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Sayın Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
TÜSøAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “Türk Demokrasisi’nde 130 Yıl: Prof.
Dr. Bülent Tanör’ün Anısına Türkiye’de Demokratikleúme Perspektifleri 10. Yıl Güncellemesi” baúlıklı
raporumuzun tanıtım toplantısına hoúgeldiniz.
Raporumuzun ayrıntıları birazdan de÷erli yazarımız Prof. Dr. Zafer Üskül tarafından sizlere sunulacak.
Ayrıca, raporun sunumunun ardından düzenlenecek oturumda, konuk akademisyenlerimiz görüúlerini
bizlerle paylaúacak.
Ben de konuúmamda kısaca, TÜSøAD’ın demokratikleúme konusundaki yaklaúımı ve çalıúmalarından
bahsetmek istiyorum.
Bundan on yıl önce, 1997 yılı baúında, “Türkiye’de Demokratikleúme Perspektifleri” raporunu
kamuoyuna sunarken, TÜSøAD’ın baúlıca kaygısı, bir sanayici ve iúadamı örgütü olarak, derin ve tartıúma
yaratacak bir konuyu neden gündemine aldı÷ını anlatabilmekti.
Türkiye’nin geliúmiú ülkeler arasında yerini alması için gerekli ekonomik ve sosyal altyapının kurulması
misyonu ile faaliyete geçen, ekonomide serbest piyasa rejiminin benimsenmesinde öncü bir rol üstlenen
TÜSøAD’ın, siyaset alanında böylesine kapsamlı bir konuya e÷ilmesinde üç temel tespit rol oynamıútı:
Bunlardan birincisi, Türkiye’de serbest piyasa ekonomisinin kalıcılı÷ını sa÷lamak için, toplumsal uzlaúma
kanalları açık, geniú katılımlı, ço÷ulcu demokratik bir siyasal yapının zorunlu olmasıdır.
økincisi, ekonomik ve siyasi demokrasinin kurumlaúmasının, ancak, ülkenin aydınlık gelece÷i için
demokrasinin tek çıkar yol oldu÷unu düúünenlerin kesintisiz çabalarıyla mümkün olmasıdır.
Ve üçüncüsü, insanların sistemin kurumlarına veya bütününe olan güvenini kaybetmemesi için, sistemin
kendini eleútirebilmesi ve kendi çözümünü üretebilmesi gere÷idir.
Prof. Dr. Bülent Tanör tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Demokratikleúme Perspektifleri” raporu,
aslında TÜSøAD’ın demokrasi konusundaki ilk çalıúması de÷ildi. TÜSøAD, 1990 yılından beri, aralıklarla,
bireysel hak ve özgürlükler, Anayasa, kamu yönetimi ve seçim sistemi gibi konuları ele almıú, bu
alanlarda raporlar hazırlatmıútı.
Ancak rahmetli Tanör’ün çalıúması, yalnız TÜSøAD için de÷il, Türkiye için de bir ilkti: Rapor,
demokrasinin evrensel ilkeleri ile Türkiye hukukunu karúılaútıran kapsamlı bir tarama özelli÷i taúıyor, bu
tarama sonucunda evrensel demokratik ilkelere uymayan hukuk metinlerinin de÷iútirilmesi için önerilerde
bulunuyordu.
Herhangi bir dönemsel kaygı, siyasal hesap ya da beklenti söz konusu olmadan, yalnızca evrensel
demokratik ilkelere dayandırılarak, siyaset sahnesindeki hiçbir unsuru kapsam dıúı tutmadan son derece
objektif bir rapor hazırlanmıútı.
“Türkiye’de Demokratikleúme Perspektifleri” kamuoyuna sunulduktan sonra yurt içinde ve dıúında büyük
ilgi uyandırdı. Yurt içinde hararetli tartıúmalara, yüzlerce haber, yorum ve incelemeye konu oldu.
“Türkiye’de siyaset ve demokrasi” ile ilgili tartıúmalarda gönderme yapılan baúlıca kaynaklardan biri
haline geldi. Yurt dıúında da Türk özel sektörünün evrensel standartlarda bir demokrasi arayıúının ve
öncülük iradesinin bir belgesi olarak kabul gördü.
TÜSøAD, raporun yayınlanmasının ardından raporun bölüm baúlıklarından seçilen konularda paneller
düzenledi. Bu panellere, milletvekilleri, akademisyenler, yargı mensupları, sivil toplum örgütleri
temsilcileri katılarak, konuları enine boyuna tartıútılar.
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1999 yılı sonunda ise, yine Prof. Dr. Bülent Tanör tarafından “Türkiye’de Demokratik Standartların
Yükseltilmesi: Tartıúmalar ve Geliúmeler” baúlıklı bir takip raporu hazırlandı. Bu raporumuzda, hem bir
önceki raporla ilgili hukuki nitelikteki eleútiri ve görüúler ele alındı, hem de, Anayasa ve yasalarda yapılan
de÷iúiklikler ve sunulan kanun tasarıları incelendi.
TÜSøAD çeúitli rapor çalıúmalarıyla konunun takipçisi olmaya devam etti. Raporda de÷inilen konuları
ülke olarak tümüyle gündemimizden çıkaramamıú olsak da, kesinlikle küçümsenmemesi gereken
ilerlemeler de kaydettik. Bu arada demokrasi gibi bir konunun iú dünyasını ilgilendirmedi÷ini
düúünenlerin sayısında da dikkate de÷er bir azalma oldu.
Bugün Türkiye’nin, bulundu÷u co÷rafyada, gerek piyasa ekonomisiyle gerekse demokrasisiyle parlayan
bir yıldız oldu÷unu görmezden gelemeyiz. Daha geliúmiú bir demokratik yapı, Türkiye’yi iç
çekiúmelerden uzaklaútırarak gereksiz enerji ve kaynak kaybını önleyecek, toplumsal uzlaúmayı tesis
ederek siyasal ve ekonomik istikrarı kalıcı hale getirecektir.
Daha úeffaf, daha katılımcı bir demokrasiye do÷ru geliúmenin, statükoyu korumak ve iktidarını paylaúmak
istemeyen kesimlerde bir direnç yaratması do÷aldır. Konjonktürel bazı geliúmeler, zaman zaman, bu
direnci besler ve etrafında bir taraftar kitlesi oluúmasına yardımcı olabilir.
Aynı zamanda, mevcut demokrasinin dar kalıplar içine sıkıútırılması çabalarına da úahit olabiliyoruz.
Burada söz konusu olan demokrasi karúıtı tutumu yakalayabilmek için, yapıları de÷il iúleyiúleri ve
zihniyeti, yasa metinlerini de÷il uygulamaları izlemek gerekiyor. Oysa yasaları kendince yorumlayarak,
de÷iúimi yavaúlatmaya veya engellemeye çalıúmak, toplum içinde bazı kesimleri demokratik haklardan
yararlanmaya ehil görmemek anlamına gelir. Bu ise, elbette ülkeyi demokrasiden uzaklaútırıcı bir etki
yapar.
Yine de demokrasimizin 130 yıllık bir olgunlaúma süreci geçirdi÷ini hatırlatmamızda yarar var. Bu
olgunlaúma sürecinde sonra Türkiye, demokratikleúme tartıúmalarını gündeminden çıkararak, varmak
istedi÷i hedefe ulaúabilecek mi? Hiç kuúkusuz evet. Fakat bunun kendili÷inden geliúecek bir süreç
olmadı÷ını, siyasal partilerin, tüm sivil toplum kuruluúlarının, kurumların ve bireylerin kararlı ve samimi
çabaları ile gerçekleúece÷ini belirtmeliyiz. Türkiye’nin bugün eriúmiú oldu÷u geliúmiúlik düzeyinin geri
döndürülemeyece÷ini de görmek zorundayız.
Bireyler de kurumlar da, kendi farklı ideallerini gerçekleútirme konusunda eúit fırsat sahibi olma imkânını,
her türlü fikre ve geliúmeye açık, uzlaúma kültürü olan bir toplumsal yapı içinde bulabilirler. Bu yapı aynı
zamanda, bugün bize çözümsüz gelen birçok sorunun da çözümünü beraberinde getirecektir. Bunu
sa÷layabilmek için daha geliúmiú, daha yaygın, daha hoúgörülü ve daha katılımcı bir demokratik siyasal
yapı kurmaktan baúka seçene÷imiz yoktur.
Bu çerçevede, TÜSøAD’ın demokrasinin kurumsallaúmasına katkı sa÷lamak üzere hazırlattı÷ı raporlara
imza atan Bülent Tanör’ü bir kez daha rahmetle anıyorum. Tanör raporları ve sonrasındaki geliúmeleri,
demokrasi tarihimizle birlikte kapsayan yeni raporumuzu hazırlayan Prof. Zafer Üskül’e teúekkürlerimi
sunuyorum. Ayrıca, toplantımıza panelist olarak katılan Prof. Ergun Özbudun’a, Prof. Gencay ùaylan’a ve
geçti÷imiz yıllarda demokrasinin belirli konuları hakkında TÜSøAD’ın raporlarını hazırlamıú olan Prof.
Süheyl Batum’a da teúekkür ediyorum.
ùimdi sözü, 1997 tarihli “Türkiye’de Demokratikleúme Perspektifleri” raporumuzun yazarı rahmetli
Bülent Tanör’ün eúi Sayın Öget Öktem Tanör’e bırakıyorum.
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