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Başkanlık Sistemleri Türk
Demokrasisine Zarar Verir mi?

ALPER YILDIZ*
8 Ağustos 2014, Cuma

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, adayların gölgesinde önemli bir
konu tartışılıyor: Türkiye yoluna parlamenter sistemle mi devam etmeli,
yoksa başkanlık sistemine mi geçmeli? Başbakan Erdoğan gönlünün
başkanlık sisteminden yana olduğunu açıkça ifade ediyor.

Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), bu konuyu referanduma
götürmek için gereken sandalye sayısına bile sahip değil. Bu nedenle
Tayyip Erdoğan devamlı ‘aktif’ bir cumhurbaşkanı olacağını ifade
ederek yarı başkanlığa benzer bir fiilî başkanlık sistemi kurma
çabasında olduğunu hatırlatıyor.

Karşıtları ise başkanlık sisteminin Türk siyasetine uymayacağını ve
ortaya çıkacak karma sistemin Türk demokrasisine zarar vereceğini
iddia ediyorlar. Sorulması gereken temel soru şudur: Başkanlık sistemi
veya ‘aktif cumhurbaşkanlığı sistemi’ gerçekten demokrasiye zarar
verir mi? Akademik literatürde, Juan Linz başta olmak üzere bazı
akademisyenler, başkanlık sisteminin demokrasi için zararlı olduğunu
iddia ediyor. Öncelikle bu yazarların iddialarından birkaçını kısaca
masaya yatırıp ardından Erdoğan’ın aklında yatan yönetim biçiminin
Türkiye şartlarında nasıl bir etki yapacağını inceleyelim.

Başkanlık sistemlerinde yürütme, yani başkan, meclisten ayrı seçilir.
Devlet başkanı 2 turlu seçim, fakat meclis tek seçimle belirlenirse
seçilen başkanın partisi mecliste çoğunlukta olmayabilir. Bu durumda
milleti kim temsil eder? Bu çift başlılık durumunda cumhurbaşkanı ve
meclis, ‘milli irade’yi sadece kendilerinin temsil ettiğini iddia ederlerse
ülkeyi bir çatışma ortamına sürükleyebilirler. Bu şartlar altında ‘istikrar’
getirmesi gereken sistem daha tıkanık siyaset üretebilir. Aynı zamanda,
başkanlık sistemlerinde partiden ziyade tek adaya oy verilir. ‘Tek adam’
olarak seçilen adaylar, kendisini partiden üstün görmeye meyilli olabilir.
“Halkı bir tek ben temsil ediyorum” duygusu da kamuoyunun
eleştirilerine veya partiden gelen seslere daha sağır ederek ülkeyi
diktatörce bir yapıya doğru kaydırabilir. Son olarak, başkanlık seçimini
kazanan aday tek başına iktidar olacağından muhalefette kalan
partilerin hassasiyetlerini dikkate almak istemeyebilir.
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Özetle, başkanlık sistemleri katı, çatışmacı ve uzlaşmaya ırak siyasi
ortamlar yaratmaya meyillidir. “Halkı ben temsil ediyorum” diyen ve
hakikaten popülaritesi yüksek olan ve Güney Amerika’da örnekleri
bolca mevcut olan, liderler yargı ve meclis gibi denetim ve denge
unsurlarını yavaşlatmaya ve kontrol altına almaya çalışan politikalar
üretebilir.

Türk siyasetini tanıyan herkesin, bu akademik literatürü okuduktan
sonra ilk gözlemi, Türkiye’nin daha başkanlık sistemine geçmeden
başkanlık sisteminin bu zararlı yönlerini bünyesinde bulundurduğu
olmalıdır. Son yıllarda siyasetin kutuplaşmasında, Başbakan’ın
kendisine muhalefet edenler için söylediği “bunlar ateist, bunlar solcu,
bunlar terörist” sözleri veya muhalefet lideri için mitinglerde sarf ettiği
“biliyorsunuz Alevi” sözleri ile özetlenen tavrı büyük rol oynamıştır. Altı
çizilmesi gereken gerçek, AKP’nin seçim kazanmak için bahsedilen
seçmenlerin oyuna ihtiyacı olmadığı ve toplumun bu kesimiyle uzlaşı
arayışına girmesinin de bir hayal olduğudur. Bu nedenle Başbakan’ın
her geçen gün halkı daha da birbirine düşürecek açıklamaları, daha
başkanlık sistemi mevcut değil iken ayrıştırıcı bir siyaset yaratmıştır.
Bunlara ek olarak, Türk siyasetinde zaten zayıf olan parti içi
demokrasinin ürettiği ‘tek adam’cı siyaset, başkanlık sistemine
geçilmeden, özellikle sağ partilerde varlığını belli etmektedir. Son olarak,
iktidarı dengelemek ve denetlemekle görevli kurumlar, ‘milli irade’
kisvesi altında maalesef iktidarın buyruğu altına alınmaktadır. Sipariş
üzerine karar veren yargı, muhalefet etmekten korkan basın, tek kişi
çevresinde kurulup batan partiler, çatışmacı siyaset, yani başkanlık
sisteminin tüm muhtemel zararları Türk siyasetinde şu an
bulunmaktadır.

Pekâlâ, Erdoğan cumhurbaşkanlığına seçilir de aktif bir role soyunursa,
değişen ne olur? AKP Meclis’te çoğunlukta olduğu sürece pek değişen
olmaz. Erdoğan, parti içinde her buyruğu gerçekleşeceğinden bakan
seçimlerinde devlet başkanı gibi davranır, milli iradeyi bir tek kendisinin
temsil ettiğini yine iddia eder, ‘öteki’leri ötekileştirmeye de devam eder.
Kısa dönemde Türk siyasetinde değişen bir şey olmaz.

Bu resme bakıp da “başkanlık sistemi gelse n’olur gelmese n’olur”
demek uygun mudur? Kesinlikle hayır. Çünkü şu an geçici olduğunu
umduğumuz bu ayrıştırıcı siyaset ve ‘tek adam’ yönetimine bürünen
demokrasi, başkanlık veya ‘aktif cumhurbaşkanlığı’ rejimiyle Türk
siyasetinde kalıcı hale gelecektir. Peki, bu sorun nasıl çözülür?

Seçim Sistemi ve Uzlaşı

Parlamenter sistemin uzlaştırıcı yapısı, tek parti iktidarlarında etkisini
yitirebilir. AKP iktidarı bu konuyu özetleyen en güzel örnektir. O zaman,
tek parti iktidarları nasıl oluşur? Türk siyasetinin geçmişine
bakıldığında, 1950’den beri yapılan 16 genel seçimden 10 tanesinde tek
parti iktidarlarının ortaya çıktığı görülür. Bunlardan ilk 3 tanesi Adnan
Menderes’i, 2 tanesi Süleyman Demirel’i, 2 tanesi Turgut Özal’ı ve 3
tanesi de Tayyip Erdoğan’ı iktidara taşımıştır. İlginç olan ise Demirel’in
Adalet Partisi hariç diğer tek parti iktidarlarında, kazanılan sandalye
oranı ile alınan oy oranı arasında çok büyük bir fark vardır. Mesela
1954’te Menderes’in Demokrat Partisi %57 oy almasına rağmen
Meclis’te sandalyelerin %93’ünü almıştır. Veya 1987 seçimlerinde %36
oy alan ANAP, Meclis’in %65’ini elde etmiştir. Bir tek Demirel’in galip
çıktığı 1965 ve 1969 seçimleri hem tek parti iktidarı hem de temsilde
adalet üretmiştir. İlginç olan ise Özal ve Erdoğan’ın oy oranlarından çok
daha fazla sandalye kazandıkları seçimlerde %10 barajı (ve 87
seçimlerinde daraltılmış bölge sistemi), Menderes’in kazandığı

Mütevelli kızı sevmenin
âdâbına dair

Zaman makinesinde kısa
bir seyahat(1)

Yakup Cemil olabilmek

Demokratlar ve
Cumhuriyetçiler isyanda!

Türkiye neyle mücadele
ediyor?

Vicdan kaybolmuştur;
hükümsüzdür

Kafkasya İran'ın
dönüşüne hazır

Belediye Başkanı'nın ‘makam aracı' isyanı:

Herkes Audi'ye binsin, ben Passat'a mı?

http://www.zaman.com.tr/yorum_mutevelli-kizi-sevmenin-adabina-dair_858365.html
http://www.zaman.com.tr/yorum_zaman-makinesinde-kisa-bir-seyahat1_2339847.html
http://www.zaman.com.tr/yorum_yakup-cemil-olabilmek_1349769.html
http://www.zaman.com.tr/yorum_demokratlar-ve-cumhuriyetciler-isyanda_2352696.html
http://www.zaman.com.tr/yorum_turkiye-neyle-mucadele-ediyor_2352404.html
http://www.zaman.com.tr/yorum_vicdan-kaybolmustur-hukumsuzdur_2350486.html
http://www.zaman.com.tr/yorum_kafkasya-iranin-donusune-hazir_2345629.html


3/5/2016 Başkanlık Sistemleri Türk Demokrasisine Zarar Verir mi? -Yorum

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DoSdda5xHtMJ:www.zaman.com.tr/yorum_baskanlik-sistemleri-turk-demokrasisine-zarar-verir-mi… 3/4

KİBİR POLİTİKALARININ
SONU

Yıldız yağmuru ve…

İstihdamın yeniçağı

İst hdamın yen çağı

Göç dalgası, Avrupalı
k ml ğ  ve değerler
kr z

2015 ve Ermen stan M ll  ş rketler
batırmak kend  ayağına
kurşun sıkmaktır

Tweetle

seçimlerde ise dar bölge dediğimiz çoğunluk sistemi bu farkı
yaratmıştır. Özet olarak, dar bölge veya yüksek barajlı seçim sistemleri
genellikle tek parti iktidarına, tek parti iktidarları da genellikle başkanlık
sisteminin olumsuz özelliklerine kapıyı açar.

Kısacası, Türk demokrasisi, mevcut ayrıştırıcı ve kamplaştırıcı
siyasetten zarar görür. Kendisini tek adam ilan eden liderler, yargı ve
denetleme organlarını baskı altına alan iktidarlar demokrasiye açıkça
zararlıdır. Başkanlık sisteminin bu muhtemel olumsuz etkileri, hepimizin
tanık olduğu üzere parlamenter sistemde de görülebilir. Bu durumun
oluşmasına katkı sağlayan seçim sistemleri ise genellikle küçük partileri
ezen, büyük partilere aldığı oydan çok daha fazla temsil hakkı veren
seçim sistemleridir. Hali hazırdaki yüksek barajlı seçim sistemini
koruyarak ‘fiilî başkanlık’ sistemine geçmek ise geçici olduğunu
umduğumuz bu olumsuzlukları kalıcı hale getirecek ve Türk
demokrasisine ölümcül bir darbe vuracaktır. Türkiye’nin ihtiyacı
çatışmayı artıracak ve kalıcı hale getirecek bir sistem değil, uzlaşıyı
sağlayacak bir sistemdir. Başbakan Erdoğan ise, başkanlık sisteminin
isteğinin yanı sıra mevcut %10 barajlı seçim sisteminin devamını, ya da
dar(altılmış) bölge sistemine geçişi savunuyor. Mevcut seçim sistemi
ve ‘aktif cumhurbaşkanlığı’, Türk demokrasisine daha büyük zararlar
verebilir. Bu nedenle Türkiye’nin ihtiyacı temsilde adil bir parlamenter
sistemdir. Bunu sağlayacak ilk adım da barajın düşürülmesidir. Fiilî
başkanlık sistemi ise aksi yönde bir adımdır. Tabii ki seçim sistemi
temsili artırsa da Türk halkında mevcut ve çatışmaya müsait kimlikler
sabit kalacaktır. İşte bu noktada, köprü ve yol yapan değil, farklı
kimlikleri bir araya getirebilen, uzlaştıran bir cumhurbaşkanı, demokratik
Türkiye’nin aradığı geçici ilaçtır.

*City University of New York Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi
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