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Giriş 

Küresel ekonomik krizin 
üzerinden 10 yıldan fazla 
zaman geçti. Geçen bu uzun 
zamana rağmen, sistemin 
merkez ülkelerinde yaşanan 
ekonomik sıkıntılar dünyanın 
pek çok köşesinde etkilerini 
hala hissettiriyor. Bu dönemde 
gelişmiş ekonomilerde 
görülmemiş biçimde gevşetilen 
para ve maliye politikaları bugün 
pek çok ekonomide ya mevcut 
kırılganlıkları ağırlaştırdı ya 
da yeni kırılganlıklara sebep 
oldu. Son on yılda Türkiye gibi 
gelişen ekonomilerde, başta 
şirketler olmak üzere, özel 
kesim borçluluğu hızla artarken; 
gelişmiş ekonomilerde de kamu 
borçları ciddi seviyelere ulaştı. 
Bugün tüm dünya küresel kriz 
öncesine göre çok daha borçlu.

Bu kadar borca ve olağan dışı 

Hukuk Devleti ve Demokrasi Aşındırıldıkça 
Ekmeğimiz de Küçüldü

"Dünyanın pek çok 
bölgesinde izlenen gerçek-
ötesi popülist siyaset, sadece 
sorunların birikerek daha 
da ağırlaşmasına sebep 
olmuyor; demokrasileri, 
hukukun üstünlüğünü, 
kuvvetler ayrılığını da tehdit 
ediyor."

Faik Öztrak
CHP Ekonomiden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı

kamu harcamasına rağmen 
küresel ekonomi istenen hızda 
büyüyemiyor. Bugün pek çok 
ekonomide para ve maliye 
politikalarında manevra alanı, 
küresel durgunluğun başladığı 
2009’a göre çok daha sınırlı. 
Küresel ekonomideki atalet, 
sokaklardaki memnuniyetsizliği 
besliyor. Güvencesiz ve düşük 
ücretli işler, harcanabilir gelirin 
istenen hızda artmaması, 
ağırlaşan borç yükü, gelir 
ve servet dağılımındaki 
adaletsizlikler dünyanın pek 
çok bölgesinde milyonların 
huzursuzluğunu artırıyor. 
Ekonomik dengelerdeki 
bozulma, sosyal dengeleri de 
tehdit ediyor.

Bu sorunlara çözüm bulması 
gereken siyaset kurumu ise 
sorunları çözmek yerine istismar 
ediyor. Yalanı hakikat gibi sunan 
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ve son dönemde tüm dünyada 
hâkim olan gerçek-ötesi (post-
truth) siyaset tarzı, kitlelerin 
hassasiyetlerini kaşıyarak sokağı 
manipüle etmeye çalışıyor. 
İngiltere’de Brexit tartışmaları, 
ABD’de Çin ile yürütülen 
ticaret ve teknoloji savaşları, 
Kıta Avrupası’nda Suriye ve 
mülteci krizi popülist siyasetin 
değirmenine su taşıyor. 

Dünyanın pek çok bölgesinde 
izlenen gerçek-ötesi popülist 
siyaset, sadece sorunların 
birikerek daha da ağırlaşmasına 
sebep olmuyor; demokrasileri, 
hukukun üstünlüğünü, 
kuvvetler ayrılığını da tehdit 
ediyor.  Tzvetan Todorov, 
“Demokrasinin en büyük 
düşmanı, çoğulu tekile 
indirgemek ve böylece 
ölçüsüzlüğün önünü açmaktır” 
derken haklı bir uyarı yapıyor. 
Gerçek-ötesi siyaseti kurgulayan 
ve uygulayan aktörler 
çoğulculuktan, farklı fikirlerden, 
düşünce özgürlüğünden 
hazzetmiyor. Demokrasinin 
imkân ve araçlarını kullanarak 
iktidara gelenler, gücü tek elde 
toplamak için, demokrasinin 
taşıyıcı kolonlarını aşındıracak 
adımları atmaktan ne yazık ki 
çekinmiyor. 

Gücün tek elde toplanması için 
gerçek-ötesi siyaset tarzının son 
yıllarda olabildiğine kullanıldığı 
ülkelerden birisi de Türkiye. Tek 
adam rejimi inşası için, 2014’ten 
sonra, hukukun üstünlüğüne, 
kuvvetler ayrılığına, kurumsal 
yapıya, denge ve denetim 

mekanizmalarına vurulan 
darbelerle, zaten sorunları olan 
demokrasimiz çok daha sorunlu 
hale geldi.

Türkiye, 2014’ten itibaren 
giderek içe kapandı, tek adam 
rejimi inşası için milletin önüne 
ardı ardına konan sandıklar 
ve 2016’da yapılan hain bir 
darbe girişimi ülkeyi yordu. 
Bu dönemde demokratik 
standartlardaki aşınmanın 
ekonomimiz üzerindeki 
yükü ise oldukça ağır oldu. 
Bu çalışmada, Türkiye’de 
“tek adam parti devleti” inşa 
sürecinin milletimize çıkardığı 
ekonomik fatura özetlenecektir. 
Bu çerçevede ilk bölümde, 
Türkiye’de demokrasi ve 
hukuk devletindeki aşınmanın 
boyutları belli başlı uluslararası 
endekslerin yardımıyla 
incelenecek; ardından ikinci 
bölümde, son beş yılda 
ekonominin genel performansı 
değerlendirilecektir. Çalışma 
tartışma ve sonuç bölümüyle 
sonlandırılacaktır.

i) Tek Adam Rejimi İnşa Süreci: 
Demokratik ve Kurumsal 
Yapıdaki Aşınma

Kurumların ve kuralların 
kalitesi, bir ülkedeki 
ekonomik büyümeyi ve 
büyümenin kalitesini yakından 
ilgilendirmektedir. Ekonomi 
yazınına göre politik gücün tek 
bir merkezde toplandığı, yasalar 
önünde herkesin eşit olmadığı, 
güçlü denge ve denetimden 
yoksun ülkelerde yüksek, 
sürdürülebilir, kaliteli bir 

büyüme performansı yakalamak 
mümkün değildir. Örneğin, 
Rigobon ve Rodrik (2005, s: 
538) demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünün ekonomik 
büyümeyi olumlu etkilediğini 
ancak hukukun üstünlüğünün 
büyüme üzerindeki etkisinin 
çok daha büyük ve anlamlı 
olduğunu tespit etmiştir. 
Türkçe’ye “Ulusların Düşüşü” 
olarak çevrilen etkileyici 
çalışmalarında Acemoğlu ve 
Robinson (2012, s:398) ise küçük 
bir azınlığın kontrolündeki 
dışlayıcı kurumlara sahip 
ulusların, ekonomik olarak 
başarısız olmaya mahkûm 
olduğunu ifade etmektedir. Aynı 
yazarlara göre çoğulculuk ve 
kapsayıcı kurumlar ekonomik 
başarı için vazgeçilmezdir. 
Bir başka çalışmada Méon ve 
Sekkat (2005, s: 91), hukukun 
üstünlüğünün zayıfladığı, 
hükümetlerin yetersiz olduğu 
ve politik zorbalığın arttığı 
ülkelerde yolsuzlukların 
yatırımlar üzerindeki olumsuz 
etkisinin çok daha büyük 
olduğunu tespit etmiştir. 
Yine aynı yazarlar, hukukun 
üstünlüğünün zayıf olduğu 
ülkelerde yolsuzlukların büyüme 
üzerindeki negatif etkisinin de 
daha büyük olduğu sonucuna 
ulaşmıştır.

Esasen, hukukun üstünlüğü 
ile ekonomik gelişme arasında 
pozitif ilişkinin varlığını yalın 
veriler ve basit gözlemler 
de açıkça göstermektedir. 
2019 itibariyle, hukukun 
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üstünlüğünün en kuvvetli 
olduğu on ülkede ortalama 
kişi başına gelir, hukukun 
üstünlüğünün en zayıf olduğu 
on ülkedeki ortalama kişi başına 
gelirin tam 29 katıdır. 

Bu bağlamda, Türkiye’de 
2014’ten sonra hız verilen 
“tek adam parti devleti 
projesi” en çok milletin aşının 
ve işinin de teminatı olan 
hukukun üstünlüğüne zarar 
vermiştir. “Dünya Adalet 
Projesi” tarafından hazırlanan 
ve bu alanda uluslararası 
karşılaştırmalara imkân 

veren Hukukun Üstünlüğü 
Endeksi’nde Türkiye, 2014-2019 
döneminde, 50 basamak birden 
gerileyerek 126 ülke arasında 
109. sıraya kadar düşmüştür. 

Özgürlükleri korumanın 
biricik aracı kuşkusuz yine 
hukuktur. Nitekim, Türkiye’de 
hukuk devleti ve hukukun 
üstünlüğündeki erozyona 
paralel olarak, temel hak ve 
özgürlüklerde de ciddi bir 
aşınma yaşanmıştır. 

Bu, kendisini uluslararası 
karşılaştırmalarda da açık bir 

şekilde göstermektedir. Türkiye, 
son dört yılda, İnsani Özgürlük 
Endeksi’nde tam 60 basamak 
gerileyerek, 2019’da 162 ülke 
arasında 122. sıraya düşmüştür. 
Yine Basın Özgürlüğü Endeksi 
sıralamasında Türkiye’nin 
yaşadığı gerileme 2013-2017 
döneminde 43 basamaktır. 
Türkiye, bugün dünyada en fazla 
gazetecinin cezaevinde olduğu 
ülkeler arasında, Çin’den sonra 
ikinci sıradadır. Bu konuda 
Türkiye’nin aynı ligde yer aldığı 
ülkeler Çin, Suudi Arabistan ve 
Mısır’dır1. 

Tek adam parti devleti 
inşa sürecinde hukukun 
üstünlüğündeki aşınma 
yurttaşlarımızın yolsuzluk 
algısını da bozmuştur. Nitekim, 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü 
verilerine göre Türkiye’nin 
uluslararası karşılaştırmalardaki 
konumu, 2013-2018 döneminde 
25 basamak kötüleşmiştir. 
Kuşkusuz bu dönemde 
yolsuzluk algısındaki kötüleşme 
sebepsiz değildir. Kamu İhale 

Kaynak: IMF World Economic Outlook ve World Justice Project

 n Tablo: Uluslararası Endekslerde Türkiye’nin Durumu

Endeks
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Türkiye 
Sıra: 

Ülke 
Sayısı

Türkiye 
Sıra:

Ülke 
Sayısı

Türkiye 
Sıra:

Ülke 
Sayısı

Türkiye 
Sıra: 

Ülke 
Sayısı

Türkiye 
Sıra:

Ülke 
Sayısı

Türkiye 
Sıra:

Ülke 
Sayısı

Türkiye 
Sıra: 

Ülke 
Sayısı

Hukukun 
Üstünlüğü 
Endeksi

… … 59 99 80 102 99 113 101 113 109 126 109 126

Basın 
Özgürlüğü 
Endeksi

120 196 134 197 142 199 156 199 163 199 … … … …

Yolsuzluk Algı 
Endeksi

53 177 64 175 66 168 75 176 81 180 78 180 … …

İnsani Özgürlük 
Endeksi

… … … … 62 152 73 159 84 159 107 162 122 162

Küresel Barış 
Endeksi

134 162 128 162 135 162 145 163 146 163 149 163 152 163

Kaynak: World Justice Project, Freedom House, Transparency International, CATO Institute, Institute for Economics and Peace
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toplum ise tiranlığa giden yolu 
açar. Yazarlar çalışmalarında 
Türkiye’yi de ele almışlardır. 
Acemoğlu ve Robinson’a göre 
Türkiye, 2000’lerin başında 
yakaladığı dar koridorun içine 
doğru hareket etme fırsatını 
kaçırmıştır (a.g.e, 2019, s: 443). 

Sonuçta tek bir adamın tüm bir 
toplum karşısında güçlenmesi 
sadece özgürlükleri tehdit 
etmez, o özgürlüklere bağlı 
refah ve ekonomik kazanımları 
da tehdit eder. Türkiye 2014’ten 
sonra bunu maalesef yaşayarak 
öğrenmiştir. Nitekim 2013’te 
950 milyar dolar civarında olan 
Türkiye’nin milli geliri, tek adam 
rejiminin inşa süreci esnasında 
201 milyar dolar eriyerek 749 
milyar dolara kadar gerilemiştir. 
Milli gelirdeki bu aşınmaya bağlı 
olarak 2013’te dünyanın 16. 
büyük ekonomisi olan Türkiye, 
şimdilerde 19. sıraya kadar 
düşmüştür.

Bu kaybı toplumun her 
bir ferdine bölüştürürsek, 
karşılaşılan manzara daha da 

Kanunu’nun “doğal afetler, salgın 
hastalıklar, can ve mal kaybı 
tehlikesi” gibi istisnai hallerde 
uygulanmasına izin verdiği 
ilansız, “pazarlık usulüyle” 
ihale yapma yöntemi 2014’ten 
sonra ihalelerde uygulanan 
ağırlıklı yöntem haline gelmiştir. 
Bu şekilde iktidara yakın 
müteahhitlere dağıtılan kamu 
kaynakları 2014’ten itibaren 
hızlanmış, 2017’de zirveye 
çıkmış, istisna adeta kural haline 
gelmiştir (Toker, 2019, s: 151-
153).

Hukuk devletinin olmadığı 
ülkelerde başta mülkiyet, fikir ve 
ifade olmak üzere özgürlükler; 
özgürlüklerin olmadığı yerde ise 
gelişme ve ilerleme olmaz. Böyle 
bir yerde yatırımını güvencede 
görmeyen müteşebbis, yatırım 
yapmaktan kaçınır. Fikirlerini 
özgürce ifade edemeyen bireyler 
çantasını toplayıp, kendini daha 
özgür hissedeceği topraklara 
gider. Tüm bu olumsuzlukların 
yaşandığı topraklar ise hızla 
çoraklaşır, insanlar geleceğe 
güvenle bakamaz. Türkiye, 
maalesef, 2014’ten itibaren 
böyle bir sürecin içerisine 
sokulmuştur. Bu sürecin en 
olumsuz sonucu, kendini 
ekonomide göstermiştir. Türkiye 
pek çok ekonomik göstergede 
2014 ile beraber geriye gitmeye 
başlamıştır. Ekonomideki geriye 
gidişin boyutları bir sonraki 
bölümün konusudur.

ii) Tek Adam Rejimi İnşa Süreci: 
Ekonomide Geriye Gidiş

Stefan Zweig (2018, s: 16), 

“Vicdan Zorbalığa Karşı” adlı 
ünlü monografik eserinde 
“Otoriteden yoksun bir özgürlük 
kaosa ve özgürlükten yoksun 
bir otorite tiranlığa dönüşeceği 
için mümkün değildir” derken, 
otorite ve özgürlük arasındaki 
hassas dengeye ustalıkla 
dikkat çeker. Acemoğlu ve 
Robinson da “Dar Koridor” adlı 
kitaplarında, devlet ve toplum 
arasında benzer bir hassas 
dengeye işaret etmektedir. 
Şiddetin kontrolü, adaletin 
uygulanması ve insanların 
ihtiyaçlarını karşılayacak kamu 
hizmetlerinin sağlanması için 
güçlü bir devlete, diğer tarafta 
güçlü devletin zincirlerini elinde 
tutan güçlü ve hareketli bir 
topluma ihtiyaç vardır. Despotik 
devlet ile devletin yokluğunda 
ortaya çıkacak anarşinin 
arasındaki dar koridor özgürlüğe 
giden yegâne yoldur ve bu dar 
koridorun dışına çıkmamak 
için güçlü devlet ve güçlü 
toplum birbirini dengelemek 
zorundadır. Bu hassas koridorda 
zayıf devlet anarşiye, zayıf 

Kaynak: TÜİK, Cumhurbaşkanlığı SBB, 2019 OVP tahmini 2020-2022 dönemini 
kapsayan OVP ’den alınmıştır
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vahimdir. 2013’te 12 bin 480 
dolar civarında olan kişi başına 
gelir, 2019’da resmi tahminlere 
göre 9 bin dolar sınırına kadar 
gerilemiştir. Bir diğer ifadeyle, 
tek adam rejiminin inşa 

Kaynak: TÜİK, T.C. Cumhurbaşkanlığı SBB, 2019 OVP tahmini 2020-2022 
dönemini kapsayan OVP ’den alınmıştır.

sürecinde her bir vatandaşımızın 
gelirindeki aşınma 3 bin 387 
dolar olmuştur.

2014’ten itibaren 
yurttaşlarımızın sadece geliri 
düşmekle kalmamıştır. Bu 

dönemde, zengin ve yoksul 
arasındaki makas daha da 
açılmıştır. Tepedeki en zengin 
yüzde 5 ile alttaki en yoksul 
yüzde beş arasındaki gelir 
makası 2014’te 20 kat iken, 
2018’de 24 kata çıkmıştır. 
Burada, gelir ve servet 
dağılımındaki adaletsizliklerin 
sadece demokratik ve açık 
toplumlarda sorgulanabildiğini 
ve bu dengesizliklerin açık 
toplumlarda sürdürülmesinin 
son derece güç olduğunu 
hatırlatmakta yarar vardır. Buna 
karşın toplumun baskı altında 
tutulduğu otokratik rejimlerde 
söz konusu adaletsizlikler pekâlâ 
sürdürülebilir.

Tek adam rejimi inşa süreci 
milletin sadece aşını tehdit 
etmekle kalmamış, işini de 
tehdit etmiştir. Son beş yılda 
işsiz sayısı yüzde 50 artarak 
4,5 milyon sınırını aşmıştır. 
Ancak işsizlikteki artış kadar, 
kaygı verici diğer bir gelişme 
işsizliğin giderek yapışkan hal 
almasıdır. Son bir yılda veya 
daha uzun süredir iş arayan 
yurttaşlarımızın sayısı, 2014 
ile 2019 arasında, yüzde 87 
artarak 1 milyon 156 bine 
ulaşmıştır. Kuşkusuz bunda 
2018’de başlayan ve 2019’da 
daha da derinleşen ekonomik 
krizin etkileri de bulunmaktadır. 
Ancak sebep ne olursa olsun 
bugün Türkiye’de her 100 
işsizden 25’i bir yıl veya daha 
uzun süredir iş aramaktadır.  Bu 
sadece ekonomik değil, aynı 
zamanda ciddi sosyal sorunların 

Kaynak: TÜİK.

 n Tablo: İş Arama Sürelerine Göre İşsizlerin Sayısı (Bin Kişi) 

  İş Arama-İşsizlik Süresi

 Toplam 1-2 Ay 3-5 Ay 6-8 Ay 9-11 Ay 1 Yıldan 
Fazla

2014-Eylül 3 063 1 367  741  249  89  617

2015-Eylül 3 102 1 364  703  282  80  673

2016-Eylül 3 524 1 516  833  324  119 732

2017-Eylül 3 419 1 463  792  288  101 775

2018-Eylül 3 749 1 732  799  260  135 823

2019-Eylül 4 566 1 848  950  399  213 1156

Kaynak: TÜİK
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da habercisidir.

Tek adam rejimi inşa sürecinde 
milletimizin sadece geliri değil, 
parasının satın alma gücü 
de erimiştir. Son beş yılda, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) üzerinde 
siyasi baskılar giderek artmış, 
“Faiz enflasyonun sebebidir” 
gibi kerameti kendinden 
menkul birtakım teoriler 
tedavüle sokulmuştur. TCMB 
Başkanı’nın kanuna aykırı bir 
şekilde görevden alınmasıyla da 
otoriter rejim inşasında yeni bir 
eşik aşılmıştır. Yine kamunun 
bozulan mali dengeleri için 

TCMB kaynaklarına giderek 
daha fazla başvurulur olmuştur. 
Tüm bunlar neticesinde 
ülkemizde hayat pahalılığı 
ikiye katlanarak çift hanelere 
yerleşmiştir.

Son beş yılda tek adam rejimi 
inşa sürecinde sadece milletin 
aşı, işi erimemiş ülkemizde 
finansal kırılganlıklar 
da son derece artmıştır. 
Tek adam rejimine rıza 
üretebilmek için ülkemizin 
hazmetme kapasitesinin 
üzerinde borçlanmasına 
göz yumulmuştur. Sonuçta 
2013 ile 2019’un ilk yarısı 

arasında kamunun, reel sektör 
şirketlerinin ve ailelerin toplam 
borcunun milli gelire oranı 
10 puan artarak yüzde 107’yi 
aşmıştır.  Yine bu dönemde 
ülkenin dış borcunun milli 
gelirine oranı 20 puan birden 
artarak yüzde 62’ye dayanmış 
ve bu alanda yeni bir rekor 
kırmıştır.

Özetle, Türkiye’de son beş yılda 
yaşananlar ekonomi yazınındaki 
bulgularla uyumludur. 
Hukukun üstünlüğündeki ve 
demokrasideki aşınma, milletin 
aşını ve işini de aşındırmıştır. 
Türkiye’nin petrol, doğal gaz 
gibi zengin doğal kaynakları 
yoktur. Dolayısıyla, otokratik 
rejim inşasına rıza üretmek için 
dışarıdan borçlanarak kaynak 
yaratılmaya çalışılsa da bunun 
sınırları olduğu görülmüştür. 
Borçla rıza üretimi ekonomik 
dengeleri daha da kırılgan 
hale getirmiş ve büyümenin 
sürdürülebilirliğini tehlikeye 
düşürmüştür.   

Sonuç Yerine

“Hukukun bittiği yerde 
tiranlık başlar.” John Locke’un 
bu sözünün haklılığını tarih 
pek çok olayla doğrulamıştır. 
Demokrasinin imkân ve 
araçlarını kullanarak iktidara 
gelenler, mutlak gücü tek elde 
toplamak için ilkin hukuku 
ve kurumları işlevsiz kılmaya 
çalışır. 1932’de Hitler 1946’da ise 
komünistler Çekoslovakya’da 
seçimleri kazandıktan sonra 
tam da bunu yapmışlardır. 

Kaynak: TÜİK.

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı.
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Dolayısıyla demokratik 
toplumlarda özgürlüğün bedeli 
sürekli ihtiyatlı olmaktan 
geçmektedir. 

Türkiye, 2014’ten itibaren 
demokratik kural ve kurumların 
aşındırıldığı, gücün tek elde 
toplanmaya çalışıldığı bir sürece 
girmiştir. 2016’da gerçekleşen 
hain darbe girişimin ardından 
olağanüstü hâl koşullarında, 
sağlıklı bir tartışma ortamına 
izin verilmeden Anayasa 
değiştirilmiş, kuvvetler ayrılığını 
bitiren, Parlamento’yu işlevsiz 
hale getiren ucube bir rejim 
milletimize dayatılmıştır. 
2018 ortasından itibaren fiilen 
uygulanan bu rejimin ilk 
icraatı ise Türkiye’yi derin bir 
ekonomik krizin içine sokmak 
olmuştur. Sorunlara akılcı, 
makul çözümler üretemeyen 
mevcut rejim, sorunları 
karartmak için güvenlikçi 

politikalara hız vermiştir. 

Bugün “beka, dış güçler, yerli ve 
milli” gibi söylemlerle ve gerçek-
ötesi siyaset tarzıyla toplum 
kutuplaştırılmaya ve sorunlar 
karartılmaya çalışılmaktadır. Bu 
ise milyonların gerçek sorunu 
olan aş ve iş sorununu daha 
da içinden çıkılmaz bir hale 
sokmaktadır. Türkiye’nin bir an 
önce bu çıkmaz yolu terk etmesi 
ve cumhuriyetimizi birinci sınıf 
bir parlamenter demokrasiyle 
taçlandırması sadece 
özgürlüklerimizin korunması 
için değil, ekmeğimizin, 
aşımızın, işimizin korunması 
bakımından da zaruridir.
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SEÇİMDEN KOALİSYONA: 
SİYASAL KARAR ALMA

Fuad Aleskerov, Hasan Ersel,

 Yavuz Sabuncu

Bu kitapta, demokratik yaşamda 

büyük önem taşıyan koalisyon-

ların oluşturulması süreci nasıl 

ele alınır? Bir koalisyonun is-

tikrarı ne demektir? Siyaset bilimi 

yazınında, bu sorular başta oyun 

kuramı olmak üzere çeşitli yön-

temlerle ele alınmaktadır.


