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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

‘Benim Valim...’
“Benim valim” değil “devletin valisi”, “valimi yedirtmem” değil,
“seçimlerin tarafszlğna gölge düşüren valiler derhal görevden
alnmaldr” söylemi, hukuk devletine yaraşr, demokrasiye yaraşr.
“Benim valim” söylemi demokrasilere, hukuk devletine aykrdr; olsa olsa
diktatörlüklerde ve padişahlklarda geçerlidir. Bu sözü sk sk yineleyen
siyasal iktidarn baş Başbakan Erdoğan demokrasinin ve hukuk devletinin
zedelenmemesi için konuya duyarllkla yaklaşmaldr.

Alev COŞKUN

V

aliler, Başbakan’n valisi midirler? ‘Benim Valim’ sözü
mü yoksa ‘Devletin Valisi’,
sözü mü doğrudur?
29 Mart yerel seçimleri için
yaplan tartşmal yardm dağtmlar nedeniyle söylenmiş olan “Benim Valim” ve
“Valimi yedirtmem” sözleri siyasal yaşammzda olumsuz bir biçimde anlacaktr.
Konuyu ksaca özetlememiz ve irdelememiz gerekiyor:
AKP iktidara geldiği yldan beri, Msr’daki “Müslüman Kardeşler” taktiğini
uygulayarak büyük kentlerin çeperlerinde
yaşayan vatandaşlara erzak paketleri dağtmn yoğun bir biçimde başlatt. Bu yaklaşm AKP’li belediyeler eliyle adeta kurumlaştrld. Yoksullara iş bulma, iş yaratma
yerine, onlara her ay makarna, nohut, erzak
paketi dağtm, AKP ile seçmen arasnda
manevi bir bağ yaratyordu.
Bu uygulamaya nişan ve düğünlerde
çeyrek altn dağtm ve devlet eliyle kömür
dağtm eklendi. Başbakan Erdoğan’n
bu konu ile ilgili olarak “Valiler, kamyonun ön koltuğuna oturup kömür dağıtmalıdırlar. Bunu yaparlarsa Türkiye’yi
uçururuz” biçimindeki sözleri akllardan
çkmayacaktr.
Ancak bu yerel seçimlerde hiç görülmemiş bir şey oldu. Erzak paketi ve kömürü
kenara iterek yepyeni bir paketle karşlaşld. Tunceli’de vatandaşa buzdolab, çamaşr makinesi, bulaşk ykama makinesi gibi beyaz eşya ve kanepe-yatak gibi ev eşyalarnn dağtlmas vatandaşa erzak paketi
dağtm yaklaşmnn üzerine tüy dikti.
Beyaz eşya dağtm tüm basndan çok
eleştiri ald. Ancak Tunceli Valisi hiç oral olmad; bu uygulamay sürdürdü. AKP’nin
siyasal iktidar, bakanlar ve Başbakan bu
eleştirilere aldrmadan valinin bu davranşna destek verdi. Sonunda konu Yüksek Seçim Kurulu’na taşnd.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önce bu konuda ihtarda bulundu; yaplan işin 298 Sayılı Seçim Yasas’na aykr olduğunu ve savOrijinal Boyut : 20 * 26 cm

clarn bu konuda harekete geçmesini istedi.
Tunceli İli Cumhuriyet Savcs harekete
geçti, ama Vali Bey bildiğini okumay sürdürdü. Türkiye’de demokratik yaşama girdiğimizden bugüne görülmeyen bu cüretkâr
davranş karşsnda YSK bir karar daha almak zorunda kald ve İçişleri Bakanlğ’na
resmen yaz yazarak vali hakknda suç duyurusunda bulundu.

Seçim yasağı
YSK suç duyurusunda valilerin yaptğ bu
hareketin “Seçim döneminde partilerin
herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları, dağıttırmaları veya bunları üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar
aracılığıyla dağıtılması yasaktır” hükmünü koyan Seçim Yasas’nn 61 ve 63.
maddelerine aykr olduğunu belirtti.
Ancak Başbakan YSK’nin bu kararna
açkça karş çkarak mitinglerde bağrd, çağrd ve “Benim Valim”, “bu hareket devam edecektir, etmelidir” diyerek, yasalara karş siyasal hareketini sürdürmeyi
tercih etti.
Bu durum karşsnda yine 298 Sayılı
Kanunun 174. maddesi gereğince Yargtay Cumhuriyet Başsavclğ harekete geçti. Yargtay Başsavclğ, valinin bu hareketini Seçim Yasas’na aykr bir hareket
olarak değerlendirmektedir. Bilindiği gibi
298 sayl Seçim Yasas “seçim suçu”
kavramn tanmlamştr. Yasann 174 ve
179. maddelerine göre, “seçim suçları her
kim tarafından işlenirse işlensin” o kişiye karş Yargtay Başsavcs’nn harekete
geçme yetkisi ve sorumluluğu vardr.
Tunceli Valisi Mustafa Yaman, tüm bu
yasal hususlar ve ince noktalar kuşkusuz
biliyor. Ama AKP’ye ya da Başbakan’a hoş
görünmek amacyla, seçim zaman partizanlk yapmaktan kendisini alkoyamyor.
Ancak yaptğ bu inanlmas güç hareket ve
Seçim Kanunu’na aykr davranş da YSK
kararyla tescil edilmiş oluyor, tarihe geçmiş oluyor.

Bu olaylar Türk demokrasi tarihine olumsuz hareketler olarak geçecektir. Bundan 2550 yl sonra bugünleri yazacak olan tarihçiler ve siyaset bilimciler, Vali Mustafa Yaman’ ve valiye destek veren Başbakan Başbakan Erdoğan’ seçimlere etki yapmak için
devlet bütçesinden beyaz eşya dağtmak hareketi nedeniyle olumsuz bir biçimde anacaklar ve yarglayacaklardr.
Tunceli Valisi, demokrasi tarihine böylesi
bir olumsuzlukla değil de keşke demokrasinin gelişmesi için yaptğ hareketlerle geçebilseydi.
Konunun en trajik noktas da, Başbakan
Erdoğan’n “benim valim”, “valimi yedirtmem” gibi bilim dş popülist söylemleridir.

Devletin valisi ve demokrasi
Konunun bir de anayasal yönüne bakalm:
Anayasamzn 126. maddesinde, il idaresinin geniş yetkilere dayal olduğu belirtilmiştir. Vali, il idaresinin başdr.
Valiler, hemen hiçbir kamu yöneticisinin
bağl olmadğ bir usulle görevlerine atanrlar. Hemen tüm kamu yöneticileri üçlü
kararnameyle atanrken, valiler İçişleri Bakanlğ’nn teklifi, Bakanlar Kurulu’nun karar ve sonunda Bakanlar Kurulu kararnamesi ile atanrlar.
Vali, özlük işleri bakmndan İçişleri Bakanlğ’na bağl ise de sadece İçişleri Bakanlğ’n değil, tüm bakanlklar temsil eder.
Aslnda vali, hukuken o ilde devleti temsil
eder. Bu nedenle, Başbakan Erdoğan’n
“Benim valim” söylemi hukuken son derece yanlştr. Böylesi bir söylem hukuk devletinde, katlmc çağdaş demokrasilerde görülmez. Vali devletin temsilcisi olarak siyasi
parti lideri Başbakan’n şahsn temsil etmez,
hele seçim zamanlarnda vali tamamen tarafsz olmak zorundadr.
“Benim valim” değil “devletin valisi”,
“valimi yedirtmem” değil, “seçimlerin tarafsızlığına gölge düşüren valiler derhal
görevden alınmalıdır” söylemi, hukuk
devletine yaraşr, demokrasiye yaraşr.
“Benim valim” söylemi demokrasilere,
hukuk devletine aykrdr; olsa olsa diktatörlüklerde ve padişahlklarda geçerlidir. Bu
sözü sk sk yineleyen siyasal iktidarn baş Başbakan Erdoğan demokrasinin ve hukuk devletinin zedelenmemesi için konuya
duyarllkla yaklaşmaldr.
“Benim valim” sözüne karş, devletin de
savcs, yargc ve Yüksek Seçim Kurulu
vardr. Eğer hukuk devleti isek seçim yasaklarna titizlikle uyulmal, seçim yasaklarna karş gelen kim olursa olsun cezalandrlmaldr.

