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Önsöz

İnsanlığın ulaştığı en ileri yönetim biçimi olan demokrasi, bugün 
bile milyarlarca insanın özlemi olmaya devam ediyor. Eski Yunan’da 
başlayan demokrasi serüveni tarih boyunca dünyaya yayılırken çeşitli 
engellerle, güçlüklerle karşılaşmıştı. Bazen savaşlar, bazen iç çekişme
ler demokrasiyi sona erdirdi. Birçok ülkede de seçim yoluyla iktidara 
gelenler iktidarda kalmak için demokrasiyi, özgürlükleri, insan hak
larını feda ettiler ve diktatörlüğe yöneldiler.

Bazı büyük devletler kendi ülkelerinde demokrasiyi toplumun sa
dece belirli bir kesimi için uyguladı, diğer vatandaşlarını özgürlük
lerden mahrum etti. Hatta ülkesinde yaşayanların bir bölümünü va
tandaş bile saymayanlar oldu. Emperyalist devletler kendi denetimin
deki başka ülkelerin halklarını ise çoğu zaman otoriter rejimlerle yö
nettiler.

İkinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda Avrupa ülkelerinde de
mokrasiyi tahrip eden diktatörler, milyonlarca insanın hayatına mal 
olan insanlık dışı rejimler kurdular ve yayılmacı emelleri uğruna dün
yayı savaş felaketine sürüklediler.

Savaştan sonra demokrasi dünyanın birçok bölgesinde kökleşti 
ama demokratik sayılan ülkelerde de demokrasi dışı pek çok uygula
ma görüldü. Dünya devletlerini kendi görüşleri doğrultusunda yön
lendirmek isteyen bazı uluslararası örgütlenmeler ortaya çıktı.

Başka ülkelerin iç politikasını, seçimlerini ve hükümetlerinin olu
şumunu kendi çıkarları doğrultusunda etkilemeye çalışan devletler 
oldu. 21. yüzyıla girildiğinde, dünyada yaşayan insanların yarısından 
azı demokratik veya kısmen demokratik sayılan ülkelerde yaşıyordu.

Türkiye’nin geçmişinde özgürlükçü hareketler ancak Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ortaya çıktı. Padişahın yet
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kilerini sınırlayan ilk girişimler kısa ömürlü oldu. Türkler gerçek 
demokrasinin temellerini ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında attılar. 
Cumhuriyet dönemi, ulusal iradenin egemenliğini devletin temeli 
haline getirdi. O dönemden gerçek bir demokrasiye, çok partili reji
me geçilmesi de uzun yıllar aldı. Çok partili rejime geçildikten sonra 
da demokrasi sık sık engellerle karşılaştı. Bazen iktidarı bırakmak is
temeyen liderler toplumu baskı altına almaya çalıştılar, bazen de aske
ri müdahaleler demokrasinin gelişimini engelledi. Demokrasi mi ikti
dar mı sorusuyla karşılaştıklarında bazı liderler iktidarı seçti.

Bütün bu gelişmelerden sonra, Türkiye dünyanın demokratik ül
keleri arasında henüz hak ettiği yeri alabilmiş değil. Yasalarda yapı
lan reformlar gerçek hayata henüz tam yansıyamadı, hatta bazen ge
ri adımlar atıldığı da oldu.

İşte bu kitapta bütün bu konular değerlendiriliyor ve Türkiye’nin 
dünya devletleri arasındaki yeri saptanmaya çalışılıyor. Bu kitapta yer 
alan bilgiler ve değerlendirmeler eğer demokrasiye gerçekten inanan 
siyaset adamlarını, gazetecileri, aydınları ve toplumun her kesimin
den vatandaşları, yaşadığımız sorunları tarih penceresinden bir kere 
daha düşünmeye sevk ederse ne mutlu.

Bu kitabın hazırlanmasında çok değerli katkılarda bulunan ça
lışma arkadaşlarım Evrim Yarımağan’a, Merve Karadayı’ya, Nesrin 
Tüzün’e ve Burcu Kanbal’a içtenlikle teşekkür ediyorum.

Eşim Nedret Öymen, çocuklarım Burak ve Başak her zamanki gibi 
beni içtenlikle desteklediler. Onlara da teşekkür borçluyum.

Onur Öymen, 4 Mart 2011
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Giriş

Salonda ağır bir hava vardı. Masada üst düzey parti yetkilisinin 
karşısında oturan büyük işadamları kaygılı bir bekleyiş içindeydiler. 
Çok önemli mesajların verileceği bir toplantıya çağırılmışlardı. Parti 
yetkilisi yavaşça yerinden doğruldu, “Beyler,” dedi, “önümüzdeki se
çim belki on yıl, belki de yüzyıl içinde yapılacak son seçim olacak
tır. Biz bu seçimi kazanarak iktidar olmaya kararlıyız.” Parti yetki
lisi Nazi Partisi’nin ağır toplarından Goering’di. Karşısındakiler ise 
Almanya’nın en büyük firmalarının sahipleri…(1)

Hitler’in en yakın adamlarından Borman da sanayicilere şu mesa
jı veriyordu: “İktidara gelmek için yeterli paramız yok. Bu para sizde 
var. Size iki seçenek sunuyoruz: Ya siz bize bu parayı vereceksiniz ve
ya bu parayı biz sizden alacağız. Tercih sizindir.”(2) 

Alman sanayisi hiçbir zaman siyasete pek uzak kalmamıştı. Her 
birinin gönül verdikleri partiler vardı. Ama bu partiler arasında şim
diye kadar Nazi Partisi olmamıştı. Hatta o kadar ki, asil ailelerden ge
len işadamlarının eşleri Hitler’i ve diğer Nazi Partisi mensuplarını ha
kir görür, evlerine misafir bile etmek istemezlerdi. Şimdi hayatın so
ğuk gerçeği ile karşı karşıya kalmışlardı. Ya ülkeyi otoriter bir reji
me sürükleyeceği başından anlaşılan Nazilerin suyuna gidecekler ve
ya her şeylerini bir anda kaybedeceklerdi. 

İlk seçenekten başka yol görünmüyordu. Bir anda kendilerini to
parladılar. En güçlü firmanın sahibi Gustav Krupp, Nazi Partisi’ne 

(1) Manchester, William, Les Armes des Krupp, Çeviri: René Rosenthall, Club 
Français du Livre, Paris 1970, s. 317.

(2) a.g.e., s. 332.
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derhal bir milyon mark vermeye hazır olduğunu açıkladı. Thyssen ve 
diğerleri hemen onu izlediler. 

Alman büyük sermayesi Nazilerin emrine girmişti ve bundan son
ra Nazi Partisi’nin kasası olacaktı. Evvelce Weimar demokrasisine gö
nül veren Alman iş âlemi artık yeni koşullara uyacak ve ülkeyi de
mokrasiden hızla uzaklaştıracak olan Nazi Partisi’ne kayıtsız şartsız 
bağlanacaktı veya bağlanmak zorunda kalacaktı. Hitler ve arkadaşları, 
ülkelerini ve dünyayı felakete sürükleyecek maceralarını Alman bü
yük sermayesi sayesinde gerçekleştirecekti. Başlangıçta partinin ger
çekten hiç parası yoktu. Doğru dürüst bir seçim kampanyasını yürü
tecek durumda değildi. İşadamları acaba bir blöfle mi karşı karşıyay
dılar? Henüz Alman demokrasisi yaşıyordu. Nazilerin kuvvet kulla
narak işadamlarını hizaya getirmeleri kolay olmayabilirdi. Acaba o 
aşamada direnebilselerdi Naziler o büyük seçim başarısını sağlayabi
lirler miydi? Seçimlerde o kadar oy alamasalar iktidarı zorlama şans
ları olur muydu? Weimar demokrasisi yaşatılabilseydi Almanya’nın 
ve dünyanın kaderi böyle mi olurdu? 

Bu soruların cevapları hiçbir zaman bilinmeyecek. Ama bilinen 
şu: Alman firmalarının Nazilere bu kadar kolay boyun eğmeleri sa
dece korkudan kaynaklanmıyordu. Onların da bazı zayıf noktaları 
vardı. Bu firmaların çoğu harp sanayisi alanında çalışıyordu. Birinci 
Dünya Savaşı’nı bitiren Versailles Antlaşması, Alman silah sanayisini 
fiilen yasaklamıştı. Artık Almanya eskiden olduğu gibi sınırsız biçim
de tank, top, uçak, denizaltı yapamayacaktı. Ama başta Krupp firma
sı olmak üzere, pek çok sanayi kuruluşu silah üretimini kaçak yollar
dan sürdürüyordu. Bu üretimi devam ettirmek için kendilerine güçlü 
bir siyasi destek lazımdı. Diğer partilerin hiçbiri kendilerine bu deste
ği verecek kadar güçlü ve gözü kara değildi. Nazi Partisi biçilmiş kaf
tan gibi görünüyordu. Bu partinin Almanya’yı felakete sürükleyebi
leceğini hissedenler yok muydu? Vardıysa bile şimdi onu düşünme
nin zamanı değildi. Parti desteklenecek, cömertçe yardımlar yapıla
cak, buna karşılık kaçak silah üretimi bütün hızıyla devam edecekti.

Aslında Hitler daha 1923 yılında iktidarı ele geçirmeyi aklına koy
muştu, hem de kuvvet kullanarak. Teşebbüse de geçti. Münih’te bira
hane darbesi denilen teşebbüs bu amaca yönelikti. Ama başarılı ola
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madı. Başarısızlığın bedeli hapisti. O da bu bedeli ödedi. Daha sonra 
demokrasi yoluyla, seçim yoluyla iktidara gelmenin daha uygun bir 
yol olacağını düşündü. Demokrasiyi demokratik yollardan alt ede
cekti. Demokrasi yoluyla iktidara gelecek, ama sonra Alman demok
rasisinin tabutuna son çiviyi çakacaktı.

Hitler seçim yoluyla iktidara geldikten sonra diktatörlüğe yöne
len ilk lider değildi, son lider de olmayacaktı. Dünya tarihi boyun
ca seçimle gelen pek çok lider iktidarın cazibesine o kadar kapılmış
tı ki, iktidardan uzaklaşmayı akıllarına bile getirmek istemiyorlardı. 
Demokrasi iktidara gelene kadar kullanılacak bir vasıtaydı. Sonra? 
Sonra demokrasiye artık ihtiyaç olmadığını düşüneceklerdi. Oysa de
mokrasinin en değerli yanı liderleri ve partileri iktidara getirmesi de
ğil, halkın desteğini kaybetmiş iktidarlara yumuşak iniş yolunu sağ
lamasıydı. Doğrusu beklemedikleri bir anda iktidarı kaybetmek hiç
bir lidere hoş gelmemiştir. İktidardan ayrılırken birçoğu demokrasi 
için iyi şeyler düşünmemişlerdir. İngiltere’nin ünlü başbakanların
dan Winston Churchill savaştan hemen sonra yapılan seçimde ikti
darı İşçi Partisi lideri Attlee’ye kaybedince ünlü sözünü söylemişti: 
“Demokrasi kötü bir rejimdir ama daha iyisi de yoktur.”

Seçimler demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Demokrasi seçim
den ibaret değildir ama seçimsiz demokrasi de olmaz. O bakımdan, 
eğer ülkenin rejimi demokrasiyse seçime gireceksiniz ve rakipleriniz
le boy ölçüşeceksiniz. Ama eğer demokrasiyi ve seçimi sadece iktida
ra geçmenin bir vasıtası olarak düşünüyorsanız, seçimi kazandıktan 
hemen sonra bir daha gitmemenin yollarını düşünmeye başlayacak
sınız. Hitler gibi 1000 yıllık bir imparatorluk hayal edeceksiniz. O za
man da günün birinde hayatın acı gerçeği ile karşılaşmaya hazır ola
caksınız.

Eski Yunan’dan beri dünyanın siyasi tarihi, demokrasiyi tahrip 
ederek totaliter bir yönetim kurmak ve iktidarı hiç bırakmamak öz
lemi ile yanıp tutuşan liderlerin öyküleriyle doludur. O diktatörlük 
heveslileri, her zaman yanlarında kendilerini destekleyecek kimseler 
bulmuşlardır. Liderlerin yakın çevresi daima iktidarın nimetlerinden 
mümkün olduğu kadar çok ve olabildiğince uzun süre yararlanmak 
isteyenlerle dolu olmuştur. Para ve kişisel çıkarlar her dönemde bir 
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çekim merkezi oluşturmuştur. Bunun karşılığında otoriter lidere des
tek olmak, onun emirlerini eksiksiz yerine getirmek ve onun karşıt
larını etkisiz hale getirmeye çalışmak ödenmesi gereken bir bedeldir. 
Bunu vaktiyle kralların, tiranların yakın çevresi yapardı; modern çağ
da da bazı işadamları, sözde bilim adamları ile lidere yakın medya sa
hipleri yapıyor. Özetle değişen fazla bir şey yok. Demokrasiye yürek
ten bağlı olanlar, totaliter eğilimlerin egemen olduğu ülkelerde dai
ma bir bedel ödemek zorunda kalmışlardır. Bu da çoğu zaman ağır 
bir bedel olmuştur.
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DEMOKRASİNİN KÖKENLERİ

I

Demokrasinin Kökenleri
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Demokrasi kavramının Eski Yunan’da ortaya çıktığı kuşkusuz. 
Ama bilim adamları, halk meclislerinin ve seçimle işbaşına gelenle
rin örneklerine ilk defa Mezopotamya’da rastlandığını söylüyorlar. 
Demokrasinin kökeninin bugünkü Suriye, Irak ve İran’da araştırıl
ması gerektiğini ileri sürüyorlar. 

Mezopotamya tarihi konusunda en güvenilir araştırmaları ya
pan Danimarkalı bilim adamı Thorkild Jacobsen, ilkel demokrasi
lerde siyasi gücün özgür erkek vatandaşların elinde olduğunu söy
lüyor. Mezopotamya’daki şehir-devletlerinde yaşlılar meclisleri var. 
Savaş ve barış yapma gibi önemli konularda bu meclislere danışı
lıyordu. 

Jacobsen bu konudaki araştırmalarını 1941 yılında Chicago’da 
düzenlenen American Oriental Society toplantısında “Eski Mezopo-
tamya’da ilkel demokrasi” başlığı altında yaptığı bir sunuşta açık-
lamıştı.(3)

Bazı tarihçiler M.Ö. 1500’lü yıllarda Hindistan’da benzeri uygula
malar olduğunu belirtiyorlar.(4) M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan’daki “ba
ğımsız cumhuriyetlerde” bir cins demokratik uygulama olduğunu 
Eski Yunan tarihçilerinden Diodorus da söylüyor.

Eski Yunan’da Demokrasi
Demokrasi sözü Yunancadan geliyor: (demos=halk ve kratos= 

yönetim). Eski Yunan’ın uzun tarihi içinde demokrasinin var oldu
ğu dönem 250 yıl. O da kesintilere uğrayan bir demokrasi. Üstelik o 

(3) “Mesopotamia: Earliest Formal Democracy?”, Raul, S. Manglapus, Asia Paci-
fic Report, Number 66, 26 December 2004.

(4) Keane, John, The Life and Dead of Democracy, Pocket Books, London, 2009, s. 
xi.






