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DEMOKRASi ÜZERiNE TARTIŞMALAR

M. NACi BOSTANCI*

1Siyaset, insanların hayatını, özgürlüklerini, 
toplumsal kaynaklardan alacakları payları, hayat 
tarzlarını, kişi ve grup olarak tüm etkinliklerini 
kuşatan, doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 
bir ilişkiler bütünü. Bu hususları akılda tutarak 
siyaseti temelde, maddi ve moral kaynaklara 
ilişkin bir mücadele olarak tanımlamak mümkün. 
Ancak, tarihsel süreç içinde siyasetin ve iktidarın 
mücessem hale geldiği devleti ve onun halkla ilişkisi 
çerçevesinde konuyu ele aldığımızda, ulus devlet 
kadar siyasetin bu tanımını hak eden bir yapı yoktur. 
Çünkü ancak ve sadece ulus devlette siyaset, 
gündelik hayatın kılcal damarlarına kadar nüfuz 
eden sonuçlar doğurur, herkesin hayatıyla yakından 
ilişkili bir ilişkiler dizgesi olarak anlam kazanır. 

Bu durumun elbette birçok nedeni var: Ulus 
devlet ve onunla paralel olarak yaygınlık kazanan 
demokrasi rejimi, yönetici olarak seçilenler ile on-
ları seçenler arasında yoğun bir karşılıklılık öngörür. 
Yöneticileri halk seçer, ancak kitle iletişim araçları 
ve başka tür vasıtalarla halkın kimi, neden seçme-
leri gerektiğine ilişkin yoğun bir iletişim bağlamı 
teşekkül eder. Esasen siyaseti de bu ölçüde insan-
ların hayatlarıyla ilişkili hale getiren bu bağlamdır. 
İktidarı ele geçirenlerin tekrar seçilmek için kaynak-
ların dağılımına beklentiler istikametinde, kesinlikle 
ekonomik rasyonelliğin dışında toplumsal gerekler 
ekseninde karar vermeleri ya da “veriyormuş gibi 
davranmaları” , çeşitli etkileme teknikleri, ayartma 
ve baştan çıkartma yöntemleri bu bağlamda ha-
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yat bulur. Ulus devlet öncesi imparatorluklar, krallık-
lar, beylikler ya da şehir devletlerinde bu türden bir 
derin karşılıklılık söz konusu değildir. 

Yine siyaset dediğimizde tarihsel hikâyede iki 
ana dinamiğin öne çıktığını görürüz: Bunlardan 
birincisi kişi, grup, kesimlerin kendi iktidarlarını ar-
tırma arzuları ve bu yönde çeşitli gayretleri, ikincisi 
ise, insanlar için en iyi yönetimin hangisi olduğu. Bu 
ikisi şüphesiz birbiriyle çelişen, çatışan ya da içeren 
yönlere sahiptir ancak anlamlı bir tamamlayıcılık-
ları yoktur. 

İşte insanoğlunun tüm siyasal mirası neticesin-
de bu iki temel dinamiği yine de makul bir şekilde 
birleştirerek ulaştığı rejim demokrasidir. Geçmişte 
siyaset bilimcilerin, felsefecilerin “hangi rejim daha 
iyidir?” türünden yaptığı tartışmaları ve lehte ve 
aleyhte unsurlar olarak saydıkları hususların bir re-
pertuarını burada tekrar etmeye yerimiz ve imkânı-
mız yok. Ancak şunu söyleyebiliriz: bu toplam reper-
tuar içindeki sayılanlarla mukayeseli bir şekilde ele 
alındığında dahi demokrasi anlamlı bir şekilde öne 
çıkar ve günümüz dünyasında kendisine evrensel ve 
haklı bir yer ediniz. Bu güçlü niteliği ve popülaritesi 
nedeniyle sadece demokrasiler değil başka tür re-
jimler de demokratik değerlerle bağdaşık oldukları 
yolundaki meşrulaştırıcı tezlere sıkı sıkıya sarılırlar ve 
halklarına bir rıza inşası olarak bu propagandayı 
yapmaya kendilerini mecbur görürler.    

Demokrasinin tekemmül ve buna tekabül eden 
rafine bir demokratik kültürün teşekkül ettiğini var-
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saysak dahi –bunu saymadığımız az gelişmiş ülkeler 
ayrı bir bahis- insanın, grupların iktidardan ve kay-
naklardan daha fazlasını alma, alanını genişletme 
eğilimini terbiye ettiğini, oyunun kuralları dâhilin-
de bir sınıra çekildiğini söyleyemeyiz. Demokrasiler 
içinde de iktidar mücadeleleri şüphesiz daha kurallı 
ve öngörülebilir şekilde varlığını sürdürür. 

Mükemmel bir rejim yeryüzünde mevcut de-
ğil, hiçbir zaman da olmayacak. Mükemmel iyinin 
düşmanıdır derler, mükemmellik fantezisi kabul edi-
lebilir bir iyilik durumundan, yani kusurlarıyla birlik-
te işleyen bir demokratik rejimden vazgeçileceği 
anlamına gelmez. Öte yandan, insanın, kesimlerin 
daha fazlasını talep etmelerinin “toplum için” ta-
şıdığı tehdit potansiyeli dikkate alındığında daha 
kabul edilebilir bir sistem üzerine kafa yormak hem 
uzmanların hem de sıradan insanların şüphesiz ilgi 
alanına girer. Nitekim 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Avrupa merkezli bir şekilde yaygınlaşan demokratik 
rejimler, meziyetleri kadar kusurlarıyla da tartışma 
konusu oldular. Ancak özellikle son dönemlerde he-
men hemen dünyanın her yerinde demokrasinin ki-
fayetsizliği, alternatif rejim arayışlarını, yine demok-
rasi ekseninde olmak üzere öne çıkarttı. Plebisiter 
demokrasi, radikal demokrasi, katılımcı demokrasi 
hemen akla gelen ilk teklifler. 

Belli periyotlarla temsilcileri seçmek ve yetkiyi 
onlara vererek toplum adına alınan kararlara uy-
mak, siyasal ilişkiler ağının bu denli karmaşıklaştığı 
toplumlarda tatmin edici olmaktan gitgide uzakla-
şıyor. İnsanlar karar süreçlerine daha fazla müdahil 
olmak, toplum adına neyin iyi ve doğru olduğuna 
dair en azından temel konularda doğrudan karar 
sahibi olarak davranmak lüzumunu duyuyorlar.  Fa-
kat demokrasiye ilişkin tartışmaların en temelinde, 
toplumsal kaynakların paylaşımına ilişkin demok-
rasinin vaat ettiği adaletin yeteri ölçüde sağlana-
maması bulunuyor. Özellikle küreselleşme ile birlikte 
kesimler, sınıflar arasındaki mesafenin artması, en 
zenginler ve en fakirler kategorilerinin birbirlerinden 
demokrasiye, eşit oy hakkına rağmen uzaklaşma-
ları önemli bir problem olarak öne çıkıyor. Çünkü 
insanların “halk” olabilmesi, bir arada yaşayabil-
mesi “paylaşma” konusuyla yakından alakalı. Hatta 
doğrudan halkın, demos’un etimolojik olarak köke-
ninde paylaşma var. 

2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve küresel bir 
sağlık sorunu olan kovit ve paralelindeki gelişmeler 
demokrasilere rağmen gelir dağılımını küresel öl-
çekte daha da dramatikleştirdi, çok önemli kaynak 

transferlerinin yapılmasına yol açtı. Demokrasinin, 
felaketler karşısında toplum olmanın talep ettiği 
dayanışma yerine adeta fırsatçılık olarak anlaşı-
labilecek kabul edilemez girişimlere bir çözüm ge-
liştirememesi, demokrasiye rağmen “paylaşma”da 
gerilimin yaşanması şüphesiz önümüzdeki dönem-
de demokrasi üzerine tartışmaları daha da yoğun-
laştıracaktır. 

Toplum olarak kalabilmek ve demokratik rejim 
marifetiyle değerler paylaşımını sürdürebilmek için 
önümüzdeki dönemde öne çıkacak başlıkları şu şe-
kilde sıralamak mümkündür:

 1. Katılımdır ki, insanlar süreçlere çeşitli yöntem-
lerle daha fazla katılmak ve kararlardaki dolayımı 
hayati konularda azaltmak isteyeceklerdir. 

2. Örgütlenme haklarını daha fazla vurgulayıp, 
ortak çıkar grupları olarak örgütlü bir şekilde iktidar 
ilişkilerinde ağırlık ve yer edinme marifetiyle payla-
şım üzerinde etkili olmak isteyeceklerdir. 

3. Siyasal ilişkilerin bağrında anlam, nitelik ve 
eğilim kazandığı iletişim süreçlerinde daha adila-
ne bir dağılım talebi yükselecektir. Özellikle sosyal 
medya “seslerin duyurulması” için önemini artıra-
cak, örgütlü siyaset bu alanlara daha fazla kulak 
verme lüzumunu duyacaktır. 

Türkiye olarak her bakımdan renkli bir sosyolo-
jiye sahibiz. Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaseti”nin 
güncel karşılıkları kadar, modernlik geleneksellik, 
doğu batı eksenlerinde de farklı kanaatlere sahip 
alt gruplar mevcut. “Siyasal ilişkilerin maddi ve 
moral kaynaklarla bağlantılı” karakteri bu renk-
li sosyoloji dikkate alındığında daha bir önem ka-
zanıyor ve demokrasiye ilişkin tartışmalara derinlik 
veriyor. 

Siyasetimizin klişe sözlere, az sayıdaki kelime-
ye yaslanan repertuarı arasına sıkışmayan, daha 
geniş bir ufukla demokrasinin tartışma konularına 
yönelen bakışına ihtiyacımız var. Ümit ve temenni-
miz, “yanılsamalar” yerine sosyoekonomik gerçek 
zeminlere yaslanan bir dilin bütün siyasal ufkumu-
za hâkim olmasıdır. Türkiye’nin zengin tarihi mük-
tesebatı, siyasal deneyimi buna imkân verecek 
potansiyeli içinde taşımaktadır. Bundan gerektiği 
gibi faydalanan ve demokrasiye ilişkin tartışmalara 
“demos”un yaşaması bakımından hayati derecede 
önemli olan paylaşım esaslı katkılar sağlayan siya-
setlerin daha güç kazanacağını kestirmek için kâ-
hin olmak gerekmez. 


