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Öz
Son yıllarda “yolsuzlukla mücadele”de takip edilecek yol ve yöntemler üzerindeki tartışmalar 
artmıştır. Bu artışa paralel olarak; siyasal partiler de önerilerini güncellemiştir. Bu noktada 
öne çıkan söylemlerden birisi de, ekonomiyi politik etkilerden arındırma etrafında şekillenen 
yönetişim yaklaşımıdır. Yönetişim yaklaşımı tarafsız-politikadan bağımsız bir süreç gibi 
sunulsa da; gerçeklik farklıdır. Neoliberal krize karşı geliştirilen yönetişim modeli; bir sınıfsal 
stratejiye dayanmaktadır. Bu model; karar süreçlerinden halkın dışlanmasını ve ekonomik 
süreçlerde sermaye egemenliğinin pekişmesini garanti altına almayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede makalede, farklı siyasal partilerin ekonomik karar süreçlerine dair bu neoliberal 
yaklaşım konusundaki mutabakatının altı çizilmekte ve Türkiye’de anaakım siyasal partilerin 
program düzeyindeki aynılaşması eleştirel bir perspektifle değerlendirilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Yönetişim, siyasal partiler, neoliberalizm, şeffaflık, sınıf. 

Abstract
In recent years, there has been an increase over the debates with regards to the ways and 
methods to be pursued in the “struggle against corruption”. Parallel to this increase; political 
parties have been updating their suggestions. One of the main discourses in this regard is the 
governance perspective which is constructed around the idea of depoliticisation of decision 
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making processes in the economic sphere. Even though the governance approach is reflected as 
a neutral-depoliticised and independent process; the truth is different. The governance model 
which was developed to cure the neoliberal crises depends on a class strategy. This model aims 
to exclude the people from the decision making processes and to consolidate the capitalist class 
hegemony in the economic processes. 

From this perspective; the general consensus among the different political parties concerning 
this neoliberal approach in relation to the economic decision making processes is underlined 
in this article. The increasing tendency of standardisation in the party programmes is also 
evaluated from a critical perspective.    

Keywords: Governance, political parties, neoliberalism, transparency, class. 

Giriş
“Yolsuzluklarla mücadele” söylemi son yıllarda siyasal partilerin 
programlarında önemli yer tutmaktadır. Diğer yandan yolsuzlukların tanımı 
kadar; yolsuzlukla mücadele stratejileri de sınıfsal karakter taşımaktadır. Bu 
anlamda, bir siyasal partinin benimsediği “yolsuzlukla mücadele” stratejisine 
bakmak; genel olarak hangi toplumsal kesimlerin gözlüğüyle devlet-
iktidar-ekonomi-siyaset ilişkilerine yaklaştığını anlamak açısından da yarar 
sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere yönetişim söylemi 2001 Krizi sonrasında Türkiye’de giderek 
hakim/tartışmasız bir siyasal-sosyal kurtuluş reçetesi olarak ana akım partilerin 
söylemlerinde ve iktidar stratejilerinde öne çıkmıştır. 1997 Asya Krizi 
sonrasında, neoliberalizmin birinci kuşak evresinin içine düştüğü hegemonya 
bunalımından kurtarılması için Dünya Bankası başta olmak üzere uluslararası 
finansal sermaye merkezleri eliyle geliştirilen ikinci kuşak neoliberalizm; 
daha içermeci; meşrulaştırıcı bir strateji temelinde yapılandırılmış; 
neoliberalizme içkin olan yolsuzluk ve yoksulluk gibi meseleler neoliberal 
birikim modeline dışsallaştırılmış; sorunlar siyasete ve siyaset kurumuna 
yüklenmiş ve yolsuzlukla, yoksullukla mücadele, katılım, şeffaflık, hesap 
verebilirlik gibi alımlı sözcüklerle öne çıkarılan yönetişimci iktidar modeli, 
Bedirhanoğlu’nun ifadesiyle (2007) bir “rıza inşa süreci” ekseninde gündeme 
gelmiştir. Başka bir ifadeyle yönetişimci neoliberalizm; sorunların merkezine 
neoliberalizmi ve neoliberal ekonomi modelini değil; yolsuzluk ve yoksulluk 
ürettiğini öne sürdüğü siyaset kurumunu koymuş ve “ekonomi yönetiminin 
siyasetten arındırılması” söylemini de “reform” anlayışının merkezine 
yerleştirmiştir. Sorunları kendisine dışsallaştıran ve sermaye adına hegemonik 
bir sorun teşhisi ve tedavi yöntemi öneren yönetişimci bakış; bu açıdan bir 
meşrulaştırma pratiği olarak ele alınmalıdır. Bu meşrulaştırma ilişkisine 
uluslararası güç ilişkileri ve sermaye hiyerarşisi düzleminden bakıldığında, 
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Zabcı’nın (2002: 153) “yönetişim bu anlamda DB, IMF gibi uluslararası 
ekonomik kuruluşların gelişmekte olan ülkelerde gittikçe artan ve daha 
doğrudan bir hale gelen müdahaleciliklerinin bir göstergesi olduğu kadar, bu 
müdahaleciliği meşru kılan bir kavram olarak da işlev görmektedir” saptaması 
da önem kazanmaktadır. 

Nitekim Türkiye’de de 90’lı yılların sonlarından başlayarak, ama özellikle de 
2001 Krizi sonrasında bu anlayış temelinde devletin kurumsal mimarisinde, 
devlet-siyaset, devlet-ekonomi ve ekonomi-siyaset arasındaki ilişkilerde 
önemli değişiklikler yapılmıştır. Ekonomi yönetiminin giderek üst kurullara 
devredilmesi, Merkez Bankası’nın siyaset kurumundan “bağımsız” kılınması 
bu yönde sayılabilecek önemli değişiklikler arasında yer almıştır. Bu süreçlerin 
hemen tümü; ekonomik krizlerle yolsuzluk ilişkisi üzerinden meşrulaştırılmış; 
krizler yolsuzluk üreten siyaset kurumunun hataları ile açıklanmış; krizden 
çıkış, neoliberalizmin restorasyonu ve ekonomik karar süreçlerindeki sermaye 
egemenliğinin kesintisiz ve engelsiz bir süreç olarak istikrar kazanması, 
diğer bir deyişle garanti altına alınması hedefleri; “yolsuzlukla mücadele” 
söylemi etrafında hegemonikleştirilmiş; geniş toplumsal kesimler bu söylem 
etrafında denetlenmiş ve ikna edilir hale gelmiştir. Kuşkusuz bu süreçte, 
siyasal partilerin yönetişim merkezli neoliberal mutabakatı da bu hegemonya 
stratejisini tartışılmaz, partilerüstü bir tabu haline dönüştürmüştür. 

Türkiye’de 2001 sonrasındaki dönüşümün teknokrat bakanı, dönemin 
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş’in “15 günde 15 yasa” 
sözleriyle özetlediği bu program; ekonomik karar süreçlerinden alt sınıfları 
daha da dışlayan; karar süreçlerine otoriter temelde sermaye fraksiyonları 
lehine doğrudan el koyan, tekelleşmenin önünü açan bir karakter taşımış ve 
“yönetişim” söylemi; mevcut siyaset kurumunun ve geleneksel partilerin 
yaşadıkları büyük temsil krizi karşısında geniş halk kitlelerinin ekonomiden 
daha da dışlanmasını sağlayacak şekilde, Yalman’ın veciz ifadesiyle “muhalif 
ama hegemonik” strateji eşliğinde, yukarıdan aşağıya yerleştirilmiştir. 
Yalman’ın sözleriyle (2002: 7)“söylemin Kemal Derviş’in ekonomiden 
sorumlu devlet bakanı olması ile en yetkili ağızdan aldığı biçim, siyasetin 
ekonomiden ayrıştırılmasının, Türkiye’nin sorunlarının çözümlenmesi için 
olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunun vurgulanmasıdır”. “Muhalif ama 
hegemonik” yan da buradadır. 

Bu açıdan “yolsuzluklarla mücadele” söylemi etrafında kurulan siyasal 
tartışma zemini; aynı zamanda farklı toplumsal kesimlerin sınıfsal talep ve 
beklentilerinin hegemonik araçlarla ifade edilmesi niteliği kazanmış ve 2002 



171

Evren Haspolat, Deniz Yıldırım

sonrasında da bu durum devam etmiştir. Genel olarak yönetişim programı 
etrafında örülen hegemonik “yolsuzluklarla mücadele” stratejisine dair 
çatlaklarınsa iktidar bloğu içi tartışmalarda zaman zaman güçlü, zaman zaman 
cılız şekillerde ortaya çıktığı ise bir gerçektir. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin (AKP) iktidara gelmesinin ardından yönetişim programı üzerinde 
büyük ayrılıklar olmamış; AKP Ali Babacan ile birlikte Derviş döneminin 
“reformları”, kuralları ve kurulları ile ekonomi idaresini sürdürmüş; ayrılıklar 
öncelikle sermaye birikiminde devletin rolüne dair olmak üzere, Kamu 
İhale Kanunu’nda AKP’nin süreklilik kazanan değişiklikler yapmasıyla 
birlikte görünürleşmiştir (bkz. Ercan ve Oğuz: 2006). Ancak bu ayrılıklar; 
doğrudan iktidar bloğu içinde farklı sermaye fraksiyonları arasında doğrudan 
ve onarılamaz bir çatlak sonucunu doğurmamıştır. Bu durum 17-25 Aralık 
2013’teki yolsuzluk merkezli operasyonlara ve ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “faiz lobisi” söylemi üzerinden hegemonikleştirmeye 
çalıştığı şekilde Merkez Bankası ve “bağımsızlığı” etrafında derinleşen 
çatlaklara kadar sürmüş ve 2002 sonrasında AKP’nin iktidar bloğu içinde 
farklı fraksiyonların birikim özlemlerini aynı anda giderme tutkalı olma işlevi 
gören yönetişimci neoliberal model; fraksiyonlar arasındaki pasta kavgasının 
derinleşmesiyle birlikte çatlamaya başlamıştır. 

Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım gibi anahtar ve sihirli sözcükler etrafında 
hegemonikleştirilen yönetişim programının ve tartışmalarının yeniden Türkiye 
siyaset sahnesine dahil olmasında ve partilerin “yolsuzlukla mücadele” 
stratejileri temelinde bu programı “muhalif ama hegemonik” bir söylem 
olarak yeniden öne çıkarmaya başlamalarında dönüm noktası 17-25 Aralık 
2013 tarihli “Yolsuzluk Operasyonları” olmuştur. Bir yandan 2008 krizinin 
içe dönük birikime etkileri; diğer yandan krizin Avrupa Birliği gibi pazarlara 
ihracat olanaklarını daraltması ve “Yeni Osmanlıcı” olarak adlandırılan dış 
politika stratejisinin çöküşü sonrasında pazar çeşitliliğinin daha da azalması 
neticesinde, kamu kaynaklarının sermaye fraksiyonları arasında “denetimli ve 
dengeli” dağılımı-paylaşımı konusunda uzlaşmazlıklar örtülemez hale gelmiş; 
bu durum iktidar bloğu içindeki çatlakları ve pasta kavgasını derinleştirmiştir. 
Bunun sonucunda ise, AKP’nin üzerinde yükseldiği, yeni palazlanmakta olan 
sermaye fraksiyonlarına dönük kaynak aktarma ve ihale süreçlerini “kalkınma” 
söylemi üzerinden popülerleştirdiği; diğer yandan başta TÜSİAD olmak üzere 
hakim sermaye fraksiyonunun eleştirilerini “yolsuzluk” çerçevesi içinden 
genelleştirdiği görülmüştür. Bu açıdan “kalkınma-yolsuzluk” zıtlığı iktidar 
bloğu içi bir sınıfsal çatışmanın hegemonik çerçevesine dönüşmüş ve anaakım 
siyasal partiler bu pozisyonlardan birine doğru yönünü çevirmeye başladıkça; 
iktidar bloğu içindeki bu çatlaklar siyasal partiler aracılığıyla politikleştirilmiş; 
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siyasal alanın zıtlıklarına tercüme ve transfer edilmiştir. AKP’nin “kalkınma”; 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ise 
“yolsuzluk” söylemi etrafında geliştirdiği strateji, bu nedenle iktidar bloğu içi 
bir çatlağın siyasal alana yansıması olarak da görülebilir. 

Sınıfsal açıdan iktidar bloğunda kriz dinamikleriyle birleşen bu çatlak; AKP 
ile Gülen Cemaati arasında zor aygıtlarının kontrol tekelinin, ittifakın hangi 
bileşeninde kalacağına dönük olarak 7 Şubat 2013 MİT Krizi’nden sonra daha 
da belirginleşen devlet içi çatışmayla birleşmiş ve ortaya 17-25 Aralık 2013 
tarihli Yolsuzluk Operasyonları çıkmıştır.

İşte 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen ve dönemin başbakanının 
oğlu, kabinenin dört bakanı, çok sayıda işadamı ve bürokratın adının karıştığı 
Yolsuzluk Operasyonları1 sürerken Türkiye’de siyaset yapıcılarve kamuoyu 
oluşturan hakim medya çevreleriuzun süredir kullanımdan kalkmış, politik 
dilde popülaritesini yitirmiş kimi kavramları yeniden hatırladığı görüldü, ki 
yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, hesap 
verebilirlik bu kavramlar arasındaydı. Hatırlamanın da ötesinde,özellikle 
anaakım partiler dillerini ve çözüm önerileriniyeniden yönetişim dağarcığı 
ile harmanlamış, ekonomi yönetimine ve yolsuzluk olgusuna bakış açısını 
yeniden yönetişim perspektifi üzerinden kurmaya yönelmiştir. 

Gerçekten de 17-25 Aralık 2013 sonrasında Türkiye’de siyasetin ana akım 
partileri arasındaki temel bölünme bu operasyon çevresinde gelişmiştir. Bir 
yandan bu operasyonların bir tür “darbe” olduğunu ifade ederek yolsuzluk 
olmadığı tezini işleyen iktidar kanadı; diğer yandan ortaya dökülen kanıtların 
yolsuzluğa delil olduğunu savunan ve “yolsuzlukla mücadele” için ülkenin 
yeniden şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık merkezli, ekonomi 
yönetimini siyasal etkilerden arındıran bir yönetişim restorasyonu içine 
girmesi gerektiğini öne süren ana akım muhalefet partileri. 

Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluklar üzerinden 
hükümeti eleştirirken, eleştirinin içeriğini AKP’nin iktidara gelir gelmez 
hazırladığı Acil Eylem Planı ve Demokratikleşme Programı’ndan yaptığı 
“yönetişim” eksenli alıntılar ile biçimlendirmiştir. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun 
temel tezi; “yolsuzluklar arttı; çünkü AKP 2001 sonrasında oluşturulan 
yönetişimci iktidar modelinden giderek saptı” şeklinde özetlenebilir. 
Kılıçdaroğlu, AKP’nin Acil Eylem Planı’nda “yolsuzluk ve usulsüzlük 
konusunda cezalar caydırıcı hale getirilecek, siyasetin finansmanı saydam 
hale getirilecek, mevzuattaki sır kavramı yeniden düzenlenecek, yolsuzluklar 
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konusunda hükümet, kamu yönetimi, yargı, medya, sivil toplum, sağlıklı bir 
diyalogla yolsuzluğu işleyecek ve yolsuzluk olaylarının üzerine gidilecek” 
ifadelerine yer verildiğini hatırlatmış, Demokratikleşme Programı’nda ise 
“yozlaşma, yolsuzluk, usulsüzlük, çıkarcılık, iltimas, hukuk önünde ve fırsat 
açısından eşitsizlik partimizin en yoğun mücadele alanlarıdır” ifadelerinin 
yer aldığının altını çizdikten sonra, mevcut durumun tespiti için “memleketi 
rüşvet, yolsuzluk götürüyor” sözlerini sarf etmiştir (HaberTürk, 2014).Benzer 
bir şekilde, yolsuzluklarla mücadele stratejisi temelinde bir internet sitesi için 
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri öncesinde kaleme aldığı yazıda ise (2015) “iyi 
bir yönetimin iş başına gelmesini ve ülkeyi doğruya sevk etmesini beklemek 
yerine; şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğü 
ve toplumsal sorumluluk temeli üzerine kurulmuş iyi yönetişim modelini 
ülkemizde geliştirmek için hep beraber çalışmak durumundayız” diyerek 
yönetişim modelini bir çıkış yolu olarak güncellemiştir. 

Aynı şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Grup 
Konuşması’nda Yolsuzluk Operasyonu’nu değerlendirirken CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun benimsediği yöntemi seçerek Erdoğan’ın 
29 Ocak 2008’deki Grup Konuşması’ndan alıntı yapmış ve iktidar partisini 
kendi başlangıç noktasından uzaklaşmakla eleştirmiştir. Bahçeli(2014), 
Erdoğan’ın anılan konuşmasındaki “hukuk terazisine vaktiyle konan taşları 
bir bir kaldırıyoruz. Türkiye hukuk yolundadır, adalet yolundadır. Hukuk 
devleti açık, şeffaf bir düzenin adıdır. Hukuk devletinde karanlık odalar, 
komplolar, komitalar, çeteler, mafyalar yoktur, olmamalıdır, olamaz da” 
sözlerine değinerek, Erdoğan’ı ve içinde olduğunu iddia ettiği yolsuzluğu 
yine onun şeffaflık, açıklık, hukuk devleti, bağımsız yargı, kontrol ve denetim 
mekanizmaları söylemleri üzerinden eleştirmiştir. 

Dönemin BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise aynı dönemde 17 
Aralık Yolsuzluk Operasyonu’na ilişkin Kürt Siyasi Hareketi’nin duruşunu dile 
getirirken, bir konuşmasında CHP ve MHP’den farklı olarak konuyu “Barış 
Süreci” üzerinden değerlendirmekle birlikte, seçtiği kavram seti ile ekseni 
yeniden yönetişim perspektifinin bildik dağarcığı içine çekmiştir. Demirtaş 
konuşmasında, “AKP demokrasi, şeffaflık, yargı bağımsızlığı konularında 
üzerine düşeni yapmıyor mu? Yapmıyorsa gitsin kardeşim. Biz kurtaracak 
değiliz” (Çakırözer, 2014) sözlerini sarf ederken, yönetişimin anahtar 
kavramları olarak “şeffaflık” ve “yargı bağımsızlığı”na vurgu yapmıştır. Buna 
karşın ilgili partinin programında yönetişim merkezli bir iktidar stratejisinin 
savunulmadığı düşünüldüğünde, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım gibi 
sihirli kavramların, yönetişimci bir iktidar modelini savunan ya da savunmayan 
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her kesim tarafından giderek hegemonik olarak bu modeli yeniden üreten 
karakterde sahiplenildiğini; kavramların bu açıdan modelin alamet-i farikası 
olarak öne çıktığını ifade etmek de mümkündür.

Sonuç olarak yukarıda yer verilen görüş ve tutumların da göstermiş olduğu 
gibi; 17 ve 25 Aralık 2013’te iki aşamada ilerleyen “Yolsuzluk Operasyonları” 
sonrasında ortaya çıkan siyasi tabloda yönetişimci iktidar modeli; ana akım 
siyasal partiler tarafından yeniden “yolsuzlukla mücadele”nin yegâne yolu 
olarak sahiplenilmiş ve “ekonomi yönetiminin siyasetten arındırılması” 
yoluyla sermaye sınıfının karar süreçlerine doğrudan etki edebildiği; geniş 
halk kesimlerinin ise kendi hayatlarını doğrudan ilgilendiren ekonomik karar 
süreçlerinden daha da dışlandığı bir iktidar modeli yeniden yegane “çare” 
olarak devreye sokulmuştur. Bu açıdan özellikle CHP ve MHP’nin önerilerinin 
AKP’nin “fabrika ayarları”ndan uzaklaşmasına bir tepki niteliği kazanması; 
yolsuzluk ve yönetişim zıtlığı etrafında gelişen siyasal kavganın genel olarak 
iktidar bloğu içi bir çatışma olduğu düşüncesini de kuvvetlendirmiştir.

Burada ilginç olan nokta şudur: iktidar partisiyle birçok alanda - konuda 
ayrışan ve birbirine karşı farklı konumlanışlar üreten muhalefet partileri; 
“yolsuzluklarla mücadele” ve “ekonomi yönetimi” konusunda birbiriyle 
ve AKP’nin ilk yıllarındaki pozisyonla benzeşmekte; iktidar partisiyle 
2002 sonrasındaki, yani başlangıçtaki tutumunu hatırlatarak tartışmaktadır. 
Uygulamanın ötesinde, programlardaki benzerlik ise daha da dikkat çekici 
karakterdedir. Partilerin program düzeyinde giderek aynılaşması ve ekonomik 
karar-katılım-kaynak dağıtımı süreçlerinde teknokratik çözümleri tek çıkış 
yolu olarak göstermeye başlamaları bir yanıyla da temsil krizi ihtimalinin 
işaretidir. Bu açıdan parti programlarındaki yönetişimci madde ve yönelimleri 
ele almak; ana akım partilerin ekonomik karar süreçlerine ilişkin önerilerinin 
ne denli ortak olduğunu saptamak; böyle bir temsil krizinin göstergesi olarak 
da değerlendirilmelidir. Diğer bir ifadeyle partilerin programlarına bakmak; 
söylemlerin ötesinde, yazılı belgelerdeki taahhütler temelinde, yönetişimci 
iktidar modeli etrafında sağ-sol ayrımını aşan karakterdeki aynılaşmayı gözler 
önüne sermek; bu temsil krizinin veçhelerini görünürleştirmek açısından 
da önem kazanmaktadır. Zira sözkonusu olan, partilerin aynılaşmasının 
da ötesinde, sermaye egemenliğinin devlet aygıtı ve iktidar modeli içinde 
kurumsal garanti altına alınmasının partiler üstü bir gerçeklik olarak sunulması 
ve tartışma dışı tutulması oranında sermaye yanlısı, otoriter bir tutumun 
yerleştirilmesidir. Bu durum siyasetin niteliksel merkezinin aynılaşmasının 
ötesinde, sınıfsal tercihler bakımından da sağcılaşmasının bir tezahürüdür. 
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Muhalefeti ve iktidarı, sorunun farklı yönlerini tartışırken aynı dili kullanmaya, 
programlarda aynı çözümlerde birleşmeye iten sebep nedir? Türkiye’de 2001 
sonrasında ekonomiye paralel olarak yeniden yapılanan siyaset alanında -hem 
iktidar hem muhalefet düzeyinde- bir süredir seslendirilmeyen yönetişimci 
içeriğin son dönemde özellikle de muhalefet partileri eliyle kuvvetlice 
vurgulanması nasıl yorumlanmalıdır? Partilerin program düzeyindeki 
aynılaşmasını yönetişimci iktidar modeli ekseninde görünürleştirmek, 
sistemleştirmek ne denli mümkündür? Çalışma bu sorulara yanıt vermeyi 
amaçlamaktadır. 

Tam da burada, çalışmaya dahil edilen siyasal partileri hangi kritere göre 
belirlediğimize dair bir hatırlatma yapmak isteriz. Ön çalışma ve inceleme 
aşamasına Meclis’te grubu bulunan 4 parti (AKP, CHP, MHP ve HDP) dahil 
edilmiş; ön inceleme sonucunda yönetişim merkezli uzlaşmanın asıl olarak 
AKP, CHP ve MHP programlarında olduğu saptanarak, “ana akım siyasal 
partiler başlığı” altında bu üç partinin programları çalışmada karşılaştırmalı 
olarak sunulmuştur. Zira yönetişimin yeniden Türkiye siyasal gündemine 
girdiği ve yolsuzluk olgusunun konunun tüm taraflarınca doğrudan 
yönetişimci iktidar tekniği, dili ve kavram seti üzerinden değerlendirildiği 
2013-2015 zaman aralığında, gerek öncül parti olarak Barış ve Demokrasi 
Partisi (BDP) gerekse ardından bir tür devam partisi niteliğinde kurulan 
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) programlarında, Kürt Hareketi’nin 
uzun süredir dillendirdiği siyasal taleplere bağlı olarak yerel yönetimlere 
özerklik (demokratik özerklik), bu oranda da merkezi idarenin yetkilerinin 
sınırlandırılması gerekliliği üzerinde daha fazla durulmaktadır. Ancak 
söz konusu yerel özerklik dile getirilirken anılan parti programlarında bir 
birikim stratejisi olarak neoliberalizmin ekonomi, toplum, çalışma düzeni, 
sağlık, eğitim ve çevre boyutlarında yarattığı dönüşümlere (özelleştirme, 
piyasalaştırma, ticarileştirme, taşeronlaştırma vb.) karşı çıkılmaktadır (BDP, 
2008; HDP, 2013). HDP’nin parti programında bir yönetim tekniği olarak 
yönetişimciliğe vurgu yapılmıyor olması ve programın ekonomi-siyaset 
ilişkilerine dair ana ekseninin ana akım partilerden ayrışması nedeniyle 
parlamentoda grubu bulunan partilerden BDP-HDP çizgisi çalışmaya dahil 
edilmemiş; çalışma AKP, CHP ve MHP ana akım parti programlarının 
yönetişim ve ekonomik karar süreçleri çerçevesinde değerlendirilmesiyle 
sınırlandırılmıştır. 

Bu çerçevede birinci bölümde bir yönetme tekniği olarak yönetişim modeline 
açıklık getirildikten sonra, ikinci bölümde iktidar ve muhalefet partilerinin 
parti programları incelenecektir. Makale bu incelemeler doğrultusunda elde 
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edilen çıkarımların tartışıldığı ve yukarıda sorulan soruların yanıtlandığı 
sonuç bölümü ile tamamlanacaktır. 

Küreselleşmenin İktidar Modeli Olarak Yönetişim 
2. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nde ve Avrupa ülkelerinde beliren ve 
1945-1975 dönemine damgasını vuran refah devleti uygulaması, 1973 Petrol 
Krizi’nin etkisiyle giderek pazarları tıkanan ve kâr oranları hızla düşen 
sermaye sınıfı tarafından sorgulanmaya başlamıştır2. Toplumsal mücadelelerin 
de güç yitirdiği koşullarda bu sorgulama, 70’lerin ikinci yarısından başlayarak 
öncelikle refah devleti olarak kurumsallaşan, ardından küresel ekonomiye 
eklemlenmiş olan diğer devletlerin neoliberalizm olarak adlandırılacak yeni 
birikim stratejisine uygun bir dönüşümden geçirilmesinin yolunu açmıştır. 

Bu açıdan neoliberalizm, “çağdaş küreselleşmeye hükmeden”, serbest piyasa 
ve doğal işsizlik oranı gibi iki temel kabul üzerinde yükselen, kapitalizmin 
hâlihazırdaki birikim stratejisidir (Shaikh, 2007: 77). Refah devletinin “tam 
istihdam” kuralını terk eden kapitalizmin 1970 sonrası yeni birikim stratejisi 
olarak neoliberalizm, “borç verenler ile hissedarların lehine olacak şekilde 
yeni bir emek ve yönetim disiplini; devletin kalkınma ve refah alanlarındaki 
müdahalelerinin azaltılması; finansal kurumların çarpıcı büyümesi; finansal ve 
reel sektörler arasında birincilerin faydasına olacak yeni ilişkilerin uygulamaya 
geçirilmesi; birleşme ve satın almalar lehine olacak bir hukuki tutum; merkez 
bankalarının güçlendirilerek faaliyetlerinin fiyat istikrarına yönlendirilmesi ve 
çevrenin kaynaklarının merkeze akıtılması konusunda yeni bir kararlılık” ile 
karakterize olur (Dumenil-Levy, 2007: 27). 

Kapitalizmin kriz sonrası yeni işleyişini düzenleyen bu kuralların küresel 
düzeyde uygulanabilmesi ise Shaikh’in ifadesi ile neoliberalizmin iki temel 
aksiyomu çerçevesinde mümkün olabilmektedir. Bunların ilki piyasaların 
küreselleşmesi iken, ikincisi başarılı bir küreselleşme için dünya genelinde 
piyasa dostu yapıların yaratılmasıdır. Shaikh’in “piyasa dostu” kavramı 
ile kastettiği ise “işverenlerin istediklerini işe alıp, istemediklerini işten 
atabilmelerini sağlamak üzere sendikaların gücünün azaltılması; devlet 
işletmelerinin özelleştirilmesi yoluyla burada çalışan işçilerin yerli sermayenin 
hükmü altına girmesinin sağlanması; iç piyasaların yabancı sermayeye 
ve yabancı mallara açılması”dır (2007: 77). Bu anlamda 1970’ler krizinin 
ardından küreselleşmeyi sağlamak, sermayenin düşen kar oranlarını telafi 
etmek üzere biçimlendirilen yeni birikim stratejisi olarak neoliberalizm, yalnız 
devleti yatırım ve üretim alanından çekmeyi değil aynı zamanda da devletin 
yapacağı hukuksal ve yönetsel düzenlemeler ile işçi-işveren ilişkilerinde 
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işveren, yani sermaye lehine bir yeni denge yaratmayı hedeflemiştir. Bu hedef 
ise bir taraftan özelleştirme ve piyasalaştırma ile devleti ekonomi alanından 
çekerken, diğer taraftan da hukuksal ve yönetsel yeniden inşa ile devlet-
toplum arasındaki dengeyi değiştirmiştir.

Söz konusu iki hedef doğrultusunda “piyasa dostu yapıların yaratılması”, yani 
devlet kurumsallaşmalarının refah devleti düzeninden çıkarılarak yeniden 
yapılandırılması ise her şeyden önce yeni bir yönetim modeline/tarzına işaret 
eder. Küreselleşen birikim süreçlerinin ve küreselleşen sermayenin ihtiyaçları, 
ülkeden ülkeye standartlaşan, ortak kurallar ve kurullar etrafında sermaye 
egemenliğini garanti altına alan, ulusal hukuku ve siyasal yapıları by-pass eden 
bir yeni iktidar tasarımının, yani yönetişim modelinin gelişimine kapı açmıştır. 
Bu modelin geliştirilmesi sorumluluğu ise kuralsızlaştırma (deregülasyon), 
özelleştirme, serbestleştirme, adem-i merkezileştirme ve ticarileştirme 
gibi uygulamaları üye devletlere birörnek politikalar olarak sunan/dayatan 
küreselleşme/neoliberalleşme evresinin önde gelen aktörlerinden Dünya 
Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası örgütler 
tarafından üstlenilmiştir3. Ki bu örgütler içerisinde DB piyasa dostu yapıların 
yaratılması sürecinde, 1989’dan beri hem kavram olarak ortaya attığı hem 
de yeni bir yönetim tarzı/modeli olarak gelişmesine öncelikli katkı yaptığı 
yönetişim ile diğerlerinden ayrılır ve öncelikli bir yer edinir4. 

Öyle ki, Stoker ilk olarak DB tarafından kullanılan yönetişim kavramının 
geleneksel kullanımının ve sözlük anlamının yönetim/idare (government) 
kavramı ile eşanlamlı olduğunu, ancak 90’lı yıllarda anlam değişikliğine 
uğradığını belirtir (1998: 17). Rhodes ise Stoker’in ifade ettiği -ve kendisine 
referans verdiği- bu anlam değişikliğini “yönetimin anlamındaki değişim… 
hükümetin/devletin toplum aracılığıyla yönetildiği yeni bir yönteme işaret 
ediyor” biçiminde ifade eder (1996: 653). Rhodes’in tespiti doğrudur. 
Çünkü DB tarafından gerek kavram gerekse içerik olarak zaman içerisinde 
geliştirilen yönetişim, yeni bir yönetim modeli/tarzı ortaya koymaktadır ve 
bu model,“‘devlet toplumu yönetir’ savını terk ederek, devletin dışındaki 
örgütlerin de devlet yönetimine eşit şekilde katılımını önermektedir” 
(Bayramoğlu, 2002: 85).

‘Toplumun, devlet yönetimine katılımı’, bu anlamda ‘devletin birlikte 
yönetimi’5 “ideali” etrafında örülen yönetişim modelinin geliştiricisi 
olarak DB, modeli zaman içerisinde gelişen koşullara ve ihtiyaçlara göre 
uyarlamıştır. İlk olarak 1989 tarihli Sub-Saharan Africa: From Crisis to 
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Sustainable Growth (Sahra Altı Afrikası: Krizden Sürdürülebilir Büyümeye) 
raporunda “bir ülkenin işlerinin yönetiminde siyasal iktidarın kullanılması” 
olarak ifade edilen yönetişimin bu ihtiyaca göre uyarlanma ve gelişim 
sürecini Bayramoğlu dört evreye ayırır: 1989 Raporu ile girilen ilk evre, 
‘hantal’ müdahaleci devlet yerine şeffaflık, hesap verebilirlik, bilgilendirme, 
bağımsız yargı ve adil biçimde uygulanan kurallar seti ile çerçevelenen bir 
kamu sektörü reformu ile etkin ve küçük bir devlet olarak ‘minimal devlet’in; 
1994 Raporu ile girilen ikinci evre, piyasa mekanizmalarının geliştirilmesi 
ve özel sektör aktörlerinin güçlendirilmesi için “piyasa dostu devlet”in; 1997 
Raporu ile girilen üçüncü evre piyasanın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için 
devletin güçlü bir düzenleyici ve yönlendirici olarak tanımlanması gerektiğini 
ileri sürerek “piyasa için devlet”in; ve 1999 Raporu ile girilen dördüncü evre 
ise küresel yönetişimin biçimlendirildiği evredir (Bayramoğlu, 2005: 42-65).

Belirtilen bu evreler başından sonuna kadar kapitalist devleti ulusal ve 
uluslararası piyasa ve piyasa aktörlerinin ihtiyaçlarına göre dönüştürmüş ve 
onu refah devleti formundan çıkarıp neoliberalizmin hedefleri doğrultusunda 
önce minimal devlet, ardından ise girişimci devlet6 formunu vermiştir. Bu 
biçimlendirme sürecinde devlet, ‘kamunun sırtındaki yükleri azaltmak’ 
bahanesi eşliğinde özelleştirme, maliyetlerinin azaltılması için de kamusal 
hizmetlerin ticarileştirilmesi, ademi merkezileştirilmesi ve personel reformu 
uygulamaları ile öncelikle toplumsal görevlerinden uzaklaştırılarak ‘daha az 
yöneten’, bir tür ‘gece bekçisi devlet’ formuna dönüştürülmüş, daha sonra 
ise bu güçsüz devlet formunun ulusal ve uluslararası piyasaların işleyişi 
ve eklemlenmesinin önünde bir engel olduğu görüldükçe kuralsızlaştırma 
(deregülasyon), özelleştirme, serbestleştirme, ademi merkezileştirme ve 
ticarileştirme uygulamalarını daha sistematik olarak uygulayacak etkili bir 
devlet formu olarak girişimci devleti yaratan düzenlemeler desteklenmiştir.

Söz konusu yapılandırmanın zemini ise öncelikle devlet bilgilerinin ve 
işleyişinin şeffaflık (yönetimin işleyişinin herkese açık olması), hesap 
verebilirlik (devlet harcamalarının dışsal kontrolü ve yerel hizmetlere katılım 
[yerel hizmetlerin fiyatlandırılması]) ve bilgilendirme(devlet hesaplarına 
ve planlarına erişim) süreçleriyle piyasanın kullanımına açılması ile yine 
özel karşısında kamuyu koruyan ve güçlendiren idare hukukunda yapılan 
düzenlemeler (adil biçimde uygulanan kurallar seti) ve herkese karşı adil, 
yansız işleyen bir bağımsız yargı sisteminin oluşturulması (maliyetleri 
azaltarak üretim ve ticareti artırır) ile döşenmiştir. Döşenen bu zemin 
sayesinde artan ekonomik ve yönetsel hacmine rağmen 70’ler süresince 
yolsuzluk, yoksulluk ve gelir uçurumu gibi toplumsal sorunları çözemeyen 
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refah devletinin yönetme krizi (yönetilebilirlik/temsil krizi), ekonominin 
teknik bir konu olarak algılandığı ‘ekonominin siyasetten arındırılması’ 
söylemi ve iktidarın önce katılım yoluyla ademi merkezileştirildiği7, ardından 
güç yoğunluğu içerisinde yeniden merkezileştirildiği bir süreçle aşılmaya 
çalışılmıştır. 

Bu dönemde siyasetçilere ve bürokratlara kendi çıkarlarını korudukları 
gerekçesi ile halk arasında yaygınlaşmaya başlayan güvensizlik, belirtilen 
dönüşüme kamuoyu desteği sağlamasını da mümkün kılmıştır. Böylece önce 
“1- kamu şirketleri özel sektöre devredilerek, siyasetçilerin müdahalesinden 
arındırılmak istenmiş, 2- bağımsız düzenleyici kurumlar oluşturularak, 
siyasetçiler kamusal kararlardan uzak tutulmaya çalışılmış ve 3- yurttaş, bir 
tüketici olarak tanımlanmaya başlanarak, kamu örgütleri üzerindeki etkisinin 
arttırılması amaçlanmıştır” (Akbulut, 2009: 233). Söz konusu dönüşümlerle 
iktidar ulus devlet ölçeğinde dönüştürülürken, her bir ulus devletin merkezi ve 
yerel örgütlerinin şeffaflık, katılım, açıklık kriterlerine göre, piyasa kuralları 
etrafında dönüştürüldüğü koşullarda da uluslararası ölçekte bu yapıyı inşa 
eden uluslararası kurumların elinde bir güç yoğunlaşması/merkezileşmesi 
yaşanmıştır (Bayramoğlu, 2005: 19)8.

Bu anlamda teoride siyaset ve bürokrasi kurumlarının yönetememe halinden 
rahatsız olan halkın yönetime aktif katılımı ile yönetmeyi hedefleyen 
yönetişim modeli, pratikte sivil toplum (STK’lar), özel sektör (şirketler) ve 
bürokrasi (devlet) arasında “eşitler arasılık” söylemi üzerinde yükselen iktidar 
paylaşımı sürecini, sermayenin devleti “hükümet olmadan yönetme” formülü 
etrafında dönüştürmüştür (Bayramoğlu, 2002: 98; Bayramoğlu, 2005: 31-33). 
Çünkü sivil toplum-özel sektör-bürokrasi üçgeni içerisinde yer alan her kesim 
yönetişim modeli tarafından yönetime eşit katılım yetkilerine sahip kesimler 
olarak görülmektedir. Ancak pratikte süreç hiç de öyle işlemektedir. Örneğin 
Türkiye’deki bağımsız düzenleyici kurumlardan biri olan Şeker Kurumu’nun 
yönetim kurulunu oluşturan yedi üyenin ikisi nişasta kökenli şeker üreten 
fabrikaların (Amylum Nişasta sanayi AŞ.) (özel sektör) ve sakaroz kökenli 
şeker üreten fabrikaların (Konya Şeker Fabrikası AŞ.) (özel sektör) temsilcileri 
iken, kurulda çok daha geniş bir kesimi karşılayan üreticileri temsilen yalnız 
Pankobirlik S. S. Pancar Ekiciler Kooperatifleri Birliği (üretici STK’sı) 
bulunmaktadır (Günaydın, 2002: 17)9. Yine genel olarak sivil toplum örgütleri 
adına üst kurul üyeliklerine aday gösteren, mühendis ve mimarların meslek 
örgütü TMMOB değil, sermayenin örgütü TOBB olmaktadır (Bayramoğlu, 
2005: 318). Bu örnekler göstermektedir ki sivil toplum-özel sektör-bürokrasi 
üçgeni üzerine kurulu formülde “katılma hakkı sermaye kesimine üç ortaktan 
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biri ve üçüncü ortağın unsurlarından biri olarak katlamalı biçimde tanınmıştır” 
(Güler, 2003: 114).Bu nedenle de refah devleti kurumsallaşmasının artık 
toplumu yönetemediği savı ile ortaya çıkıp, devleti birlikte yönetmeyi (sivil 
toplum-özel sektör-bürokrasi) öneren yönetişim modeli, temelde katılım adı 
altında “kamu kudretinin doğrudan sermayeye teslim edildiği bir iktidar tipi” 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Güler, 2003: 113). 

Bütün bunlara ilave olarak, şirket tipi yönetim, şirket tipi istihdam, şirket tipi 
verimlilik-karlılık anlayışı; ekonomik karar süreçlerinin sermayeye doğrudan 
teslim edilmesinin ötesinde; devlet-yurttaş ilişkilerinin de şirket-özelcilik 
temelinde yeniden yapılandırılmasına işarettir. Karlılığı, verimliliği esas 
alan kapitalist şirket yönetim ve işleyiş modelinin devlete yansıtılmasıyla 
birlikte gündeme gelen Yeni Kamu İşletmeciliği sonucunda devlet-yurttaş 
ilişkileri dönüşmekte; kamu yararı kriterinin yerini özel çıkar almakta; 
istihdam politikalarında ise güvence; güvencesizlik kalıpları tarafından adım 
adım tahrip ve yok edilmektedir. Devletin giderek sermayenin özelleşmiş 
aygıtına dönüşmesiyle karakterize olan bu durum; şeffaflık, verimlilik, hesap 
verebilirlik gibi yaldızlı sözlerle gizlenmiş, süslenmiş ve hegemonik bir 
yönetme stratejisinin işleyiş mantığına adım adım yerleşmiştir. Bu durumsa 
“şirket tipi devlet”in ötesinde, “şirketlerin hizmetindeki bir şirket” olarak 
görülen devletin formatında ve rolünde daha temel bir değişim anlamına 
gelir” (Dardot ve Laval, 2012: 332).

Diğer yandan; Akçay’ın ekonomi yönetiminin apolitikleştirilmesi ve karar 
süreçlerinin teknikleştirilmesi ekseninde özetlediği yönetişimci dönüşüm 
(2013: 34); aynı zamanda sınırlı demokratik karar ve katılım süreçlerini 
daha da baltalamakta; otoriter dönüşüm süreçlerini ekonomik temelde 
tamamlamaktadır. Bu otoriterlik, “siyaset karşıtı bir siyaset” olarak karşımıza 
çıksa da, sınıfsal düzlemden bakıldığında, Burnham’ın da haklı olarak 
belirttiği gibi (2001: 136), oldukça “politik”tir. “Siyasetten arındırma” söylemi 
eşliğinde ilerleyen yönetişim stratejisinin aşamalarını bu bakış doğrultusunda 
ele alan Burnham’a göre üç tür depolitizasyon sözkonusudur (2001: 137-142). 
Birincisi; iktidardaki partiden kimi ekonomik görevlerin alınarak bu görevlerin 
sözde “apolitik” yapılara devredilmesi; ikincisi, bu devir gerçekleştikten sonra 
şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği denetleyen dışsal mekanizma ve 
önlemlerin yerleştirilmesi; sonuncusu ise hükümetlerin manevra kabiliyetlerini 
sınırlayacak kimi bağlayıcı kuralların benimsenmesidir. 

“Ekonomi yönetimini siyasetten arındırma” söylemi etrafında kurulan bu 
teknik; politika karşıtı görünmekle birlikte bir sınıfsal siyaseti sorgulanmaz, 
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değiştirilmez tek siyaset biçimi olarak, partilerüstü karakter kazanacak şekilde 
sunduğu oranda politiktir ve bu tutumun otoriter bir siyaset merkezinin inşasını 
gündeme getirdiği de açıklıkla ifade edilebilir. Partilerin program düzeyinde bu 
yeni duruma uyarlanmaları, sorgulamaksızın aynı çerçeveyi değişmez gerçek 
ve reçete olarak sunmaları ise, bu otoriterliğin devletten partilere, partilerden 
de topluma doğru yansıtıldığının işareti olarak görülebilir. Poulantzas’ın 
“otoriter devletçi” evrenin önemli göstergelerinden birisi olarak gördüğü bu 
dönüşüm; aynı zamanda “partilerin o ünlü ‘ideolojiden arındırılma’ süreci”ne 
de işarettir (2006: 258). 

Sonuç olarak yönetişim modeli, sermaye sınıfının refah devletinin yönetme 
krizinden yararlanarak kendi kâr krizini aşmasının yöntemi olarak, üstelik 
uluslararası düzeyde kendisini temsil eden kurumlar eliyle yapılandırdığı bir 
iktidar modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modelde sermaye, kapitalizmin 
temsili sistemlerle (parlamenter/başkanlık/yarı başkanlık) yönetildiği 
dönemlerdeki göreli özerkliğini terk ederek siyaset düzlemindeki etki gücüne 
ek olarak yönetim/idare düzleminde de bağımsız kurullar, Yerel Gündem 
21 ve üniversite mütevelli heyetleri gibi uygulamalar ile doğrudan iktidara 
yerleşmiştir. Ve bu yerleşme hali DB başta olmak üzere anılan uluslararası 
kurumların birörnek yeniden yapılandırma kurallarına tabi olan tüm ülkelerde 
geçerlidir. Bu nedenle de 1980 sonrası (günümüz) küreselleşme evresinin10 
yönetim modeli olarak yönetişim, küresel bir iktidar modeli olmaya doğru 
ilerlemektedir. Ve partilerin programlarında bu eksende bir aynılaşma; sadece 
ulusal düzeyde değil, küresel düzeyde de sermayenin iktidar stratejisiyle 
uyumlu bir merkezileşmenin/tekelleşmenin işareti olarak görülmelidir. 
Bu nedenle şimdi izleyen bölümde AKP, CHP ve MHP programlarındaki 
yönetişim merkezli teknikler ve göndermeler üzerinde durulacaktır. 

Ana Akım Siyasi Parti Programlarında Yönetişimin Yeri ve Ağırlığı 

AKP Programında Yönetişim 
2001 yılında kurulan AKP’nin parti programı yönetişimin Türkiye’de 
kurumsallaştığı dönemde hazırlanmış ve geride bıraktığımız 14 yılda 
değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu programı minimal ve girişimci devlet 
anlayışı üzerinden incelediğimizde: partinin devlet anlayışına göre “devlet 
buyurganlık bakımından iri ve hantal bir devlet değil, kaliteli hizmet üretme 
işlevi ve etkinliği açısından güçlü bir devlet olacaktır. Ülke bütünlüğü ve 
milli egemenliğe saygı çerçevesinde çoğulculuğa ve çok sesliliğe dayanan 
bir yönetim anlayışında, devlet bir orkestra şefi konumunda olacaktır. 
Dayatan, direten, rant dağıtan bir devlet değil; düzenleyen, denetleyen, fırsat 



182

Türkiye’de Ana Akım Siyasal Partilerin Programlarında “Ekonominin Siyasetten Arındırılması” Söylemi...

yaratan, teşvik eden ve yol gösteren bir devlet”11 olacaktır. AKP programına 
göre devletin bu hali “yirmi birinci yüzyılın hâkim demokratik anlayışının 
bir gereğidir” ve Türkiye’yi “dünya sahnesinde hak ettiği yere getirecek 
olan da bu” devlettir. Dolayısıyla AKP’nin devlet algısı tam olarak minimal 
devletten girişimci devlete doğru ilerleyen yönetişim modeline uygundur. 
Çünkü yönetişim modeli bu yeni devleti hantal, etkin olmayan, kaliteli hizmet 
üretmeyen, rant dağıtan, buyurgan bir devlet olarak tanımladığı refah devletine 
karşı sivil toplumun katıldığı, çoksesliliğe dayanan etkin ve güçlü bir yapıyı 
düzenleyen ve denetleyen, bu anlamda “kürek çeken” değil “dümen tutan” 
bir yapı olarak tarif eder. Bu doğrultuda da tasfiye ve yeniden inşa ile ilerler. 
AKP de yönetişim modeline uygun olarak iri, hantal devlete karşı güçlü ve 
etkin devletten söz etmekte ve devleti gerek iç gerekse dış politikada sivil 
toplumu ve özel sektörü iktidar dolayımı ile örgütleyen bir orkestra şefi olarak 
tanımlamaktadır12. 

Yukarıdaki devlet kavrayışına uygun olarak AKP’ye göre “kamu yönetiminin 
esası insana hizmettir” ve vatandaşlara “daha iyi hizmet edebilmek, hizmette 
verimliliği ve kaliteyi artırmak için [de] merkezi yönetimin yeniden 
yapılandırılması kaçınılmazdır”. Bu çerçevede “devlet temel fonksiyonları 
olan iç ve dış güvenlik, adalet, temel eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetleri 
dışında kalan tüm hizmet alanlarından icracı sıfatıyla çekilmeli, düzenleyici 
ve denetleyici işlevleri devam etmelidir”. Dolayısıyla bu kapsamda merkezi 
yönetimin “üstlenmiş olduğu birçok hizmet alanı, mahallindeki kamu kurum 
ve kuruluşları ile yerel yönetimlere ve mümkün olanlar da özel sektöre 
devredil”meli, “kamu kurum ve kuruluşlarında verimlilik analizleri yapılarak 
gereksiz işlemleri sona erdirerek, işlevsiz kuruluş ve birimleri kaldırılarak, 
yatay örgütlenme modeli gerçekleştir”ilmeli, “yerel yönetimler üzerindeki 
denetim yetkileri yerel yönetim politikalarına uygun olarak yeniden 
düzenlen”meli, “zorunlu olan haller dışında, kamu kuruluşlarının bölge 
yönetimleri kaldırıl”malı, “yetki genişliği ve görev ayrımı ilkeleri yeniden 
ele alınarak taşra örgütlerine bazı konularda doğrudan karar alma yetkisi 
veril”melidir. Böylece “kamu yönetiminin güç ve yetkilerinin merkezde 
toplanması yerine, olabildiğince fazla yetki, görev ve fonksiyonların yerel 
yönetimlere devredildiği ve birçok devlet fonksiyonlarının yerinden yönetim 
esasına göre gerçekleşebileceği bir devlet anlayışına süratle geçilecektir”. 
Süratle geçilecek olan bu yeni kamu yönetiminin temel özellikleri ise “şeffaflık, 
hesap verme sorumluluğu ve öngörülebilirlik”tir ve bunlar “yönetimin 
her alan ve kademesine yerleştirilmelidir”. Şeffaflık ve öngörülebilirliğin 
sağlanması da ancak ve ancak “kamu yönetimine vatandaşları ve sivil toplum 
örgütlerini dahil ederek” gerçekleştirilmelidir. Bu çerçevede kamu yönetimi 
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“işlem ve eylemlerinde verimlilik, açıklık ve etkinlik ilkelerine” göre “şeffaf” 
ve “hızlı” işleyen, bu ilkelere göre “ihale mevzuatı yeniden düzenlene”cek, 
“yolsuzluklarla mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin 
yolsuzluk denetimine katılmaları”nın sağlandığı ve “sivil toplum örgütlerinin 
bu alanda yapacakları çalışmalardan doğrudan ve hızlı bir biçimde 
yararlanılan” bir yapıya kavuşturulurken; kamu personeli de “vatandaşa karşı 
buyurgan” değil, onu “kendi varlık sebebi olan ‘müşteri’ anlayışıyla” gören 
ve böyle hizmet eden, “ücreti, yaptığı göreve ve başarılarına göre belirlenen”, 
“planlama, karar verme, denetleme ve danışma görevini yürüten üst kademe 
yöneticilerinin ‘istisnai memur’ statüsünde çalıştırıl”dığı bir özelliğe ve 
konuma ulaştırılacaktır. AKP’nin anlayışına göre gerek teşkilatlanma gerekse 
personel açısından sağlanacak bu yapı dönüşümü ile birlikte “bürokratik 
formaliteler azaltılacak, devlette hantallık sona erdirilecektir. Kayırmacılık ve 
partizanlık gibi kamu yönetiminin yapısal zafiyetlerine son verilecektir”.  

Programdaki yerel yönetimlere ilişkin bölüm dikkatle incelendiğinde, 
AKP’nin yönetişimci kamu yönetimi anlayışını bütünleyen, ona uygun bir 
yerel yönetim algısına sahip olduğu görülür. AKP’ye göre “artık demokrasi 
sadece bir seçme ve seçilme rejimi değil, aynı zamanda katılma ve işbirliği 
rejimi olarak algılanmaktadır. Bu katılım ve işbirliğini gerçekleştirecek temel 
birimler ise yerel yönetimlerdir”. Bu nedenle de demokrasinin hem işlerliği 
hem de derinleştirilmesi için gerekli olan, “katılımcı ve çoğulcu demokrasinin 
günümüzde yaygınlık kazanan ilke ve uygulamalarını yine günümüz iktisat 
ve kamu yönetimi anlayışları çerçevesinde mahalli idareler alanına taşımak” 
tır. Bu doğrultuda AKP “mahalli idarelere yerel ihtiyaçlara göre yönetim 
biçimlerini geliştirme yetkisinin” verilmesini, “yerel yönetimlerin kendi 
görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli harcamaları karşılayacak 
düzeyde ve çeşitlilikte mali güce kavuşmalarını”, “yerel yönetimlerin karar 
alma süreci ve bazı faaliyetlerine sivil toplum kuruluşlarının katılımının 
sağlanmasını” taahhüt etmektedir.

AKP programında yukarıda belirtilen ve yönetişim modeline uyumlanmış 
devlet ve kamu yönetimi anlayışlarını bütünleyen bir ekonomik durum tespiti 
de yapılmaktadır. Buna göre “ekonomik büyüme ancak üretim artışı ile 
sağlanır. Bu nedenle üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması, uygulanacak 
ekonomik politikaların temelini teşkil eder. Devlet üretim için gerekli altyapıyı 
sağlar ve üretimi özendirir. Üretimin motoru olan özel girişimciler, siyasi ve 
ekonomik istikrarın bulunduğu; ilkelerin belirli, güvenilir ve şeffaf olduğu; 
sözleşmelerin yaptırım gücünün yüksek olduğu; enflasyon, döviz kuru ve faiz 
oranları dahil tüm makro ekonomik göstergelerin öngörülebildiği ve ekonomik 
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hesap yapmayı mümkün kılan bir ekonomik ortamda yatırım yaparlar”. Bu 
nedenlerle AKP “girdi maliyetlerini düşüren, kalite, verimlilik ve istihdamı 
artıran teşviklere önem vererek” “bu ortamı oluşturmaya kararlıdır”. 

Yine bu çerçevede AKP ekonomi alanında; “evrensel standartlara uygun tam 
tanımlanmış bir hukuk düzenini, güvenilir ve işleyen bir adalet mekanizmasını, 
garanti altına alınmış mülkiyet haklarını, güvenilir kurumsal yapıyı, pazara ve 
kaynaklara serbestçe ulaşma imkânını sağlayacaktır”, “ekonomi politikalarının 
belirlenmesine ve uygulanmasına, başta ticaret ve sanayi odaları olmak üzere, 
ekonomiyle ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını sağlayacaktır”, 
“bu amaçla etkin, güven veren ve milli-ahlaki değerleri yüksek bir ekonomi 
yönetimi ile birlikte çalışacaktır”, “bütçeye ilişkin olarak şeffaflığı ve hesap 
verme sorumluluğunu tesis edecek mekanizmalar kuracaktır”, “para ve satın 
alma gücünün sağlanmasında ve bunun ekonomiye aktarılmasında önemli 
rolü olan finansal kurumların etkin ve verimli şekilde çalışması” için “finansal 
kurumların mali tablolarının şeffaf ve gerçekçi bir yapıda hazırlanması ve 
kamuya açıklanması yaygınlaştırılacaktır”, “istikrarı, saydamlığı, etkinlik ve 
verimliliği ifade eden hizmet performansını esas alan harcama reformunun 
öncelikle ve ivedi olarak gerçekleştirilmesine çalışacaktır”, “vergi idaresini, 
etkin bir vergilendirme için yeniden yapılandıracaktır”. 

Tüm bu adımların atılabilmesi için de öncelikle “kamu harcamalarını disipline 
etmek” gerekmektedir. Çünkü kamu harcamalarının yol açtığı “kamu 
açıklarının kabul edilebilir düzeyin üzerinde seyretmesi, tüm ekonomiyi 
etkileyen sorunlara neden olmaktadır. Sonuçta kamu, para piyasalarının 
en büyük müşterisi haline gelmekte, özel sektörün kullanacağı fonlar 
yetersizleşmekte, kredi maliyetleri yükselmekte ve ekonominin işleyişi 
sağlıksız hale gelmektedir”. Bu nedenle “kamunun borçlanma ihtiyacını 
azaltmak ve kontrol edebilmek için” de AKP “yeni gelir kaynaklarını harekete 
geçirecek, harcama disiplinini sağlayacak ve kamu hizmetlerinde etkinliği ve 
verimliliği artıracaktır”. Bu çerçevede partinin benimsediği yollardan birisi 
de özelleştirmedir. AKP’ye göre “özelleştirme daha rasyonel bir ekonomik 
yapının oluşması için önemlidir. Özelleştirme, ekonomide verimi arttırmayı, 
devleti tam rekabet ortamını bozabilecek faaliyetlerden çıkarmayı sağlayacak 
bir uygulamadır” ki bu nedenle de AKP, programında ulaştırma, haberleşme, 
eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok alanda “hızlı ve şeffaf bir 
özelleştirme gerçekleştir”meyi taahhüt etmektedir. 

AKP’nin hukuk ve adalet anlayışına gelince, o da yukarıda belirtilen devlet ve 
ekonomi anlayışları gibi partinin yönetişimci iktidar modelini bütünlemektedir. 
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Çünkü yönetişim modelinin benimsediği gibi AKP için de “evrensel 
standartlara uygun tam tanımlanmış bir hukuk düzeni”, “güvenilir ve işleyen 
bir adalet mekanizması” “garanti altına alınmış mülkiyet hakları” demektir. 
Dolayısıyla “şeffaf ve yolsuzluklardan arınmış bir düzen ancak adaletin 
işlemesiyle mümkündür”. Bu nedenle hem “parlamentonun yasa çıkarmada 
ve denetimde etkin, bağımsız ve verimli olması için gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır” hem de “adalet hizmetlerinin hızlı ve kaliteli olarak yerine 
getirilebilmesi için bütçeden ayrılan ödenekler artırılacak” ve “tüm yüksek 
mahkeme kararlarına kamunun ulaşabilmesi için gerekli altyapı kurulacaktır”. 
Dolayısıyla AKP için yargı ve hukuk düzeni, tüm yurttaşlar için daha adaletli 
bir düzenin inşası adına değil, sermaye sahiplerinin “garanti altına alınmış 
mülkiyet hakları” ve piyasanın daha iyi işleyebilmesini sağlayacak “şeffaf ve 
yolsuzluktan arınmış” bir ekonomi düzeni için gereklidir.

Son olarak yönetişim modelinin katılım ayağını tamamlayan ‘demokrasi’ 
anlayışı açısından AKP programına bakmak gereklidir. AKP açısından 
“demokrasi sadece bir seçme ve seçilme rejimi değil, aynı zamanda katılma ve 
işbirliği rejimi olarak algılanmaktadır”. Dolayısıyla “vatandaşların kamuya ait 
karar mekanizmalarına katılım hakkı, demokratik rejimin tek yönlü bir rejim 
olmadığına, yönetenler ile yönetilenler arasında iki yönlü bir etkileşimde 
bulunduğuna işaret eder. Bu yönüyle katılım hakkı sadece vatandaşların 
seçimlerde oy vermesi değil, kamu ile ilgili kararların alınması, uygulanması ve 
denetlenmesine katkıda bulunma yollarının açık olmasını ifade eder”13. Ki bu 
anlamda “kamu ile ilgili kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesine” 
katılım olarak demokrasi, AKP Programı’nda merkezi yönetimden yerel 
yönetimlere, ekonomi politikasından dış politikaya kadar tüm düzeylerde sivil 
toplum (ticaret, sanayi ve esnaf-sanatkâr odaları başta olmak üzere) ve özel 
sektörün (özelleştirme, yap-işlet devret modelleri, özellikle sağlık ve eğitim 
alanları başta olmak üzere hizmet satın alma) katılımı olarak algılanmaktadır.

Çünkü AKP Programı’nda “merkezi ve yerel yönetimler; sivil toplum 
örgütleri, mesleki kuruluşlar, sendikalar ve özel sektör temsilcilerinin 
görüşlerini alacakları ortak kurul, komisyon, kriz masası ve her türlü platformu 
oluşturacaktır” ifadesine yer verilerek, her düzeyde her tür toplum kesimini 
temsil eden sivil toplum kuruluşları ile kişi ya da kurum düzeyinde özel sektör 
temsilcilerine her türlü kurul ve komisyonda yer verileceği belirtilmektedir. 
Ancak konu somut uygulama alanı olarak ekonomiye geldiğinde “ekonomi 
politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına, başta ticaret ve sanayi odaları 
olmak üzere, ekonomiyle ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını 
sağlayacaktır” ifadesine yer verilmektedir. Bu anlamda ekonomik kararların 
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alınması süreçlerinde “üretimin motoru” olarak görülen sermaye/işveren 
tarafı olarak özel sektörün örgütleri olan ticaret ve sanayi odalarının adları ve 
katılım hakları öncelikle belirtilirken, ekonominin diğer tarafı olarak işçiler 
ve onların örgütleri olan sendikaların adına ve kararlara katılım hakkına hiç 
değinilmemektedir. Yine eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetlerde, hizmet 
satın alınması süreçleri çerçevesinde özel sektörün katılım hakkına sürekli atıf 
varken, eğitim ve sağlık alanının sendika, oda gibi demokratik kitle örgütlerine 
hiç atıf yapılmamaktadır. Sendika ve oda gibi kuruluşların eğitim ve sağlık 
gibi kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi anlamına gelen özel sektörden hizmet 
satın alınması süreçlerinde bir boyutu ile ekonomik, bir boyutu ile kamusal 
olan kararlara nasıl katılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmamaktadır. 
Yine denetim düzeyinde “kamu kurum ve kuruluşlarının bünyelerinde tesis 
edilen fonların, döner sermayelerin, vakıfların, derneklerin, sosyal tesislerin ve 
özel hesapların işleyişi ile iç ve dış denetimlerini yeni esaslara bağlayacaktır” 
ve yolsuzluğun önlenmesi bağlamında “iç denetimin yanında bağımsız dış 
denetim kurumlarından da yararlanılacaktır” denilirken, dış denetim ile işaret 
edilenin devlet harcamalarının özel firmalar eliyle yapılacak dışsal kontrolüne 
atıf yapıldığı anlaşılmaktadır.

AKP Programı; 2001 Krizi sonrasında Türkiye’de tam olarak yerleştirilip 
kurumsal güvenceye kavuşturulan yönetişimci iktidar tekniğiyle uyumlu 
işaretler barındırmakta; bu teknikle çatışmaktan ziyade bu tekniği 
tamamlayıcı ve kendi meşruluğunu bu teknikten üretmeyi amaçlayan bir 
karakter taşımaktadır. Nitekim ilerleyen yıllarda AKP’nin iktidar pratiği ile 
parti programı arasındaki makasın giderek açılması da, programın AKP’nin 
2002’deki dönemsel siyasal ve sınıfsal ihtiyaçları doğrultusunda kaleme 
alındığı hissini kuvvetlendirmektedir. 

Bununla birlikte, AKP’nin başta seçim bildirgeleri olmak üzere güncel yazılı 
metinlerinde yönetişim ifadesinden ve buna bağlı şeffaflık, hesap verebilirlik, 
denetim, katılım gibi kavramlardan vazgeçmediği de görülmektedir. 
Örneğin son olarak 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri için yayımlanan Seçim 
Beyannamesi’nin “Demokratikleşme ve Yeni Anayasal Sistem” başlıklı 
ilk bölümünde Yönetişim ve Şeffaflık birer altbaşlık olarak ele alınmış 
ve Yönetişim-Şeffaflık söylemi, 2002’deki ekonomik süreçlerin siyasal 
etkilerden arındırılmasına dayalı yeni bir iktidar tekniği vurgusundan 
soyutlanarak “katılımcılık ve demokratikleşme” ekseninde siyasal olarak 
yeniden yapılandırılmıştır. Bu açıdan AKP’nin yönetişim kavram setinden 
vazgeçmediği; ancak bu kavramı kendisine yöneltilen otoriterleşme, katılım 
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kanallarını kapatma eleştirileri karşısında katılımcılık vurgusu etrafında 
yeniden yapılandırdığı saptanabilir.  

Diğer yandan, Beyanname’nin Yönetişim altbaşlığında geçen “kamu yönetimi, 
ülkemizin toplam kalitesi bakımında kritik öneme sahiptir. İyi işleyen, şeffaf 
ve hesap verme sorumluluğu olan kamu yönetimi, aynı zamanda ekonominin 
ve sivil toplumun da elverişli bir ortamda gelişimini kolaylaştırır. Önümüzdeki 
dönem, her alanda olduğu gibi, yönetim alanında da kalitenin ön plana çıktığı 
bir dönem olacaktır. Zihniyet, strateji ve organizasyon silsilesi içerisinde 
yeniden yapılanacak olan kamu yönetimi, temel alanlarda kalite standartlarının 
oluşumunu ve geliştirilmesini de destekleyecektir (AKP 1 Kasım Seçim 
Beyannamesi, 2015: 44)” ifadesinden de anlaşılacağı üzere; AKP yönetişim 
olgusunu Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışı çerçevesinde, kamu hizmetlerinin 
üretiminde şirket standartlarının yerleştirilmesiyle olan bağı ekseninde ele 
almayı sürdürmektedir. Alıntıda geçen “toplam kalite”, “kalite”, “şeffaf”, 
“hesap verme sorumluluğu” kavramları da bu çerçevede değerlendirilebilir. 

CHP Parti Programında Yönetişim 
12 Eylül 1980 sonrasında diğer tüm siyasal partiler gibi CHP de kapatılmış, 
yeniden açılması 1992 yılını bulmuştur. 1992’de Deniz Baykal’ın önderliğinde 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den ayrılan bir grubun yeniden açtığı CHP, 1994 
yılında yeni döneme uygun olarak 1980 öncesi programında değişiklikler 
yapmıştır. Bu anlamda CHP’nin parti programı düzeyinde neoliberalizme 
ve onun yönetim modeli olarak yönetişime uyumlulaştırılması iki aşamalı 
olarak önce 1994 ve ardından 2008 programları ile gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu dönem kapitalizm-sosyalizm, özel çıkar-kamusal çıkar, piyasa-toplum 
arasında bir denge ideolojisi olarak sosyal demokrasinin de Üçüncü Yol 
söylemleri eşliğinde İngiliz İşçi Partisi’nin önderliğinde ciddi bir dönüşümden 
geçerek neoliberalizme uyarlanma sürecidir.14 Öyle ki bu dönüşüm sürecinin 
ardından Avrupa’daki sosyal demokrat partiler ile Hıristiyan demokrat partiler 
ekonomik düzlemde aynılaşmış, aynı piyasa yanlısı neoliberal politikaların 
sıkı takipçileri ve uygulayıcıları haline gelmişlerdir. 

İşte dünyada sosyal demokrat partilerin böylesi bir dönüşüm sürecinden 
geçtiği dönemde CHP de, 1980 sonrasında SHP ile birlikte cumhuriyetçi 
çizgide başlayan sosyal demokratlaşma çizgisini Üçüncü Yol’a uyarlanma 
evresine taşımıştır. Yeni Hedefler, Yeni Türkiye başlığını taşıyan 1994 Programı, 
CHP’nin 1931 Programı’nda ilk kez yerini alan ve Kemalizm’in ilkeleri 
olarak kabul edilen Altı Ok ile başlarken, Yeni Türkiye yolunda ilk değişiklik 
de yine bu ilkelerden başlamıştır. Temelde 1931’den beri özel teşebbüs esas 
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alınmakla birlikte kamusal fayda ve gereklilikler söz konusu olduğunda 
devlete ekonomik alanda üretici, yatırımcı düzeyinde sorumluluklar yükleyen 
devletçilik ilkesi15, 1994 Programı’nda önemli bir değişikliğe uğratılmıştır. Bu 
programa göre devlet “özel yararlarla toplumsal yararlar arasındaki dengenin 
sağlıklı oluşması için getirilmiş bir güvencedir. Bu güvence, özellikle 
piyasa mekanizmalarının özel çıkar için çarpıtılmasını önlemek, tekellerin 
oluşmasını, üretici ve tüketici haklarının çiğnenmesini engellemek açısından 
gereklidir”. CHP bu özellikle yüklenmiş devletin işleyişinde “katılımcılığı 
öngörür”, “etkinliği ve verimliliği artıracak şekilde, devletin ‘yerinden 
yönetim’ anlayışına dönük olarak yeniden yapılandırılmasını savunur” ve 
ekonomik alanda “belirli bir alanda toplumun yararı varsa, sosyalleştirmeyi 
veya özelleştirmeyi öngörür” (CHP, 1994: 29-31). Dolayısıyla CHP aslında 
1994’te devletçilik başlığı altında yeni devlet anlayışını tanımlamaktadır. Ve 
bu devlet artık ekonomik alanda kamu yararı ilkesinden hareketle yatırım 
ve üretim yapan bir devlet değildir, bu devlet Washington Konsensüs’ü 
çerçevesinde neoliberalizme uyum sağlamış bir devlettir. Çünkü ondan 
beklenen rekabetin önündeki engelleri kaldırması, verimlilik ve etkinlik için 
görevlerini/yetkilerini ya özelleştirme/sosyalleştirme yoluyla ya da yerel 
yönetimlere devir yoluyla dağıtması, azaltmasıdır. Bu haliyle CHP’nin yeni 
devlet anlayışı, minimal özelliklere doğru yol alacak neoliberalizmin devlet 
anlayışıdır. 

Devletçilik kısmında şekillendirilen bu yeni devlet-ekonomi ilişkisine 
bağlı değişiklik, yönetimin yeniden yapılandırılması, personel reformu, 
yerelleştirme gibi konularda da sürdürülmüştür. 1994 Programı’nda CHP’ye 
göre “verimlilik, akılcılık ve etkinlik ölçüleri kamunun özel sektör ve devlet 
sektörüne yaklaşımında başlıca ölçü olmalıdır” (s. 44-45). Dolayısıyla verimlilik 
ve etkinliği hem özel hem devlet sektörü açısından bir pusula olarak kullanma 
görevi ile donatılan kamu, “merkezin artık gereği ve uygulanabilirliği kalmamış 
yetkilerini yerel yönetimlere devrederek, yerinden yönetimin kapsamını ve 
yerel yönetimlerin işlevini ülkenin coğrafi bütünlüğü çerçevesinde arttıracaktır” 
(s. 57). Yine “kamu görevlilerinin ve hizmetlerinin en hızlı, ekonomik, etkin, 
yeterli biçimde ve zamanında üretilerek sunulması da kurumsallaştırılacaktır. 
‘Personel Reformu’ ile kamu yönetimindeki yığılmaların, aşırı istihdamın, 
eleman ve zaman savurganlığının da giderilmesi sağlanacak; hantal yapı 
tasfiye edilerek, merkez yönetim kademesinin küçültülmesine katkıda 
bulunulacaktır” (s. 102). Ayrıca yapılacak “Yerel Yönetim Reformu ile; 
belediyelerin katılımcı, saydam ve etkin bir yapıya, hizmet üretiminde 
verimliliğe ve işlerinde öz denetime kavuşmalarını sağlayacaktır” (s. 105). 
Söz konusu katılımcılık ise “belediye meclisleri yanında, meslek odalarının, 
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sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, her düzeydeki eğitim kurumlarının 
ve toplumsal amaçlı kuruluşların temsilcilerinden oluşan ‘belediye danışma 
meclisleri’”nin oluşturulması ile gerçekleştirilecektir (s. 106). Bu bağlamda 
“halkın farklı kesimlerinin yönetime katılımını sağlama”nın, bu çerçevede 
“yönetim süreçlerinin demokratikleştirilmesinin” yolu olarak yalnız belediye 
danışma meclisleri öngörülmez programda (s. 95). CHP “ülke bütünlüğünü 
ilgilendiren kararların oluşumunda sanayi, ticaret, tarım odalarının, esnaf 
birliklerinin, meslek kuruluşlarının ve işçi sendikalarının katılımları[nın] 
sağlanaca[ğını]” da belirtir (s. 57).

Devletin yeni işlevini ve bu anlamda devlet aklını ‘verimlilik’ ve ‘etkinlik’ 
olarak belirleyen programın ekonomik yönelimi de tüm boyutları ile bir 
‘küreselleşmeye uyarlanma’ modelidir. Programa göre “üretimde verimlilik, 
işletmelerde rasyonellik, ekonomide etkinlik ancak rekabet koşullarının 
oluşturulduğu örgütlü pazar düzenlerinde sağlanabilir”. Bu nedenle “CHP… 
sosyal duyarlılığı olan, örgütlü pazardan yanadır… rekabetçi ve eşitlikçi bir 
pazar yapısını öngörmektedir”. Rekabetçi ve eşitlikçi pazar anlayışına uygun 
olarak öncelikle “kamuya ait ekonomik ve sosyal projeler, belirli ‘gider ve 
yarar’ ölçütleri ile alternatif maliyetleri değerlendirildikten sonra uygulamaya 
konulacaktır” (s. 117). “Sosyal ve ekonomik verimliliğini yitirmiş olan 
kamu tesis ve işletmeleri kapatılacak”, “reform ile görev alanı daraltılacak 
olan KİT’ler [ise] ‘katılımcı-özerk-verimli-etkin’ yapıya kavuşturulacak; iç 
ve dış pazarlarda ‘ticari şirket’ statüsünde rekabet edebilmeleri, varlıklarını 
sürdürebilmelerinin temel koşulunu oluşturacaktır” (s. 131-3). Yine bu süreci 
bütünleyecek şekilde “‘Makro Ekonomik Planlama’dan, pazar sistemine 
müdahaleci değil, ancak pazar mekanizmalarının yetersizliklerini gidermeye 
yönelik, ekonominin orta ve uzun vadeli hedef ve ufkunu yönlendirici, emredici 
değil özendirici, katı değil esnek bir stratejik araç olarak yararlanılmasını 
öngörmektedir” (s. 115). Tüm bu adımlara rağmen “rekabetin doğal ya da 
teknik nedenlerle sağlanamadığı kesimler” olursa da CHP sorunu gidermek 
için “kaynak etkinliğini ve kaliteyi gözetmekle yükümlü özerk kurumlar 
oluşturacaktır” (s. 113-4).

‘Pazar mekanizmalarının yetersizliklerini giderme’ hedefine kilitlenen 
bu ekonomik anlayış “globalleşme”nin “ekonominin hukuk alanında dış 
dünya ile uyumlaşmasını zorunlu kılan” yönüne de çözüm geliştirmektedir. 
Bu çerçevede “CHP, ekonominin yeni hukuk mevzuatını geliştirirken, 
bürokrasinin (kırtasiyeciliğin) azaltılmasını, ilişkilerde eşitliği ve adaleti 
sağlamayı hedef alacak; vatandaşların dürüstlüğünü ve güvenilirliğini temel 
çıkış noktası olarak kabul edecektir”. “Bankacılık, sermaye piyasası, kredi ve 



190

Türkiye’de Ana Akım Siyasal Partilerin Programlarında “Ekonominin Siyasetten Arındırılması” Söylemi...

teşvik işlemleri alanlarında eşitlik ve açıklık ilkeleri ile bağdaşmayan, bireyi 
mağdur eden, kamu yararını gözetmeyen uygulamaları önleyici mevzuat 
düzenini kuracaktır” (s. 85-86). Söz konusu hukuksal uyum çerçevesinde de 
“kamu ihaleleri ve alımlar şeffaf hale getirilecek, rekabete açık tutulacak” (s. 
101), “özelleştirme[nin], … karar sürecinin tüm aşamalarında kamu yararını 
ve şeffaflığı yaşama geçirecek hukuk zemini oluştur[ul]acaktır” (s. 85-86).

Sonuç olarak 1994 Programı, sık sık vurgu yaptığı emeğin üstünlüğü, adil gelir 
dağılımı, fırsat eşitliği, dayanışma, refah toplumu, hakça düzen söylemleri ile 
sosyal demokrasinin genel kabullerine gönderme yapmakla birlikte, çizdiği 
yeni devlet-piyasa ilişkisi ile neoliberalizme uyumlanmış, ‘minimal devlet’ ve 
‘piyasa dostu devlet’ aşamalarını kat etmiştir. 

CHP siyasetinin yönetişim modeline uyarlanmasının ilk adımı olan 1994 
Programı’ndan sonra 2008’in Aralık ayında kabul edilen ve hâlihazırda 
uygulamada olan programı, “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” başlığını 
taşımaktadır. Başlığına “değişim” vurgusunu çıkaran program için dönemin 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal “iftihar edilecek sosyal demokrat bir 
program” ifadelerini kullanmıştır (Cumhuriyet, 21.12.2008). Söz konusu tarih 
itibariyle sosyal demokrasinin genel olarak geldiği nokta dikkate alınırsa, 
CHP’nin değişim vurguları ile bezeli “iftihar edilecek sosyal demokrat 
programı”nda ne tür bir değişime işaret ettiği ve yeni “çağdaşlık” algısı 
da anlaşılacaktır. Kaldı ki 2008 Programı, 1994 Programı’nın devamıdır. 
Dolayısıyla 2008, aslında 1994’te kapısı aralanan “Yeni Türkiye” yolundaki 
değişimin tamamlayıcısıdır.  

2008 Programı ile bir giriş niteliğinde tarihsel köklere vurgu anlamında Altı 
Ok değinisi yapılırken, değişimin özünü ele veren devlet-piyasa, devlet-
toplum, piyasa-toplum ilişkilerine dair anlayış yine devletçilik ilkesi ile 
açılmaktadır. Programa göre “CHP’nin devletçiliği, devletin halka hizmet 
için yapılanmasını, katılımcı yönetimi, demokratik hukuk devletini öngörür. 
Örgütlü sosyal piyasa ekonomisine karşı değildir. Piyasaların hata yapabileceği 
gerçeğinden hareketle devletin düzenleyici ve denetleyici rolünün önemini 
kabul eder” (s. 15). 

Daha başlangıçta devletçilik maddesinde devleti, ana özelliği olarak 
piyasa ekonomisini düzenleyici ve denetleyici rolü üzerinden tanımlamaya 
başlayan CHP, “üniter devlet temelinde katılımcı” “çoğulcu” ve “idaresini 
saydamlaştırmış” bir yapı olarak tarifi genişletir (s. 21, 32, 67). 
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Yolsuzluğun yaşanılan süreçte nitelik değiştirdiği ve “devletin tüm olanakları 
ve yönetme erki kullanılarak sadece kişisel çıkarları değil parti, sınıf ve belli 
grupların çıkarlarını da kapsayan sistematik bir yapıya dönüştürüldüğü” (s. 
75) tespiti üzerinden bir kamu yönetimi reformu gerçekleştireceğini belirten 
CHP’nin çağdaş bir kamu yönetiminden anladığı şey ise yapılacak yapısal 
değişikliklerle “vatandaşların hayatını güçleştiren, yatırımları geciktirip 
engelleyen gereksiz formaliteleri kaldırmaktır” (s. 82). Çünkü CHP’ye göre 
“etkin ve kaliteli kamu hizmeti” için “iyi işleyen güçlü bir piyasa ekonomisinin 
olmazsa olmazı olan, piyasaların hatalarını önleyecek, riskleri yönetecek, 
düzenleyici ve denetleyici çerçeveyi oluşturacak, işletecek kurumsal bir yapıya” 
ihtiyaç vardır (s. 152). Bu özellikleri taşıyan kamu yönetiminin oluşturulması 
için de yönetimde “saydamlık ve dürüstlüğün egemen kılınması” gerekir (s. 
73). Bunun için “kamu ihale ve alımları şeffaf hale getirilerek, rekabete açık 
tutulacak” (s. 74), “merkezi idare tarafından üstlenilmiş olan görevlerden 
uygun görülenler, yerel yönetimlere devredilecek” (s. 85), “kamu hizmetleri 
hızlı, ekonomik, verimli, etkin, rasyonel ve vatandaş odaklı olarak yeniden 
yapılandır[ıl]acak” (s. 82), kamu personelinden “hizmetin verimliliğinin 
ve etkinliğinin yükseltilmesine katkıda bulunanlar ödüllendirilecektir” (s. 
100).“Güçlü, ancak değişen taleplere uyum sağlayacak yapı ve esneklikte bir 
kamu kesimi oluşturulacaktır” (s. 152). Bu bağlamda risk ve krizleri barındıran 
piyasa ekonomisine uygun olarak “devlet yapısının, kamu idaresinin ve 
toplum düzenimizin karşı karşıya kalabileceği riskler değerlendirilerek, kamu 
yararını göz önünde tutan yurttaş odaklı ve etkili bir risk ve kriz yönetimi 
mekanizması kurulacaktır” (s. 83-84).

CHP’nin yeniden yapılandıracağını belirttiği bu kamu yönetimi anlayışının 
bütünleyici ayağı, yerel yönetimlerin etkinleştirilmesidir (s. 32). Etkinleştirilen 
yerel yönetimler “katılımcı, çoğulcu, etkin, demokratik, hesap veren, şeffaf, 
bilgi edinme hakkına saygılı” olması beklenen, bu anlamda yönetişim 
tekniğine uyarlanması arzulanan yönetim birimleridir (s. 88). Bu bağlamda 
CHP “kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlama” amaçlı olarak 
demokratik katılımcı hizmet ve demokratik katılımcı yönetim ayrımlarına 
gitmektedir (s. 91). Hizmetlerin demokratik ve katılımcı hale getirilmesi için 
önerilen uygulama Semt Konseyleri iken, yönetimin demokratik ve katılımcı 
hale getirilmesi için önerilen uygulamalar da Belediye Danışma Meclisleri, 
Kent Meclisleri, Başvuru Büroları ve Valilik/Kaymakamlık Koordinasyon 
Merkezleridir. Bunlardan Semt Konseyleri, Başvuru Büroları ve Valilik/
Kaymakamlık Koordinasyon Merkezlerinin yalnız adı anılıp açıklaması 
yapılmazken, programda Belediye Danışma Meclisleri ve Kent Meclisleri 
ile amaçlananın muhtarlar, sendikalar, meslek odaları, çevre örgütleri, eğitim 
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kurumları ve toplumsal amaçlı sivil toplum örgütü temsilcilerinin belediye 
meclisinin kararlarına etki etme yollarını açmak olduğu ifade edilmektedir. 
CHP programı, yönetim ve hizmet düzeylerinde halkın katılımının sağlanacağı 
yerel yönetim mekanizmaları önermenin yanı sıramerkezi düzeyde kamu 
yönetimini düzenleyici ve denetleyici özelliklerle yeniden yapılandırırken yerel 
düzeyde de ona uygun olarak belediyelerin “kendi aralarında oluşturacakları 
birliklerle, hem dayanışma ve yardımlaşma hem de ortak gereksinimlerini ve 
ortak sorunlarını çözebilme olanaklarına kavuşturulacağını” belirtmektedir (s. 
92).

CHP’nin küreselleşmenin yönetim tekniği olan yönetişime endeksli olarak 
değişen devlet/kamu algısı her şeyden önce onun yenilenen ekonomi 
anlayışından gelmektedir. CHP programı “fırsat eşitliğine ve verimliliğe odaklı, 
örgütlü, kayıtlı, kurallı, adil, dünyaya açık” bir “sosyal piyasa ekonomisi”ne 
işlerlik kazandırılacağını taahhüt etmektedir (s. 144). Sosyal piyasa ekonomisi 
ile kast edilen “iç ve dış piyasaların sürekli ve dönemsel zafiyetleri dikkate 
alınarak, ‘pazarların kendiliğinden kendini düzelteceği’16 varsayımlarına 
tutsak olmadan, özel girişimi desteklerken, devletin geliştirdiği düzenleyici ve 
denetleyici çerçevede ekonomik birimlerin kontrolsüz risk almasını önleyen, 
akılcı ve çözüme yönelik politikalar uygulamak”tır (s. 144). Bu anlamda 
CHP’nin sosyallikten kastı kamunun özel sektör için “düşük enflasyonu, yüksek 
büyümeyi, tam istihdama yaklaşmayı, eşit koşullarda rekabeti, çağdaş çalışma 
koşulları sağlayacak, sistemik riskleri önleyecek düzenleyici ve denetleyici 
rolünü bir araya getirmektir” (s. 144). Dolayısıyla buradaki sosyallik vurgusu 
temel olarak özel sektör lehine devlete, ilki piyasanın risklerinin devlet eliyle 
topluma yayılması (sosyalleştirilmesi)17 ve ikincisi piyasa için gerekli tüm 
koşulların devlet eliyle sağlanması olmak üzere ikili bir görev yüklemektedir. 
Bu bağlamda “piyasaya giriş ve çıkışlarda öngörülebilirlik, açıklık, düşük işlem 
ve uyum maliyetleri sağlanacaktır… bu amaçla, ekonomide alınacak kararlara 
işverenlerin ve çalışanların etkin katılımı sağlanacaktır… Ekonomik ve siyasi 
yönden öngörülebilir bir ortamın oluşturulması, hukuk ve adalet sisteminin 
etkin çalışması, bürokrasinin en aza indirilmesi, kamu kurumlarında teknik 
ve idari kapasitenin artırılması, firmaların faaliyetlerini güvenli bir ortamda 
yürütmeleri, kamu ve özel kesim arasında etkili bir işbirliği ve uyumun tesis 
edilmesi öncelikle amaçla[nacaktır]” (s. 146).

Bu genel ekonomi anlayışı çerçevesinde CHP’nin ekonomiye vereceği yeni 
çehreyle bağlantılı en önemli taahhütler ise şunlardır: “kamu harcamalarında 
etkinlik, verimlilik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temel ilke olacak, 
kamu harcamalarının düzeyi mali disiplini gözeten ve sürdürülemez 
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borç dinamiklerine yol açmayacak şekilde belirlenecek” (s. 169), “kamu 
kaynaklarını özel çıkarlar doğrultusunda istismar eden… hantal, verimsiz, 
maliyeti yüksek model, çağdaş bir yapıya kavuşturulacaktır” (s. 147), “ülkede 
güvenli, istikrarlı, özendirici bir reel yatırım ortamı yaratılacak… sabit sermaye 
yatırımlarına ilişkin bürokratik işlemler en alt düzeye indirilecektir” (s. 184), 
“ekonominin hukuk mevzuatı yenileştirilirken, girişimcinin yatırım şevkini 
kıran kırtasiyeciliğin azaltılması amaçlanacak; tüketici, girişimci ve devlet 
ilişkilerinde şeffaflığın, eşitliğin ve adaletin sağlanması hedef alınacaktır” 
(s. 187), “CHP için özelleştirme bir amaç değildir. Ülke ekonomisinin koşul 
ve ihtiyaçlarına, ilgili sektörün ve kuruluşun niteliğine göre kullanılması 
gereken bir araçtır” (s. 175), “şirket birleşmeleri, devralmalar ve stratejik 
ortaklıklar çeşitli maliye politikaları aracılığıyla teşvik edilecektir” (s. 160), 
“Merkez Bankası’nın”, “BDDK ve TMSF’nin bağımsızlığı korunacak, 
görevlerini etkin şekilde yapmaları sağlanacaktır” (s. 164, 181), “MTA’nın 
kamu-özel sektör işbirliği ile uluslararası arama faaliyetini yürütebilecek bir 
yapıya kavuşturulması sağlanacak” (s. 251), “TKİ”, “Bor enstitüsü… yerli 
ve yabancı sermaye ile işbirliği yapabilecek bir yapıya kavuşturulacaktır” (s. 
251-252), “Bölgede KOBİ’ler ve aile işletmeciliği desteklenecek, mikro kredi 
uygulaması yaygınlaştırılacaktır” (s. 288), “eğitim sektörünün eksikliklerinin 
kapatılabilmesine yönelik özel yatırımlar ve girişimciler de, devletin yakın 
denetimi altında özendirilecektir” (s. 295), “devletin Ulusal Sağlık Sigortası 
ile tüm vatandaşlarımıza temel hizmetleri vermesi sağlanacak, buna ilaveten 
dileyenlere özel sigortalardan alınan tamamlayıcı sağlık sigortası sistemi 
getirilecektir. Hekimlik ve diş hekimliğinde kamu/özel ayrımı yapmadan, 
özel muayenehaneler dahil tüm sağlık kuruluşlarından saptanacak kurallar 
çerçevesinde hizmet alınabilmesi sağlanacaktır” (s. 361). 

Oldukça ayrıntılı bir bölüm ile hukuk devleti, yasama-yürütme-yargı erkler 
ayrılığı ve yargı bağımsızlığı konularını detaylandıran CHP, gerek yurttaşların 
haklarının eşitlik ilkesi çerçevesinde korunması, gerekse idarenin eylem ve 
işlemlerinde hukuk devleti anlayışından sapmamasına odaklanmıştır (s. 32-
46). Söz konusu hukuk anlayışı tüm yurttaşları kuşatan, evrensel hukuk devleti 
ilkesi ile uyumlu ve bu anlamda olumlu bir içeriğe sahip olmakla birlikte, 
ilerleyen sayfalarda özellikle “ekonomi hukukunun yenileştirilmesi” adı altında 
ifade edilen düzenlemeler yönetişimin hedeflediği küreselleşmeye; neoliberal 
ekonomi düzenine uygun bir ekonomi ve kamu yönetimi yapısını kuracak 
olan düzenlemelere işaret etmektedir. Bu bağlamda CHP’ye göre “uluslararası 
uygulamalarla uyumlu bir hukuk, vergi, muhasebe altyapısının varlığı ve bu 
alanlardaki öngörülebilirlik iyi bir yatırım ortamının koşuludur. Bu alanda 
yaygın, etkin ve kalıcı iyileştirmelere gidilecektir. Ulusal çıkarlarımızı da 
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gözeterek, ekonomi hukukunun, başta AB ülkeleriyle olmak üzere, uluslararası 
hukuk ile uyumlaştırılması hedef alınacaktır. Ekonominin hukuk mevzuatı 
yenilenirken, girişimcinin yatırım şevkini kıran kırtasiyeciliğin azaltılması 
amaçlanacak; tüketici, girişimci ve devlet ilişkilerinde şeffaflığın, eşitliğin ve 
adaletin sağlanması hedef alınacaktır” (s. 187), “bankacılık, sermaye piyasası, 
kredi ve teşvik işlemleri alanlarında eşitlik ve açıklık ilkeleri ile bağdaşmayan, 
bireyi mağdur eden, kamu yararını gözetmeyen uygulamaları önleyici 
mevzuat düzeni oluşturulacaktır. CHP, bu yaklaşım içinde, gerçekleştireceği 
düzenlemelerle ekonomi hukukunu, bireyi ve girişimciyi temel alan, kamu 
yararını gözeten, adalet, eşitlik ve şeffaflığı ön plana çıkartan, taraflara haksız 
çıkar sağlamayan, suçu caydıran, suçluyu cezalandıran, güçlüyü değil haklıyı 
ödüllendiren çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturacaktır” (s. 188). Ekonomi 
hukukunun yenileştirilmesi olarak ifade edilen bu taahhütler, temel olarak 
ulusal-uluslararası ayrımı yapmaksızın girişimciyi temel alan, girişimcinin 
önündeki kamusal çıkara dayalı itirazları da kırtasiyecilik adı altında engel 
olarak gören ve kaldıracağını ilan eden, bu anlamda küreselleşmenin 
hukuk düzenini Türkiye’de uygulamaya koyacak bir içeriğe sahiptir. Bu 
boyutu ile şeffaflık, açıklık, eşitlik, kırtasiyeciliğin azaltılması vurguları ile 
bezeli bu ekonomi hukukunun yenileştirilmesi söyleminin asıl hedefinin, 
girişimci açısından maliyetleri artıran düzenlemelerin azaltılması ve özellikle 
uluslararası sermaye açısından yatırımları kolaylaştıracak, yerli sermaye ile 
eşit koşullarda yarışmasının önünü açacak güvenilir, adil işleyen bir hukuk 
düzeninin kurulması olduğu görülmektedir. 

Son olarak CHP programındaki yönetişimci zihniyeti bütünleyen alan 
olarak demokrasi başlığına baktığımızda, CHP çoğulcu, katılımcı bir sosyal 
demokrasiden yanadır. Katılımcılık ile kast edilen ise “sivil toplum örgütlerinin 
toplum yaşamına etkili katılımıdır” (s. 21). Bu etkili katılımın gerçekleşmesi 
adına CHP programında iletişim fakültelerinin RTÜK’e katılımından (s. 69), 
yerel yönetimlerin ihale, imar değişikliği veya rant oluşumuna neden olacak 
işlem ve kararlarına meslek odaları, muhtarlar ve yöre temsilcilerinin katılımına 
(s. 74), halkın afet yönetimine katılımdan (s. 107) madencilik kararlarının 
alımına yöre halkının katılımına (s. 250) kadar geniş bir katılımcılık vurgusu 
mevcuttur. Ancak partinin katılımcılık anlayışının sınırlarının iki temel 
ölçüt ile çizildiği görülmektedir. Bunlardan ilki, katılımın birey ya da sivil 
toplum örgütü temelinde ve asıl olarak “kendilerini doğrudan ilgilendiren 
konularda idarenin karar alma süreçlerine katılımı” (s. 33) olarak görülmesi, 
bu anlamda kamusal konuları katılım boyutundan muaf tutması; ikincisi ise 
“sivil toplum örgütleri, kendi uzmanlık alanlarında devletin gerçekleştirmeyi 
öngördüğü belirli projeleri katılımcı bir anlayışla üstlenecekler, bu sürecin 
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denetimi ve eşgüdümün sağlanması için Sivil Toplum Koordinasyon 
Kurulu oluşturulacaktır” (s. 77) ifadesinde de açıkça görüldüğü üzere kamu 
kaynaklarının “devlet projelerinin üstlenilmesi” adı altında sivil toplum 
örgütü olarak ifade edilen özel çıkar gruplarınca paylaşılmasına katılımdır. Bu 
anlamda program boyunca adı sık sık anılan katılım/katılımcılık halkın devlet 
yönetimine her kademede katılımı ve kararları doğrudan etkilemesinden çok, 
sermaye gruplarının parlamento türü temsili dolayımları aşarak TMSF, BDDK 
gibi üst kurullara katılım yoluyla devlet kararlarına katılımı, devleti doğrudan 
yönetimine gönderme yapmaktadır. 

Sonuçta; özellikle 17-25 Aralık 2013 süreci ve sonrasında yolsuzlukla 
yönetişimci bir mücadele anlayışını öne çıkaran CHP’nin parti programıyla 
uyumlu olduğu ve hatta geride kalan yıllarda programındaki yönetişimci 
vurguları pratikte daha da derinleştirdiği belirtilebilir. 

MHP Parti Programında Yönetişim 
MHP’nin 5 Kasım 2000 tarihli parti programı, Türkiye’de 2000’lerde 
yerleşmeye başlayan yönetişimci anlayışa ana akım partilerin hızlı uyarlanma 
süreçlerini görmek açısından iyi bir örnektir. Tıpkı CHP’nin 1994 programı 
gibi. Anılan programda çerçevesi çizilen yönetişimci anlayış hemen hemen 
aynı cümleler ve aynı içerik ile 2009 programına da taşınmıştır. Bu nedenle 
2000 ve 2009 programlarını birlikte incelemek daha doğru olacaktır18. 

MHP’nin yönetişimci sürece uyarlanmasının programları olarak beliren 2000 
ve 2009 programlarında yer verilen yeni devlet algısı, en çok da “yönetimde 
şeffaflık” başlığı altında ortaya konulmuştur (2000: 16-17; 2009: 26-27).  
MHP’ye göre “bugün idari yapımız merkeziyetçi, vatandaş memnuniyetini 
esas almayan bir idari zihniyete göre şekillenmiştir. Devletin varlık sebebi 
milleti olduğundan ‘devlet milleti için vardır’ anlayışı temel şiarımızdır. Bu 
sebeple her şeyden önce kalite ve sonuçlara yönelik performansa dayalı bir 
yönetim kültürünün yerleştirilmesi, halkın güvenini ve sürekli etkinliğini esas 
alan katılımcı, kollayıcı ve koordine edici bir anlayışın ve bunlara yönelik 
idari yöntemlerin hakim kılınmasını benimseyen zihniyet değişikliğinin 
geçekleştirilmesi kaçınılmazdır” (2000: 16)19. MHP’nin devlet düzleminde 
kast ettiği söz konusu zihniyet değişikliği, “devletin milleti için var olduğu” 
temel savı üzerinden merkeziyetçiliğe karşı adem-i merkeziyetçiliği, kamu 
yönetiminin işleyişinin piyasa kurallarına uyarlanması bağlamında kalite ve 
sonuç odaklı bir performansa yönelik olmasını; etkin, katılımcı, kendisi yapan 
değil koordine eden bir kamu idaresi anlayışını içermektedir. Bu anlamda 
MHP devlet algısını neoliberal yönetişimci devlet düzeyine taşırken, bunu 
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“devlet milleti için vardır” söylemini kullanarak kendi milliyetçi-devletçi 
ideolojisi ile meşrulaştırmakta; neoliberal yönetişimcilikle ideolojik köklerini 
eklemlemektedir. 

Bu yeni devlet algısına uygun olan kamu yönetimi anlayışı da yine yönetişimci 
iktidar tekniği bağlamında parti programında içselleştirilmiştir. Buna göre 
MHP’nin hedeflediği yeni kamu yönetimi; “bürokratik, hantal ve baskıcı 
olmak yerine güçlü, fakat aynı zamanda müşfik ve insani” (2000: 19; 2009: 
24), “her şeye müdahale eden bir devlet değil, gerektiği kadar müdahale eden, 
koordinasyon sağlayıp, yönlendirebilen ve etkin denetim yapan” (2000: 19; 
2009: 24), “her türlü eylem ve işlemleri açık ve denetlenebilir olan” (2000: 
17; 2009: 26), “idarenin yaptığı işlemlerde vatandaşın bilgi edinme hakkı”nı 
(2000: 17; 2009: 26) ve “açık ve katılımcı bir idari yapı”yı (2000: 18; 2009: 27, 
33, 38) temel alan, “etkin bir hukuka uygunluk denetimi yanında, performans 
denetimi yapılmasına ilişkin esasları tespit eden” (2000: 37), “kamu 
hizmetlerinin açıklık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde 
vatandaşa en yakından, hızlı ve etkili sunumu[nu] esas” alan (2009: 43; 
2000: 33), “etkin, süratli ve kaliteli hizmet sunan” (2000: 38), “verimliliği 
ve yeni gelişmeleri birlikte gözeten bir yönetim yapısının ve işleyişinin 
oluşturulması; yönetimde ihtiyaçlara göre esnek ve hızlı bir işleyiş yapısı ile 
kaliteli hizmet sunumu anlayışını ve buna uygun etkin yönetleri yerleştiren” 
(2000: 38; 2009: 56), “yönetimin sadece görevlere göre değil amaçlara ve 
sonuçlara yönelik olması ve performansı esas alan bir kamu kültürünün 
oluşturulması”nı amaçlayan (2000: 39; 2009: 56-57), “kamu sektörünün 
doğrudan hizmet sunumundaki rolünün azaltılarak düzenleme görevinin daha 
iyi şekilde yürütülmesini sağla”yan (2000: 39; 2009: 57), “teşkilat, ücret, 
istihdam gibi kamu yönetiminin çeşitli unsurlarında yeniliklere açık, esnek 
yöntemler uygula[yan], personel rejimini liyakatı esas alan ve performansı 
değerlendiren çerçevede ele al[an]” (2000: 39-40) bir yönetimdir. Ki bu 
özellikler ile çerçevesi çizilen MHP’nin kamu yönetimi anlayışı, tam olarak 
yönetişimin “piyasa için devlet” aşamasının kamu yönetimi anlayışına denk 
düşmektedir. Çünkü tanımlanan bu haliyle kamu yönetimi kendisini piyasanın 
özelliklerine göre (etkinlik, verimlilik, performans vb.) biçimlendirdiği gibi, 
aynı zamanda da özel sektörün işleyişini zorlaştıran değil kolaylaştıran 
bir özelliğe (açık, katılımcı, hesap veren, güçlü ama etkin, üretmeyen ama 
denetleyen ve koordine eden) kavuşturulmuştur. 

Küreselleşme-yönetişim süreçlerine eklemlenen ülkelerde merkezin gücünü 
daraltan ve yeni ekonomik koşullara göre yeniden tanımlayan kamu yönetimi 
anlayışı, büyük oranda bunu mümkün kılan adem-i merkezileşme ve 
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özelleştirme ile paralel ilerlemektedir. MHP programlarında da benzer seyri 
takip etmek mümkündür. MHP kamu yönetimi anlayışını yukarıdaki içeriği 
ile tanımladıktan sonra devletin merkezi ve yerel teşkilatlanmasını da buna 
uyarlamıştır. Merkeziyetçiliği “vatandaş memnuniyetini esas almayan bir 
yönetim zihniyeti” (2000: 16) olarak tanımlayan MHP, “devlet fonksiyonları 
yeniden tanımlanarak mahalli idareler ve özelleştirme reformları birlikte 
ele alınacak, merkezi idare tarafından yürütülmesi zorunlu olan adalet, 
güvenlik, savunma gibi hizmetlerin dışında kalanların yerel yönetimlere 
devri sağlanacaktır” (2000: 40) taahhüdünde bulunmaktadır. Bu taahhüt 2009 
programına daha üstü kapalı bir söylem ile, daha rafine bir ifade ile “yerel 
yönetimlerin kapasitesinin artırılması” olarak yansıtılmıştır: “Bazı kamu 
hizmetlerinin; erişimini kolaylaştırmak, kalitesini ve etkinliğini artırmak 
suretiyle yerel düzeyde vatandaşa arzını sağlayacak bir anlayışla sunumu 
esas olacaktır. Bu amaçla yerel yönetimlerin hizmet kapasitesi artırılacaktır” 
(2009: 58). 

2000 Programı’nın giriş kısmında küreselleşmenin kaçınılmazlığını kendi 
siyasal dili içinden kabul eden ve ardından küreselleşme “milli düzenimizle 
çelişmez” tespitlerini yapan MHP (2000: 3-4, 29), güçlü ekonomiyi “dışa açık, 
yenilikçi ve rekabetçi bir yapı içerisinde dünya ekonomisiile bütünleşmiş”, 
“piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde” işleyen bir ekonomi olarak 
tanımlar ve bunu “temel hedefleri” arasına yerleştirir (2000: 20). Temel 
hedef olan piyasa ekonomisinde ise MHP tarafından “istikrarı yakalamak 
için, … vergi, kamu harcama sistemi, tarımsal destekleme, bankacılık, 
devlet işletmeciliği ve özelleştirme alanlarında yapısal reformlara gidilecek” 
(2000: 45), “kaynakların etkin dağılımı ve kullanımını sağlamak amacıyla, 
… mali raporlama ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesiyle birlikte 
mali saydamlık sağlanacak”(2000: 47; 2009: 65), “yatırımlarda devletin rolü 
yeniden belirlenecek; kamu yatırımları ağırlıklı olarak altyapı alanlarında 
yoğunlaştırılacak” (2000: 47; 2009: 67), “para ve maliye politikalarıyla uyumlu, 
sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası izlenecektir” 
(2009: 68), “vergi uygulama[sın]da basitlik ve etkinlik sağlanacak” (2000: 
48; 2009: 66), “doğrudan yabancı sermayeye her türlü kolaylık sağlanacak” 
(2000: 55; 2009: 72), “özelleştirme ile devletin ekonomiye doğrudan 
müdahalesinin sınırlandırılması, verimliliğin artırılması, ekonomik rekabet 
ortamının tesisi, kamu maliyesi üzerindeki yükün hafifletilerek devletin asli 
görevlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve sermayenin tabana 
yayılması” sağlanacak (2000: 55; 2009: 73), “özelleştirme uygulamalarında, 
… kamuoyunun desteği ile birlikte uzlaşma ve şeffaflık temin edilecek” 
(2000: 55; 2009: 73), “enflasyondan tasarruf tedbirlerine… ekonomiyle 
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ilgili her konuda, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri aracılığıyla 
halkın görüşleri alın”acak (2000: 25; 2009: 48) ve “yolsuzlukları önlemek 
üzere ‘Yolsuzlukla Mücadele Kurulu’ oluşturulacaktır” (2000: 35; 2009: 54-
55). Söz konusu taahhütler çerçevesinde biçimlendirilen MHP’nin piyasacı, 
küreselleşmeci, özelleştirmeci ekonomi anlayışının yine onun tarafından 
program düzeyinde benimsenmiş ve taahhüt edilmiş yönetişimci kamu 
yönetimi anlayışını bütünlediği görülmektedir. 

Hukuk bölümünü hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması, 
anayasanın genel koruma hükümleri ve özgürlükler çerçevesinde yenilenmesi 
gibi görüşlere değinen MHP, neoliberal serbest piyasa ekonomisinin ve onun 
gereği olan yönetişimci devlet yapısının şekillendirilmesi için gerekli olan 
ayrıntılı hukuksal düzenlemelere programında değinmemiştir. Bu anlayışı 
bütünleyen bir biçimde yalnız bilgi edinme hakkı ve yolsuzlukla mücadele 
kapsamında kamu denetçiliği mekanizmalarına değinilmekle yetinilmiş, CHP 
gibi ayrıntılı bir ekonomi hukuku başlığı açılmamıştır (2000: 17, 31, 35; 2009: 
26, 43, 57, 67).

Son olarak MHP programlarındaki yönetişimci dönüşümün izleri katılımcılık 
ve denetim konuları ile ilgili maddelerde de sürülebilir. MHP katılımcılığı, 
“performansa dayalı yönetim kültürünün yerleştirildiği” (2000: 16) bir kamu 
yönetimine katılım bağlamında değerlendirdiği için, daima “performansın 
değerlendirilmesine katılım” (2000: 17; 2009: 27) ve “sivil toplum kuruluşları 
ve meslek örgütleri aracılığıyla halkın görüşlerinin alınması” (2000: 25) 
düzeyinde bir katılım ve denetimden (2000: 33; 2009: 48) söz etmektedir. 
Bu anlamda MHP düşüncesindeki katılım, halkın yönetim süreçlerine 
değişik düzeylerde katılımının yolunu açmaktan çok, temel olarak birer çıkar 
grubu olan ve giderek sivil toplum örgütü olarak anılır hale gelen sermaye 
örgütlerinin devlet yönetimine katılımını ifade etmektedir.  

Sonuç
Sermaye lehine bir iktidar tekniği ve yapılanması olarak yönetişim; son 
yıllarda gerek Kamu Yönetimi literatüründe, gerekse ülkeyi yönetmeye 
talip ana akım siyasal partilerin söylem ve programlarında öne çıkmaktadır. 
Özel çıkar mantığına göre işleyen, kamu yararı yerine kârlılık ve verimlilik 
ilkelerine göre organize olan şirket tipi yönetim mantığının kamu yönetimine 
yansıtılması; başta kamu hizmetleri, ekonomik karar süreçleri ve yöneten-
yönetilenler arası ilişkiler olmak üzere birçok alana etki etmiş; sermayenin 
devlet içinde karar süreçlerinde ayrıcalıklı pozisyon alması kolaylaşırken; bu 
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durum şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik, denetim gibi alımlı kavramlar 
eşliğinde meşrulaştırılmış ya da gizemlileştirilmiştir.

Bu gizemlileştirmeyi ortadan kaldırmanın, gerçekliğe daha yakından ışık 
tutmanın bir yolu da; siyasal partiler aracılığıyla geliştirilebilecek karşı 
hegemonya stratejileridir. Buna karşın anaakım partilerin bu anlamda karşı 
hegemonya stratejileri geliştirmek bir yana; bu iktidar tekniği etrafında daha 
da aynılaştığı ve gizemlileştirme, meşrulaştırma süreçlerinde yukarıdan 
aşağıya bir aktarım kayışı niteliği kazandığı görülmektedir. Tam da bu 
nedenle bu çalışmada ekonomik karar süreçlerinden halkı daha da dışlayan 
sermaye yanlısı bir otoriterleşme tekniği olarak yönetişim söyleminin giderek 
yaygınlaşması karşısında, birçok siyasal meselede birbirini eleştiren ana akım 
siyasal partilerin nasıl benzer bir programatik tavır aldıklarını sergilemek 
amaçlanmıştır. Diğer bir deyişle çalışma her şeyden önce; birçok konuda 
ayrışan partilerin, değişmez ve tartışılamaz bir gerçekmiş gibi, ekonomi 
yönetimi, karar süreçleri ve kamu yönetimi anlayışı sözkonusu olduğunda 
nasıl ana hatlarıyla programatik olarak aynılaşabildiğini vurgulamaktadır. 

Türkiye’de görüntüde sınırlı da olsa yarışmacı bir partiler sistemi vardır; 
ancak ekonomik karar süreçlerine dair tutumun bu yarışmacı niteliğin üstünde, 
tartışılamaz bir düzeyde, partiler üstü konumlandığını ve ana akım partilerin 
program düzeyinde bu ilkeler üzerinde uzlaştığını söylemek mümkündür. Bu 
durum Türkiye’de yaşanan otoriterleşmenin siyasal partiler alanına yansıması 
olarak da görülmeli ve otoriterleşme karşısındaki önerilerin başka bir düzlemde 
yeni bir sınıfsal otoriterliği gündeme getirmemesine dikkat edilmelidir. 

Yani çalışmada işaret edildiği üzere, yönetişimci iktidar modelini bir 
muhalefet stratejisi olarak sahiplenmek; otoriterleşme eleştirisi yaparken 
bir başka otoriterliği çözüm olarak göstermek gibi bir çelişkiye sahiptir. Bu 
nedenle otoriterleşme karşısında demokratikleşme tartışmasının sağlıklı 
ilerleyebilmesi; bu tartışmanın farklı otoriterlik pozisyonları arasından ve 
sınıfsal anlamda da iktidar bloğu içindeki egemen sınıf fraksiyonlarının 
birbirlerine karşı takındıkları tavır zıtlığından çıkarılmasına bağlıdır. Partilerin 
program düzeyinde aynılaşması; muhalefet partilerinin iktidar partisine dönük 
eleştirilerinin iktidar bloğu içi çatlağa ve o çatlakta hakim sınıf fraksiyonunun 
yönetişim programına yaslanması ise şimdilik bu yönde bir atılımın mümkün 
olmadığını göstermektedir. 

Diğer yandan partilerin ekonomik karar ve yönetim süreçlerine dair 
perspektiflerindeki aynılaşmanın bir diğer paradoksal yanı; önerilen 
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“ekonominin siyasetten ayrıştırılması” yaklaşımının her türlü kötülük, 
kriz ve yolsuzluk gibi arızaların merkezine siyaseti ve siyaset kurumunu 
yerleştirmesidir. Çalışmanın başlarında da ifade edildiği üzere; yönetişimci 
iktidar tekniği, birinci kuşak neoliberalizmin içine düştüğü krizin nedenlerini 
neoliberalizme dışsallaştıran; sorunların kaynağına siyaseti ve siyaset-
bürokrasi mekanizmasını yerleştiren bir bakışa sahiptir. Bu açıdan önerilen 
teknokratik model; siyaseti sorun çözen değil, sorun üreten bir işleyiş olarak 
görmekte; negatif bir siyaset algısına yaslanmaktadır. Siyasal partilerin; her 
türlü ekonomik sorunun kaynağına siyaset kurumunu yerleştiren bir söylemi 
hegemonikleştirmesi başlı başına sorundur ve çelişkidir. Siyaseti sorun olarak 
gören bir yaklaşımı savunmak; bizatihi “siyasi” parti tanımı ile; partilerin 
siyasal vasfı ile çatışma halinde bir tutumdur.

Bir başka açıdan bakıldığında, neoliberalizmin dünya çapındaki krizine bir 
çare olarak üretilen ve bu doğrultuda neoliberalizmi sürekli evrim içinde 
tutarak yeni birikim alanlarına, yeni hegemonya stratejilerine doğru genişleten 
yönetişimci strateji; bir rıza tekniği, bir ikna ve meşrulaştırma mekanizması 
olarak ideolojik-siyasal düzeyde de işlemektedir. Böylece, temel toplumsal-
siyasal mesele ve taleplerden beslenerek aşağıdan yukarıya bir zeminde 
yükselmesi gereken siyasal partilerin program düzeyinde, ekonomik 
meselelerin şirket tipi çözümünde, yönetişim tekniğinde uzlaşması, giderek 
bu stratejinin alt sınıflar arasında bir iktidar tekniğinden çok bir muhalefet 
stratejisi gibi algılanmasına yol açmakta; deyim yerindeyse siyasal partiler 
sermayenin karar süreçlerini tekelleştirmesine dönük otoriter mekanizmaya 
geniş halk kitleleri arasında rıza ve meşruluk üretmeye soyunmaktadır. Bu 
açıdan ana akım, “muhalif ama hegemonik” siyasal partilerin bu aynılaşma 
oranında birer ideolojik aygıt, birer aktarım kayışı gibi işlediklerini söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Kaldı ki, partilerin giderek devlet içinde, özellikle de yürütmede ‘ayrıcalıklı 
ekonomi aygıtları’nda alınan kararları yukarıdan aşağıya, halka ileten ve 
meşrulaştıran, birbirinden farkı kalmamış birer aktarım kayışına dönüşmeye 
başlaması; aşağıdan çeşitli toplumsal kesimlerin ekonomik-sosyal talep ve 
beklentilerini devlet aygıtına, karar ve uygulama süreçlerine taşıma niteliğini 
yitiren, doğrudan sermaye ile devlet ilişkisine bağımlı yapılara evrilmesi 
de otoriterliği pekiştirmekte ve niteliksel tek parti merkezi karşısında 
yönetenlerle yönetilenler arasındaki temsil krizinin derinleşmesine dönük 
işaretler de çoğalmaktadır. Son yıllarda Yunanistan ve İspanya’da ekonomik 
krizin ardından merkez sol ve sağ partilerin benzer kemer sıkma politikaları ve 
çıkış reçeteleriyle faturayı ücretli çalışan, işsiz, emekli kesimlere kesmesiyle 
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birlikte krizin daha da derinleşerek bir temsil krizine dönüşmesi; yönetenlerle 
yönetilenler arasındaki dolayımı sağlayan geleneksel partilerin çöküşü ve 
temsili demokrasi karşısında “gerçek demokrasi” taleplerinin yükselmesi 
de bu otoriterleşmenin ve buna karşı demokrasi tartışmasının bir sınıfsal 
zemininin olduğuna işarettir. 

Gerçek bir demokratikleşme ufku; siyasal-ekonomik karar süreçlerine 
doğrudan, tartışılamaz bir gerçek gibi el koyan otoriter sınıfsal tedbirler 
karşısında; “alternatif var” diyebilmekten ve bu alternatifi aşağıdan, kamu 
yararını öne alan bir bakış temelinde inşa etmekten bağımsız olarak okunamaz. 
Özellikle Akdeniz Havzası’ndaki son yılların deneyimleri de buna işarettir. Bu 
açıdan partilerin ekonomik karar ve yönetim süreçleri sözkonusu olduğunda 
aralarındaki ideolojik-siyasal ayrımların kalkması karşısında “demokrasi” 
ufku ve tahayyülünü geniş halk kesimlerine doğru genişletecek bir tartışmanın 
Türkiye’de de başlaması olası ve zorunlu görünmektedir. 

DİPNOTLAR
1 Söz konusu operasyonlarla ilgili soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 

takipsizlik kararları verildi. Tutuklanan kişiler de takipsizlik kararları 
öncesinde serbest bırakıldı. Ayrıca 25 Aralık Operasyonu ile ilgili olarak 
soruşturmayı hazırlayan savcılar “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini 
ortadan kaldırmaya çalışmakla” suçlandılar ve haklarında işlem başlatıldı. 
Bkz. Hamsici, 2014.

  
2 Petrol fiyatlarının Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) tarafından 

artırılması, sanayinin en önemli girdilerinden biri olduğu için sanayileşmiş 
ülkeler açısından sorun yaratmıştır. Kârların düşmesine neden olan bu durum 
ise kısa süre sonra, OPEC ülkelerinin kazandıkları paraları sanayileşmiş 
ülkelere petro-dolar olarak yatırmaları ile tersine dönmüştür. Bu ülkeler 
bankalarına yatırılan paraları üçüncü dünya ülkelerine borç olarak vermeye 
başlamış, verilen borçlara bağlı yapılan anlaşmalarla da kendi sanayilerine 
yeni imkânlar, pazarlar yaratmanın koşullarını döşemişlerdir. Bu durum 
kısa süre sonra, Güney için bitmeyen yatırımlarla birlikte yükselen borç 
stoklarını ve kaybedilen ulusal kaynakları, sanayileşmiş Kuzey için ise 
kısa süre içinde artan sermaye transferi, yeni pazarları ve daha incelikli bir 
sömürü biçimini getirmiştir.  Ayrıntı için bkz. Ellwood, 2002. 

  
3 Güler, Dünya Bankası’nı yönetişim kavramının “yaratıcısı”, OECD’yi 

“geliştiricisi”, BM’yi ise “incelticisi” olarak ifade etmektedir (Güler, 
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2003: 102-110). Bayramoğlu ise aynı kurumları yönetişim modelinin 
geliştirilmesindeki rollerine göre sırası ile “modelin inşacısı”, “modelin 
teknik inşacısı” ve “modelin meşruiyet kazandıranı” olarak saptamaktadır 
(Bayramoğlu, 2005: 40-76).

  
4 Yönetişim kavramı ilk olarak DB tarafından kullanılmış ve büyük ölçüde 

onun tarafından geliştirilmiş olmakla birlikte kavram, geride bıraktığımız 
40 yılın biçimlendirdiği ve eşzamanlı olarak bu 40 yıla damgasını vuran 
farklı disiplinlerin yatağında, onlardan beslenerek gelişmiştir. Güler’in 
tespiti ile “yaklaşıma en büyük destek ekonomi alanında “kurumcu iktisat 
yaklaşımı” üzerinden gelirken, kamu yönetimi disiplininden gelen destek 
1980’li yılların egemen bakış açısı olan “yeni kamu işletmeciliği” akımı 
üzerinden sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, örgüt bilimi disiplininde 
hiyerarşik Weberyen örgüt kuramlarının yerini alan yatay, esnek, ağ tipi 
örgüt kuramları, governance bakışının beslendiği üçüncü ana kaynağı 
oluşturmuştur. Uluslararası ilişkiler alanı, governance bakışının doğduğu 
küreselleşme döneminde destek alınan dördüncü alan olarak öne çıkmıştır” 
(Güler, 2003: 96).

 
5 Bu anlayış kaynağını, liberalizmin ve bu anlamda neoklasik iktisatın klasik 

devlet-toplum, devlet-piyasa karşıtlığı üzerine oturan anlayışını terk ederek 
onun yerine piyasanın doğal değil toplumsal, bireyci değil kolektivist 
olduğunu belirten kurumcu iktisatın 1990’lı yıllardaki geliştirilmiş hali 
olan ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi için her türlü üretken etkinliğin 
parçalanarak ticarileştirilme, özelleştirme, yargı sisteminin iyi işlemesi 
ve tüm bu süreçlerin sağlıklı yürümesi için de yolsuzlukları engelleyecek 
kadar etkin bir devletin gerekliliğine işaret eden Yeni Kurumcu İktisat’tan 
alır. Ekonomi alanındaki bu anlayış/kavrayış değişimi, devlet/kamu 
yönetimi sürecinde ise Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışı beslemiştir. 90’lı 
yıllarda geliştirilen Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışı siyaset ile yönetimi 
ayıran, yönetimi ise yatay örgütlenme üzerinden süreç, maliyet, müşteri, 
rekabet, odaklı hale getiren, bu anlamda “ülkelerin kamu sektörlerini 
yapısal, örgütsel, personel sistemleri ile dönüştürerek küresel rekabete ve 
küresel eklemlenmeye hazırlayacak bir model olarak yaygınlaştır”an bir 
yönetim modelidir. Ayrıntı için bkz. Demir, 1996; Güzelsarı; 2004.

  
6 Girişimci Devlet (Entrepreneurial Governments): “Amerikalı yazarlar 

Osborne ve Gaebler tarafından kullanılmış ve tanımlanmıştır. Buna 
göre, ‘girişimci devlet’ hizmet sunucuları arasında rekabeti öne çıkaran, 
kurumları performansa göre ölçen, hizmet sunduğu kitleyi müşteri olarak 
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yeniden tanımlamış olan, dikkatini para harcamaya değil para kazanmaya 
yöneltmiş olan, yetkileri desantralize eden, piyasa mekanizmalarını 
bürokratik mekanizmalara yeğ tutan, kamu hizmeti sunmaya değil kamu, 
özel ve gönüllü tüm sektörler için faaliyetleri kolaylaştıran devlettir” 
(Güler, 2003: 100).

  
7 “Adem-i merkezileşmenin en çok vurgulanan yönü kamu hizmetlerinin 

maliyetinin tüketicilerden alınacak ‘katkı payı’  yoluyla ya da özellikle 
altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ve altyapının bakımında, bu 
hizmetlerin tüketicilerin doğrudan ‘işgücü’ olarak katılması yoluyla tahsil 
edilmesidir” (Bayramoğlu, 2002: 91). 

  
8 Yapısal dönüşümleri yapan tüm ulus devletlerin iktidar mekanizmalarını 

yönlendirebilme gücü, muazzam bir güç yoğunlaşması ve merkezileşmesine 
işaret eder.

  
9 7 üyeli Kurul’un üyeleri şu kurumların temsilcilerinden oluşmaktadır: 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanlığı, T. Şeker Fabrikaları 
AŞ.,Pankobirlik S. S. Pancar Ekiciler Kooperatifleri Birliği, Konya Şeker 
Fabrikaları AŞ. Ve Amylum Nişasta Sanayi AŞ (Günaydın, 2002: 16-17).

  
10 Genel olarak 1980 sonrasında bilgisayar teknolojilerinin patlaması, 

ticari engellerin kaldırılması ve çokuluslu şirketlerin politik ve 
ekonomik güçlerinin artmasıyla hız kazanan süreç küreselleşme olarak 
adlandırılmaktadır. Ancak küreselleşme küresel ekonominin bütünleşmesi 
anlamında okunduğunda bu süreç sömürgecilik döneminde, yani 
günümüzden 500 yıl önce başlamıştır. Günümüz küreselleşmesi ise önceki 
aşamalarından teknoloji sayesinde ulaşım ve iletişimin aşırı hızlanması ve 
sermayenin bu sayede üretimi parçalara bölerek dünya yüzeyinde daha 
yaygın bir hale getirmesi gibi kendine özgü yanları ile ayrışmaktadır. 
Ayrıntı için bkz. Ellwood, 2002

  
11 AKP Programı partinin internet sitesinde, başlıklarına göre yüklendiği için 

sayfa numaraları olan bir kitapçık özelliği sergilememektedir. O nedenle 
programdan yapılan alıntılar yalnızca tırnak işareti içinde gösterilecek, 
ayrıca bölüm, madde vs. belirtilmeyeceği gibi alıntının sonuna da kaynak 
bilgisi tekrar tekrar yazılmayacaktır. Dolayısıyla bu bölümde AKP ile 
ilgili tırnak içinde verilen tüm alıntılar programdan olduğu gibi alınmış 
kısımlardır. Yalnızca programda iktidara gelince uygulanacak birer vaat 
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olarak belirtilen, bu nedenle de “-acak, -ecek” ekleri ile belirtilen ifadeler 
buradaki anlatıma ve cümle yapısına uyarlamak için “-arak, -erek” ya da 
“-malı, -meli” ile dönüştürülmüştür.

  
12 Parti programı dış politika ile ilgili olarak şu tespite yer vermektedir: 

“partimiz, dış politikada karar verme ve uygulama sürecinin, sadece 
bürokrasinin katılımıyla yürütülmesinin yetersiz kaldığı görüşündedir. 
Bu tür kararlara parlamentonun ve toplumun çeşitli kesimlerinin katılımı 
sağlanarak Türkiye’nin dış politikadaki etkisi ve gücünün artacağına 
inanmaktadır”.

 
13 AKP programında vatandaşların yönetime katılma faaliyeti olarak 

siyasetin “dürüstlük ve liyakati esas alan bir yapıya kavuşturulması, siyasi 
finansmanın denetlenebilir ve şeffaf olması”, siyaset faaliyetini örgütleyen 
ve “demokrasinin çekirdek kurumlarından olan partilerin kendi içyapılarını 
demokratikleştirmeleri ve şeffaflaştırmaları”, bu çerçevede “partilerin 
teşkilatlanmaları, üyelikleri, aday tespitleri ve mali yapılarının şeffaf 
olması” “sistemin sağlıklı işlemesi açısından zorunludur” ifadelerine yer 
verilmektedir. Bu bağlamda siyasetin yapı taşları olarak partiler de AKP 
Programı’nda şeffaflık ve denetlenebilirlik gibi yönetişimci kavramlar 
üzerinden tanımlanmakta ve demokrasiyle ilişkileri de yine bu kavramlar 
üzerinden kurulmaktadır.

  
14 Sosyal demokrasinin evrimi için bkz. Uçan, 2010.
  
15 Konu ile ilgili olarak bkz. Perinçek, 2008.
  
16 CHP programının 148-149. sayfalarında “piyasaların da hata yapabileceğini 

göz ardı eden ve bir piyasa tutuculuğuna dönüşen neoliberal ideoloji 
risklerin ana tetikleyicisi olmuştur” tespiti ile piyasaların da yanılabileceği, 
dolayısıyla düzenleyici rolü ile devletin bu yanılmaların doğuracağı riskleri 
bertaraf etmesi gerektiği belirtilmektedir. 

  
17 “Fiziki ve sosyal altyapı geliştirilerek özel sektörün üretim faaliyeti 

desteklenecektir. İnsan gücünün donanımın iyileştirilmesine özel önem 
verilecek, enerji, ulaştırma, haberleşme gibi temel üretim girdileri 
bütçe açıklarının kapatılması için “vergilendirilen kaynaklar” olarak 
görülmeyecek, firmalarımızın iç ve dış pazarda rekabet güçlerini ve 
büyümeyi destekleyen faktörler haline getirilecektir” (s. 146). “Arz ve 
talep koşullarının hızla değiştiği günümüzde, bu değişikliğe yönelik bilgiye 
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firmalar tarafından ulaşılması… oldukça güç ve maliyetlidir… Kamu ve 
özel sektör işbirliğiyle, kamu bilgi sistemi oluşturulacak. Bu sistemle, 
firmalara hızlı bilgi akışı sağlanacak” (s. 154-155).

  
18 MHP programları incelenirken aynı içeriğe sahip devlet, ekonomi, 

kamu yönetimi vb. anlayışlarını ortaya koyan ifadeler bir programdan 
alıntılanacak, diğer programda aynı içeriğe sahip kısım yalnız sayfa 
numarası anılarak belirtilecektir. 

  
19 Bu kısımda MHP’nin temel ideolojisini (merkeziyetçi-devletçi anlayış) 

yerle bir eden aşırıcılık ile malül ifade biçimi 2009 programında aynı 
içerikle olmakla birlikte ifade düzeyinde biraz törpülenmiştir: “Devlet-
millet kaynaşmasının yeterli ölçüde tesis edilememe sebeplerinden birisi, 
vatandaşa yönelik idarî işlem ve eylemlerin oluşumunda, işleyişinde 
ve denetiminde halkın katılımının sağlanamamasıdır. Bu nedenle 
vatandaşımıza daha iyi hizmet sunmak için kamu yönetiminde, vatandaşın 
güvenini, memnuniyetini ve sürekli etkinliği esas alan katılımcı, kollayıcı 
ve koordine edici bir ‘Hadim devlet’ anlayışının ve bunlara yönelik 
idarî yapı ve yöntemlerin hâkim kılınmasını, ‘Devlet milleti için vardır’ 
anlayışımızın gereği olarak zorunlu görmekteyiz” (2009: 26).
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