediyor.

Şaşırtıcı hukuki süreçlerin alışıldık ismi Yargıtay Başsav-
cısı Abdurrahman Yalçınkaya, 14 Mart günü kendisini
İslami akım kökenli Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
karşısında siyasi-hukuki bir düşünce savaşının içine attı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002’den bu yana
iktidarda olan ve Temmuz 2007 milletvekili seçimlerinde
%46.6 oyla rahat bir şekilde tekrar seçilen hareketi
“laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelmek” ve Türki-
ye’yi İslam devletine çevirmeye çalışmakla suçlanıyor.

Basının geniş alıntılarını yayınladığı 162 sayfalık iddia-
namesinde savcı, “söz konusu partinin sonunda hukuk
devletinden çok şeriat üzerine kurulmuş bir sistemi arzu-
ladığını” ileri sürüyor. Üniversitelerde türban takılmasına
izin veren bir anayasa değişikliğinin kabulünden birkaç
hafta sonra hükümetin, “terörizme başvurma yolunu da
kullanmak üzere”, cumhuriyetin temellerine saldırıda
bulunmak ve amaçlarını “ılımlı İslâm”ın arkasına gizle-
mek istediğinden şüpheleniyor. İddialarını AKP’nin siya-
sî liderlerinin söylemlerinden yapılan onlarca alıntı üzeri-
ne temellendiriyor.

Başsavcı aynı şekilde AKP’nin 71 yöneticisinin 5 yıl bo-
yunca siyasi yasaklı olmasını da talep ediyor. Bu listede
partinin bütün ileri gelenleri bulunuyor: Başbakan Erdo-
ğan, eşleri türbanlı birçok bakan, tartışmalı bir tarikatla
bağlantısı olmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ve 40 kadar milletvekili. Anayasa Mahkemesi’nin 17
Mart pazartesi günü davanın kabul edilebilir olduğu yö-
nünde açıklama yapmasıyla ülkenin daha da uzun sürecek
bir belirsizlik ortamına sürüklenme olasılığı var.

Erdoğan, cumartesi günü, “antidemokratik” başvuruyu ve
ona göre savcının açığa vurduğu “halkın iradesinin kü-
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çümsenmesi”ni itham eden bir konuşma yaptı. Bu giri-
şim Brüksel’de de soğuk karşılandı. Avrupa Komisyo-
nu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn “Normal
bir Avrupa demokrasisinde siyasi konular parlamentoda
tartışılır ve sandıkta belirlenir, mahkemelerde değil. Bu
tür hukuki soruşturmaların bir Avrupa toplumunun de-
mokratik ilkelerine uygun olduğunu düşünemeyiz” diye-
rek tepkisini dile getirdi. Önemli iş adamları dernekle-
rinden TÜSİAD da, böyle bir yargılamanın getireceği
siyasal istikrarsızlaşma riski ve bunun ekonomik yansı-
maları hakkında uyarıda bulundu.

Ana Muhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP)
Başkanı Deniz Baykal dışında savcının Türkiye’de daha
önce yaşanan birçok benzerlerini anımsatan bu girişimi-
ne destek veren az. 1960’tan bu yana en az yirmi dört
siyasi parti kapatılmış. Popüler günlük gazetelerden
Hürriyet’in Başyazarı Ertuğrul Özkök bile, AKP’nin
sıkı bir karşıtı olmasına rağmen, “Türkiye’de parti ka-
patma uygulamasının 21. yüzyılda hala sona ermemiş
olmasından endişeli olduğunu” belirtiyor. Yakın bir
geçmişte birçok İslami oluşum arka arkaya yasadışı ola-
rak ilan edildi. 1998’de Refah, 2001’de Fazilet, başka
bir isimle tekrar açılmak üzere kapatıldı. AKP’nin yöne-
ticilerinden bir kısmı da daha önce bu hareketlerin üyesi
olmuştu.

Böylece parlamentoda yer alan dört partiden ikisi ha-
kimler tarafından kapatılma tehdidi altında bulunuyor.
Abdurrahman Yalçınkaya daha önce de, 16 Kasım
2007’de, arka arkaya kapatılan beş Kürt partisinin mi-
rasçısı Demokratik Toplum Partisi’ne (DTP) benzer bir
kapatma davası açmıştı. DTP, PKK üyesi isyancılarla
olan bağları sebebiyle “devletin bağımsızlığına ve ülke-
nin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin
odağı” olarak nitelendirilmişti. Şikayet hâlâ Anayasa
Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

Eski Dışişleri Bakanı ve küçük bir sol partinin üyesi
olan Mümtaz Soysal’a göre, söz konusu davalar askeri
darbelerin yerini aldı. Soysal, “Askerlerin yapmaya alı-
şık olduğunu hakimler yapıyor” diyor. Türk adaleti,
oldukça siyasi bir şekilde Kemalizmin kalesi olarak ka-
lıyor.

TESEV’in Aralık 2007’de yayınlanmış bir anketine ka-
tılan Türk hakimlerin %60'ı, görevlerinin, adaleti sağla-
mak ve insan haklarını savunmaktan önce, devletin çı-
karlarını korumak olduğunu düşünüyorlar.

Yorum: Guillaume Perrier
Çeviri: Nihan Toprakkıran
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Beni de Kapatın
AKP’nin kapatılmasına karşıyım. Ancak şu anda üzerine
kafa yormak istediğim konu ‘Kapatılır mı? Kapatılmaz
mı?’ olmayacak. Tartışmaya açmak istediğim konu
‘Neden Kapatılmasın?’ değil ‘Bu dava neden açılmama-
lıydı?’ olacak. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki ben kişisel
olarak 1982 anayasasının çizdiği sınırları kabul etmedi-
ğim için bu davanın da anayasal sınırların içinde olduğu
gerçeğini göz ardı ediyorum. Dolayısıyla bu davanın meş-
ruiyetini de kabul etmiyorum.

Peki gelelim ana mevzuumuza ‘Bu dava neden açılmama-
lıydı?’ Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle 80 yıl-
lık ‘genç’ cumhuriyetimizin aldığı rot-balans ayarlarını
şöyle bir düşünelim: Darbeler, idamlar, post-modern dar-
be, teknolojiye sağlanan hızlı uyum sayesinde bir de e-
darbe. İç dinamiklere güvenmeden, bu ülkede bir değişi-
min yaşanabileceğine inanmadan yukarıdan yapılan mü-
dahaleler tarihi...

Bu ülkede artık bazı değişimlerin iç dinamiklere bırakıl-
ması gerekiyor. İç dinamikler derken kastettiğim, bu ülke-
de yaşayan insanlar ve eleştirel bakabilen aydın kesim.

Öncelikle halkı ele almak gerekirse, bu ülkede halka gü-
venmek, insanların kendi hayatları üzerinde söz sahibi
olmasını sağlamak gerekiyor. Bugüne kadar olan müda-
halelere cevaben halkın tepkisizliği gerekçe gösterilip,
‘Daha da kötüye gidecekti.’ denebilirdi. Ama bu davanın
açıldığı gün bu ülkede çok önemli bir değişim yaşandı.
Sosyal Güvenlik Reformuna tepki olarak yüzlerce insan
sokaklara döküldü ve karar mekanizmasında ‘Ben de va-
rım!’ dedi. Yasada geri adım atıldı. Peki, acaba bunu şu
anda kaç kişi biliyor? Hangi kanalın haberlerinde ilk sıra-
da bu eylem vardı? Hangi gazete sokaklardaki insanları
manşetine taşıdı? O gün gazeteler için bundan daha çekici
bir resim vardı: Dimdik duruşuyla, cumhuriyete, hukuka
olan inancımızı perçinleyen(!)Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısı Abdurrahman Yalçınkaya. Kısaca bırakın halka
kendi hayatları üzerinde karar verme bilincinin aşılanma-
sını, bunun için gerekli ortam sağlanmasını; bu davayla
birlikte bu bilince kendi çabasıyla erişmiş kesimin sesinin
duyulması, varlığını hissettirmesi engellenmiş oldu.

Şimdi aydın diye ele aldığımız kesime bakalım. ‘Aydın’
kelimesini sevmiyorum, çünkü tanımından emin değilim.
İşte bu yüzden aydın derken kimleri anlatmak istediğimin
çerçevesini çizmek istiyorum: Eleştirmenin AKP’nin her
adımını tu-kaka etmek olmadığını bilen, ama körü körüne
sempatizanlık yapmaktan da kaçınan kimselerden söz
ediyorum. Kısacası benim aydın derken kastettiğim AKP-
’nin kimi eylemlerini takdir edip, kimilerini eleştirmenin
‘döneklik’ olmadığı bilincine erişmiş kimseler. Kişisel
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Kapanıyor muyuz?
Bilindiği üzere Türkiye gündemi bir süredir
‘‘kapanma’’ konularıyla oldukça meşgul! Her şeyi bir
kenara bırakıp,‘‘Laiklik elden gidiyor mu? Muhafaza-
karlık arttı mı? Türkiye Malezya olur mu?’’ gibi para-
noyalarla uğraşan Türkiye gündemi, ‘‘Başörtüsü’’ ko-
nusu üzerinden de hareketli bir dönem yaşadı. Laiklik
ekseni üzerinden o kadar tartışma yapıldı ki Türkiye’-
nin temel sorunları gözardı edildi. Peki, tartışmak kötü
bir şey mi? Tabii ki hayır… Demokratik toplumların en
önemli meziyetlerinden biridir tartışmak. Ama tartışma
kültürü bizde ‘farklı’ anlaşıldığı için, tüm bu yaşanan
süreçten bir yarar da sağlanamadı. Sonuç ise, anayasa-
nın belirli maddelerinde yapılan değişiklik, çözümlene-
meyen bir sorun ve bol miktarda da zaman kaybı ile
sınırlı kaldı. Türkiye’nin kaybedecek bir saniyesinin
bile olamayacağı bir dönemde, Türkiye muhafazakarlık
sebebiyle değil, işlevsel politikasızlıktan dolayı
‘‘kapandı!’’

Şu an ise gündemimiz başka bir kapanma konusuyla
karşı karşıya: Yargıtay tarafından Ak Partisi’ne açılan
kapatma davası. Aslında, Türkiye siyasal tarihinin bu
gibi parti kapatma davalarıyla dolu olduğunu düşündü-
ğümüzde bu tür bir kapatma davası açılma isteğinin
bizi çok şaşırtmaması gerekir. Ancak şükretmeliyiz ki
şaşırıyoruz. En azından daha bu şaşırma bilincimizi
yitirmedik. AB yolunda ilerleyen ve bu süreçte demok-
ratikleşme yolunda somut adımlar atması beklenen bir
ülkede %47’lik bir oy oranına sahip olan bir iktidar
partisinin yargı yoluyla önünün tıkanması, bizim ülke
olarak daha ne kadar yolun başında olduğumuzun en
somut göstergesidir. Tabii ki, bu kapatma olayının Ak
Partisi davasına indirgenmemesi gerekmektedir. Doğ-
rudan parti kapatmanın demokrasi ile bağdaşmaması
gerçeği üzerine gidilmelidir. Bu bağlamda gerçekten
merak ettiğim bir soru var. İdeal bir parti nasıl olmalı-
dır ki herhangi bir kapatma davasıyla karşı karşıya kal-
masın? Bu soruya verilecek cevapların kişiden kişiye
göre değişmesi gayet beklenen bir durumdur. Peki,
böyle bir durumda, aralardan birkaç fikrin kabul görüp,
diğer düşüncelerin kaba tabirle saha dışı kalması hangi
demokratik ilkeyle örtüşebilir? Demokrasi ile bağdaş-
mayan bu gibi uygulamalar devam ettikçe, korkarım ki
yakın gelecekte, verdiği oyların bu ülkede bir şeyleri
değiştiremediğini gören halk daha az sandık başına gi-
decek ve Türkiye işte gerçekten o gün ‘‘kapanacak.’’

Demokraside çareler tükenmez diye umut etmek ne
kadar anlamlı sizce?

Yorum: Ayşe Zeren
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denebilir. Ama sonuç olarak AKP vakit kazanmış olur ve
tartışmanın seyri değişir.

Son olarak madem bu ülkede ‘insanlara’ olan güvenin
bulunduğu seviye bu derece düşük, ben de ‘yetkililere’ bir
imza kampayasında gördüğüm mesajı vermek istiyorum
“Sayın Yetkili, kendi kanaatimce, kapatılmamın ülkem,
devletim ve insanlık adına çok yerinde bir karar olacağını
düşünüyorum.Lütfen beni de kapatın...” (1)

Yorum: Elvan Salman
(1) http://www.benidekapatin.com

Bültene katkıda bulunan öğrencilerin görüş ve yorumları
Avrupa Çalışmaları Merkezi kurumunun görüşleri ile bağ-

daştırılamaz.
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fikrim bir insan savunduğu/oy verdiği partinin de
‘yanlışlarını’ görebilir, görmelidir. Her eylemi eleştir-
mek kadar, savunmanın da tehlikeli olduğu kanısında-
yım.

‘Liboş’ denilen, ‘döndüler’ denilen bu kimseler, tam da
AKP’nin Avrupa Birliği yolundaki adımlarını eleştir-
meye, ekonomi politikası, Sosyal Güvenlik Reformu
konusunda okuyucuları bilinçlendirmeye başlamışlardı.
Artık AKP’nin aldığı kararlar sorgulanıyor ve meclis-
ten geçen yasaların bilinirliği, görünürlüğü artıyordu.
Buna bağlı olarak da halkın bilinci tabii ki. Ancak o
hafta içinde AKP’nin bu eylemlerini eleştiren yazarlar,
Cumartesi sabahı kapatma davası karşısındaki karşıt
duruşlarını sergilediler. Bu karşıtlığın oturduğu düzlem
yeni bir yazının konusu olabileceğinden bu bölümü es
geçiyorum. Peki davanın açılmasıyla birlikte ne oldu?
SSGS unutuldu, AB müzakere süreci yolunda yaşanan
durgunluk unutuldu: elimizde tek haber kaldı:
Abdurrahman Yalçınkaya’nın özgeçmişi, cüppeli fo-
toğrafı ile kapatılma davası.

Sonunda kapatılır mı kapatılmaz mı bunu zaman göste-
recek. Sayılı gün çabuk geçermiş sonucu göreceğiz.
Ama kapatılsa da kapatılmasa da şu bilinmelidir ki, bu
kapatma davası AKP’nin elini güçlendirmiştir. Nasıl
mı? Farz edelim ki kapatılmadı, bu sayılı günler geçi-
verdiğinde ‘AB?’ dendiğinde, ‘Enflasyon?’ dendiğinde
artık hükümetin vereceği bir yanıt var: ’90 Gün!’. Artık
hükümet hangi konuda sorgulanırsa ‘71 milletvekilimi-
ze, partimize dava açıldı. 90 gün boyunca bununla meş-
gul olduk. Ne olmasını bekliyordunuz?’. Farz edelim ki
kapatıldı, bu sefer de ‘Pıtırcık Partisi’ olarak kendisini
yapılandırır ve yine aynı cevapları hiç çekinmeden ka-
muoyuna sunar. ‘Kamuoyunun buna vereceği bir cevap
da olur, madem iç dinamiklere bu kadar güveniyorsun.’

Sayfa 6 Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF)

Bülten Sorumlusu....: Nadire Pınar Genç

Batuhan Apaydın

Düzenleme............ .:. Batuhan Apaydın

Sayfa 6
www.acmof.com

Fenerli Türbe Sok. No:6 Binn’s House Rumelihisarıüstü Bebek 34250 Istanbul /

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) 2002-2003 akademik yılının başın-
da Avrupa Çalışmaları Merkezi bünyesinde, Merkez çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü
öğrenciler tarafından kuruldu Öğrenci Forumu, sadece üniversite akademik çalışmalarıyla
sınırlı kalmayıp; bu çalışmaların yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri konusunda paneller ve AB
konusunda uzman kişilerin konuşmacı olarak olarak katıldığı oturumlar düzenlemek ve
uluslararası öğrenci seminerleri organize etmek gibi etkinliklerde bulunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu

European Weekend School
2008

“Imagining the Future of
the European Union”

15 - 18 Mayıs 2008

http://www.benidekapatin.com
www.acmof.com

