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Söyleşi

Koç Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Murat So-
mer, Anayasa değişiklik 

referandumundan “Evet” sonucu 
çıkması halinde en çok AKP ve 
seçmeninin mağdur olacağını 
belirtti. “İktidar partisi içinde, 
alınan kararlara itiraz eden-
ler oluştukça, yeni güç odakları 
ortaya çıkacak. Bunlar bir süre 
sonra sürtüşmeye başlayacak. 
Buna bağlı olarak “evet” diyen 
kesim de güçsüzleştiğini görecek” 
diye konuşan Somer, bu nedenle 
AKP seçmeninin içinde de ciddi 
bir şüphe olduğunu söyledi.

İktidarın “hayır” oyu verecek 
olanları "terörist" ilan etmesinin, 
hedefledikleri etkinin tersini yarat-
maya başladığına da dikkat çeken 
Somer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk toplumu zulüm var burda 
demeye başladığı anda mağdurun 
yanında oluyor. Bunun işaretleri-
ni de almaya başladık. Ama bunu 
açık ölçebilecek kadar göremiyo-
ruz çünkü şu anki durumumuz 
geçmişten farklı. Tek parti dönem-
leri ve askeri rejim dönemleriyle 
karşılaştırdığımızda, medyada hem 
çok ciddi hem de çoğunluk açısın-
dan kafa karıştırıcı bir tekseslilik 
var. Akademisyenlere yapılanlar ya 
da Meral Akşener’in toplantısının 
engellenmesi gibi durumlar top-
lumda mutlaka tepkiye yol açacak 
olaylar ama bunlar topluma yete-
rince ulaşmıyor.” 

»Anayasa paketine yönelik 
itirazlar bugüne kadar hep mu-
halefetin cephesinden gündeme 
getirildi. Peki size göre, AKP 
seçmeni yeni Anayasa paketine 
neden “Hayır” demeli?

Anayasa değişiklik pake-
ti, Başkanlık sistemini savunan 
kesim açısından da çok büyük 
sorunlar yaratacak bir paket. Bu 
paket, AKP’nin de, “evet” diyen 
seçmenin de, hatta Cumhurbaş-
kanı’nın kendisinin de denetleye-
meyeceği bir yönetim tarzı ortaya 
çıkarır. İktidar partisi içinde, 
alınan kararlara itiraz edenler 
oluştukça, yeni güç odakları orta-
ya çıkacak. Bunlar bir süre sonra 
sürtüşmeye başlayacak. Buna 
bağlı olarak “evet” diyen kesim 
de güçsüzleştiğini görecek. Zira 
yeni iktidar mücadelelerine, yeni 
krizlere gebe bir anayasa pake-
tinden söz ediyoruz. Dolayısıyla 
istikrar devam edecek beklentisi, 
gerçi istikrardan ne kastediliyor 
ve ne kadar vardı o tartışılır, ger-
çekleşmeyebilir.

»AKP seçmeni bunu bilmiyor 
mu? Yoksa bütün algı, Cumhur-
başkanı’nın Başkan olması üze-
rine mi yoğunlaşmış durumda?  

AKP içinde üç gruptan bah-
sedebiliriz. Bir kesim tamamıyla 
Erdoğan’a güven üzerine oy veri-
yor ve fazla sorgulamıyor. İkinci 
kesim, ekonomik kazanımlarının 
yanı sıra, yaşam tarzı kazanım-
larını da göz önünde bulundura-
rak bu kazanımları kaybetmek 
istemeyenler. Üçüncü kesim ise 
şu anda gerçekten bu anayasa 
paketinden şüphe duyan fakat 
hayır çıkması halinde çıkış yolu 
göremeyen seçmenler. Hayır ta-
rafı açısından en önemlisi bu iki 
kesim. Zira sözünü ettiğimiz bu 
iki kesim de, içeriği öğrendikçe 
hayır diyebilecek olanlar. 

»Hayır’cı tarafın, AKP için-
deki sözünü ettiğiniz iki kesimi 
ikna etmesi nasıl mümkün görü-
nüyor?

Hayır çıktığında hemen ikti-
darın da, Cumhurbaşkanı’nın da 
değişmeyeceği ve mevcut ka-
zanımların kaybedilmeyeceğini 
anlatmak çok önemli. Ayrıca, 
“hayır” da “evet” de çıksa, süreç 
bitmiş sayılmaz, mevcut sistemde 
cumhurbaşkanının sorumluluk-

larını daha düzgün belirleyen, şu 
anda kullanmakta olduğu ama 
anayasal olarak tartışmalı olan 
yetkileri düzenleyen, fakat aynı 
zamanda sorumluluğunu ve de-
netlenebilirliğini belirleyen bir 
öneri getirilebilir. Zaten mevcut 
anayasa değişiklik paketinde par-
tilerin uzlaştığı 60- 70 madde var-
dı. Bu maddeler üzerinden yeni 
bir düzenleme yapılabilir.

»Yani iki seçeneğe hapsolmuş 
değiliz.

Kesinlikle. Bakın, “Evet”çi 
kesimde, Başkanlık sistemi gel-
diğinde yeni bir çağ başlayacak 
bütün sorunlar hallolacak gibi bir 
beklenti var. Ancak bu gerçekçi 
bir beklenti değil. Zira Başkan-
lık sistemi, yönetici elit içerisinde 
küçük bir kesimin Türkiye’nin 
idari yapısında çok büyük deği-
şiklikler yapabilmesini de bera-
berinde getiriyor. Bu değişiklik-
ler, bir tür eyalet sistemine geçişi 
kapsayabileceği gibi, Türkiye 
Cumhuriyeti devrimlerine tepkisi 
olan İslamcı iktidar ortağının da 
arzu ettiği değişiklikleri içerebi-
lir. Buna ister rejim ister sistem 
değişikliği deyin, adı önemli de-
ğil, önemli olan denetlenemeye-
cek olması. Yani, Başkan ve çev-
resindeki küçük bir kesimin, Tür-
kiye’nin idari yapısında, iç ve dış 
politika bürokrasisinde, ekonomi 
yönetiminde, eğitim sistemi, çev-
re gibi alanlarda radikal değişik-
likler yapma yetkisi olacak.

»Somutlaştırır mısınız?
Başkanlık sistemine geçilmesi 

halinde ekonomide karar verici-
ler değişecek, bu kararları verme 
şekilleri değişecek, yeni bürokra-
siler, yeni kadrolar gelecek. Bu 
kadrolar ne kadar yetkin olacak 
bilmiyoruz. Şöyle düşünün: İyi 
bir ekonomi için en önemli unsur 
güvendir. Öncelikle kurumlara 
ve kurallara önem veririz. Zira 
o kurumlar ve kuralların, ehil 
kişilerin ekonomi yönetimine gel-
mesini sağlayacağını, yetkilerinin 

sınırlarını biliriz. Ama Başkanlık 
sisteminde kararlar, Başkan’a ya-
kın, küçük bir zümre tarafından 
alınacak ve yanlış kararlar alındı-
ğında ise düzeltecek mekanizma-
lar da yok.

Benzer şekilde, Milli Eğitim 
sistemi Başkanlık kararnamele-
riyle kökten değişebilir. İş ha-
yatında çok temel işçi haklarını 
etkileyecek kararlar alınabilir. 
Çevre konusunda, imar izinleri, 
Sit, tarım ve turizm alanlarında 
radikal değişiklikler yapılabilir. 
Dış politika, NATO ya da AB ko-
nularında olsun, çok temel deği-
şikliklere gidilebilir. Bu tamamen 
Başkan ve çevresindeki yönetici 
elit kesimin ne yapacağına bağlı.  

»Şu anda muhalefet, iktidara 
“Ne istiyorsunuz da yapamıyor-
sunuz” diyor. Bu da doğru değil 
öyleyse?

Kısmen değil. Şu an muhale-

feti de kendine yakın olmayan 
sivil toplumu kaale almayan bir 
iktidar olsa da, mevcut yapı fren 
görevi görüyor. Şu anki durum-
da Türkiye’de zaten Cumhurbaş-
kanı ve danışmanları en temel 
kararları alıyor, Bakanlar kurulu 
daha çok uygulayıcı ve imza atıcı 
konumunda ama öyle bir nok-
taya gelinebilir ki Meclis’tekiler 
de artık bu sorumluluğun altına 
girmek istemez. Bu nedenle radi-
kal değişiklikler Cumhurbaşkanı 
tarafından gündeme getirilmiyor 
olabilir. Zira iktidar partisinin 

kâğıt üstünde bazı şeyleri engel-
lemesi hâla mümkün. Başkanlık 
sisteminde ise Meclis’in ve halkın 
birtakım radikal kararları engel-
leme imkânı çok az olacak.

»Sırrı Süreyya Önder önceki 
gün yaptığı açıklamada, boyko-
tun kesinlikle söz konusu olma-
dığını söyledi. Bu referandum-
daki duruşunun, HDP açısından 
önemi nedir?

Boykot Kürtler açısından yan-
lış bir karar olur çünkü boykot 
halinde hiçbir tarafa yaranama-
yacaklar. O zaman “Evet” de-
sinler daha iyi. Boykot, HDP’nin 
7 Haziran’dan sonra yarattığı 
büyük hayal kırıklığı sürecinin 
devamı olur. Tersinden bakarsak, 
HDP bu referandum sürecinde 
“Hayır”ı fırsat olarak kullanabi-
lir. 7 Haziran’dan sonra iki ateş 
arasında kalan ve moral üstünlü-
ğünü kaybeden HDP bunu tekrar 
kazanmanın bir fırsatı olarak 
değerlendirebilir referandu-
mu.  Zira rakamlara göre HDP 
seçmen kitlesini çok da kaybet-
miş değil. Destek yine de barajın 
üstünde.

»Her iki blokun, yani “Evet”çi 
ve “Hayır”cı cephenin de kam-
panyalarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Evet kampanyası değişiklikle-
rin içeriğine çok az giriyor. Daha 
çok şölen ve görkem mantığıyla, 
insanların güçlü devletle özdeş-
leşme ihtiyacı üzerinden gidiyor. 
Mitinglere baktığımızda, çok şa-
şaalı, müzikli, dev ekranlı, bol ye-
mekli, bireyin, güçlü devlet imajı 
üzerinden kendini güçlü hisset-
mesi hedefleniyor. Son iki senede 
70 civarında terör olayını engelle-
yemeyen parasının değeri düşen 
bir devlet var ama mitinglerde 
yaratılan atmosfere bakınca ken-
dinizi çok iyi hissediyorsunuz.

Hayır kampanyasının da bu-
rada farklı bir açıdan güç algı-
sı yaratması gerekiyor. Aslında 
“Hayır” demek daha güçlü bir 
devlete yol açacak. Zira devlet, 
küçük bir grup tarafından radikal 
bir şekilde dönüştürüldüğünde 
değil, halk denetleyebildiği ölçü-
de güçlü bir devlettir.

Aslında bu referandumda Tür-
kiye toplumunda çok güçlü olan 
iki duygu çarpışıyor gibi geliyor 
bana. Güce olan saygı ve adalet/ 
merhamet duygusu.

»İktidarın Hayır oyu vere-
cek olanları adeta terörist ilan 
etmesinin, hedefledikleri etkinin 
tersini yaratmaya başladığını 
söyleyebilir miyiz?

Tabii, baskılar ters tepme po-
tansiyelini de barındırıyor. Türk 
toplumu zulüm var burda deme-
ye başladığı anda mağdurun ya-
nında oluyor. Bunun işaretlerini 
de almaya başladık. Ama bunu 
açık ölçebilecek kadar göremi-
yoruz çünkü şu anki durumumuz 

geçmişten farklı. Tek parti dö-
nemleri ve askeri rejim dönemle-
riyle karşılaştırdığımızda, medya-
da hem çok ciddi hem de çoğun-
luk açısından kafa karıştırıcı bir 
tekseslilik var. Ses çokluğu veya 
kalabalığı var ama çok seslilik 
yok. Söylenmeyenler söylenenler-
den daha fazla. Akademisyenle-
re yapılanlar ya da Meral Akşe-
ner’in toplantısının engellenmesi 
gibi durumlar toplumda mutlaka 
tepkiye yol açacak olaylar ama 
bunlar topluma yeterince ulaş-
mıyor.  

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MURAT SOMER

‘Evet’ çıkarsa en çok AKP 
ve seçmeni mağdur olacak

»Değişiklik, 
Başkanlık 

sistemini savunanlar 
açısından da 
sorunlar yaratacak. 
Bu paket, AKP’nin 
de, “evet” diyen 
seçmenin de, hatta 
Cumhurbaşkanı’nın 
kendisinin de 
denetleyemeyeceği bir 
yönetim tarzı ortaya 
çıkarır

» İktidar partisi 
içinde, alınan 

kararlara itiraz 
edenler oluştukça, 
yeni güç odakları 
ortaya çıkacak. 
Bunlar bir süre 
sonra sürtüşmeye 
başlayacak. Buna 
bağlı olarak “evet” 
diyen kesim de 
güçsüzleştiğini 
görecek 

Referandum propaganda dö-
nemi eylemli olarak başladı, 
her zaman olduğu gibi siyasi 

iktidar karşıtı bir alanda konum-
lananlar hain, bayrak düşmanı, 
terörist ilan edildi ve lanetlendi. 
Gazete ve televizyonlarda yoğun 
bir evet propagandası var, bazıları 
hamasette tavan yapıyor, bazıları 
ise siyasi iktidar temsilceleri ile bu 
değişiklikten nemalanacakların sı-
nır tanımaz, tehditkar söylemlerini 
yumuşatmaya çalışıyor.

Ben özellikle son 7-8 yıldır Tür-
kiye'de bir karşı devrim sürecinin 
ciddi bir şekilde başlatıldığını ve 
her bir aşamasının titizlikle plan-
landığını düşünenlerdenim. Netice 
itibariyle karşı devrim sürecinin 
muhatabı hiç bir zaman sadece 
muhalif siyasi kimlikler değil, bizza-
tihi devlete hakim olan rejimdir.

Mevcut rejimden memnun ol-
mayabilirsiniz, değiştirmek istersi-
niz, ama bunu Anayasa ve yasalar-
la düzenlenmiş yöntemlere uygun 
biçimde yaparsınız. Anayasa'da 
Türkiye'nin tabi olduğu rejim "Tür-
kiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 
milli dayanışma ve adalet anlayışı 
içinde, insan haklarına saygılı, Ata-
türk milliyetçiliğine bağlı, başlangıç-
ta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
Devletidir" ifadesiyle tanımlanmıştır. 
Başlangıç ilkelerini burada tekrarla-
mak niyetinde değilim ancak, orada 
kısaca "çağdaş medeniyet, kuvvet-
ler ayrılığı, hukuk düzeni, onurlu 
yaşam, bölünmezlik, laiklik, sosyal 
adalet, hak ve özgürlüklere say-
gı, sevgi ve kardeşlik, yurtta sulh, 
cihanda sulh" gibi son zamanlarda 
bize unutturulmak istenilen kavram-
lardan bahsedilir.

Bu kavramların devletin yö-
netimine ilişkin olması nedeniyle 
görmezden gelinmesi mümkün 
değildir ve devleti yönetenlerin 
de uymasında zorunluk vardır. Ör-
neğin, referandum sürecinde farklı 
düşüncelerin eşit haklara sahip 
olması gerekir. Başka bir deyişle 
sürecin adil işlemesi gerekir.

Eşitsizlik söz konusu
Anayasa Değişikliklerinin Halko-

yuna Sunulması Hakkında Kanunda 
iktidar partisi ve bu değişiklikten 
faydalanmayı düşünen Cumhurbaş-
kanına  zaten fazla haklar verilerek 
bir eşitsizlik yaratılmıştır.

Radyo ve Televizyonların Kuru-
luş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun'un Yayın İlkeleri bölümünde 
yazılı ilkeleri dikkate alınarak yayın-
lar Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
denetlenebilecek ve adil koşullar 
sağlanabilecek iken siyasi iktidar 
daha referandum sürecinin başında 
muhalefet partilerine golünü atmış 
ve YSK'nın özel televizyon kanalları-
nı denetimine yönelik Seçimlerin Te-
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 149/A maddesi-
ni 687 sayılı OHAL KHK'si ile yürür-
lükten kaldırmıştır.

Artık özel televizyonların refe-
randum ile ilgili yayınları denetim 
dışı kalmıştır ve hiç kimse YSK'nın 
belirlediği ilkelere, seçim huku-
kunun temel ilkeleri olan eşitlik, 
serbestlik ve dürüstlük ilkelerine 
uymak zorunda değildir.

Bu ilkesizlik ve denetimsizliğin 
önemi YSK'nin 94 nolu kararında 

yer alan televizyon kanallarının in-
celenmesinden sonra daha anlışılır 
olacaktır. Zira bu televizyon kanalları 
arasında siyasi iktidara muhalif yayın 
yapan, yada siyasi iktidar temsilcile-
rine yakın kişilere ait olmayan kanal 
sayısı yüzotuzdört içinde en fazla 
ondur. Bunun üzerine süreç içerisin-
de lisansı verilecek, halen kapatılmış 
durumdaki TV kanallarını koyduğu-
nuzda durum daha da vahim hale 
gelecektir.

Gazeteler bakmından durum 
daha da kötüdür, zira bir çok ga-
zeteci şu an tutuklu olup, dışarıda 
olanlar da ceza tehdidi ile sustu-
rulmuş, korkutulmuş vaziyettedir. 
Bunları bilmek için ise bir yetenek 
gerekmiyor, biraz dikkatli bakıp ku-
lağınızı açık tuttuğunuzda her şeyin 
çok açık olduğu görülecektir.

İnsanların sosyal medya hesapları-
nın takip altına alınıp suç üretildiğini 
de hesaba katarsanız, artık muhalif 
seslerin kendini duyurma şansının 
elinden alındığı da gerçek bir durum 
olarak ortalık yerde durmaktadır.

Dikta rejiminin  
ayak sesleri

OHAL nedeniyle Ankara'da ol-
duğu gibi açık hava toplantılarının 
yasaklanacağını, güvenlik nedeniyle 
planlanmış mitinglerin mülki amirler 
tarafından iptal edilebileceğini son 
yedi aylık döneme bakarak düşün-
düğünüzde ise muhalefet partileri-
nin ya da sivil toplum örgütlerinin 
seslerini çıkaramaz hale gelecekleri-
ni öngörebilirsiniz.

İsimleri saymakla bitmez ama 
burada sembol olarak anacağımız 
YARSAV Başkanı Murat Arslan'dan 
tutun gazeteci Kadri Gürsel, Ahmet 
Şık'a varıncaya kadar insanların tu-
tuklu olması, sendikacı akademis-
yen Barkın Asal'dan başlayın dua-
yen hukukçu İbrahim Kaboğlu'na, 
Kasım Akbaş'tan, Ertuğrul Uzun'a 
Murat Sevinç'e, Funda Başaran'a, 
Cem Kaptanoğlu'a varana dek bir-
çok akademisyenin, değerli bilim 
insanının ne olduğu belirtilmeyen 
terör örgütleriyle iltisaklı, irtibat-
lı gösterilerek, kendilerine suçları 
dahi söylenmeden ihraç edilmeleri, 
mahkemelerin bu hukuksuz kararları 
denetlemekten kaçınmaları Türk hu-
kuk ve siyasi tarihinin kara bir lekesi, 
utanç abidesi olması bir yana  bir 
dikta rejiminin gelişinin ayak sesle-
ridir ve düşünen herkesin korkup 
sinmesini temine yöneliktir.

Şimdiye dek yapılanlar ve gördü-
ğümüz kadarıyla yapılacak olanlar 
hamasi sözlerle, halkın değişiklik 
metninde hiç konu edilmeyen din 
ve milleyetçilik duygularının kışkırtıl-
masıyla, temiz duygularının istismarı 
yoluyla yanlış algılar yaratıp yönlen-
dirme ve oy devşirmedir.  

Son aşamada yargıya çok iş düş-
mektedir. Özellikle yüksek yargı 
organları ve üyeleri haktan, hukuk-
tan, emekten, eşitlik ve özgürlük-
ten yana olduklarını göstermek, hiç 
olmazsa OHAL KHK'leri ile her şeyin 
yapılamayacağını yüksek sesle söy-
lemek zorundadırlar. Özellikle de 
bağımsız olduğunu söyleyen, Tür-
kiye'nin ve hatta Dünya'nın en çok 
üyeye sahip yargı örgütü olduğunu 
iddia eden YBD yönetimi ve üye-
lerinin, derneklerinin bir GONGO 
değil, paramiliter bir örgüt değil de-
mokrasiye bağlı bir yapı olduğunu 
ifade için bir daha gelmeyecek olan 
bu şansı değerlendirmeleri gerek-
mektedir. Mevcut HSYK üyelerinin, 
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine se-
çilmemeleri pahasına gidilen yolun 
demokrasiyi ortadan kaldıracağını 
ifade etmeleri bir yurttaşlık ödevidir.

Geldiğimiz yer herkesin dediği 
gibi son dönemeçtir, köprüden 
önce son çıkıştır ve susmak bu 
aşamada demokrasiden vazgeç-
meyi kabullenmek ve diğer in-
sanların seslerini kesmektir. Şimdi 
susanlara tarih bir daha söz hakkı 
vermeyecektir ve görüş bildirmek 
"siyaset" değildir. Onurlu yurttaş-
lık hakkının kullanılmasından, laik, 
demokratik Cumhuriyete sahip 
çıkmaktan ibarettir.

Demokrasiden 
yana olmak dikta 
rejimine geçişin 
önündeki tek 
engeldir

Mustafa 
Karadağ
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