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Toplumcu Düşünce Enstitüsü 15 Nisan 2022 tarihinde ODTÜ Vakfı Ulus Tesisleri-İstanbul'da 

"Kamuculuk ve Geleceğe Dönüş" başlıklı bir Yuvarlak Masa toplantısı düzenlemiştir.  

Akademi, bürokrasi, iş çevreleri ve siyaset alanlardan toplantıya katılanların genel olarak 

gündeme getirdikleri düşünce ve yorumları özet olarak aşağıda sunulmuştur.   

 

Toplantı akışı iki aşamada düzenlenmiş olup, ilk aşamada konunun kavramsal olarak tanımı, 

kapsamı, nitelikleri değerlendirilmiş; ikinci bölümde ise kamucu olarak nitelenen politikaların 

yanlızca ekonomi alanından değil, toplumsal yaşamın tüm alanlarındaki olası uygulama 

modelleri, uygulamalara esas olacak ilkeleri ve bu modellere ilişkin örnek uygulamalar ele 

alınmıştır. 

 

- Kamucu Politikalar: Kavramsal Yaklaşım 

 

Toplantının genel olarak çıkış noktası, kamusal politikalara sık sık atıflarda 

bulunulmasına rağmen, kamuculuk ve kamusal yöntem ve içerik başlıkları konusunda 

tam bir netlik olmayışı, bu konularda hem kamuoyuunda hem de politika yapıcılar 

düzeyinde ciddi bir kavram bulanıklığı yaşanıyor olmasıdır.  Ekonomi alanı başta olmak 

üzere, toplumsal yaşamın her alanında "kamucu politikalar" söz konusu olduğunda, hala bu 

politikaların uygulama alanı, uygulayıcılarının kim olduğu, yararlananların kim olduğu, hangi 

kaynak ve imkanların "kamu" olarak atıf yapılan hangi toplum kesimlerinin kullanımına, 

hangi nedenlerle tahsis edildiği konusunda kavramsal bir mutabakat yoktur.  Bunun da 

ötesinde "kamusal" bir denetim ve değerlendirme söz konusu olduğunda, bu uygulamaların 

alan ve yöntemler de açıklık gerektiren önemli bir konudur.  Dolayısıyla Yuvarlak Masa 

toplantısı, bu kavramsal netliğin sağlanmasında bir ilk adım olarak görülmeli, bu konuya 

ilişkin arayış ve çalışmaların bir süreç içinde ele alınarak sürdürülmesi uygun olacaktır. 

 

Bugün Kamucu Politikalar gündeme gelirken bu sürecin 20 YY'ın Sonu kitabında John 

Lukacs'ın "kısa yüzyıl" olarak niteliği dönemde yaşanılan gelişmeleri bakmakta yarar 

vardır.  Lukas'ın 1914 başlayıp 1989’da sona erdiğini söylediği 20.YY'da insanlık tarihi 

açısından çok önemli gelişmeler yaşanmıştır.  
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Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu yy’da bir diğer önemli bir gelişme de, insanlığın 

en önemli buluşlarından biri olan "Refah Devletinin" bulunmasıdır. 1929 Büyük Buhranı 

sonrası Keynesyen politikaların hakim olması, Refah Devletinin oluşumu ve gelişiminin 

önünü açmış, Sosyal Devlet, Ulus Devleti de güçlendirmiştir.   

 

Dünya 1970'li yılların sonlarına gelindiğinde "Liberal Devlet"i keşfetmiştir.  Zaman 

içinde Thacher & Reagan’ın seçimleri kazanmasıyla sonuçlanan siyasal gelişmeler sürecinde 

1979'dan başlayarak Sosyal Devlet sorgulanmaya başlanmış, Piyasacılık ve Küçültülen Devlet 

söylemleri yaygınlaşmıştır.  1980’lerde Dünya: 

 

1- Refah Devleti mutabakatının sona erişini, 

2- İklim değişikliğini, 

3- Endüstri 4.0’ı, ve, 

4- Ekonomik krizleri 

 

konuşmaya başlamıştır.  1970'lerde yaşanılan yüksek enflasyon dönemi, 1980'ler itibarı ile 

yerini devlet, özel sektör ve hane halkı borçlarının arttığı bir döneme bırakmıştır. Büyümede 

adaletsizlik ve bunun sonucu ortaya çıkan fakirleşme karşısında "Liberal Devlet" modelinin 

de kısa zamanda geçerliliğini yitirdiği görülmüştür. 

 

Bu durumda bir 3. aşamaya gelinmiş ve "Borç Devleti Modeli" ortaya çıkmıştır.  Bu 

dönemde dünya ekonomileri büyük ölçüde finansallaşmış, neo-liberal yaklaşımlar hakim 

politika uygulamaları konumuna gelmiştir.  Bu politikalar yolu ile borçların yapılandırılması 

ve konsolidasyonu hedeflenmiştir.  Ancak neo-liberal düzene dayalı Borç Devleti Modeli'nin 

de sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamaktan uzak olduğu görülmüş, toplum bir 

"Prekarya Toplumu"na dönüşmeye başlamıştır.  Neo-liberal politikalarda “işsizlik” arızi 

olmaktan çıkıp süreklilik arz eder hale gelmiş, kronikleşmiş, kitlesellik kazanmıştır. 

 

1988 Washington Mutabakatı neo-liberal politikaların anayasası olmuş, bu politikalar 

1990’lı ve 2000’li yıllardaki vergi uygulamalarının temelini oluşturmuştur.  Kurumsal 

gelirler üzerindeki vergilerdeki indirimler KDV ve benzeri dolaylı vergilerdeki artışlarla 

karşılanmaya başlanmış ve topluma derin bir vergi adaletsizliği dayatılmıştır.   

 

Neo-liberal politikaları uygulayan Türkiye’de kar payları üzerindeki vergi yükü 

indirilmiş; ancak son yıllarda özellikle pandemiyle birlikte Türkiye’de “vergi 

indirimlerinin” de sonuna gelinmiştir.  Türkiye’nin vergi yükü 2000’de % 19.6 

düzeyindeyken, bu oran 2020’de % 16.4’e gerilemiştir.  Daha az vergi bir yandan daha az 

kamu yatırımı anlamına gelirken, diğer yandan da daha çok borçlanmayı zorunlu hale 

getirmiştir.   

 

 

 



3 
 

 

 

Bugün dünyamız yeni risklerle tanışmış bulunmaktadır.  Nükleer Kazalar, Tsunamiler, 

Bölgesel Çatışmalar, Göçler ve en nihayet Pandemi gibi sınır tanımayan yıkıcı 

gelişmeler.  Bütün bu gelişmeler karşısında klasik "korunma" teknikleri, "sigorta 

mekanizmaları" yetersiz kalmakta, zamanında, yerinde ve etkin çözümler üretmekte 

geri kalmaktadır, yetersiz kalmaktadır.  Bu durumda yeni bir "Sosyal Dayanışma 

Modeli"  geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.   

 

Yeni vergi politikalarından başlayarak, bazı kökten politika dönüşümlerinin 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır.  Kamucu Politikaların gerek içerik, gerek yöntemler 

açısından bu bağlamda ele alınması, model ve kapsam olarak "dayanışmacı," 

"katılımcı" ve "yaygın/geniş tabanlı" yaklaşımlar olarak kavramsallaştırılması 

gerekmektedir.   

 

Bugün çözüm bekleyen en önemli sorun devletin "harcama politikalarıdır."  Sosyal 

problemler gelecek bütçeleri çok daha zorlayacaktır.  Sistemin yardımlarla sürdürülmesi 

mümkün olmaktan çıkmaktadır.  Mevcut sosyal sorunların ağırlığı ve sorunların artış hızı 

nedeniyle devlet politika yapamaz/uygulayamaz olmuştur.  Temel Yurttaşlık Geliri, Aile 

Sigortası gibi, sosyal politikaların bir bütünlük içinde alınmasını öngören uygulamalar artık 

acil ihtiyaç haline gelmiştir.   

 

Bu bağlamda devlet yeniden temel görevlerine dönüp; a) tutarlı ve rasyonal para ve maliye 

politikaları oluşturmalı ve içselleştirmeli; b) sanayileşmeye uygun nispi fiyat yapısı 

oluşturulmalı; c) sanayideki mikro yatırımcıların finansal sorunları ve genel yatırım 

finansmanı sorunlarını çözmelidir. 

 

Bu durumda Kamuculuk nedir? Devletçilik olarak belirtilen kavramdan farkı nedir?  

En sade ifadesi ile Devletçilik tekil ve monoblok bir yapıdır, kamuculuk ise 

çoğulculuktur.  Günümüzde gündemi oluşturan sanayileşme ve büyüme hedeflerini bir 

kenara koyulmalı, "yerindenlik" ve "yerelleşme" öne çıkarılmalı, "topluluk temelli dayanışma 

ekonomisi" modeli öne çıkartılmalıdır.  Bu yaklaşım Piyasanın ötesine geçen bir kamuculuk 

yaklaşımının en temel dayanağıdır.   

 

Yeni dönemde kamusal hizmet, yerel yönetimler, kooperatifçilik, müşterekler gibi 

modeller öne çıkmalıdır.  Kamu ile özel sektör arasındaki çizgi yeniden çizilmeli, 

belirlenmelidir.  Planlama Ajansı modeli üzerinden yeni bir yapı oluşturulmalı, bu yapı  

planlamada yeni bir kurum/süreç tasarımına dayanmalıdır.  Bir noktada da, bu yapı gerçek bir  

kamusal kalkınma bankası formatında geliştirilmelidir.  Buna ek olarak ve dünyadaki 

gelişmelerin de doğrultusunda olmak üzere, "rekabetçi ölçekte" büyüklüğe sahip firmaların 

oluşturulması, kamusal katılımla seçilmiş sektörlerde firmaların konsolidasyonu sağlanarak 

dünya pazarlarında faaliyet gösterecek kapasitelere ulaşılması gereklidir. 
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Bu noktada Devlet, Kamu ve Özel sektör ayrımı bir kere daha karşımıza çıkmakta, 

Mülkiyet konusunun içerik ve model olarak tanımlanması büyük önem kazanmaktadır.  

Devlet Mülkiyeti nedir? Kamu Mülkiyeti nedir? Özel Mülkiyet nedir? Bu üç tip mülkiyet 

birbirlerinden nerede ayrışmakta, nerede bitişmekte, nerede geçişmektedir? Bu konuda 

öncelikle kavramsal olarak varılacak bir mutabakat, daha sonra politika geliştirilmesi 

aşamasında açıklık ve etkinlik sağlanmasını mümkün kılacaktır. 

 

Kavramsal düzeyde sergilenecek bu duruş, Kamuculuk konusundaki mevcut mahcup ve 

utangaç tavrı da ortadan kaldıracaktır.   Kamuculuk merkeziyetçilik ve devletçilik olarak 

değil planlamacı bir yaklaşım olarak ele alınmalıdır.   Üstelik planlama kapitalist ekonomi 

yaklaşımı dışında bir kavram da değildir.  Türkiye’de yeni dönemde bir Planlama Teşkilatı 

olacak mı, olmayacak mı diye bir soru yoktur.  Türkiye'de yeni bir birikim ve bölüşüm modeli 

kaçınılmaz olacaktır; bu model de planlı dönemlerde uygulanacak kamucu politikalara 

dayanacaktır. 

 

Bu süreçte en etkili desteğin yine teknoloji kaynaklı olabileceği görülmektedir.  Bir örnek 

vermek gerekirse, soğuk füsyon alanındaki gelişmeleri izlemek yararlı olacaktır.  Enerji 

üretiminde soğuk füzyon teknolojileri umut verici bir şekilde geliştiği görülmektedir.  Çin’de 

yakın zamanda yapılan bir denemede soğuk füzyonla açığa çıkan enerji 17 dakika süre ile 

kontrol edilip depolanabilmiştir.  Bu gelişmenin anlamı doğaya sıfır zararlı füzyon teknoloji 

ile füzyonla açığa çıkan muazzam enerjinin “kontrol” edilebilmesidir.  Soğuk Füzyonla enerji 

üretildiğinde Enerji Piyasası bitecek; enerji kamunun havadaki oksijen gibi herkese dilediği 

kadarını bedava sağladığı bir ürün olacaktır.  

 

Kamucu politikaların kavramsal olarak tanımı yapılırken göz önünde tutulacak bir 

konu da; eğitim, sağlık ve güvenliğin özelleştirildiği, emeğin ve toprağın metalaştırıldığı 

bir dönemden geçildiği ve bu akış içinde 20. YY sonunda yapılmış olan özelleştirmelerle 

aynı zamanda "devletsizleşen" bir toplumun oluşmaya başladığı gerçeğidir.   Bu süreçte 

Kamuculuğu tanımlarken, Kamuculuğu salt Müşterek kavramı ile özdeşleştirmemeli, bu iki 

kavram arasındaki farklılık da açıklığa kavuşturulmalıdır.  Kamucu politikalar alanı 

belirlenirken, konu yalnızca gelir dağılımı adaletsizliği ile sınırlı olarak değerlendirilmemeli, 

servet adaletsizliği boyutu (Piketti) da iyi anlaşılmalı; savaşların servet eşitsizliği üzerinde 

yaptığı düzeltici etki konusu daha yakından ve dikkatle değerlendirilmelidir.  

 

Bu açıdan bakıldığında son dönemlerde İnsan Hakları ile Yurttaş Hakları konularının 

birbirleri ile çatışan iki farklı politika alanı olarak ortaya çıktığı gözlemlenmektedir.  

Toplumsal yaşamdaki hızlı metalaşmanın toplumları götürdüğü son Faşizmdir.  Tam da 

buradan hareketle Kamucu paradigmanın geliştirilmesi yaşamsal önem kazanmaktadır.  Bu 

paradigmanın yaşama geçirilememiş olduğu günümüzde, konuya ilişkin kavramsal netlik 

arayışları bir o kadar önem kazanmaktadır.  
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- Kamucu Politikalar: Uygulama Modelleri, Öneriler 

 

Kamuculuk kavramının bir utangaçlık/mahcubiyet tavrı içinde ele alınması dönemi 

geride bırakılmalıdır.  Bu nasıl mümkün olacaktır?  Bu ancak konunun yaşamın içindeki 

örneklerinin doğru ve net olarak tanımlanması ve doğru kavramlarla değerlendirilmesi ile 

mümkün olacak, genel kabul gören bir zemine oturacaktır.  Bunun için de geçmişe ait 

referanslar terk edilerek, konunun yeni bir söylemle, geleceğin referansları ile ele alınması 

gereklidir.   

 

Bu bağlamda ihtiyaç duyulan anlatım ve anlayış etkinliği, konunun "Mülkiyet Konusu" 

üzerinden olarak değerlendirilmesi ise sağlanabilir.  Mülkiyet kıstası, bu açıdan en net, 

ölçülebilir ve kolay anlatılabilir aracıdır.  Örneğin, (özelleştirme uygulamalarına halen 

girmemiş olanlar kadarı ile) KİT’lerin mülkiyeti kime aittir? BOTAŞ halkın mülkiyetinde 

midir? Telekom mevcut statüsü ile kime aittir?  Varlıkların Devletin mülkiyetinde olması ile, 

bu varlıkların kamunun, halkın mülkiyetinde olmaları aynı kategoride değerlendirilebilir mi?   

 

Mülkiyet Hakkı, aynı zamanda bu hakka sahip olan kamu tüzel kişilerinin bu hak 

üzerindeki tasarruf alanı ve yetkilerini belirlemektedir.  Örneğin, Devlet kamusal alan 

olan ancak mülkiyetinde olmayan kıyıları belli dönemler itibarı ile kullanıma tahsis edebilir 

ancak bu varlıklar üzerinde "satış" tasarrufunda bulunamaz.  Öte yandan, Devlet kendi 

mülkiyetinde olan bir ticari işletme veya taşınmaz üzerinde "satış" hakkına sahiptir ve 

tanımlanmış kurallar içinde bu hakkını kullanma serbestisine sahiptir.  Aynı şekilde ülkenin 

orman varlıkları, meralar, yeraltı maden alanları, su kaynakları gibi varlıkların kamusal 

mülkiyet olarak konumunun devlet mülkiyeti veya özel mülkiyetle olan farklılıkları çok 

açıktır. 

 

Bu açıdan değerlendirildiğinde devletin kamu adına bir hakkı kullanması ile kendi 

mülkiyet hakkından doğan bir yetkiyi kullanması devlet açısından farklı görev, yetki ve 

sorumluklar doğurmaktadır.  Bu ise farklı uygulama modelleri, kullanım modelleri, 

paylaşım modelleri ve en önemlisi, denetim modellerinin devreye girmesi anlamına 

gelmektedir.  Sistem açısından Demokrasi, Yurttaşlar açısından Hesap Sorulabilirlik 

açılarından bakıldığında, Mülkiyet kıstası üzerinden oluşan sistemin ne kadar kritik bir önemi 

ifade ettiği bir kere daha görülecektir. 

 

Kamucu politikalara en çarpıcı örneklerin geliştirildiği alanların yerel yönetimler alanı 

olduğu görülmektedir.  Bir vak'a değerlendirmesi olarak ele alınan İstanbul-Avcılar 

uygulamalarında kamuculuk anlayışının öncelikle belli bir hareket çerçevesi içinde 

geliştirildiği belirtilmiştir.  Bu çerçeve 4 ana ilkeden oluşan "Gerçek Sorunlara Gerçek 

Çözümler" başlığı altında yaşama geçirilmektedir.  Günümüzde Ekolojinin çok önemli olduğu 

vurgulanmakta ancak siyasetçilerin konuya "bunu siyasi mesele etmeyelim” yaklaşımı içinde 

oldukları görülmektedir.  Oysa yaşamın kendisini oluşturan bu konularla ilgili uygulamalar 

tam da siyasetin özünü oluşturmaktadır.   
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Siyasetin gerçek meselelerden uzaklaştığı bu dönemde, Avcılar Örneği'ni oluşturan 

temel ilkeler, ana konular şöyle sıralanmaktadır; 

 

a-Gelir adaleti; Temelde güvenliğin ve dayanıklı bir kentsel yapının gelir adaleti ile ilgili 

olduğunun kabulü; bun anlayış ile, yerel yönetim tarafından yapılan yeni yatırımların mevcut 

gelir adaletsizliğini körükleyen değil, düzelten bir yaklaşımla ele alınması; kaynak 

tahsislerinin öncelikle bu hizmet ve yatırımlara ihtiyacı olan bölgelere yönlendirilmesi; 

ticarete, alım satıma yönelik yatırımlara girilmemesi 

b-Çevre ve Ekoloji; Çevre ve Ekolojinin yaşamın doğal akışının dışında, ayrı bir varlık 

olarak korunası bir olgu değil, yaşamın organik bir boyutu olduğunu ve toplumsal gönencin 

ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışı; bu anlayışla konuya sistematik bir önem verilmesi, 

örneğin yerel yönetim organizasyonu içinde Çevre Koruma Müdürlüğü kurulması, kentsel 

dönüşüm uygulamalarında yıkılacak binalarda önce asbest temelli malzemelerin sökülmesi, 

yapılarda öncelikle geri dönüşümlü malzeme kullanımlarının öngörülmesi gibi uygulamalara 

kent genelinde kurumsallık kazandırılması, vb. 

c- İlerlemecilik/İlericilik; Yerel yönetimin her alandaki faaliyetlerinde yeni teknolojilerin ve 

bu teknolojilere dayalı model ve uygulamaların öne çıkartılması, örneğin açtığımız Bağımlılık 

Merkezinde teknolojiden şikayet eden ebeveynleri teknoloji konusunda eğitimlerinin 

sağlanarak, teknoloji-dostu ve teknolojiyi yurttaşların faydasına kullanma farkındalığına 

erişmiş bir kentli kimliğinin geliştirilmesi 

d- Evrensel yaklaşım; Kentte yaşayan tüm insanların cinsiyet, etnik ve inanç kökeni ve 

ulusal kimlik gözetmeksizin kentin yaşamına olabildiğince katılımlarına yönelik, kucaklayıcı, 

kaynaştırıcı, dayanışmacı ve en nihayetinde kent yaşamının uyum ve barış ortamı içinde 

gelişimini besleyen girişim ve uygulamalar gerçekleştirilmesi 

  

Yukarıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin her aşamada yerel yönetimde 

kamucu yaklaşımın ayrılmaz bir parçası olarak katılımcı süreçlere dayalı bir 

"planlama" sonucu alana indirildiği ve çalışmaların hazırlanan Eylem Planları 

doğrultusunda yürütüldüğü vurgulanmıştır.  Bu çerçevede örnek olarak, II. Kentsel 

Dönüşüm Eylem Planı yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.  Yine benimsenen "bütüncül 

yaklaşım" içinde Dayanıklılık Eylem Planları hazırlanmış, Sosyal, Kültürel gelişmeler ve 

Pandemi gibi konularda şoklara karşı kentin yönetiminin Dayanıklılık Planları devreye 

alınmış, bu eylem planları ile sorumlulukların Belediye bünyesindeki birim ve müdürlükler 

düzeyinde yaygınlaştırılması ve izlenmesi sağlanmıştır. 

 

Son bir örnek olarak İklim Eylem Planı yapılmış; emisyonların 2029 yılına kadar % 40 

azaltılması hedeflenmiş ve bu konuda 3 Yıllık sürede hedefe ciddi yol alınmıştır.  Geri 

dönüşüm, toprak üretimi ve kaynakta ayrıştırma uygulamaları ile emisyon ve çöp 

üretimi azaltılmaya başlanmıştır.  Bütün bu uygulamalada çıkış noktası olarak 

"Mülkiyette herkesin payı var" anlayışına dayalı bir kamucu yaklaşımın esas alındığı 

belirtilmiştir.    
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Kamucu politikalarda uygulama modelleri ve öneriler düşünülürken gerçekçi 

yaklaşımların önemi vurgulanmış; iktisat literatüründe tartışılan anlamda bir "ani 

duruş" seçeneğinin sorunların çözümünde gerçek bir seçenek olmamakla birlikte, eğer 

gerekli önlemler alınmazsa, küresel olarak gelinmiş olan "ani duruş" kavşağında 

gerçekten de ani bir buhranla karşılaşılmasının kaçınılmaz olacağına işaret edilmiştir.   

 

Bu bağlamda 5 yıllık perspektifte seçilmiş alanlarda sektörel yeniden yapılanma 

süreçleri kamucu politikalarıın temelini oluşturmaktadır.  Enerji, inşaat ve gayrimenkul 

sektörleri bu alanların başında gelmektedir.  Örnek olarak ayrıca; 

- Varlık Fonundaki şirketlerin geleceği ile ilgili  ciddi bir planlamaya gidilmesi, 

- Telekom alanındaki şirketleri birleştirilmeleri,  

- Savunma Sanayii şirketlerinin tümden veya büyük ölçüde kamu iştiraki 

niteliğinde kuruluşlara dönüştürülmeleri, 

- Özelleştirme politikalarının ve buna dayalı stratejilerin yeni yaklaşımlar içinde 

yeniden tanımlanması, 

- Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, yaşlı bakımı gibi alanların kamusal alan olarak 

tanımlanması ve bu niteliği ile geliştirilmeleri,  

- Mülkiyette planlamaya gidilmesi, verimsiz, rekabetçi ortamı bozan, kaynak 

israfı ve katma değer yaratmaktan uzak girişimlere “kamusal müdahale” 

pratiğinin kurumsallaştırılması, 

- Krediye dayalı kaynakların yanlış ve "ahlaki riske maruz" kullanımları 

durumunda ilgili şirketlerin birleşmeler yolu ile islahı, 

- Demir-çelik, petrol ve kimya şirketlerinde birleşmelerle daha büyük ölçekli 

şirket yapılarına kavuşturulmalarının sağlanması,  

- Şirket Yönetim Kurullarında sendika ve çevre temsilcileri gibi paydaşların 

temsillerinin sağlanması,  

- Gayrimenkul rantlarına dayalı faaliyetlerin servet vergisi dahil olmak üzere 

alınacak önlemlerle toplumdaki sosyal dengelerin korunmasının sağlanması, 

- Sosyal Güvenlik kurumunun sağlıklı ve güvenilir kaynak akışlarına dayalı 

dengelere kavuşturulması için gerekli mali ve idari desteklerin sağlanması 

 

gibi bir dizi önlem ve girişimlerin değerlendirilmesi ve yaşama geçirilmesi için gereken 

adımların atılmasının önemli olduğu belirtilmiştir. 

 

Tartışmaların bu aşamasında 2 önemli noktaya vurgu yapılmıştır.  Bir; burada ifade 

edilen kamuculuk düşüncesi ve kamucu yaklaşımlarla ilgili öneri ve düşüncelerin 

yaşama geçirilmesinin ilk ve olmazsa olmaz koşulu, bu yaklaşımları hayata geçirecek 

olan "Kamusal İnsanın" varlığıdır.  Kamusal politikaları yönetecek olan, değişimi 

sağlayacak ve bu doğrultuda gelişimi gözetecek ve sürdürecek olan en temel öge kamusal 

insan niteliğindeki kadrolar ve bu anayışı benimseyen ve en geniş anlamda sahiplenen toplum 

kesimleri olacaktır.  Bu düşünce sahibi yurttaşların toplumdaki yerlerini almaları uzun, zorlu 

ve meşakkatli bir süreçtir.  Örgütlü toplumun, sendikaların, derneklerin ve diğer ilgili tüm 

sivil toplum kesimlerinin bu hazırlık ve destek sürecinde yer almaları ve katkıda bulunmaları 

en temel bir gerekliliktir. 
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İki; bu süreçleri başlatmakta ve yürütmekte "yönetim erki"nin alınması beklenecek 

midir?  Sonuç itibarı ile burada ifadesini bulan süreç bazı icrai kararların ve tercihlerin 

gerçekleştirilmesine yönelik yetki ve yaptırım gücü gerektirmektedir.  Bu gücün 

merkezinin değişimi beklenecek midir?  Yoksa, ilgili süreçlerin belirlenecek olan ortak siyasi 

hareket planları dahilinde başlatılması ve aşama aşama hayata geçirilmesi seçeneği geçerli ve 

gerçekçi bir yaklaşım oluşturabilir mi? 

 

SONUÇ: 

 

Yuvarlak Masa çalışmasının son aşamasında, konunun bütün zorluğuna karşın, bu 

aşamada nitelikli bir tartışma ile ele alınmış olduğu yönünde bir tespit yapılmış; kamu 

olgusu ve kamucu kavramların ve yeni dönem politikaların ayrıntılarının tartışılması 

amacı ile bu toplantı benzeri çalışmaların sürdürülmesinin önem ve gereği 

vurgulanmıştır. Liberal demokrasinin krize sürüklendiği bir dönemde, bu tartışmaların 

sürdürülmesinin dünyaya sol/sosyal demokrat bir iddia ile bakan toplum kesimleri ve 

özellikle siyasetçiler açısında bir zorunluluk olduğunun çok açık olduğu belirtilmiştir.   

 


