
Değerl� Mülk�yel�ler, çok kıymetl� katılımcılar ve Mülk�ye dostları,

Hep�n�z� Mülk�yel�ler B�rl�ğ� adına saygıyla selamlıyorum.

Cov�d 19 salgını kapsamında temaslı olmam neden�yle aranızda olamadığım �ç�n s�zlerden özür d�l�yorum. S�zler�n de

sorumlu ve duyarlı davranışlarınızla etk�nl�ğ�m�z�n sağlıklı koşullarda geçeceğ�ne �nanıyorum.

Kıymetl� hocalarım,  Sevg�l� dostlar,

Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde yaşadığımız sorunların ve bugün burada yürüteceğ�m�z tartışmaların

temel�nde, b�rb�rler�nden farklılaşan yanları olsa da benzer b�r yönet�m aklının bulunduğunu b�l�yoruz.

Çeş�tl� coğrafyalarda ve farklı zaman d�l�mler�nde yönet�lenler adına alınan kararlar, muhatapları yok sayılarak

üret�len ve dayatılan “çözümler” kısacası g�derek büyüyen b�r tems�l kr�z�, her yerde karşımıza çıkıyor.

Ancak söz konusu tems�l kr�z�, ülkem�zde b�r rej�m değ�ş�kl�ğ�yle “taçlandırılarak” karşımıza yerl� ve m�ll� n�tel�ğ�yle

övünülen b�r yönet�m kr�z�n� çıkarmıştır.

Parlamentonun etk�s�zleşt�r�ld�ğ�, güçler ayrılığının yok ed�ld�ğ�, hukukun üstünlüğü �lkes�n�n yer�ne güçlünün hukukunun

geç�r�ld�ğ� ve devlet�n tüm kademeler�nde s�yas� �kt�dara sadakatle �taat �lkes�n�n temel alındığı b�r döneme tanıklık

ed�yoruz.

Bu gerçeğ�n karşısında, ülkem�zde maruz kaldığımız kr�z� tanımlamak ve çözüm yollarını aramak, talepler�n

toplumsallaşması �ç�n çaba �çer�s�nde olmak ve n�hayet demokras�den, la�kl�kten, eş�tl�kten, özgürlükten ve barıştan

yana b�r pol�t�kada ısrarcı olmak potans�yel suç olarak görülüyor.

Bu s�yasal atmosfer göz önünde bulundurulduğunda, s�yas� �kt�dara tal�p olan her part�n�n ya da part�ler �tt�fakının

topluma hedef�, amacı, süres�, �lkeler� ve yöntem� bel�rl� b�r program sunması gerekt�ğ� ortadadır.

Söz konusu programların en temel hedef�, farklılıklarımızla b�rl�kte eş�tçe, özgürce ve barış �çer�s�nde

yaşayab�leceğ�m�z, �nsan haklarını, kadın haklarını, çocuk haklarını, mültec� haklarını ve hayvan haklarını gel�şt�rmey�

�lke ed�nen, la�kl�ğe, kamu yararına ve hukukun üstünlüğüne r�ayet eden kısacası güçlü b�r demokras� �nşası olmalıdır.

Unutulmamalıdır k� demokras�, tüm n�tel�kler�n�n yanı sıra hayatın her alanında egemen kılınması gereken b�r kültürü

de �fade etmekted�r. Dolayısıyla l�yakats�zl�ğ� paçalarından akan, s�yas� tal�matla �ş yapmayı alışkanlık ed�nen, hukuka

aykırı �şlem ve eylemlere �mza atmakta tereddüt etmeyen bürokratlar, savcılar, hak�mler, kamu görevl�ler�n�n varlığı

karşımızdayken, tartışma çerçevem�z� sadece parlamenter s�stemle daraltmak, güçlü b�r demokras� �ht�yacına gereken

yanıtı vermem�z� sağlamayacaktı.

Bu nedenle Mülk�yel�ler B�rl�ğ� olarak, taşıdığımız sorumluluğun b�l�nc�yle, demokras�ye geç�şte öneml� b�r adım olan

parlamenter s�stem�, bu geç�şte bürokras�n�n ve yargının rolünü ve geç�ş sürec� adalet�n�n nasıl tes�s ed�leceğ�n�

konuklarımızla ve s�zlerle tartışmak �sted�k.

Umuyoruz k� bu tartışmanın etk�s� bu salonun dışına taşar ve �ht�yacımız olan, hak ett�ğ�m�z b�r yaşamın �nşasına katkı

sunar.

Tekrar s�zler� selamlıyor, ver�ml� geçeceğ�ne em�n olduğum konferansımıza hoş geld�n�z d�yorum.

Saygılarımla,

İlker Akcasoy


