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AKP'nin Sözde "Demokratikleşme Paketi" ve  

Türkiye'de Gerçek Demokrasinin Gerektirdikleri 

Gezi Parkı için barışçı yöntemlerle direnen insanlara karşı, tomalarla tazyikli su sıkma, biber 

gazı bombaları atma ve polisin aşırı derecede şiddet kullanmasına izin verme sorumsuzluğu 

sonunda, çok sayıda insanın yaralanmasına, kör olmasına ve hatta ölmesine neden olarak, 

sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada nefret uyandıran ve bu tutumuyla iktidardan uzaklaşma 

yolunda epeyce bir yol alan AKP iktidarı, "İleri Demokrasi" başlıklı (dışı yaldızlı, ama 

içeriği - muhalif olan her kesimden insana karşı - devlet şiddeti içeren)  söyleminin, aslında 

gerçekle ilişkisi olmadığını, 30 Eylül 2013'te kendi genel başkanının  ağzından  

"Demokratikleşme  paketi" başlıklı yeni bir göz boyama ve kandırma taktiği paketiyle 

ortaya koymuştur. 

 

Aklı başında her insan, AKP'ye ve genel başkanına önce şunu soracaktır:  

"Yıllardan beri 'ileri demokrasi'den söz ediyordunuz. Eğer gerçekten demokrat olsaydınız, 

'demokratikleşme paketi' diye yeni bir arayış içine girer miydiniz? 

Hangi demokratik bir ülkede böyle bir 'paket' örneği vardır..?" 

 

Gezi Parkı direnişindeki zulmedici davranışıyla, dünya kamuoyunun vicdanında mahkûm 

olan AKP genel başkanı ve partisi, imaj düzeltmek için böyle bir taktiğe başvuruyorlar. Ancak 

gerçek demokrasiye geçiş için asıl paket, aşağıda sıralayacağımız maddeleri içeren  pakettir: 

 

- Laik Devlet, Sosyal Adalet ve Hukuk Devleti kavramlarının yeniden yürürlüğe konulması 

- Nitelikli Türkiye Cumhuriyeti'ni tehlikeye düşüren tasarruflardan kaçınılması… 

- Din odaklı ve Türkiye'yi yalnızlığa itici siyasetten vazgeçilmesi… 

- Yargı bağımsızlığının geri verilmesi… 

- Hakim teminatının yeniden geçerlik kazanması… 

- Adaletten zulme kaymanın derhal durdurulması… 

- Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve özel yetkili savcı ve yargıçlara gerek 

  bırakılmaması…  

- Savunma hakkının mutlaka yeniden güvence altına alınması… 

- Meslek kuruluşlarına uygulanan baskı ve tehditin kaldırılması… 

- Üniversitelerin özerkliğinin geri verilmesi ve öğrencilere kurullarda temsil hakkının 

   sağlanması… 

- İşçi ve memurların özgürce sendika üyesi olmalarının önünün açılması… 

- Başbakanlığa bağlı İletişim Daire Başkanlığının kaldırılması ve yurttaşların dinlenmesine 

  (telekulak olayı) son verilerek, anayasal bir hak olan özgürce iletişimin yeniden sağlanması.. 

- Hak aramak için – anayasal hakkını kullanarak -  gösteri yürüyüşü yapanların 

  cezalandırılmasına yasal olarak son verilmesi… 

- Polisin aşırı güç kullanmasının yasaklanması… 

- Halkın, TBMM'ne seçtiği milletvekillerinin görevlerine iadesi… 

- Cumhuriyet Ordularının mensuplarının baskı, töhmet, suçlama ve iftiradan 



  kurtarılmasının sağlanması… 

- Basın özgürlüğünün yeniden güvence altına alınması; gazete ve televizyon kanallarına baskı 

  yapıcı, iktidarın buyruğu altına alıcı, sansürcü ve işten attırıcı uygulamalara derhal son 

  verilmesi… 

- Düşünce ve anlatım özgürlüğünün güvence altına alınması… 

- Sanata müdahaleye kesinlikle fırsat vermeyecek önlemlerin alınması… 

- Ağır cezanın ömür boyu ve hatta iki kez üç kez ömür boyu hapis cezası olmadığı,   

  5 yıllık bir cezanın bile ağır ceza olduğu düşünülerek, cinayet ve yüz kızartıcı suç işlememiş 

  olmakla birlikte, yıllardan beri tutuklu bulunan; gazeteci, yazar, bilim adamı ve siyasetçilerin 

  özgürlüklerinin geri verilmesini sağlayacak yasaların çıkarılması... 

- Yurttaşları bölücü değil, birleştirici bir siyaset izlenmesi… 

- Çocukların ve gençlerin bilinçli yurttaşlar olarak yetiştirilmesi için, üst kimlik konusundaki 

  duyarlılığın ve resmî dil birliğinin yeniden güçlendirilmesi… 

- Eğitim ve öğretim birliğinin yeniden sağlanması… 

- Sivil toplum kuruluşlarının özgürce örgütlenmelerinin yasal güvence altına alınması… 

- Devlet organlarını, işe göre insan amaçlı değil, yandaş için iş amaçlı kadrolarla, ama 

  özellikle de binlerce imam hatip okulları çıkışlılarla şişirme uygulamasından ivedilikle  

  vaz geçilmesi… 

- Çocuklara ve gençlere "din bilgisi" öğretme bahanesiyle "kin bilgisi" öğretme siyasetinden 

  kesinlikle geri dönülmesi… 

- Anayasa Mahkemesi kararına karşın, üniversitelerde sıkmabaş (türban) takmanın serbest 

  bırakılması hukuka aykırı bir uygulamadır. Kamusal alanlarda da böyle bir uygulamanın 

  demokrasi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur, olamaz… Dolayısıyla, yürürlükte olan 

  Anayasa Mahkemesi kararına uyulması… 

- Kurulan korku imparatorluğunun tamamen kaldırılması… 

- Ulusal varlığımızın temel dayanağı, Atatürk'ün tasarımı ve öncülüğünde 

  gerçekleştirilen Türk Devrimi ile Atatürk ilkelerine saygı gösterilmesi konusunda, 

  olağanüstü duyarlı olunması… 

- Ve de "Ne Mutlu Türküm Diyene" özdeyişinin anlamını bilmeden ve düşünmeden, 

  Andımız'ı okumayı yasaklamak, birleştirici değil yıkıcı ve bölücü olacaktır. Bu nedenle, 

  böyle bir yasaktan ivedilikle vazgeçilmesi… 

 

Bu saydığımız gerçekler ve gereksinimler doğrultusunda , cumhuriyetçi demokrasiyi 

güçlendirecek, adaleti sağlayacak ve kamu vicdanını rahatlatacak adımlar atılmadığı sürece, 

hiç bir paket "demokratikleşme paketi" olarak nitelendirilemez… 

 

Gerçek devlet adamları, öncelikle gücüne değil, aklına güvenirler. Çünkü, devlet yönetme ve 

birleştirici olma sanatı, sadece omuzlara değil, aynı zamanda akla da yük yükler… 
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