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Yolsuzluklar Üzerine Bazý Gerçekler ve
Yolsuzluklarla Mücadele Yollarý
Coþkun Can Aktan

Rüþvet ve yolsuzluk olaylarýnýn giderek yaygýnlaþtýðý ülkemizde sorunun çözümü için
"tanýdan tedaviye" bir yaklaþýmýn benimsenmesi gerekir. Tedavi için doðru taný (teþhis)
gereklidir. Nitekim, son yollarda siyaset bilimi içerisinde "Siyasal Patoloji" adý verilen
bir yeni araþtýrma alanýnda rüþvet, yolsuzluk ve diðer türde siyasal yozlaþmalarýn ve
kirliliklerin analizi yapýlýyor, teþhislerde bulunuluyor, bunlar ampirik çalýþmalarla test
ediliyor ve bu þekilde çözüm önerileri ortaya konulmaya çalýþýlýyor. Biz de bu yazýmýzda yolsuzluklarýn önlenmesi konusunda "tanýdan tedaviye" görüþ ve önerilerimizi
ortaya koymaya çalýþacaðýz:
1. Rüþvet, yolsuzluk, irtikap, adam kayýrmacýlýk ve saire kirlilikler sadece bugünün
ve ülkemizin sorunu deðildir. Rüþvet ve yolsuzluklarla mücadelenin tarihi çok eskilere
kadar uzanýyor.
2. Toplumsal yapý ve kurumlar deðiþtikçe yeni türde yozlaþmalar ortaya çýkýyor.
Rüþvet, belki de en eski siyasal yozlaþmalardan birisi. Rüþvet ve yolsuzluk, ilkel toplumlarda olduðu kadar modern, hatta postmodern olarak nitelendirilen toplumlarda da
medeniyeti tehdit eden ciddi hastalýklardýr.
3. Sosyo–ekonomik geliþmeye paralel olarak siyasal yozlaþmalarýn yeni türleri ortaya çýkýyor. Bugün rüþvet ve torpil dýþýnda yeni türde yozlaþmalarla yaþýyoruz. Siyasal kayýrmacýlýk, patronaj, rant kollama, suvasyon (gönül yapma), logrolling (oy ticareti), hizmet kayýrmacýlýðý ve saire adlar verilen yeni türde siyasal yozlaþmalar ortaya çýkýyor ve bunlar yaygýnlaþýyor.
4. Rüþvet ve yolsuzluklar ve daha genel bir ifadeyle tüm siyasal yozlaþmalar, sadece ahlaki bir problem deðildir. Bu olaylar ekonomik kalkýnma üzerinde de olumsuz sonuçlar doðuruyor.
5. Siyasal yozlaþmalarýn nedenleri bir deðil, pek çoktur... En baþta rüþvet ve yolsuzluk olaylarýnýn kaynaðýnýn devlet olduðunu belirtmeliyiz. Devlet müdahalesi arttýkça ve siyasal karar alma sürecinin kapsamý geniþledikçe siyasal yozlaþmalar artmaktadýr. Devletin ekonomiye doðrudan ve dolaylý olarak müdahale ettiði ülkelerde yozlaþmalarýn hem türleri hem de boyutlarý geniþlemektedir.
6. Devlet malý ve parasý soygunun kaynaðýdýr. "devletin malý ve parasý, milletin
malý ve parasýdýr" sözü bir yutturmaca ve aldatmacadan baþka bir þey deðildir. Ýnsanlar
kendi sahip olmadýklarý mülkiyeti korumaya daha az çaba ve özen gösterirler. Devletin
parasýný harcayan politikacýlar kendi paralarýný harcarken gösterdikleri titizliði göstermezler. Kamu kaynaklarýndaki israfýn, savurganlýðýn, yolsuzluðun kaynaðý devlet mülkiyetidir. Dolayýsýyla özel mülkiyet düzeni, yani liberal ekonomik düzen, rüþvet ve
yolsuzluklara daha kapalýdýr.
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7. Yolsuzluk ile ekonomik sistem arasýnda yakýn bir iliþki vardýr. Devletçi ülkelerde daha fazla yozlaþma, devlet müdahalesinin daha az olduðu piyasa ekonomilerinde ise göreceli olarak daha az yozlaþma vardýr.
8. Yolsuzluk ile siyasal sistem arasýnda da yakýn iliþki vardýr. Daha demokratik
devletler, otokratik devletlere oranla daha az rüþvet ve yolsuzluk olaylarý ile karþý karþýya kalýrlar. Otokratik ve totaliter rejimlerde devlet yönetiminde açýklýk olmamasý rüþvet ve yolsuzluk olaylarýnýn yeraltýnda yürütülmesini saðlar. Bizdeki gibi "spastik demokrasi"ye sahip olan ülkelerde deðil, gerçekten demokrasinin temel deðerlerini ve ilkelerini benimsemiþ ülkelerde yolsuzluklar daha azdýr. Basýn özgürlüðü, yönetimde
þeffaflýk, bilgi edinme hakký ve özgürlüðü, adil yargýlama, etkin denetim ve saire faktörler demokratik ülkelerde yolsuzluk olaylarýný sýnýrlar.
9. Yolsuzluk ile yoksullýk arasýnda da çok yakýn bir iliþki var. Daha yoksul olan ülkelerde yolsuzluklar daha fazladýr. Zengin ülkelerde ise yolsuzluklar nispeten daha az
düzeydedir. Zenginliðin kaynaðý, piyasa ekonomisi olarak kabul edilirse, buradan hareketle yolsuzluk ile ekonomik sistem arasýndaki iliþki daha iyi kurulabilir. Yani, ekonomik yönden daha özgür olan, dolayýsýyla devlet müdahalesinin az olduðu ülkelerde
yolsuzluklarýn daha az olmasý bir rastlantý deðildir.
10. Rüþvet ve yolsuzluklarý ortadan kaldýrmanýn en iyi ilacý demokrasiyi ve piyasa
ekonomisini geliþtirmeltir. "Liberal demokrasi", bana göre yolsuzluðu ortadan kaldýrmanýn, daha doðrusu önemli ölçüde azaltmanýn temel reçetesidir.
11. Ýyi bir sosyal düzen için oyuncularýn eðitimli ve ahlaklý olmasý kadar, oyunun
kurallarý da önemlidir. Oyunun kurallarý (sistem kalitesi) ve oyuncularýn kalitesi (insan
kalitesi) iyi bir oyun için gereklidir. Biri olmadan diðeri olmaz. Dolayýsýyla, daha temiz bir toplum istiyorsak, sistem ve insan kalitesini artýrmalýyýz. Ünlü sosyolog Emile
Durkheim'ýn kuralsýzlýk/normsuzluk olarak adlandýrdýðý "anomie" toplumsal hastalýklarýn ve kirliliklerin temel nedenidir. Kurallar, insanlarýn davranýþlarýný sýnýrlandýrýr.
12. "Balýk baþtan kokar" sözü son derece doðru ve anlamlýdýr... Dolayýsýyla, dürüst
lider ve yöneticiler temiz bir toplum için son derece önemlidir. Lider ve üst yönetim
kötü ise organizasyon da kötü iþler.
13. Devlette üst yönetimde görev alan kimselerin uzun süre ayný makamý iþgal etmeleri despotizmi ve yozlaþmalarý artýrýr. Bu bakýmdan "görev süresinin sýnýrlandýrýlmasý" çok önemlidir. Devlet makamlarý ve özellikle yöneticilik pozisyonlarý asla ve asla bir kiþi tarafýndan uzun süre iþgal edilmemelidir.
14. Temiz toplum ve temiz siyaset için mutlaka bazý hukuki düzenlemeler önem taþýr. Bunlarý sadece ana baþlýklarý ile saymaya çalýþalým:
• Devlet yönetiminde uyulacak usul ve esaslarýn mutlaka Devlet Ahlaký Yasasý içerisinde düzenlenmesi gerekir.
• Direkt Baþbakan'a baðlý bir Devlet Ahlaký Kurumu'nun oluþturulmasý önem taþýmaktadýr. Ülkemizde hiçbir fonksiyonel iþlerliði olmayan ve Cumhurbaþkaný2nýn istek
ve arzusu dahilinde çalýþan bir anayasal kurum olan devlet Denetleme Kurulu mutlaka
kaldýrýlmalý ve direkt parlamentoya hesap verecek bir devlet Ahlaký Kurumu oluþturulmalýdýr.
• Milletvekillerinin dokunulmazlýklarý onlarý rüþvet ve yolsuzluk olaylarýna karþý
korumaktadýr. Dokunulmazlýklarýn mutlaka kaldýrýlmasý gerekir.
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• Üst düzey kamu görevlilerinin (Baþbakan, Bakan va.) gelir, mal ve mülklerinin idaresi kayyuma býrakýlmalýdýr.
• Mal bildiriminde bulunulmasý ile ilgili esaslar yeniden düzenlenmeli ve bunlarýn
rutin ve göstermelik bir iþ olmaktan çýkarýlmasý ve fonksiyonel iþlerliðe kavuþturulmasý gereklidir.
• Rüþvet ve yolsuzluk suçlarý ile ilgili cezai müeyyideler mutlaka artýrýlmalýdýr.
Bunun için kapsamlý bir hukuk reformu gereklidir. Ülkemizde olduðu gibi adaletin "rezalet"e dönüþtüðü bir ülkede adalet ve yargý hizmetlerinde ciddi yapýsal ve kurumsal
deðiþime ihtiyaç vardýr.
• Teþvik, satýnalma ve ihale mevzuatlarýnýn çok iyi bir þekilde düzenlenmesi ve
þeffaflýk içerisinde uygulanmasý gereklidir.
• Özellikle idari aþamada ortaya çýkan rüþvet ve yolsuzluk olaylarýnýn ortadan kaldýrýlmasý için bürokrasi ve kýrtasiyeciliðe son verilmesi gerekir.
• Rüþvet ve yolsuzluk olaylarýnýn en sýk yaþandýðý kurumlarda sýký denetim ve
kontrollar yapýlmalýdýr.
Sonuç olarak, rüþvet, yolsuzluk ve siyasal yozlaþmalar alýn yazýsý deðildir. Bunlarý
yapan, yaygýnlaþtýran biz insanlarýz. Bunu düzeltecek olan da yine bizleriz. Ciddi, samimi, dürüst ve kararlý olduktan sonra gerekli önlemleri almamýz pekala mümkündür.
Bireyler ve sivil toplum kuruluþlarý olarak eðer bu konuda daha fazla duyarlý olmayý
ve mücadele etme kararlýlýðýný gösterebilirsek rüþvet ve yolsuzluk olaylarýnýn üstesinden gelebiliriz diye düþünüyorum.

