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Mehmet Emin Esen
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Editörden

Bu yıl Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ülkemiz açısından büyük 
bir önem taşımaktadır. Parlamenter hükümet sistemini benimsemiş ülkemizde bugüne 
kadar meclis tarafından seçilen cumhurbaşkanı,  ilk defa genel oy ile halk tarafından 
doğrudan seçilecektir.  Bu yeni dönem Türkiye’nin siyasal tarihinde önemli değişiklikle-
rin başlangıcı olacağı öngörülmektedir. Bu değişikliklerin ve muhtemel sonuçlarının Yeni 
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik dinamiklerine etkilerini konu aldığımız bu sayımızda değer-
li hocalarımız, yazılarıyla yeni bakış açıları ve yeni ufuklar taşıdılar. 

Dergimiz için kaleme aldığı yazısında Doç. Dr. Gonca Bayraktar Durgun 1961-1982 
arası dönemde cumhurbaşkanlığının fiili olarak askeri bürokrasiden gelenlere tahsis 
edildiğini vurguluyor.  Durgun’un, “Yasama organınca yapılan seçimlerin anayasal kuralı 
yerine getirmekten öteye geçmediği ve bu cumhurbaşkanlarından istenenin siyasi olarak 
bağımsız ve tarafsız olmaları değil bizzat belli ideolojik değerlere bağlı ve taraflı hareket 
etmeleridir” şeklindeki tespitini okuduktan sonra özellikle 11’inci cumhurbaşkanlığı seçi-
minin ‘rejim sorunu’ haline neden dönüştürüldüğünü daha iyi anlıyoruz.

Adaylar arasında köşke çıkma şansı en yüksek olarak görülen Recep Tayyip Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanı olması halinde Türkiye’yi nasıl bir hükümet sistemi beklediği konusunu 
Prof. Dr. Mehmet Özcan hocamız değerlendirirken, Prof. Dr. Bilal Sambur yazısında,  dev-
let başkanlığı teolojisine duyulan ihtiyacı ve teolojiden soyutlanmış bir cumhurbaşkanlığı-
nın anlamsızlığına vurgu yapıyor. 

Egemen olma duygusunun evrensel bir duygu olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tar-
han bu duyguyu adil ve doğru yönetebilmek, doğru kararlar verebilmek için bazı psikolojik 
yasaların bilinmesi gerektiğini hatırlattığı yazısında önemli tespitlerde bulunuyor.  

Politika, demokrasi, liberalizm, neoliberalizm, özgürleşme kavramlarının görünüşte 
nasıl anlatıldığını, gerçekte ise bu kavramların ne anlama geldiğini anlatan Yusuf Kaplan 
yaptığı değerlendirmelerle zihin dünyamızı sarsmakla kalmamış, siyasi düşünce biçimimi-
zi tahrik eden bir yazı kaleme almıştır. 

Ekonomik iyileşme ve gelişmeler ile  siyasi istikrar arasında doğru orantı vardır. Askeri 
veya bürokratik vesayet tehlikesinden kurtulamayan ülkelerin ekonomik anlamda büyü-
meleri de çok zordur. Dergimiz için kaleme aldığı makalesinde Prof. Dr. Erdal Tansal Kara-
göl, cumhurbaşkanının vesayetçi kurumlar tarafından değil, halk tarafından seçilmesinin 
ekonomi üzerindeki etkilerini anlatıyor.

Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük ise analizinde, Köşk makamı, rejimin asıl sahipleri olan as-
keri bürokrasinin belirledikleri kişilerin hakkı olduğu ve bu makama rejim düşmanlarının 
gelmesini engellemek için askeri müdahale dahil her yöntemin meşru kabul edildiği bir 
dönemden  günümüze cumhurbaşkanlığının konumunu irdeliyor.

1982 Anayasası ile yasama, yürütme, yargı alanlarındaki görev ve yetkileri arttırılarak 
güçlendirilen cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle beraber başkanlık veya yarı 
başkanlık sistemine bir geçişin olabileceği ve bunun ülke için kriz mi yoksa şans mı geti-
receği konusunu da Dr. Osman Tekir değerlendiriyor.

Emekli Askeri Hakim Yusuf Çağlayan’ın “Geçmişten Günümüze Cumhurbaşkanı-TSK  
İlişkileri” üzerine yaptığı değerlendirme ise oldukça dikkat çekici. Çağlayan, ideolojik ikti-
dar ile demokratik iktidar arasındaki mücadele ve güç dengesine ışık tutması açısından 
verdiği bilgiler de dikkatlerden kaçmıyor. 

Birbirinden güzel makalelerin yer aldığı bu sayımızı büyük bir merakla okuyacağınızı 
tahmin ediyorum.  Gönderdikleri yazılarla katkıda bulunan bilim ve düşünce insanlarına 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Memur-Sen Adına Sahibi
Ahmet Gündoğdu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve
   Editör

Mehmet Emin Esen

Genel Yayın Yönetmeni

Şahin Ali Şen

Yayın Kurulu
Günay Kaya

Metin Memiş
Mehmet Bayraktutar
Hacı Bayram Tonbul

Ekrem Yavuz

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ömer Çaha

Doç. Dr. Oya Akgönenç
Doç. Dr. Erdinç Yazıcı

Yrd. Doç. Dr. Veysi Erken
Prof. Dr. Cengiz Anık

Halit Ortaköy
Hüseyin Rahmi Akyüz

Emin Şenver
Osman Timurtaş

Bilimsel makaleler ile ilgili
tüm soru ve yazışmalarınız için;

Şahin Ali Şen

sosyalpolitika@memursen.org.tr

Yayın İdare Merkezi:
Memur-Sen

GMK Bulvarı Özveren Sokak No:9/4
Demirtepe/Ankara

Tel: (0312) 230 09 72-73  
230 48 98

Bürocell: (0533) 657 97 03-04
Faks: (0312) 230 39 89
www.memursen.org.tr

Grafik Tasarım&Baskı
Norm Yazılım Ltd. Şti.

GMK Bulv. Özveren Sk. No:13/18
Demirtepe/Ankara

Tel: 0312 229 09 81
Yayın Türü:

Yaygın - Süreli
Basım Tarihi: 

Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
5000 adet

Ücretsiz Dağıtılır.

Yeni Bir Tartışma Odağı  
Cumhurbaşkanlığı Seçimi





5 Kamu’da Sosyal Politika

Türkiye, ilk kez halkın kendi iradesiyle doğrudan Cumhur-
başkanını seçeceği için siyasal tarihin akışını da değiştirecek 
bir süreci yaşıyor.  TBMM ve siyasi partiler üzerinden Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinin krize dönüştü(rüldü)ğü Türkiye 
fotoğrafının mimarı vesayet ve darbe dönemlerinin oldukça 
uzağındayız. 

Cumhurbaşkanı adayının, seçiminin siyasi pazarlık, ger-
ginlik ve sistem sorunu haline gelmesine kaynaklık eden çok 
turlu seçimler artık geride kaldı. Cumhurbaşkanı seçemeyen, 
seçmesi engellenen TBMM, Cumhurbaşkanı seçimini engelle-
yen Anayasa Mahkemesi görüntüsü de arşive indirildi. 

Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilme-
si,  çok genel hatlarıyla ifade ettiğimiz bu olumsuzlukları ke-
sin bir şekilde sona erdirecek olması nedeniyle esasen tek 
başına büyük ve önemli bir olaydır. Bununla birlikte sahibi 
olduğumuz medeniyet değerlerimiz, yakın tarihten çıkardığı-
mız sonuçlar ve içinden geçmekte olduğumuz süreç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 12 nci Cumhurbaşkanının belirleneceği seçi-
mi ve seçim sürecini çok daha önemli ve anlamlı kılıyor. 

Bu noktada, sözün başında bir hususun altını özellikle 
çizmek gerekiyor. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi, Anayasa Mahkemesi’nin “367 garebeti” olarak bilinen 
kararıyla sonuçlanan 11. Cumhurbaşkanı ilk seçim sürecinde 
şahidi olduğumuz TBMM ve siyasi partiler üzerinde vesayet 
kurma arayışlarını geçersiz kılacaktır. Bu anlamda vesayet so-
na erecek ve siyaset kurumu millet iradesinin rotasına girmiş 
olacaktır. Vesayet prangalarından kurtulan Türkiye; siyasi, e-
konomik, sosyal ve dış politika alanlarında yeni, kalıcı ve dün-
ya düzleminde sonuçlar barındıran tarihsel sıçramasını, bek-

Ahmet Gündoğdu
Memur-Sen Genel Başkanı

Protokol Cumhurbaşkanlığı’ndan
Gelecek Vizyonlu Başkana 
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lenen hamlesini yapmanın eşiğinde bulunuyor. 

Bu sürecin en temel hedefi kadim medeni-
yetimizin ihyası ve yeniden büyük Türkiye’nin 
inşasıdır. Türkiye’nin, tarih sahnesinde yerini 
almasıdır. İstikbal, istiklal ve istikrar noktasın-
da büyük bir ivme yakalayan ülkemizin yeni bir 
motivasyon üretmesi; doğrudan halkın oylarıy-
la seçilen ilk Cumhurbaşkanının ulusal, bölge-
sel ve küresel sorunların çözümünde daha ak-
tif sorumluluk almasını ve öncülük yapmasını 
gerektiriyor. 

Bütün bunları, kim başarabilir? Kim aktif 
sorumluluk alıp, millete ve devletin kurumla-
rına hatta medeniyet havzamızdaki milletlere 
ve ülkelere öncülük, yol göstericilik yapabi-
lir? Bu sorular, sadece 12. Cumhurbaşka-
nının seçimine ilişkin süreçte değil bundan 
sonraki C.Başkanlığı seçim süreçlerinde de 
sorulmalı ve hassasiyetle cevaplanmalıdır. 
C.Başkanlığına dair nasıl’lar doğru bir zemin-
de tartışılarak cevaplanırsa kimin C.Başkanı 
seçilmesi gerektiği sorusuna daha rahat ce-
vap verilebilir. 

Bu yüzden, kim sorusuna odaklanmadan 
önce sıfatlar, hasletler,  değerler üzerinden 
üretilecek nasıllara cevap vermek gerekir. 
Cumhurbaşkanının vizyonunu, donanımını, 
sorumluluk algısını, iletişim yeterliliklerini ve 
nihayetinde liderliğini ön plana çıkaracak vur-
guların ve sorgulamaların devreye sokulması 
gerekir. Bu yolla Yönetici Cumhurbaşkanı mı, 
Lider Cumhurbaşkanı mı tartışmasını başlata-
rak Cumhurbaşkanı kim olmalıyı ete kemiğe 
büründürebiliriz. 

Türkiye’nin bu noktada  hangi özellikteki 
C.Başkanına yöneleceğini belirlemek için yö-
netici ile lider arasındaki farkı birkaç özellik 
üzerinden çizmek/netleştirmek yararlı olacak-
tır. Lider; önderlik yapar, yenilikçidir, değişim-
den ve dönüşümden yanadır. Yönetici ise veri-
len yetkiyi kullanır, kuralları uygular, mevzuatı 
esas alır ve nihayetinde statükoyu devam etti-
rir. Drucker, lider ile yönetici arasındaki farkları 
sayarken; yöneticinin bulunduğu alanı idare 

ederken, liderin yeni alanlar açtığını, toplumu 
yeni alanlara taşıdığını ifade eder. Yine yönetici 
karar verirken, liderin hüküm verdiğini; yöneti-
ci karmaşayı yönetirken, liderin belirsizliklerle 
mücadele ettiğini, yönetici işi doğru yaparken, 
liderin doğru iş yaptığını ifade ediyor. 

Konuya Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri merkezinde daha somut bir mesele 
üzerinden baktığımızda Büyük Memur-Sen 
ailesi olarak bize göre lider; kadim medeniye-
tin ihyası ve yeniden Büyük Türkiye’nin inşası 
noktasında heves ve hedef sahibi, kendinden 
önceki eserlere sahip çıkmayı ve kendinden 
sonraki nesillere eser bırakmayı önemseyen, 
milleti, millet iradesini, milli egemenliği bütün 
iş, işlem, karar ve eylemlerinin odak merkezi 
olarak kabul eden kişidir. 

Yönetici ve lider kavramlarına yönelik 
farklılıklar, tespitler ışığında yönetici cum-
hurbaşkanını; “protokol cumhurbaşkanlığı”, 
rutin yetki ve görevler dışında sorumluluk 
yüklenmeyen “kitabi cumhurbaşkanlığı” anla-
yışı olarak etiketleyebiliriz. Darbe ürünü 1982 
Anayasası da, C.Başkanlığına ilişkin mevcut 
düzenlemeleriyle protokol cumhurbaşkanı 
misyonunu esas almış ve C.Başkanını kitabi 
C.Başkanlığına mahkum etmeye çalışmıştır. 
Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini dü-
zenleyen 104. Maddesinde bu protokol/kita-
bi C.Başkanlığı misyonu kendisini fazlasıyla 
hissettirmektedir. Maddenin  hemen başında 
yer alan “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. 
Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 
Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli 
ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlar-
la Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen 
şartlara uyarak yapacağı görev ve kullana-
cağı yetkiler şunlardır:” ifadeleri bu durumu 
özetliyor. Devlet ve niteliklerinin öncelendiği ve 
milletin sütre gerisinde bırakıldığı bir hüküm-
le C.Başkanı devletle yoğun temasa mahkum 
ediliyor. Devlet öncelenmiş, millet ikinci plana 
itilmiştir. Milletin devleti yerine devletin milleti 
vurgusu yapılmıştır. Devleti merkeze almak zo-
runda bırakılan ve bu yönüyle vizyoner kimliğe 
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kapılarını kapatan Cumhurbaşkanı profiline 
yapılan bu vurgu, ağır bir retorikle Cumhurbaş-
kanlığı yemin metninde de kendini tekrarlıyor. 
Bütün bunlar 82 Anayasası’nın, gerek kollek-
tif ruhundan gerekse tek tek maddelerinden 
milletin adamı C.Başkanı değil devletin adamı 
C.Başkanı peşinde olduğunu göstermektedir. 
Bu hükme çok sadık kalındığında devletin a-
damı olunur, milletin adamı olunmaz. Statüko-
nun adamı çıkar, değişimin adamı çıkmaz. 82 
Anayasası’nda lider cumhurbaşkanı tasarımı 
yerine yönetici cumhurbaşkanı tasarımı vardır.  

Devletin ve milletin birliğini temsil dışındaki 
yetki ve görevlerine baktığımızda protokol cum-
hurbaşkanlığı, yönetici cumhurbaşkanlığı, ruti-
ne endeksli cumhurbaşkanlığı, Çankaya’nın 
noteri kavramlarının ön palana çıktığını göre-
biliyoruz. Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri 
icracı değil temsilidir. 82 Anayasası’na göre, 
cumhurbaşkanının onaylama, imzalama ya da 
onaylamama, imzalamama,  seçme, atama, 
toplama, toplantıya çağırma, başkanlık etme 
gibi sembolik ve temsili görevleri var.  Yasama, 
yürütme ve yargı alanına ilişkin görev ve yet-
kiler itibarıyla, Cumhurbaşkanı değiştirici, dö-
nüştürücü, reforme edici ve yeni bir tekemmül 
haritası oluşturucu gibi imkan ve fırsatlarla do-
natılmamıştır. Gerçektende yasama, yürütme 
ve yargı boyutuyla C.Başkanı’nın yetkilerine 
baktığımızda yeni bir anlayışın, değişim kon-
septinin, reform aklının Cumhurbaşkanı eliyle 
sisteme ve devlet erklerine kanalize edilmesi-
nin imkan olarak tasarlanmadığını (bu arada 
yasaklanmadığını da) görüyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin top-
lumsal algının veya kamuoyu nezdindeki say-
gınlığının ağırlıkla temsil görevleri üzerinden 
şekillendiği/belirlendiği dikkate alındığında, 
icrai işlemler, politik tespit ve tercihler, siya-
sal analiz ve değerlendirmeler yapma eğilimi 
gösteren bu yönüyle Türkiye’nin gelecek rota-
sının çiziminde ve konjonktüre dönük tepki/
tepkisizlik takdirinde bulunma hedefi bulunan 
Cumhurbaşkanı profilini kabul etmek muhalif 
bir kimlik açısından bu duruma tahammül et-
mek elbette kolay değildir. 

Ancak, Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçimi hem bu profil değişikliğinin kabulüne 
hem de güçlü C.Başkanına yönelik tahammü-
le katkı sağlayacaktır. Şüphesiz C. Başkanının 
doğrudan halkın oylarıyla seçilmesine ilişkin a-
nayasa hükmü değişikliğinde yetkilere, görev-
lere ve yeterliliklere ilişkin değişiklik yapılmadı. 
Ancak, demokratik siyasal sistemlerin hemen 
bütünü açısından en büyük endeks olan halk 
iradesi üzerinden tevdi edilen C.Başkanlığı 
makamına ait yetki, görev ve sorumluluk algı-
sının C.Başkanının TBMM tarafından seçildi-
ği dönemle aynı düzey ve şartlarda olacağını 
düşünmek gibi bir hataya da kimse düşmez 
herhalde. Sonuç itibarıyla, mevcut siyasi tab-
loda iktidar partisinden veya Meclis’te grubu 
bulunan muhalefet partilerinden daha yüksek 
bir oyla göreve gelecek olan C.Başkanı’nın kü-
resel düzeydeki sorunlar da dahil olmak üzere 
siyasi, hukuki ve sosyo-ekonomik konulara iliş-
kin taraf olmaktan kaçınmayacağını ön görme-
miz gerekiyor. Çünkü, arkasında güçlü bir halk 
ve kamuoyu desteği olacak.

 Cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçil-
diği dönemde kullandığı yasama, yürütme ve 
yargıyla ilgili rutin yetki ve görevlerinin yanına 
halk tarafından seçilmek kaynaklı spontane 
yetki ve görevlerin de ekleneceği göz ardı edil-
memelidir. Olağanüstü dönemlerde kullanıl-
ması öngörülen veya kullanılması daha doğru 
bulunan bazı yetkilerin, 12. Cumhurbaşkanı 
tarafından kullanılabileceği öngörüsü artık 
bilgiye dönüşmüş durumdadır. Siyasal sistemi-
miz itibarıyla “olağanüstü hal” kavramını hep 
olumsuz değerlendirmek ve özgürlükler itiba-
rıyla riskin zirve yaptığı dönemler olarak kabul 
ettik. Ancak, bu sefer durum farklı, Türkiye  ger-
çekten olağanüstü bir hal yaşamaktadır. Tür-
kiye, bir asra yaklaşan vesayet odaklı, darbe 
duraklı makyajlı demokrasi dönemine bihak-
kın son vermenin son düzlüğündedir. Medeni-
yetiyle, milletiyle, mensubiyetiyle barışmanın, 
bir arada ve huzurlu yaşamanın daha da ötesi 
“Yeniden Büyük Türkiye” olmanın eşiğindedir. 
Medeniyet havzasındaki ülkelerin öncüsü ve 
örneğidir. Sadece medeniyet paydaşlarımız 



8Kamu’da Sosyal Politika

bağlamında değil bütün dünya mazlumlarının 
sesi, nefesi ve hamisidir. Türkiye, kabuk değişi-
minin de ötesinde bir büyük iklim değişiminin, 
bir büyük vizyon ve ufuk değişiminin arefesin-
dedir. Bu nedenle, sınırları içine hapsedilmiş 
Türkiye’nin, postalla siyaset kurumları hizaya 
getirilen Türkiye’nin, komşusunu, medeniye-
tini, medeniyet havzasını tanımayan, kendini 
tanıtamayan Türkiye’nin daha özet ve net bir 
ifadeyle Eski Türkiye’nin kodlarıyla, genetiğiyle 
yazılmış bir anayasanın tarif ettiği, tahdit etti-
ği, tanzim ve tahkim ettiği Cumhurbaşkanlığı 
profili, ne milletin ne de devletin ihtiyaçlarını 
karşılar. Eski Türkiye’nin kendi vatandaşını 
dahi tehdit olarak algılayan, herkesi kan kar-
deşi yapmaya yeltenen, farklı konuşmayı, farklı 
söylemeyi, farklı inanmayı, farklı giyinmeyi “a-
narşi”, “bölücülük” ya da “irtica” olarak nite-
leyen, korku aynalarının etkisiyle yazılan tepki 
anayasası hükmündeki 82 Anayasasında sı-
ralanan yetki ve görevlerine mahkum olmuş, 
o hükümlerle üst düzey bürokrasiye dönük 
atama amirliğiyle veya Anayasa Mahkemesine 
dava açmakla yetinen, zülfiyare dokunmayan, 
Türkiye’nin geleceğini, vizyonuyla, birikimiyle, 
duruşuyla dokumayan bir Cumhurbaşkanı ne 
medeniyet ihyasının ne de Yeniden Büyük Tür-
kiye iddiasının taşıyıcı kolonu olabilir. 

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi 12. Cumhurbaşkanının; eski Türkiye’ye 
dair siyasi töreleri, büyümeyi dikkate alma-
yan teamülleri, diplomatik çekingenlikleri, kü-
resel alana dair körlüğü, bölgesel alana dair 
sağırlığı elinin tersiyle itmesini sağlayacaktır. 
Türkiye’nin, Türkiye halkının, milletin, mede-
niyetin ve kardeşliğin konu olduğu her mese-
lede C.Başkanının başaktör olmasını, sorum-
luluk almasını ve sorumluluklarını paylaşma-
sını sağlayacaktır. Halk tarafından seçilmesi 
Anayasa’da yer verilen sorumsuz C.Başkanı 
kavramının tarihe karışması ve C.Başkanının 
halka hesap vermek durumunda olması de-
mektir. Halkın C.Başkanına hesap sorabilmesi 
demektir. 

Cumhurbaşkanı rutin anayasal ve yasal gö-
rev ve yetkileri elbette en etkin ve verimli bir 

şekilde kullanacak, kullanmalı. Ancak anayasa 
ve yasalarda yazmayan sorumlulukları da var. 
Gönül yasasından gelen, vicdan anayasasın-
dan kaynaklanan sorumlulukları var. Halkın 
seçtiği Cumhurbaşkanı anayasa ve yasalarda 
yazanlarla yetinemez, yetinmemelidir. Halkın 
seçtiği Cumhurbaşkanı devlet eksenli hizmet 
anlayışını millet eksenli bir anlayışa dönüştür-
mek ve milletin değerlerini, kararlarını, beklen-
tilerini ve taleplerini dikkate almak durumun-
dadır.

Büyük Memur-Sen ailesinin Cumhurbaş-
kanlığı tasavvuru 82 Anayasası’nda yetki ve 
görevleri sayılan Cumhurbaşkanı değildir. Bi-
zim, gelecek tasarımı olan, sadece ufku değil 
ufuk ötesini görebilen  ve zalim ile mazlumun 
kavgasında tarafsız olmayı zulme ortak olmak 
gören, bir saniye dahi düşünmeden mazlumun 
yanında yer alacak ve gereğini yapacak bir 
cumhurbaşkanı tasavvurumuz var. Bulunduğu 
şartlara teslim olan, egemen güçlere boyun 
eğen değil, bulunduğu şartlara hakim olan, 
riske girebilen, meydan okuyabilen, mayalayı-
cı, dönüştürücü, strateji oluşturabilen, toplu-
muna ve insanlığa ilham veren, kurulu düzeni 
koruyan değil, düzen kuran bir Cumhurbaşka-
nı istiyoruz.

Büyük Memur-Sen ailesi olarak, kutsal dev-
letten, derin devletten, vesayet rejiminden çok 
çektik, milletimiz çok bedeller ödedi. Bu kap-
samda, Cumhurbaşkanının sadece devletin 
başı olmasını kabul etmiyoruz, milletin başı, 
milletin sözcüsü ve değerlerinin sesi olmasını 
bekliyoruz.

Memur-Sen olarak, cumhurbaşkanının mis-
yon ve vizyonunun anayasa ve kanunlarla sınır-
lı olmamasının gerekliliğine, kadim medeniye-
timizin, tarihimizin, coğrafyamızın ve yeniden 
büyük Türkiye idealinin yüklediği sorumluluk 
açısından bakıyoruz. Tarafsız Cumhurbaşkanı 
kavramını kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı-
nın doğrudan, mazlumdan, değerlerimizden 
ve emekten yana taraf olmasını  istiyoruz. Dar-
belere, vesayete karşı demokrasiden, millet 
iradesinden yana taraf olmasını istiyoruz. 
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Ulusal ve küresel düzeydeki bütün vesayet 
aparatlarına karşı mücadele yürütme azim ve 
kararlığıyla millete, dünya mazlumlarına örnek 
olan, millet için, mazlumlar için sömürüye, sö-
mürü düzenine ve sömürenlere meydan oku-
yan bir C.Başkanı istiyoruz. 

Bir asırdan uzun süre vesayet ikliminin bo-
ğucu etkisinde kalan Türkiye’yi ve milletimizi; 
demokratikleşme, özgürleşme ve sivilleşme 
hamleleriyle insan hakları, eşit vatandaşlık 
ve insanlık onuru kavram ve uygulamalarıyla 
tanıştırmanın liderliğini üstlenmelidir 12. Cum-
hurbaşkanı. Bunun için, hukukun üstün oldu-
ğu, adaletin tez elden tesis edildiği, hukuk dev-
leti anlayışının her kural ve kurumuyla hayata 
geçtiği bir Türkiye’nin inşasını üstlenmelidir. 

Ötekileşme, ırk üzerinden restleşme, ka-
nı bir başka kandan üstün ya da aşağı gör-
me marazlarından kurtulma mücadelemizin 
öncülüğünü yapmalı, Çözüm sürecini bütün 
hassasiyetleri gözeterek milletin ve devletin 
bütünlüğü reflekslerini de kuşanarak çözüm-
le taçlandırma iradesinin sahibi olmalıdır 12. 
Cumhurbaşkanımız.  Ekonomide, bilimde, eği-
timde, kültür, sanat ve sporda ihtiyaç duydu-
ğumuz sıçramanın gerçekleşmesine öncülük 
yapmalıdır. 

Konu Türkiye olduğunda en fakirinden, en 
zenginine, aliminden, cahiline, özgüründen, 
tutuklusuna, yazarından , düşünürüne herke-
sin fikrini , eleştirisini, tepkisini dinlemeli, anla-
malı ve bunu sağlayacak uygulamaları hayata 
geçirmelidir. Konu Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu İslam coğrafyası olduğunda; Filistinli 
kadar Filistin’i, Tunuslu kadar Tunus’u, Tür-
kistanlı kadar Dogu Türkistan’ı  Afganlı kadar 
Afganistan’ı düşünmeli ve Türkiye’nin tarihten 
gelen birleştiricilik potansiyelini hayata geçir-
melidir halk tarafından seçilen ilk Cumhur-
başkanımız. Medeniyet havzamızın dününe, 
birikimine, eserlerine hakim olmalı, kadim me-
deniyet değerlerinin yeniden inşasında milli ve 
uluslar arası işbirliğini harekete geçirmelidir.  
Emek ve sermaye arasında uzlaşmacı bir ilişki 
ağının oluşmasına  öncülük yapmalı, emek sö-

mürüsüne de sermaye düşmanlığına da fırsat 
vermeyecek üslubuyla örnek olmalıdır. Gelir 
dağılımındaki adaletsizliği giderme  ve yoksul-
lukla mücadelede de öncülük etmelidir.

Türkiye, bir asırlık vesayet ve darbe döne-
minden sonra on yılı biraz aşkın olmakla bir-
likte son dönemde, demokrasi, özgürlük, sivil-
leşme gibi son zamanların tepe kavramlarının 
her birine yönelik önemli adımlar ve reformlar 
gerçekleştirdi. Milletin egemenliğini reddeden-
lerce vesayetin başmüfettişi olarak tasarlanan 
Cumhurbaşkanlığı makamı,  C.Başkanı halk 
tarafından seçilmekle devletin başı olmak ve 
milletin birliğini temsil etmek hapsinden kur-
tulacak. Halkın seçtiği C.Başkanı milletin dev-
lete, devlet gücüne karşı korunmasında en 
önemli aktör haline gelecektir.  

Türkiye Cumhuriyetinin 12. Cumhurbaş-
kanı, halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaş-
kanı olması nedeniyle salt bu nedenle tarihe 
farklı bir zeminde kaydedilecektir. Cumhur-
başkanının halkın oylarıyla seçilmesinin bun-
dan başka ve çok daha önemli sonuçları da 
olacaktır. Bunların bir kısmı Cumhurbaşkan-
lığı seçim sürecinde ortaya çıkacaktır. 12. 
Cumhurbaşkanı’nın belirlenmesine yönelik se-
çim süreci; adaylarıyla, siyasi partilerin yakla-
şımıyla, seçim aşaması, sonuçların açıklanma 
ve yorumlanmasıyla C.Başkanının halk tarafın-
dan seçimine ilişkin müktesebatı ve teamülleri 
oluşturmak gibi önemli bir işlevi de görecektir. 

Büyük Memur-Sen ailesi olarak, 12. Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinin milletimizin birliği-
ne ve dirliğine katkı sunacak bir süreç olma-
sını temenni ediyoruz.  Milletimiz için zafer 
ayı olan Ağustos’ta yapılacak seçimlerde halk 
tarafından seçilecek yeni Cumhurbaşkanının 
Türkiye’nin demokratikleşmesine, sivilleşme-
sine, özgürleşmesine, kardeşlik iklimiyle bü-
tünleşmesine, kalkınmasına liderlik yaparak 
“Yeniden Büyük Türkiye” inşası ve kadim me-
deniyetimizin ihyası hedefine öncülük etmesi-
ni diliyoruz. 
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Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 
Seçmen Psikolojisi

İnsan psikolojisinde hâkim olma arzusu hep 
olmuştur. Kontrolü elinde tutmak isteyen kişi ya 
da kişiler, ahlaki sınırlar içinde veya dışında ka-
larak bunu devam ettirmeye çalışırlar. Egemen 
olma duygusu evrensel bir duygudur. Bu duy-
guyu adil ve doğru yönetebilmek, tarihte çok az 
liderde gerçekleşmiştir. İster ailede, ister şirket 
yönetiminde, isterse ülke yönetiminde olsun bazı 
psikoloji yasaları biliniyorsa doğru kararlar verile-
cek, doğru yöntemler uygulanacaktır.

Lider tipi toplum özelliklerini daha fazla göste-
ren Doğu toplumlarında iyi bir lider büyük başa-
rılara götürürken, kötü lider bütün birikimi boza-
biliyor. İnsanlığın gelişim süresinde Demokratik 
Liderlik ve Konsey yönetimi liderliğin yerini alıyor. 

O nedenle her durumda da aile reisinden 
okula kadar her alanda etkili liderlik önemlidir. 
Liderliği sistematize eden çalışmalar çoktur. İyi 
ve kötü günlerde liderler toplumu bir arada tuta-
bilir veya değiştirebilirler. 

Toplum ilişkisini, kaybedeni olmayan bir iliş-
kiye dönüştürmek iyi bir psikolojisi bilgisiyle ola-
bilir. Yönetilenlerin de kendilerini tanımaları, yö-
neticileri çoban gibi görmemeleri burada önemli. 
Liderle iş ortaklığı içinde oldukları bilinci varsa 
seçmende, o grup uzun, devamlı, kalıcı, üretken 

iş birliğine yönelebilir.

Hayat bir seçimdir. Hayat yolunda ilerleyen in-
sanlar sık sık seçimlere maruz kalabilmektedir. 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri de bunlardan bir 
tanesi. Önemli olan, kişinin en doğrusunu seçe-
bilmesidir. Doğru seçim için ise kişinin amacını 
biliyor olması gerekir. 

Eğer amaç adaletse ki o olmalı, bu çağın yön-
temi demokrasidir. Önümüzdeki günlerde ger-
çekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde de 
demokratik bir şekilde vatandaşlarımız sandığa 
gidecek. Adaylar arasından kişi demokratik hak-
kını kullanarak Cumhurbaşkanını seçecek. 

Cumhurbaşkanı adaleti yüksek değer olarak 
görmeli…

Bir Cumhurbaşkanı; güven veren, motivasyo-
nu ve gayreti yüksek, sözünde duran, kendisine 
oy verenlerin hakları için riske giren, güç odakları 
ile pazarlık yaparak toplumun ortak yararını teh-
likeye atmayacak yapıda ve gizli gündemi olma-
yan bir kişilikte olması gerekir kesinlikle.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen, ada-
yın adil olup olmadığını göz önünde bulundur-
malı. En adil olanını seçmeli. Aksi halde adalet 
olmayan yerde güven ve barış da olmuyor. Çünkü 
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toplumda huzurun üç saç ayağı adalet, güven ve 
barış…

Öyle ki anne-baba dahi evlerinde çocuklarına 
adil davranmadığında kavga çıkıyor. Buna zaman 
zaman hepimiz şahit olabiliyoruz. Kardeşler bir 
birlerine düşüyor. Bu somut örnekte de görül-
düğü gibi huzur ve barış ancak adaletin olduğu 
yerde yeşeriyor. Seçilecek Cumhurbaşkanının 
en büyük özelliği adaleti yüksek değer olarak 
kabul ediyor olması gerekir. Hakkaniyet doktrini 
dediğimiz, hakkaniyetli davranmayı yaşam ilkesi 
olarak benimsemeli. Sadece benimsemiş olma-
sı yetmez öz geçmişiyle de bunu ortaya koyuyor 
olması gerekir. 

Bir kişi adil davranmayıp, benim adamım se-

nin adamın, benim siyasi görüşüm senin siyasi 
görüşün, benim grubum senin grubun şeklinde 
insanları kategorize ederek iyi ve kötü ayrımı 
yapıyorsa o kişinin adil olduğundan bahsede-
bilmemiz mümkün değil. O nedenle insanları 
kategorize etmeden kendi gibi düşünsün ve ya 
düşünmesin kişileri farklı dünya görüşünde ötü-
rü yargılamayan kişiler adil olmayı başarabilir. 
Cumhurbaşkanı olacak kişinin en büyük özelliği 
gerek gücünü gerek imzasını gerek ise iktidarı-
nı ve sahip olduğu tüm yetkileri adaletli kullanıp 
kullanmadığı olmalı. 

Yüzde yüz adalet mümkün olmayabilir. Ancak 
psikolojide mükemmellik tanımı vardır. Her şeyi 
mükemmel yapmak değil. Yüzde yüz adil olama-
yabilir kişi.  Kişinin elindeki imkânları adalete uy-
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Taraf, karşı taraf, 
düşman, öteki gibi 

sınıflandırmalardan 
uzak durabilmeli. Serbest 

seçim ortamında bu 
süreci tamamlayabilmeli. 

İktidar ve muhalefet farklı 
dünya görüşüne sahip 

olabilir bu olağan, ancak 
bu, tarafların kavga, 

şiddet, hakarete varan 
söylemlere dönüşmesini 

gerektirmemeli. Muhalefet 
yapıcı olmalı.

gun şekilde kullanıp kullanamadığı değerlendiril-
meli. Ve toplumda bu yönde kanaat oluşabilmeli. 
Yoksa aday lider topluma güven veremez. Ancak 
adalet güven uyandırır toplumda. 

Adaletin güveni, güvenin de barışı getirdiğini 
belirttim. Güven denilince öz güven, sosyal gü-
ven ve hukuki güven olarak sınıflamakta fayda 
var. Çünkü bu üç başlık kendi içinde sorunsuz 
olunca genel anlamda bir güvenden bahsedebi-
liriz. 

Bir ülkede güç şahıslarda değil 
kurallarda olması gerekir. 
Onun içindir ki demokrasi 
kültürünün 4 davranış ka-
lıbı vardır. Eleştirilebilirlik, 
Özgürlükçülük, Çoğulculuk 
ve Katılımcılık… Bu kalıplar 
demokrasi kültürü için çok 
önemli. Cumhurbaşkanı 
bu ilkeleri benimsemiş ol-
malı kesinlikle. 

Cumhurbaşkanı danı-
şarak hareket eden bir li-
der olabilmeyi başarmalı. 
Danışıyor ve kurallara say-
gı gösteriyorsa toplumun 
da güvenini kazanıyor ola-
caktır. Bugün bize topluma 
güven veren bir lider lazım. 

Demokrasilerde seçim 
sigorta sistemi gibidir…

Bir bina düşünün. Yük-
sek voltaj geldiğinde elekt-

rik saatlerinde voltajı dengeleyen otomatlar dev-
reye girer ve olası kazayı engeller. Demokrasiler-
de de seçim aynı işlevi görür. Seçimler demok-
rasinin sigorta sistemidir. Toplumda gerilim ol-
duğunda halk seçime gider ve kararını sandıkta 
gösterir. Kendini ifade eder, ben de varım der… 
O nedenle mümkünse demokratik sistemlerde 
her sene seçim yapılmalı. Seçimlerin toplumda 
vatandaşın kendini ifade etmesi, söz konusu 
yanlışlığın düzeltilmesinde çare olarak görülme-
si toplumu rahatlatıyor. Bu durum rahatlatan bir 

şey aslında geren değil. O dönemlerde gürültü, 
bilgi kirliliği biraz fazla olsa da tatlı bir heyecan 
oluyor bu süreçte. Kafa karışıklıkları yaşansa da 
toplumun sevmediğine haddini bildirme sevdiği-
ni ise desteklemeyle ilgili somut adımların atıl-
dığı dönem olması açısından önemli seçimler. 
Seçimler olmazsa toplumda duygu bastırılması 
ve öfke birikimi olur. Biriken öfke ise ilerleyen sü-
reçte farklı şekillerde patlamaya neden olabilir.  
O nedenle seçimler gerilimi artırmaz tam aksi 
duygu boşalımını sağlar. 

Doğu toplumu baştakini  
dürüst görmek ister

Doğu toplumlarının bir özelliği vardır. Kendisi 
yalancı da olsa kendisini yönetenleri dürüst gör-
mek ister. Bu faydalanılması gereken bir özellik-
tir. Açık ve dürüst politika üreten siyasetçi, birden 
halkın sevgilisi olur. Eğer model olmaya devam 
ederse, bizim gibi lider tipi toplumlarda toplum-
sal düzelme daha da hızlanacaktır.

Yalan üzerine dönen politika, toplumda gü-
ven duygusunu zayıflatacaktır. İnsanları birbirine 
bağlayan en önemli bağ güvenin zayıflaması, top-
lumsal barış ve mutluluğun zayıflaması sonucu-
nu doğurur.

Muhalefet ötekileştirmeden muhalefet 
yapabilmeli…

Seçim sürecinde muhalefetin tutumları da 
çok önemli. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülke-
nin geleceği adına önemi herkesin malumu. İkti-
dar da muhalefet de bu süreçte sağduyulu dav-
ranabilmeli. Taraf, karşı taraf, düşman, öteki gibi 
sınıflandırmalardan uzak durabilmeli. Serbest 
seçim ortamında bu süreci tamamlayabilmeli. 
İktidar ve muhalefet farklı dünya görüşüne sahip 
olabilir bu olağan, ancak bu, tarafların kavga, 
şiddet, hakarete varan söylemlere dönüşmesini 
gerektirmemeli. Muhalefet yapıcı olmalı.

Taraflar seçenekler üretebilmeli. İyi seçenek 
üreten başarır. İbn-i Haldun’un sosyolojide orta-
ya attığı bir teori vardır, sinüzoidal. Medeniyetle-
rin aynı insan gibi doğma, büyüme, gelişme ve 
bitişleri vardır. Periyodik olarak doğar, büyür ve 
ölür. Siyasette de böyle. Her siyasi akımın başla-
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dığı, başarılı olduğu, yıprandığı ve yok olduğu dö-
nemleri vardır. Siyaset pazarında doğru alterna-
tif fikirler ortaya çıkarılabilmeli. Eğer muhalefet 
karşı tarafın yıprandığı, yıkıldığı konularda kendi 
doğru tezi ve projesiyle ortaya çıkarsa insanlar-
daki ilgi ve rağbeti kendine çekecektir. Sempatiyi 
ve güveni kendine döndürecektir. Siyasette bu 
dönüşümler olduğu sürece siyasi başarılar bir ki-
şide kalmaktan öte alternatiflere geçebilecektir. 

Türkiye’nin demokrasi tarihinde askeri mü-
dahaleler ve darbeler siyasi başarısızlığın kendi 
kendine sönmesine fırsat vermedi maalesef. 
Ülkemizde eğer 27 Mayıs askeri darbesi olma-
saydı Demokrat Parti hareketi kendiliğinden 
sönecekti belki. Ve sağlıklı muhalefetle dengesi 
içinde başarılar ortaya çıkacaktı. Ancak askeri 
müdahaleler o dönemde meclisin olgunlaşma-
sına engel olmuştur. Bir çocuk düşünün. Ailede 
çocuğu sürekli döverseniz yetenekleri gelişmez. 
Toplum da aynı şekilde darbelerle dövüldü. Siya-
setin gelişmesi engellendi, fırsat verilmedi. Bir 
ülkede 4-5 kere kapanan meclis varsa ülkede 
o meclisin olgunlaşmasını beklemek ne derece 
gerçekti. Milli iradenin ve hukukun üstünlüğünü 
yüceltmeyen, onu yüksek değer olarak kabul et-
meyen toplumlarda sağlıklı işleyişten bahsetmek 
mümkün değil. 

Sandığa korku ile gidiyoruz…

Muhalefet serbest rekabet içinde doğru al-
ternatifler üretirse iktidar adayı olur ancak. Mu-
halefet bunu göz önünde bulundurmalı. Etik de 
olmalı. Eğer yolunda gitmeyen bir şeyler varsa 
bu topluma iyi bir şekilde anlatılabilmeli. Güven 
verici seçenek oluşturmalı muhalefet. Toplum 
bir müddet sonra ehveni şerre oy vermez. Ama 
bugüne kadar bizim toplumumuz sandığa hep 
korku ile gitti. Güven odaklı değil korku odaklı bir 
toplumuz. Oy verirken şu partiye oy vermezsem 
başıma bunlar gelir diye düşünür hep. 

Ülkemizde muhafazakâr iktidarların seçilme-
sinin en büyük nedeni darbe korkusu mesela. 27 
Mayıs korkusuyla hatalarına rağmen toplum oy 
vermeyi tercih edebiliyor. Muhalefetin de kendin-
ce korkusu var. Onlarınki yaşam korkusu. Yaşam 
tarzımıza müdahale olacak kaygısıyla hatalı olan 

kişilere oy verebiliyor. Bu Türkiye’nin yararına 
olan bir durum değil. Maalesef korkularla oy veri-
yoruz. Türkiye nasıl dünya lideri olur, bölgesinde 
daha güçlü hale nasıl gelir, başarılı, huzurlu nasıl 
oluruz bunu düşünerek değil de korku odaklı oy 
veriyoruz ülkemizde. 

Bunu aşmak mümkün mü? 

Evet! 

Aşmanın yolu demokrasinin toplumda içsel-
leştirilmesi. Ortadoğu coğrafyasının da adaletli 
demokrasiye ihtiyacı var. 

Milliyetçilik ırk, din 
temelli değil coğrafya 

temelli olmalı…

Milliyetçiliğimiz de 
ırk temelli değil coğ-
rafya temelli milliyet-
çilik olmalı. Cumhur-
başkanının da böyle 
düşünüyor olması 
gerekir. Kendini, ırkını 
üstün gören bir Cum-
hurbaşkanı başarılı 
olamaz bugün. Osman-
lı, coğrafya temelli bir 
milliyetçilik politikası 
güttü. Kendi coğrafya-
sında olan herkesi eşit 
vatandaş olarak gördü. 
ABD’de bugün böyle 
yapıyor. Ülkemizin coğ-
rafya temelli milliyetçi-
liği yapacak anayasaya 
ihtiyacı var kesinlikle. Bu ülkede yaşayan herkes 
bu Anayasa benim Anayasam diyebilmeli. Cum-
hurbaşkanı adayı da içinde adalet olan, herkesin 
kendini ifade edebileceği, toplumsal sözleşme 
haline gelmiş anayasa sözünü ilk hedef olarak 
kendine seçebilmeli. 

Ötekileştiren ve kategorize eden yaklaşımlar 
toplumu ayrıştırıyor, zarar veriyor. İnsanları öte-
kileştiren değil insanları olduğu gibi kabul eden 
bir sistem oluşturabildiğinde aidiyet duygusu da 
artıyor. Kürt, Ermeni… vs. ayrımı bugün akla da 

Bir ülkede güç 
şahıslarda değil 

kurallarda olması 
gerekir. Onun içindir ki 
demokrasi kültürünün 
4 davranış kalıbı 
vardır. Eleştirilebilirlik, 
Özgürlükçülük, 
Çoğulculuk ve 
Katılımcılık… Bu 
kalıplar demokrasi 
kültürü için çok önemli. 
Cumhurbaşkanı bu 
ilkeleri benimsemiş 
olmalı kesinlikle. 
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bilime de aykırı. Bu Hitler döneminin anlayışı. 

Gerçek Liderin Özellikleri

Anlayan, dinleyen, sorunları tartışabilen, her 
türlü düşünceye açık, destekleyen, yardımcı o-
lan, arka çıkan lider azdır. Sizi hatırlayan, değer 
veren lider gerçek liderdir. Liderlik taslamayan, 
işbirliğine açık, her şeye karışmayan işleri delege 
edebilen, çalışanlara güvenebilen, açık, dürüst 
iletişim kurabilen liderleri bulmalıyız. İnsanların 
iyi yönlerini bulup onunla ilgilenen liderin yanın-
da kişi kendisini rahat hisseder. İyi lider iletişimi 

geliştirir, verimi arttırır, iyi kararlar aldırır, sorun-
lara daha doğru çözümler üretir.  

Cumhurbaşkanını seçerken, adil davrana-
cağına inandığımız, yanında kendimizi güvende 
hissedeceğimiz lideri seçmeliyiz. Onun için her 
seçmenin üstteki testi kendisine uygulamasında 
fayda var…

Not: Eğer 20 puan verdiyseniz o liderden kaçı-
nız. 20 – 40 çobanlık yapabilir. 40 puan üstünü 
verdiyseniz o lidere artık güvenmelisiniz.

POLİTİK LİDERLİK ÖLÇEĞİ
Hayır               Evet   

1. Sık fikir değiştirmez. 0 1 2 3 4

2. Ne yapacağı bellidir, güven uyandırır. 0 1 2 3 4

3. Kendisine yontmaz, bencil değildir, paylaşmayı sever. 0 1 2 3 4

4. Başkaları kendisi ile işbirliği etmekten kaçınmaz. 0 1 2 3 4

5. Önemliyi önemsizi ayırt eder. 0 1 2 3 4

6. Yapılabilir olanla yapılabilir olmayanı ayırt eder. 0 1 2 3 4

7. Gerçekçi hedefleri vardır, hayalci değildir. 0 1 2 3 4

8. Zihin kavrayışı yeterlidir. 0 1 2 3 4

9. Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneği yeterlidir. 0 1 2 3 4

10. Rakibini dost haline getirmeye çalışır, hırçınlık yapmaz, uzlaşmacıdır. 0 1 2 3 4

11. Liderlik rolü oynamaz, samimidir. 0 1 2 3 4

12. Kendini iyi göstermek için zorlamaz. 0 1 2 3 4

13. Sıkıştığı zaman bile yalan söylemez, güvenilir ve dürüsttür. 0 1 2 3 4

14. Ülkenin menfaatini partinin menfaatinden önce tutar. 0 1 2 3 4

15. Önce devlet adamıyım sonra siyasetçiyim der. 0 1 2 3 4

16. Yanında çalışanların duygu ve düşüncelerine önem verir, sinirlenip incitmez. 0 1 2 3 4

17. Karar verirken yanında çalışanlara danışma alışkanlığı vardır. 0 1 2 3 4

18. Ayıran değil birleştiren özelliklere önem verir. 0 1 2 3 4

19. Çalışkandır, rahatını düşünmez. 0 1 2 3 4

20. Ahlaki değerlere önem verir, adaletsizlik yapmaz. 0 1 2 3 4
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Yusuf KAPLAN
Gazeteci Yazar

Siyaset Neresi, 
Politika Nereye Düşer

Kur’ân-ı Kerim’de ya da hadis-i şeriflerde siya-
set teorisi anlamına gelebilecek bir teorik çerçe-
ve geliştirilmemiştir. Aynı şekilde bir devlet teorisi 
veya modeli de önerilmemiştir. 

Bunun en önemli nedeni, siyaset’in hayatın 
bütününü ihata edebilecek ontolojik bir bütünlü-
ğe sahip olmamasıdır. Siyaset, kurucu bir kaynak 
değil, koruyucu bir barınaktır sadece.

Aslolan hayat ve hakikattir. Hayatın hakikatini 
kavramak, hakikatin hayat olması için çaba gös-
termektir. 

1-POLİTİKA VE POLİTEİZM

Elbette ki, “siyaset” ve “politika” kavramları, 
iki farklı dünyanın, iki farklı medeniyet tecrübe-
sinin temel dinamiklerini ele veren kilit kavram-
lardır.

“Politika” ile “politeizm” (çoktanrıcılık) ara-
sında hem etimolojik, hem semantik hem de 
tarihî-kültürel bir ilişki vardır. Politika kavramı, 
esas itibariyle, pagan bir toplumun veya pagan 
bir dünyanın kurucu kavramlarının başında gelir.

O yüzden, politika, dünyevî olan’ın ve dünyevî 
alanın tanzim edilmesi çabasıdır. Pagan top-
lum ya da pagan uygarlık, sadece mülk âlemi 

üzerinde/n varolur. Pagan toplumda, melekût 
âleminin yeri ya yok denecek kadar sınırlıdır ya 
da daha önemlisi de mülk âlemi tarafından be-
lirlenir. 

Pagan toplumun tanrısı ya da tanrıları insan-
dır. Pagan toplumda her insan tanrısal konum-
dadır. O yüzden pagan toplumda, mülk âleminde 
hükümran olmak esas gayedir. Pagan toplumda, 
mülkü ele geçiren insan, kendisini tanrı olarak 
ilan edebilir. Tarihte Büyük İskender olarak ad-
landırılan hükümdar, Grek dünyasını Hindistan’a 
kadar genişlettikten sonra kendisini tanrı olarak 
ilan etmiştir. 

Girit adasında Minoslar ve Milkenlerle başla-
yan, Grekler, Romalılar, Avrupalılar ve Amerikalı-
larla devam eden pagan uygarlık tecrübesinde, 
insan tanrılaştırılmıştır. Pagan toplum, o yüzden, 
antroposantrik (insan-merkezci), Heidegger’in 
deyişiyle “insanın her şeyin ölçüsü ve ölçütü” 
olarak konumlandırıldığı, insanın tanrılaştırıldığı 
bir toplumdur.

Demokrasi’nin pagan toplumda neşvü ne-
ma bulmuş olması bu yüzden tesadüfi değildir. 
Felsefî olarak demokrasi, hâkimiyet, meşruiyet 
ve otorite kaynağı olarak insanı, spesifik olarak 
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da insan aklını mutlaklaştırmıştır.

Greklerde başlayan, modernlikle birlikte kı-
vamını bulan demokrasi yolculuğu, büyük tarihçi 
Braudel’in yerinde tanımlamasıyla bir “özgürlük” 
mücadelesi değil, “imtiyaz elde etme ve imtiyaz-
ları koruma” mücadelesidir.

Politika bir araçtır; amaç değildir. Aynı şe-
kilde, demokrasi de bir araçtır, amaç değildir. 
Pagan toplum, genelde politikayı, özelde ise de-
mokrasiyi amaç hâline getirerek (zât konumuna 
yerleştirerek) sonuçta politikayı da, demokrasiyi 
de bitirir. 

Özetle, ister demokrasi, 
ister aristokrasi, isterse türlü 
otokrasi formları şeklinde ol-
sun, politika, mülkü ele geçir-
me ve mülkü ele geçirerek in-
sanlar üzerinde hükümranlık 
kurma çabasını önceler. Mo-
dern anlamda politikanın izini 
sürdüğü şey, o yüzden, çıkarı 
ve çıkar -grupları- üzerinden 
elde edilen gücü dağıtma kay-
gısıdır.

Demokrasi, görünürde, 
eşitlik ve özgürlük kavram-
larının ve uygulamalarının 
izini sürer ama gerçekte gü-
cü elinde bulunduran çıkar 
gruplarının ve güç odakları-
nın topluma çeki düzen ver-
mesiyle sonuçlanır. Sözgelişi, 
Amerika’da, günümüzde, eko-
nomik gücü elinde bulundu-
ranlar, medyatik gücü de elle-
rinde bulundurdukları için top-

luma çeki düzen verecek güç üreten medya gibi 
araçları hükümranlık kurma araçlarına dönüştü-
rebilirler kolaylıkla. Böylelikle medya üzerinden 
toplumun inanç ve kanaatlerini, düşünme ve 
yaşama biçimlerini belirlerler. Sonuçta, ortaya 
çıkan şey, demokrasi değil, medyaokrasi ya da 
teleokrasi’dir. 

Bu teorik gözlemlerimizi, çağdaş paganizmin 
yeni adı ve adresi olarak nitelendirebileceğimiz 
liberalizm üzerinden sınamak zihin açıcı olabilir.

2-LİBERALİZMİN SEFALETİ VE  
İNSANIN TÜKENİŞİ

Neoliberalizm, çağın dinidir.

O yüzden herkes ne kadar liberal olduğunu 
ispatlamak için yarışıyor birbiriyle.

Bu nedenle, liberalizm, tek tartışılamaz, sor-
gulanamaz ve vazgeçilemez “mutlak hakikat” 
katına yükseltilmiştir.

Her şey liberalleştiriliyor, liberal dile dönüştü-
rülüyor ve yok ediliyor böylelikle.

Herkes her şeye liberal açıdan bakmaya zor-
lanıyor. Dahası sağcısı solcusu, İslâmcısı eyyam-
cısı, herkes ne kadar liberal olduğunu ispatla-
mak için can atıyor!

Gelinen noktada çağın âmentüsü, “liberal ol-
mayan ölsün!” sloganıdır artık: “Liberal değilse-
niz, insan bile değilsiniz” (!)

AYARTI’NIN HÜKÜMRANLIĞI

Peki, nedir bu?

Tam anlamıyla çağ körleşmesinin, yani 
her bakımdan çağın yegâne kurucusu Batı’ya 
mahkûmiyetin ve kendi’nden mahrumiyetin, yani 
semantik / “zihnî” intiharın, yani varoluşsal se-
faletin; kısacası yokoluşun, tükeniş’in ve bitiş’in 
adı’dır.

“Pornografi”nin, yani idrak kapılarının kapan-
masının, farklı bakış açılarının liberalleştirilme-
sinin, liberalizmin rengine bürünmediği sürece 
ötekileştirilmesinin, bütün farklı kültürlerin düz-
leştirilmesinin, yok edilmesinin ve insanlığın tek-
tipleştirilmesinin ilanı.

Liberalizmin kuruluş felsefesini oluşturan 
“siyasî” haklar rejimi demokrasi’nin bitişi, neoli-
beralizmin hız, haz ve ayartı rejimi demokrasi’nin 
zaferini ilan edişi.

Ayartı’nın hükümranlığı, kısacası.

LİBERALİZM, ÖZGÜRLEŞME SERÜVENİ 
MİDİR?

Liberalizm, bir özgürleşme çabası mıdır? Gö-
rünüşte evet; gerçekte hayır.

William McNeill’in ‘Avrupa Tarihinin Oluşumu’ 

Liberalizmin 
kuruluş felsefesini 
oluşturan “siyasî” 

haklar rejimi 
demokrasi’nin 

bitişi, 
neoliberalizmin 

hız, haz ve 
ayartı rejimi 

demokrasi’nin 
zaferini ilan edişi.
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başlıklı kitabında derinlemesine tartıştığı gibi, li-
beral ‘felsefe’ üzerine kurulan Avrupa tarihi, ‘öz-
gürlükler tarihi’ değil, ‘imtiyazlar tarihi’dir. 

Benzer bir gözlemi, biraz önce, demokrasi 
üzerinden, tarihçi Braudel’in de yaptığını hatırlat-
mıştım.

Ne/yin imtiyazı? Hükümranlık imtiyazı.

Liberalizmin serüvenine yakından baktığımız-
da, liberalizmin, bir ‘özgürleşme’ biçimi değil, 
insanın gerçek anlamda özgürlüğünü yitirme 
(=para’nın, çıkar’ın, ben’in ve beden’in arzuları-
nın kulu kölesi olma) serüveni olduğunu görmek-
te zorlanmayız.

“SİYASET”İN VESAYETİ’NDEN VESAYETİN 
SİYASETİ’NE...

Önce şu: Liberalizm, modernliğin politika ve 
‘hayat’ felsefesidir. Politikanın belirlediği bir ha-
yat felsefesi ama.

O yüzden Türkiye’de liberal fikriyatın en ilkeli 
ve öncü isimlerinden Atilla Yayla’nın altını çize-
rek vurguladığı gibi, teoriye, teorilere dayanmaz 
liberalizm; pratiklerin ürünüdür. Ekonomi-politik 
pratiklerin.

Liberalizmin açmazı, tam da burada gizlidir 
oysa: Güçlü bir ‘felsefî’ temeli yoktur liberalizmin.

Modernliğin bütün imkânları ve zaafları, libe-
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ralizmde de görülür: Modernlik de, esas itibariyle 
felsefî bir temele değil, siyasî bir temele dayanır. 
O yüzden modernliğin Descartes, Leibnitz, Kant 
gibi bütün büyük kurucu ‘düşünürleri’, hep bü-
yük politik projeler üzerinde kafa yormuşlardır.

O yüzden modern felsefe, dolayısıyla libera-
lizm ve liberalizmin ekonomik ayağı kapitalizm, 
baştan sona kadar hayatı düzenlemeye kalkış-
mıştır.

Sonuçta ortaya çıkan şey, “siyaset”in 
vesayeti’nin ‘vesayetin siyaseti’ne dönüşmesidir.

‘OLMA’ ÇABASI DEĞİL,  
‘SAHİP OLMA’ KAYGISI

Oysa hiç bir ‘felsefe’ ya da fikriyat, hayatı dü-
zenleme kaygısı gütmez. Düşünce, sadece haya-
ta ayna tutar; hayatı anlamaya ve anlamlandır-
maya çalışır.

Fakat ‘modern felsefe’, temel itkisi, ‘sahip ol-
ma’ güdüsüne dayanan “siyaset”in vesayetinde 
temellendiği için hayata, insana, hakikate hatta 
Tanrı’ya bile müdahale etme, çeki düzen verme 
kaygısını öncelemiştir.

Oysa siyasetin hayata, insana, hakikate ve 
Tanrı’ya müdahale etme, çeki düzen verme kay-
gısı, hayatı, insanı, hakikati ve Tanrı fikrini yok 
etmekle sonuçlanmıştır.

Bunun temel nedeni, politikanın, hayatı bü-
tün boyutlarıyla kavrayabilecek bir kapasiteye, 
bir varoluş alanına sahip olmamasıdır.

Politika, parça’dır; bütün değil çünkü.

O yüzden hayatın ve insanın varoluş serüveni-
nin siyasete endekslenmesi, hayatın ve insanın 
parçalara, atomlara, kaosa ve nihayet sürgit iza-
fileşen iktidar kurma biçimlerine mahkûm olma-
sının kapılarını sonuna kadar açar.

Modernlikle birlikte önce Avrupa, sonra da 
(Avrupa / Batı hegemonyasının küre ölçeğine ya-
yılmasıyla birlikte) bütün dünya, “siyaset”in vesa-
yetini yaşamaya mahkûm oldu.

TÜKETTİKÇE TÜKENİYOR İNSAN...

Politika üzerine kurulan bir hayat, zamanla, 
hayatı ve insanı da, fikri ve hakikati de bitirmekle 

sonuçlanır. Çünkü politika, kurucu bir kaynak de-
ğil, koruyucu bir barınaktır sadece.

Politika, doğası gereği, felsefî olarak ‘olma’yı 
değil, ‘sahip olma’yı eksene alır ve insanın ‘olma’ 
çabasını bastırır.

Bugün gelinen noktada, neoliberalizm, hayatı 
tüketme biçimine, insanı da ‘tüketen hayvan’a 
dönüştürmüştür.

İnsan tükettikçe daha fazla sahip olmak ve 
tüketmek için can atıyor: Ve sahip oldukça, olma 
yetilerini yitiriyor: tükettikçe tükeniyor.

İNSANIN, ‘OLMA’ YOLCULUĞUNUN BİTİŞİ..

Liberalizm, insanın özgürleşmesi serüveni 
değil, insanın özgürlüğünü de, özgürlük fikrini de 
yitirmesi, sahip olduğu ve tükettiği şeylerin kulu 
kölesi olması serüvenidir.

Liberalizm, varoluşsal sefaletin, dekadansla 
dansın, ayartının hükümranlığını ilan etmesidir.

Bütün değerlerin izafileştirilmesi, çözülmesi, 
değersizleştirilmesi; değersizliğin yegâne değer 
katına yükseltilmesi; sonuçta bütün ‘dillerin’ ‘li-
beral dile’ ve söyleme dönüştürülerek bitirilme-
si...

Sözün özü: Liberalizm, insanın, ‘olma’ yolcu-
luğunun bitişi, ‘sahip olma’ güdüsünün önünde 
sürüklenişi ve tükenişidir

3-İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE SİYASETİN YERİ 
VE İŞLEVİ

İslâm düşüncesinde siyaset alanı, güç tah-
kim etme, güç kullanma, hükümranlık kurma, 
insanları yönlendirme, şekillendirme alanı ve 
aracı değildir. Siyaset, amacın (tevhid’in hâkim 
kılınmasının) yerine geçen bir amaç değil, Müs-
lüman toplumda hâkim olan hakikat ilkelerinin 
hayatiyetini sürdürmesini sağlayan koruyucu bir 
barınaktır sadece. 

O yüzden, Müslüman hayatının her alanında 
olduğu gibi, her aktivite’nin dayandığı temel ku-
rucu ilkeler vardır; siyaset, -başka araçlar gibi- bu 
kurucu ilkeleri -uygulayarak- koruma işlevi üstle-
nir sadece. 

O yüzden yine her aktivitenin bir mülk 
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âlemine, bir de melekût âlemine bakan iki yönü 
vardır. Müslüman hayatında her aktivite, meşru-
iyetini melekûtî âlemden alır, mülk âlemine yan-
sıtır, mülk âleminde yansımasını bulur. 

İslâm düşüncesinde, hükümranlık, otorite ve 
meşruiyet kaynağı, mülk âlemi, dolayısıyla mülk 
âlemine hükmeden insan değil, ilâhî kaynak 
ve bu kaynaktan yansıyan ilkelerdir. Dolayısıyla 
Müslüman dünyasında Hakk hükümrandır; pa-
gan dünyada olduğu gibi insan değil. Müslüman 
dünyasında, insan, Hakk’ın hükümranlık yetkisi-
ni hakkıyla kullanmakla yükümlüdür sadece. 

O yüzden, Müslüman dünyada, insanın hü-
kümranlığı, pagan dünyada olduğu gibi mutlak 
değil, izafîdir. 

O yüzden Hakk’ın hükümranlığının belirleyici 
olmadığı bir yerde hakikat ortaya çıkmaz, ada-
let ise hiç bir zaman bihakkın tahakkuk etmez. 
Hakk’ın hükümranlığını hiçe sayan bir yerde, in-
san hakları hiç bir zaman elde edilemez; gücü ve 
güç üreten araçları ellerinde bulunduran odak-

lar, neyin, nereye kadar ve ne ölçüde hak olduğu-
na hükmederler; insan haklarını, güç odaklarının 
çıkarları doğrultusunda tayin ederler. 

ÜÇ TARZ-I SİYASET

Bu temel ilkeler ışığında İslâm düşüncesin-
de siyaset tasavvuruna baktığımızda karşımıza 
çıkan tablo, siyasetin, dolayısıyla hükümranlığın 
alanlarını ve nasıl kullanılabileceğini ele veren 
dışlayıcı değil kucaklayıcı bir tablodur. 

İslâm düşüncesinde üç ana siyaset alanı vardır.

Birincisi, peygamberlerin (enbiyaların) siyase-
tidir.

İkincisi, velilerin (evliyaların) ve âlimlerin siya-
setidir.

Üçüncüsü, vâlilerin (emirlerin) siyasetidir.

Peygamberlerin siyaseti, hem bâtın hem de 
zâhire hükmeder.

Velilerin ve âlimlerin siyaseti, yalnızca bâtına 
hükmeder.
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Emirlerin siyaseti ise, yalnızca zâhire hükmeder.

KAT’İYYAT VE ZANNİYYAT

Bu temel ilkelerden yola çıkarak, İslâm dü-
şüncesinde, ilk siyaset düşüncesinin temellerini 
İmam Cüveynî ile öğrencisi İmam Gazalî atmış-
tır. Buna göre, siyaset tartışmaları kat’iyyat ve 
zanniyyat ayırımı üzerinde temellendirilmiştir. 
Kat’iyyat, Kur’ân ve Sünnet ekseninde, siyasetin, 
kurucu temel ilkelerini sunar bize. Bu kurucu il-
kelerin zaman içinde nasıl uygulanabileceği zan-
niyyat alanına (ictihadlara) bırakılmıştır. Meselâ, 
âdil ve meşrû bir devlet başkanını seçme yüküm-
lülüğü kat’î bir hüküm, devlet başkanının nasıl 
seçilebileceği ise zannî (ictihadî) bir meseledir. 

O yüzden İslâm siyaset düşüncesinde öngö-
rülen belli bir yönetim biçimi sözkonusu değildir; 
yönetim biçimi, zamana, dolayısıyla içtihatlara 
bırakılarak halledilmesi öngörülen bir mesele 
olarak değerlendirilmiştir.

İslâm siyaset düşüncesinde yönetenlerle yö-

netilenler arasındaki ilişkiler, kat’iyyat alanı tara-
fından belirlenen temel kavramlar çerçevesinde 
ele alınmış ve uygulanmıştır.

BEŞ KURUCU İLKE

Bu temel kavramlar beş ana başlık altında 
şöyle özetlenebilir.

1-Adalet. Adalet ilkesi, belli başlı âyet ve ha-
dislerden yola çıkarak belirlenmiştir. Adalet, üç 
boyutta ele alınmıştır. Birincisi, kurucu adalet; 
ikincisi koruyucu / yaşatıcı adalet; üçüncüsü de, 
düzeltici adalet.

Kurucu adalet, toplumun ve siyasetin inşasın-
da naslarda belirtilen ilkeler (kat’iyyat) ışığında, 
dengenin ve itidalin sağlanmasını hedefler.

Koruyucu / yaşatıcı adalet, ilkelerin işleyişin-
de ve işletilmesinde karşımıza çıkar: Hem nas-
larda belirlenen ilkelerin uygulanmasını denetler 
hem de naslarda belirlenmeyen alanların içtihat-
larla tayin edilmesini sağlar.
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Düzeltici adalet ise, düzenin bozulması ya da 
bozulmaya yüztutması durumunda, adaletin dü-
zeltici unsur olarak devreye girdirilmesinin yolla-
rını ve yöntemlerini belirler.

2-Siyaset düşüncesinin ikinci kurucu ilkesi 
ehliyet’tir. Meselâ, Buhari’de geçen, “iş, ehil ol-
mayana verildiğinde kıyameti bekle!” hadisi, eh-
liyetin, adaletin temini açısından zorunlu şart ve 
kurucu ilke olarak kabul edildiğine delil olarak 
gösterilen nass’lardan biridir.

3-Siyaset düşüncesinin üçüncü kurucu ilkesi, 
emanet’tir. Yönetimde kişisel çıkar gözetmeden 
ortak yarara hizmet etmeyi, şeffaf, hesap vere-
bilir, güven temin edici bir yönetimi tesis etmeyi 
amaçlar.

4-Siyaset düşüncesinin dördüncü kurucu ilke-
si, Biat’tır. Biat, yöneticinin şer’î açıdan meşru-
iyetinin ve ümmetin siyasete katılımının kurucu 
ilkesidir.

5-Siyaset düşüncesinin beşinci kurucu ilkesi, 
İstişâre’dir. İstişare, ümmetin siyasete “doğru-
dan” katılımını, karar alma ve verme süreçlerinin 
âdil bir şekilde gerçekleştirilmesini, böylelikle 
otoriter yönelimlerin önünün kesilmesini sağlar.

Yazının son bölümünde İslâm medeniyet tari-
hinde siyaset alanının bu beş kurucu ilkesinin iki 
farklı timsalinin portrelerini çizmek ve bu öncü 
şahsiyetlerin günümüzde ve bütün zamanlarda 
neden ve nasıl kurucu özellikler taşıdığını göster-
mek istiyorum.

4-İKİ KURUCU ŞAHSİYET: SAĞ KANADI 
EBUBEKİR, SOL KANADI ÖMER

Tarih, yalnız adamların kanatlarında yükselir, 
demiştim. 

Hemen ilâve edeyim: Tarih yapan adamlar, 
büsbütün yalnız adamlar değildir. 

Tarih yapan yalnız adamların iki kanadı vardır. 
İki sağlam ve sarsılmaz yol arkadaşı. 

Sağ kanadında Ebubekir karakteri, sol kana-
dında ise Ömer karakteri kanat çırpar.

Ebubekir karakteri, ilkelerin ülkülere dönüş-
türülmesinde kilit rol oynar. 

Ömer karakteri ise, ülkülere dönüşen ilkele-

rin ülkesini bulması ve dünyasını kurmasında.

Sağında Ebubekir karakteri, solunda Ömer 
karakteri olmayan öncüler, tarih yapamazlar.

Sağında Ebubekir karakteri, solunda Ömer 
karakteri olmayan öncüler, tarihin akışını değiş-
tirecek zorlu, çileli bir hakikat yolculuğuna çıka-
mazlar. 

RUH ADAMI EBUBEKİR,  
HAYAT ADAMI ÖMER

Ebubekir karakteri, ruh katar yolculuğa; ha-
kikat gemisinin fırtınalı denizlerde bile emin bir 
yolculuk yapmasını sağlar. 

Ömer karakteri ise, hayat katar yolculuğa ve 
hakikat gemisinin neden, nasıl ve nereden su 
alabileceğini ve fırtınaların nasıl aşılabileceğini 
gösterir. 

EBUBEKİR ÖNAÇAR, ÖMER AYNA TUTAR

Ebubekir, önaçar. Ömer, ayna tutar. Ebubekir, 
yol açar, yol aldırır. Ömer, engelleri ortadan kaldırır. 

Başka bir deyişle...

Ebubekir karakteri, liderin önünü açar, emin 
bir yolculuğun temellerini atar. 

Ömer karakteri ise liderin önüne çıkar ve sü-
rekli olarak hakkı, hakikati ve adaleti hatırlatır.

Tarih, Ebubekir’le Ömer’in kanat çırptığı yal-
nız adamların kanatlarında yükselir.

Bu iki öncü karakter, bütün öncü kişiler ve 
önaçıcı liderler için elzemdir. Her lidere, her ha-
kikat yolcusu kişiye, hem bir Ebubekir karakteri 
hem de bir Ömer karakteri tarih yazdırabilir.

YOL FENERİ EBUBEKİR, ADALET TERAZİSİ 
ÖMER

Ebubekir karakterinden yoksun liderler, bir 
yerden sonra yollarını şaşırırlar ve istikametlerini 
yitirirler; o yüzden yol alamazlar, yolda kalırlar.

Ömer karakterinden yoksun liderlerse, ben-
liklerine ve etraflarını kuşatan dalkavuk kişilerin 
ayartılarına yenilirler ve yolculuğu bitirirler.

Emniyetin temin edilmesi, istikametin kaybedil-
memesi ve Yol’un yitirilmemesi için her liderin Hz. E-
bubekir gibi muhkem bir yol fenerine ihtiyacı vardır.
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Hakikatten şaşılmaması, a-
daletten sapılmaması, hakkın 
ve hukukun hakkıyla hâkim 
kılınması için her liderin Hz. 
Ömer gibi muazzam bir adalet 
terazisine ihtiyacı vardır.

AŞK ADAMI EBUBEKİR, 
MEŞK ADAMI ÖMER

Ebubekir karakteri, bir 
aşk adamıdır. O yüzden ha-
kikat aşkıyla yanar tutuşur.. 
hakikat aşkını iliklerine ka-
dar yaşar.. hakikati, insanlığın 
burçlarına ulaştırma cehdi ile 
nefes alıp verir... 

Ömer karakteri ise, bir 
meşk adamıdır. O yüzden her 
daim hakikati hatırlatır.. her 
şeyi hak ve hakikat terazisine 

vurur.. hakikat aşkını bütün hücrelerinde hayat 
haline dönüştürme cehdiyle yanıp tutuşur...

Özetle: Hz. Ebubekir gibi aşk adamlarından 
yoksun öncü kişiler ve liderler, yollarını bulamaz, 
emin bir yolculuk yapamazlar.

Hz. Ömer gibi meşk adamlarından yoksun ön-
cü kişiler ve liderlerse, yollarını da, yönlerini de 
yitirmekten kurtulamazlar.

Özetle: Hz. 
Ebubekir gibi aşk 

adamlarından yoksun 
öncü kişiler ve liderler, 

yollarını bulamaz, 
emin bir yolculuk 

yapamazlar.
Hz. Ömer gibi 

meşk adamlarından 
yoksun öncü kişiler 

ve liderlerse, yollarını 
da, yönlerini 

de yitirmekten 
kurtulamazlar.
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Bir Kul Olarak Devlet Başkanı: 
Allah’ın Kullarına Hizmetkarlık Yapmak

Tarih boyunca insan toplumlarının  belki de 
en merkezi sorunlarının başında  kimin  toplum 
adına iktidarı kullanacağı sorunu gelmektedir. 
Bazı kişiler veya toplumsal gruplar,  toplumu yö-
netebilmek için şiddet ve savaş dahil her türlü 
yolu denemişlerdir. İktidarın barışçıl bir şekilde  
değişimini başaran çok az toplum vardır. Günü-
müzdede iktidarın nasıl değişeceği ve yöneticile-
rin nasıl seçileceği  temel sorun olmaya devam 
etmektedir.

Ortadoğu’nun her tarafı bugün bir  insan 
mezbahasına dönüşmüş bulunmaktadır. Irak’ta, 
Suriye’de, Afganistan’da, Mısır’da ve Libya’da 
yaşanan çatışmalar ve şiddet, iç savaş aşama-
sına gelmiş bulunmaktadır. Mezhepsel, etnik ve  
ekonomik nedenler ileri sürülmesine rağmen, bu 
çatışmaların  arkasında olan  temel  neden baş-
kanlık mücadelesidir. İslam Peygamberi’nin ve-
fatından sonra   coğrafyamızda başlayan reislik 
mücadelesi hiç bitmemiştir. İslam Peygamberi, 
Evs ve Hazreç kabileleri arasında yüz yirmi yıl de-
vam eden  Buas savaşlarını  sona erdirerek Medi-
ne’deki reislik sorununu sona erdirmiştir. Ancak 
onun vefatından sonra Ümeyye ve Haşimoğulları  
arasında başlayan reislik mücadelesi, kanlı olay-
lara, siyasi ve sosyal karışıklığa  neden olmuştur. 

Müslüman dünyası, 
bin dört yüzyıldır siya-
si iktidar mücadelesi 
yüzünden   radikal bir 
şekilde ayrışmış-
tır. Yüz yirmi yıllık  
başkanlık mücade-
lesini  çözen İslam 
Peygamber i ’n in 
takipçileri, bin 
dört yüz yıldır ken-
di aralarında   de-
vam eden iktidar 
mücadelesini ba-
rışçıl bir şekilde 
çözme olgunluğuna 
ulaşamamışlardır.
Ortadoğu’da  sadece 
reisin kim olacağının 
mücadelesi ve savaşı 
verilmesinden dolayı, 
bu coğrafyada barış, 
demokrasi, adalet, çoğulculuk ve özgürlük te-
melleri çerçevesinde barışçıl bir siyasal ve sosyal 
düzen kurulamamaktadır.

Yüz yirmi yıllık  başkanlık 
mücadelesini  çözen 

İslam Peygamberi’nin 
takipçileri, bin dört yüz yıldır 
kendi aralarında   devam 
eden iktidar mücadelesini 
barışçıl bir şekilde çözme 
olgunluğuna ulaşamamışlardır.
Ortadoğu’da  sadece reisin 
kim olacağının mücadelesi ve 
savaşı verilmesinden dolayı, bu 
coğrafyada barış, demokrasi, 
adalet, çoğulculuk ve özgürlük 
temelleri çerçevesinde barışçıl 
bir siyasal ve sosyal düzen 
kurulamamaktadır.
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1923 Yılından beri ülkemizde de iktidarın ki-
me verileceği sorunu,  hiçbir şekilde sona erme-
miştir. Birinci Meclis’in tasfiye edilmesi, ülkemiz 
siyasi tarihinin  en ciddi  darbesi durumundadır. 
Ali Şükrü Bey’in Meclis’te öldürülmesi, ülkemiz-
deki  iktidar mücadelesinin  kanlılığını gösteren 
önemli bir örnektir. 1950 Yılına kadar ülkemiz 
tek parti diktatörlüğü ile idare edilmiştir. İlk cum-
hurbaşkanı, ebedi ve milli şef ünvanlarıyla anıl-
mış, birinci cumhurbaşkanına Tek Adam, ikinci 
cumhurbaşkanına ise İkinci Adam denilmiştir.
Çok partili hayata geçtikten sonra  cumhurbaş-
kanlığı  seçimleri,   gerilimli ve çatışma içinde 
geçmiştir. 1960, 1971, 1980, 28 Şubat süreci, 
27 Nisan muhtırası ve 367 krizlerinin arkasında 
cumhurbaşkanının kim olacağı tartışması var-
dır. 1960 Yılında cumhurbaşkanlığı aday baş-
vurusunu yapmak için Ankara’ya gelen  Ali Fuat 

Başgil’in  subaylar tarafından tehdit edilip adaylı-
ğının engellenmesi, siyasi tarihimizin  çok karan-
lık ve utanç sayfalarından biridir. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hep  zor seçim-
ler olmuştur. Sistemin cumhurbaşkanlığı yüzün-
den tamamen tıkanması, devlet krizi olarak ifa-
de edilmiştir.Cumhurbaşkanı seçiminin  devlet 
krizine dönüşmesinin  arkasında yatan temel 
neden,   cumhurbaşkanının  barışçıl ve demokra-
tik seçimini sağlayacak kurumların, mekanizma-
ların ve süreçlerin oluşturulmaması gelmektedir. 
Devlet başkanlığı gibi  bir konu hayati olmasına 
ragmen, üzerinde en az konuşulmuş ve tartışıl-
mış konuların başında gelmektedir.Türkiye,  bu-
günlerde tarihinde ilk defa  cumhurbaşkanının 
toplum tarafından seçileceği bir demokratik  se-
çime hazırlanmaktadır. Tarihin bu kritik anında 
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devlet başkanlığına  
siyasi ve formel yak-
laşımların ötesinde 
teolojik açıdan devlet 
başkanlığı kurumu ve 
devlet başkanı olarak 
kişi üzerinde teolojik 
bir yaklaşım ortaya 
koymaya ihtiyaç var-
dır. Devlet başkanlığı, 
teolojiden ayrı düşü-
nülecek bir konu de-
ğildir. Siyaset bilimi, 
yönetim bilimi ve hu-
kukla sınırlı bir devlet 
başkanlığı veya hükü-
met sistemleri tartış-
ması, çok dar ve şe-
kilsel kalmaktadır. Bir 
devlet başkanlığı teo-
lojisine ihtiyaç vardır. 
Aslında yaşadığımız tartışma, teolojiden soyut-
lanmış   bir cumhurbaşkanlığının anlamsızlığını 
ortaya koymaktadır. Şu anda cumhurbaşkanlığı 
için adı geçen adayların belirlenmesinde teoloji 
belirleyici olmuştur. Teolojinin merkezde olduğu 
bir cumhurbaşkanlığı süreci yaşıyoruz.

Devlet başkanlığı tamamen insani bir konum 
ve kurumdur. Devlet başkanı veya cumhurbaş-
kanı olmanın, hiçbir şekilde insan ötesi bir tarafı 
yoktur. Yöneticileri, Tanrı’nın yeryüzündeki gölge-
si olarak niteleyen anlayış, yönetimin insaniliğini 
ortadan kaldırmaktadır. Devlet başkanı, Tanrı’nın 
gölgesini değil,  içinde yaşadığı insanların ger-
çekliğini yansıtmalıdır. Devlet, kutsal olmadığı gi-
bi, devlet başkanı da kutsal bir kişi değildir. Meh-
dilik, mesihlik, ve halifelik gibi kurgularla Tanrı 
adına iktidar talep etmenin hiçbir meşruiyeti 
yoktur. Hiçbir insanın, Mehdi ve Mesih    gibi kur-
gularla insanlığı  kurtarma  ve yönetme gibi bir 
görevi yoktur. Tanrı, hiçbir insana veya gruba özel 
olarak insanlığı kutarma ve yönetme misyonu 
vermemiştir.Devlet gibi devlet başkanlğı da ha-
yatın merkezi kurumu değil, insani hayatın birçok 
kurumundan ve görevinden biridir. Devlet, birçok 
insani kurum arasından herhangi bir kurumdan 
başka bir şey değildir.Devlet, dinin aracı olmadığı 

gibi, devlet başkanı 
da Tanrı’nın gölgesi 
değildir.Devlet ve 
devlet başkanı adı-
na sahte metafizik-
ler ve kutsallar  icat 
etmek,  büyük bir 
yozlaşma durumu 
demektir.

Devlet başkanı-
nın kişiliği önemli-
dir. Devlet başkanı 
ve vatandaşlar ara-
sındaki ilişkiler ve 
dinamikler, başkan 
olacak kişinin  be-
lirlenmesinde esas 
alınmalıdır. Genel-
likle  toplum, devlet 
başkanını    önemli 
başarılarla ilişkilen-

tilendirmektedir. Ne yapılması gerektiğini bilmek 
ve onun yapılmasını sağlamak  yönetici olmak 
için esas alınmaktadır.Toplumda etkin ve etkili 
başarılara imza atmak  lider olmanın   gereği ka-
bul edilmektedir.Ancak bazı alanlarda başarılı ol-
mak, devlet başkanı olarak başarılı olunacağının 
garantisi değildir. Başarılı bir akademisyenin, ba-
şarılı bir devlet başkanı olacağını  kestiremeyiz. 
Kişilerin başarılarına toplumun  büyük ölçüde 
bel bağlaması, daha sonra büyük hayal kırıklık-
larının doğmasına neden olabilir. Bundan dolayı 
devlet başkanlığı seçim süreçlerinde, adayların 
daha önceki başarıları abartılmamalı ve aday-
lardan sahte efsaneler üretilmemelidir. Adayları 
sahte mitlere dönüştürmek yerine onları  başarı 
ve başarısızlıklarıyla,  yetenek ve zaaflarıyla ele 
alan, onların sahici insanlar  olarak topluma ta-
nıtılmasını sağlayan  mütevazi ve abartısız  yakla-
şımlara ihtiyaç duyulmaktadır.Modern dünyada 
toplumlar, devlet başkanlığı seçimlerinde, sahici 
adaylar görmek yerine,  Yunan mitolojisi kahra-
manları gibi insanüstü sahte mitlerin arasından 
seçim yapmaya zorlanmaktadırlar.Oysa insanlar, 
Yunan mitoloji dünyasından değil, kendi arala-
rından birini   seçmeyi istemektedirler.Mitoloji 
kahramanları gibi yarı  ilahlaştırılmış liderlerin 
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dönemleri kapanmıştır. Devlet başkanı olacak ki-
şi,   kendisi dşında hiçbir şey olmaya çalışmama-
lıdır, sadece salt ve yalın bir insan olmaya gayret 
göstermelidir.

Devlet başkanı, ağaç gibi  kuru ve demir gibi 
soğuk biri olmamalıdır. Devlet başkanı yoğun bir 
duygusal dünyaya, derinlikli bir  iç yaşantısına 
ve  çok yönlü iletişim becerisine sahip olmalıdır. 
Toplumun dünyasıyla kendi dünyası arasında 
duygusal bir sıcaklık ve yakınlık kuramamak, 
devlet başkanlığına talip olan biri için çok ciddi  
sorundur. Devlet başkanı ve diğer insanlar ara-
sında, duygusal mesafe değil, duygusal yakınlık 
olmalıdır. Toplumdan varoluşsal olarak kopmuş 
liderler, sadece devletin başkanı olurlar,  toplu-
mun lideri olamazlar. Güçlü devlet başkanlarının 
toplum üzerindeki etkisi çok derin olabilmekte-

dir. Toplum, güçlü liderlerle çok kolay bir şekilde  
kendisini özdeşleştirebilmekte ve onları maksi-
mum düzeyde içselleştirmeye çalışabilmektedir. 
Devlet başkanları, toplumu etkileyen ideal rol 
model pozisyonunda olabilirler, ancak  devlet 
başkanları, fetişleştirilmemelidir ve tabulaştırıl-
mamalıdır.

Devlet başkanı, standart ve değişmez kalıp-
lara, düşüncelere ve doğmalara sahip olmama-
lıdır. O, her şeyden önce  hayatın dinamik tec-
rübesi içinde düşünme ve yaşama  yeteneğine 
sahip olmalıdır. Devlet başkanlığı, bürokratik  bir 
görev olmaktan daha fazlasını ifade etmektedir. 
Devlet başkanı,  sıradan bir bürokrat olmanın 
ötesinde  ülkenin  gideceği yönü  belirlemekte  
etkin olması  beklenen ana aktör durumundadır. 
Bundan dolayı, devlet başkanının  net bir pers-
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pektifle dünyanın yönünü okuması ve bu okuma 
sonucunda ülkenin hangi yöne gitmesi gerekti-
ği konusunda çok ciddi katkılarda bulunması 
gerekmektedir. Dünyanın yönüne paralel olarak 
ülkenin yönünün tayinine katkı sunabilmesi için 
devlet başkanının, toplumla ve dünya ile yoğun 
bir  iletişim ve etkileşim içinde olmasına gerek 
vardır. Devlet başkanlığı, yalnız başına  konforlu 
bir ada değildir. Bilakis devlet başkanlığı,  dünya-
da varolan herşeyle sıkı sıkıya ilişkide olan bir ta-
kımada  durumunda olmak zorundadır. Kapıları-
nı ve pencerelerini insana ve insanlığa kapatmış 
bir lider, kendisini çürümeye terketmiş demektir.

Hayat dinamik bir şekilde değişmektedir. Sü-
rekli değişimin olması,  çoğu kimse için tedirgin-
lik ve endişe yaratmaktadır. Değişimin   kaos ve 
yıkıcılığa dönüşmemesi için, transformasyonun 
verimli ve yaratıcı bir şekilde tecrübe edilmesi 
gerekmektedir. Değişimin  neden olduğu kaos ve 
belirsizlikle sağlıklı bir şekilde yüzleşip reel un-
surların bütüncül ve dengeli değerlendirilmesiyle 
olan bitenin anlamlandırılmasına ihtiyaç vardır.
Devlet başkanı, pasif bir bürokrat gibi sırça köş-
künde     yaşamak yerine,  değişimci ve dönüştü-
rücü bir liderlik pratiği ortaya koyma kapasitesine 
sahip olmalıdır. Devlet başkanının değişimci bir 
liderlik ortaya koyabilmesi için  bireysel  düşünce 
derinliğine, entelektüel birikime, topluma esin ve 
motivasyon  kaynağı olmaya,  yaratıcı etki oluş-
turma  özellikleri açısından doyurucu bir kapasi-
teye sahip olmaya ihtiyacı vardır.Devlet başkanı-
nın tek başına kaliteli olması yetmemektedir. Asıl 
kaliteli olması gereken vatandaşlardır. Toplumun 
kaliteli ve aktif vatandaş profiline sahip olma-
sı, devlet başkanının da kalitesini arttıracaktır. 
Bugün, devlet başkanlığının  pasif veya aktif bir 
makam olup olmayacağına dair bir tartışma  yü-
rütülmektedir. Devlet başkanının şahsı etrafında 
yürütülen bir aktiflik tartışması, anlamlı değil-
dir. Devlet başkanının  tek başına aktif olması  
önemlidir, ama yeterli değildir. Önemli olan  aktif 
başkan, aktif vatandaş dengesinin kurulmasıdır. 
Devlet başkanı için en büyük  kaynak, aktif va-
tandaşlardır. İktidarın yozlaşma  tehlikesine karşı 
en büyük denge ve denetleme gücü, aktif vatan-
daşların varolmasıdır. Aktif vatandaş, sosyal ha-
yatta ortaya koyduğu  bilgi, pratik ve tecrübeyle 

devlet başkanının zihninde oluşacak vizyonu, 
ufku ve politikayı besleyen daimi  kaynak olmalı-
dır.Aktif vatandaş, devlet başkanına yol gösteren  
bir çoban yıldızı gibidir. Aktif vatandaş düşünce-
si,  devlet başkanını toplumu gütmekle  sorumlu 
çoban olarak gören anlayışla  temelde zıttır. 

Aktif  vatandaş-aktif başkan  dengesini   prati-
ze eden İslam Peygamberi, yönetici olarak gerçek 
bir devlet başkanı modeli sunmaktadır. İnsanla-
ra hizmet etme,  insanları sevme ve  insanları af-
fetme konusunda en sahih ve sahici liderlik pa-
radigmasını ortaya koyan İslam Peygamberi’dir. 
İslam Peygamberi, çoğunlukçu değil çoğulcu bir 
devlet başkanıydı. Toplumda varolan hiçbir fark-
lılığı dışlamayan, öteki-
leştirmeyen, düşman 
olarak konumlandır-
mayan İslam Peygam-
beri,    farklılıkların 
korunarak  toplum 
olunabileceği  vizyo-
nu etrafında insan-
ları hukuk temelinde 
biraraya getirmiştir.
İnsani farklılıkları do-
ğal, gerekli ve vazge-
çilmez  gören çoğulcu 
anlayış, sayısal olarak 
fazla olan    bir toplum-
sal  kesimin devlet gü-
cünü kullanarak öteki-
ne tahakküm etmesini 
reddetmektedir.

Devlet başkanı olan 
kişi, çok ciddi ahlaki 
tehlikelerle yüzyüzedir. 
Devlet başkanlığı  ma-
kamı, kişide ultra egoizme neden olabilir. Ego-
sentrizm, devlet başkanını  her alanda paralize 
edebilir, onu hayattan koparabilir ve   egoizmin  
korkunç bir esiri haline getirebilir.Egoizm, kişide  
ahlaki ve manevi boşluk yaratabilir. Oluşan  ma-
nevi ve ahlaki boşluk, kişide açıklık, güvenlik ve 
amaçlılık  ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilir.Devlet 
başkanları,  egoizme değil,  daha farklı bir şeye 
ihtiyaç duymaktadırlar. Devlet başkanı, devletin 
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başında olmanın  her şeyin merkezi olmak  an-
lamına gelmediğinin farkında olmalıdır. Devlet 
başkanı,  sayısız insani aktiviteden sadece birini 
yapmaktadır. Yapılan işin önemi, hiçbir şekilde 
devlet başkanının kendisini  merkeze koyması 
anlamına gelmemektedir. Merkezde hiçkimse 
olmamalıdır. Devlet başkanı, hiçbir şeyin ölçüsü 
olmadığı gibi, devlet dahil hiçbir insani kurum 
da   merkezi ölçü değildir. İnsanı aşan  güç, in-
sanın kendisine kul olduğu  mutlak otorite  sa-
dece merkezde olmalıdır. Devlet başkanı, ego-
sentrizme karşı Allah bilincini yani teosentrizmi 
içselleştirmelidir. Teosentrizm, amaç, anlam ve 
açıklık konularında yöneticinin yol haritasının  
netlik kazanmasını sağlamaktadır.Egoizm, lider-
liğin karanlık tarafıdır. Egoizm karanlığına karşı 
mutlak hakikatin aydınlığından gafil olmamakla  
karşılık vermek,  egoizm karanlığını  minimuma 
indirgeyebilir.

Devlet başkanlığı teolojisinde anahtar terim 
kulluktur. Allah, bütün insanları sadece kendisi-
ne kulluk etsinler diye yaratmıştır. Kulluk hayatın 

amacı, anlamı ve yönüdür. İnsanın  kul olarak  
konumlandırılması, varoluşun en fıtri durumu-
dur. Devlet başkanı dahil bütün insanlar için en 
önemli görev, sahih kul olmaktır. Devlet başka-
nının kul olarak bir başka görevi daha vardır. Bu 
görev, Allah’a kulluğun gereği olarak Allah’ın kul-
larına hizmet etmektir. Devlet başkanlığı, Allah’ın 
kullarına tahakküm etme ve onları köleleştirme 
konumu değil, onlara hizmet etme, onların temel 
hak ve hürriyetlerini koruma ve adaletin  gerçek-
leştirilmesi makamıdır. Kul başkan, devlet baş-
kanlığı paradigmasının özünü oluşturmaktadır.

Kul başkan  olarak devlet başkanını konum-
landıran telojik yaklaşımın ontolojik, metodolojik 
ve teolojik boyutları önemlidir.Ontolojik olarak 
devlet başkanının kul olarak konumlandırılması, 
devlet başkanının bağlı olduğu Tanrı merkezli de-
ğerleri ifade etmektedir. Devlet başkanı, Tanrı’ya 
kul olduğu sürece    ontolojik bir değere sahiptir. 
Allah’ın dışında devlete, makama, güce, para-
ya ve iktidara kul olan bir devlet başkanı, artık 
Allah’ın kulu değil, sahte ilahların kölesi olmuş 
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demektir. Bu da devlet başkanında ontolojik kriz 
anlamına gelmektedir. Tarih boyunca  sahip ol-
duğu güç ve iktidardan dolayı birçok devlet baş-
kanı, kendilerinin  Tanrı’nın sıfatlarına ve özellik-
lerine sahip oldukları sapkınlığına düşebilmişler-
dir. Nemrut ve Firavun,  kendilerini Tanrı sanma 
sapkınlığında helak eden devlet başkanlarından 
bazılarıdırlar. Ontolojik olarak devlet başkanı-
nın,  hiçbir ilahi sıfata sahip olamayacağı, Tanrı 
rolü oynayamayacağı,  sadece  tek konumunun 
Allah’ın kulu olmaktan öteye geçemeyeceğinin 
farkında olması gerekmektedir.

Devlet başkanı olma süreci, sağlıklı, olgun 
ve bütüncül insan olma sürecinden ayrı değildir.
Devlet başkanlığı, herşeyin üstünde istisnai ve 
ayrıcalıklı bir konum değildir. Devlet başkanlığı 
ve diğer bütün yönetici makamlar, herhangi üs-
tün bir özelliğin veya başarının sonucu olarak 
değil,  tamamıyla kendisini gerçekleştirmiş ve 
tam bir işlevselliğe sahip bir kişiliği kendilerinde 
yansıtmalıdırlar. Medine’de yüz yirmi yıl birbir-
leriyle savaşan Evs ve Hazre kabilelerinin İslam 

Peygamberi’ni kendi başlarına yönetici olarak 
seçmelerinin arkasında yatan temel neden, Hz. 
Peygamber’in   sahip olduğu kendisini gerçekleş-
tiren, olgunlaştıran ve  tam  işleve sahip  kişilik 
modelidir. Devlet başkanının kişiliği her şeyden 
önce  gelmektedir. Başka bir ifade ile devlet baş-
kanının ne yaptığı kadar kim olduğu da  önemli-
dir. 

Devlet başkanının  içsel ve ontolojik özelllikle-
ri  genellikle ihmal edilmektedir. Oysa Medine’de 
yüz yirmi yıl süren  savaş, çatışma ve cahiliye kri-
zini, İslam Peygamberi’nin kişiliği sona erdirmiş-
ti. Bugün de dünyada  yaşanan kriz,  devleti yö-
netenlerin krizidir. Hitler, Mussolini,  Bush, Nixon, 
Mao, Castro, Stalin, Peron, Salazar, İdi Amin, Pol 
Pot, Esad, Saddam, Kaddafi, Karadziç ve diğer 
devlet yöneticilerinin kişilik krizlerinden dolayı 
dünya, büyük felaketler ve sorunlarla yüzyüzedir. 
Modern liderlerin çoğu   ontolojik derinliklerinde 
köklü bir güvensizlik, kimliksizlik ve değersizlik 
tecrübesi yaşamaktadırlar.Güvensizlik,  kimlik-
sizlik ve değersizlik halleri, onları diğer insanların 
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yararına olan politika-
lar ve icraatlar yap-
maktan alıkoymakta-
dır. Devlet gücünü di-
ğer insanların  yararı-
na olacak şekilde kul-
lanmak yerine, devlet 
gücünü  kendilerinin 
güçlü,  yetenekli, et-
kili, iyi, üstün ve haklı 
olduklarını ispat et-
mek için araçsallaş-
tırmakta ve istismar 
etmektedirlar.Bugün 
dünya devletlerinin   
en büyük krizi, dev-
let başkanları krizidir. 
Devlet başkanlarının  
krizi de,  onların kişilik 
krizlerinden kaynak-
lanmaktadır.

Metod bir amacın 
gerçekleştirilmesi için 
takip edilmesi gere-

ken  doğru yolu ifade etmektedir.Ontoloji ve me-
todoloji birbirinden ayrılamaz. Ontolojik olarak 
Tanrı ve insan   özdeşleştirilmeyeceği gibi,   me-
todolojik olarak da insan ve Tanrı aynı yolları ta-
kip edemez. Tanrı, kainattaki işleyişi sünnetullah 
denilen özel metotla  yerine getirirken, insane da 
kendisine özgü metotlarla   bireysel, sosyal ve 
siyasal işlerini yerine getirmelidir. Devlet başka-
nı, bir insan olarak tamamen insani metotlarla 
devleti yönetmelidir. Devlet yönetiminde insani 
olanın yerine ilahi olanın denenmesi tam bir fe-
lakettir. Hz. Musa, Allah’ın  hayatı ve ölümü veren 
güç olduğunu Firavun’a söylediğinde, o kendisi-
nin de  aynı güçlere sahip olduğunu, bir insanı 
öldürtüp  diğer insanı bağışlayarak  insani olan  
yerine ilahi metodu taklit etmeye çalışarak ken-
disini tatmin etmeye çabalamıştır. İlahi ve insani 
metotların birbirine karıştırılması, bir insanın ha-
yatının ortadan kaldırılması gibi feci  bir sonuç 
doğurmaktadır. İnsanların temel hak ve hürriyet-
lerini ihlal eden politikalar, anayasalar, devlet ya-
pıları, soykırım ve  şiddeti gerçekleştiren devlet 
aygıtları,  insani olarak yürütülmesi gereken dev-

let ve toplumsal işlerin ilahi metodların  sapkın 
bir şekilde taklit edilmesinden kaynaklanmak-
tadır. İnsanların dinlerine, dillerine, değerlerine, 
kimliklerine, yaşam tarzlarına ve kültürlerine  
hiç müdahale etmemeyi ve zor kullanmamayı 
benimseyen ilahi metodolojiye rağmen, azgınca  
bilim, aydınlanma, uygarlık ve din adına yeni bir 
insan ve toplum yaratmaya kalkan  toplum ve 
insan mühendisliklerinin insanlığa getirdiği fela-
ketler ortadadır. İnsan ve toplum mühendisliği, 
ilahi  gerçekliğe aykırıdır. 

Devlet başkanı,  bir insan olarak  diğer in-
sanları yönetmelidir. Devlet yönetiminde bütün 
süreçler ve kurumlar, tamamen insani gerçek-
liğe uygun olmalıdır. İslam Peygamberi, yönetici 
olarak hep insan olarak kalmış, insani metotları 
kullanmış ve insanlar arası sorunları insani ku-
rumlar yoluyla halletmiştir. Şura, yani insanların 
işlerini karşılıklı  konuşarak ve tartışarak  çözü-
me kavuşturmaları, en doğal insani metottur. İn-
sanların  karşılıklı konuşma, tartışma ve katılım 
yerine tek kişinin veya ideolojinin  mutlak doğ-
ru olarak kabul edilmesi ve onun takip edilmesi  
insani olanın özüne ters bir yaklaşımdır. Devlet 
başkanı, devlet gücünü tanrısal bir güç sanıp  in-
san karşıtı politikaları ve metotları uygulamaya 
koymaktan sakınmalıdır.

Devlet başkanlarının  yönetim makamında 
olmaları, onların her zaman doğru politikaları ve 
metotları takip ettikleri anlamına gelmemektedir. 
Yönetici olmak ile doğru olmak, birbiriyle özdeş  
değildirler.  Devlet başkanı olan kişi,  toplumun 
en iyi  ve doğru kişisi olmamasna rağmen,  o ma-
kama   farklı faktörlerden dolayı gelmiş olabilir.  
Devlet başkanının,  yönetim gücüne sahip olma-
sına rağmen, toplumun onu denetlemesine, yol 
göstermesine ve eleştirmesine ihtiyacı vardır. 
Hukuken  devlet başkanının bütün uygulamala-
rı  yargı denetimine açık olması  gerektiği gibi, 
toplumsal denetime, eleştiriye ve muhalefete de 
açık olmalıdır. Devlet başkanının kişiliğinin her-
şeyiyle sağlam bir kumaş olduğunun garantisi 
yoktur. Herkes farklı bir kumaşa sahiptir.   Her 
insanın güçlü yanları kadar zayıf  ve eksik yan-
ları da bulunmaktadır. İnsani zaaf ve eksiklikle-
rin   neden olacağı   yanlış politikaların önünü 

Şura, yani insanların 
işlerini karşılıklı  

konuşarak ve tartışarak  
çözüme kavuşturmaları, 
en doğal insani metottur. 

İnsanların  karşılıklı 
konuşma, tartışma ve 

katılım yerine tek kişinin 
veya ideolojinin  mutlak 

doğru olarak kabul 
edilmesi ve onun takip 
edilmesi  insani olanın 

özüne ters bir yaklaşımdır. 



31 Kamu’da Sosyal Politika

kesmek için,  devlet başkanının sürekli olarak 
denetlenmesi ve sorgulanması gerekmektedir. 
“İktidar yozlaşır, mutlak iktidar mutlak bir şekilde 
yozlaşır’ gerçeğini dikkate aldığımızda  yozlaşma-
ya karşı en  ciddi tedbir, gücün tek elde toplan-
masına engel olmak,  iktidarın sınırlanması ve 
iktidarın sürekli  olarak denetlenmesidir.

Devlet başkanlığı, tek kişinin tecrübesi de-
ğildir. Devlet başkanlığı, devlet başkanı ve diğer 
vatandaşlar  arasında gerçekleşen dinamik bir 
ilişki şeklinde herkesin  hayat kalitesini geliştir-
meyi amaç edinen bir  süreç olmalıdır. Mevcut 
sistemimizde cumhurbaşkanlığı, cumhubaşkanı 
ile devletin bürokratik kurumları arasında geçen   
mekanik  bir iş  olarak yürütülmektedir. Cumhur-
başkanlığı,  bürokratik kurumlara  hapsolan bir 
iş  olmaktan çıkarılmalı, kurumlar yerine toplu-
mu ve insanı muhatap alan, vatandaşla beraber 
devlet işlerinin yürütüldüğü yeni mekanizmalar 
oluşturulmalıdır. Cumhurbaşkanı’nın motivasyo-
nu, bürokratik kurumlar üzerindeki hakimiyetin-
den değil, toplumla ve vatandaşla gerçekleştir-
diği  etkileşimden, iletişimden ve paylaşımdan 
beslenmelidir.Devlet başkanı ve vatandaşlar 

arasındaki  ilişki, etkileşim, katılım ve  eleştiri ka-
nallarının açık olması, moral, motivasyon ve şef-
faflık kaynağıdır. Toplum yerine sadece bürokra-
tik kurumlarla ilişkide olan bir devlet başkanının 
morali  ve motivasyonu   minimuma indirgendiği 
gibi, bu durum her türlü yozlaşmaya da  neden 
olabilir.

Toplum, büyük değişimler yaratan liderle-
re güvenir, hayranlık duyar, sadık olur ve saygı 
duyar. Menderes, Özal ve Erdoğan’ın toplum 
tarafından içselleştirilmesinin nedeni, bunların 
sahici değişimleri ve dönüşümleri gerçekleştir-
miş olmasıdır. Toplum,  bu liderlere karşı ger-
çekleştirilen bütün  siyasi, militarist ve sosyal 
mühendislik operasyonlarına rağmen bunlardan 
vazgeçmemektedir. Bu üç  isim, bürokratik ku-
rumlar yerine sürekli toplumla  etkileşim içinde 
olmuşlardır. Liderin kim olduğu yani ontolojisi ka-
dar, icraatı  nasıl yaptığı  yani metodolojisi de çok 
önemlidir. İnsandan kopmadan insanla beraber 
gerçekleştirilen metotlar,  devlet başkanını,  in-
sanlar arasında  sürekli varolan bir  insan haline 
getirmektedir.

Devlet başkanının icraatlarında ve politikala-
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rında hangi amacı gerçekleştirmek istediği yani  
teleolojisi önemlidir. Bütün devlet başkanlarının 
politikalarının arkasında bir teleoloji vardır.Dev-
let başkanı, günlük politik tartışmaların ötesinde 
topluma ve insanlığa hitap etmelidir. İnsanlığın, 
sadece Allah’a kulluk etmek için yaratıldığının bi-
lincinde olması gereken devlet başkanı,  bu ama-
cı gerçekleştirmenin peşinde olmalıdır. Sahihlik, 
samimiyet, sevgi, saygı, dürüstlük  ve ahlaki   bü-
tünlük, devlet başkanının   nitelikleri olmalıdır. 
Devlet başkanı ve ahlak birbirinden ayrılamaz. 
Ahlaklı olmayan birisinin,    lider bir kişilik olma-
sı mümkün değildir.Başkanlık, insanın kalbinde 

kulluğun içselleştirmesiyle 
başlar ve kulluk  amacına 
uygun bir şekilde kişinin  
politika ve icraatları  takip 
etmesini gerekli kılar.

İslam, bütün insanla-
rın  bir tarağın dişleri gibi 
eşit olduğunu deklare et-
mektedir. Hiçbir yönetici, 
insanlardan daha üstün 
değildir. İnsanlararası 
eşitlik, herkesin özgür ve 
onur sahibi olduğu asli 
değerlerdir. İnsanların 
eşit ve özgür olduğuna 
inanma ve bu değerlerin 
içselleştirilmesi, insanları 
ve  yöneticileri mütevazi 
yapmaktadır. Makam ve 
iktidara rağmen  müteva-
zi olmak önemlidir. Devlet 
başkanları ve yöneticiler, 
halkın üstünde iktidarları-

nı gösteren ünvanlara, yetkilere ve imkanlara sa-
hiptirler.İslam Peygamberi, hiçbir ünvan ve pozis-
yonu kendisi için kullanmamış, sadece Allah’ın 
kulu  ünvanını ve pozisyonunu kullanmıştır. 
Allah’a kul olmak insanın en doğal pozisyonu ve 
ünvanıdır.Kulluk, liderlik teolojisinin başı, ortası 
ve sonudur.Devlet başkanı, Allah’ın  kulu olarak 
diğer kullara  hayırlı ve yararlı olacak icraatlarda 
bulunmalıdır.

Devlet başkanı, her şeyden önce Allah’ın ku-
ludur. Ancak  devlet başkanı   ünvanını ve görevi-
ni yüklenmekle,  Allah’ın kullarına hizmet etmek 
anlamında kullara kul olma görevini üstlenmiş 
bulunmaktadır. Devlet başkanı tamamen bir in-
san olarak diğer insanlara hizmet etmelidir.İslam 
Peygamberi, sıradan bir insan gibi yaşadı ve in-
sanlara  bir diktatör, kral,  veya imparator olarak 
hükmetmedi. İslam Peygamberi, toplumdan biri 
olarak  diğer insanlara hizmet etti. Devlet baş-
kanının egosundan boşanması, kendisini tevazu 
ve kulluk nitelikleriyle donatması gerekmektedir. 
İktidar pozisyonu ile mütevazi kul  durumları bir-
birini dışlamamalı, beraber varolmalıdırlar. Feda-
karlık, sabır, tahammül ve iktidarın hukuk içinde 
kullanılması  kapasitesinin gelişimine, mütevazi 
kul olma   anlayışı katkıda bulunabilir.Bir müslü-
man devlet başkanı, Allah ve insan merkezli ola-
rak  hayırlı politikaları ve projeleri gerçekleştir-
mek zorundadır. Çünkü o, sadece kendi hayatın-
dan sorumlu değildir. O, aynı zamanda dünyadan 
ahirete giden süreçte diğer insanların hayatların-
da yarattığı etki ve değişimden de sorumludur.

Devlet başkanı için,  gücün hakimi olduğu  en 
üst yönetici pozisyonunun bizzat  kendisi amaç 
değildir. Devlet başkanlığı amaç değil, araçtır. İs-
lam,  bir topluluk yani ümmet olarak insanların 
birbirleriyle nasıl ilgilendiklerine, birbirlerine na-
sıl muamelede bulunduklarıyla yakından ilgilen-
mektedir ve hatta kaygılanmaktadır. İnsanların 
birbirleriyle olan ilişkilerinde adalet ve hukukun 
ihlal edileceği olasılığı, İslam’ın temel kaygısı ve 
endişesidir.İnsanlar arasında birliğin, barışın, 
özgürlüğün  ve çoğulculuğun  hukuk ve adalet 
temelinde sağlanması, İslam’ın temel amacı 
olduğu gibi, bütün yöneticilerin  bu amacı ger-
çekleştirmeye çalışmaları da  temel görevleridir.
Toplumda birliğin, barışın adaletin ve özgürlüğün 
sağlanması için  devlet başkanı başta olmak ü-
zere bütün yöneticilerin   mütevazi ve fedakar bir 
karaktere sahip olmaları gerekmektedir.İnsanla-
rın,  bir bütün olarak hem kendilerinin hem  diğer 
farklı toplumsal grupların  amaç ve ihtiyaçlarını 
derinliğine bir anlayışla kavramaları gerekmekte-
dir. Herkesin  insanca birarada yaşayabilmek için 
kendilerine özgü  özel gündemin dışına çıkıp, di-
ğer insanların gündemlerinin farkına varmaları, 

Sadece bir kişiye veya 
gruba verilen adalet 

veya özgürlük, adalet 
ve özgürlük değil, 

ayrıcalıktır. Devlet 
başkanının  bütün 

toplum için adalet ve 
özgürlüğü istemesi, 

herkesi hukuk önünde 
eşit vatandaş kabul 

etmesi gerekmektedir.
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herkesin  özgürlük ve hukuk temelinde bir vatan-
daşlığı talep etmesi gerekmektedir. Sadece bir 
kişiye veya gruba verilen adalet veya özgürlük, 
adalet ve özgürlük değil, ayrıcalıktır. Devlet baş-
kanının  bütün toplum için adalet ve özgürlüğü 
istemesi, herkesi hukuk önünde eşit vatandaş 
kabul etmesi gerekmektedir.

 Devlet adamlığı veya siyaset, günümüzde ge-
nellikle iktidar ve gücün elde edilmesini amaçla-
yan bir faaliyet olarak düşünülmektedir. Genel-
likle iktidar elde edildikten sonra, iktidar gücü-
nün, vatandaşlar lehine değil, iktidara gelen kişi 
ve çevresi için kullanıldığı görülmektedir. Elde 
edilen iktidar imkanları, daha fazla iktidar ve güç 
elde etmek için seferber edilmektedir. İnsanın ik-
tidara doyması çok zordur.İktidar hırsı ve tatmin-
sizliği, insanı ilahlık iddiasına   götürecek kadar   
yozlaşabilmektedir. Kulluk pozisyonu, iktidarın 
uygun ve sınırlı bir şekilde kullanılmasını gerekti-
ren yaşamsal bir amaçtır. İktidar,  insanların hak 
ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için kul-
lanıldığı sürece, sınırlı değildir. İktidar, insanların 
hak ve özgürlüklerini  ihlal eden tehlikeli bir ara-
ca dönüştüğünde sınırlanması ve kontrol edilme-

si gereken bir canavardır. İktidar, iktidardakilerin 
değil, halkın yararına olacak şekilde kullanılmalı-
dır.İslam Peygamberi, iktidarı kendi kişisel yararı 
için değil, insanlığın yararı için kullanmıştır. Kişi-
nin sadece egoist arzularını gerçekleştirmek için 
iktidar imkanlarını kullanması, bencil  gündemle-
rin gerçekleştirilmeye çalışılmasının sonucudur. 
Kişinin Allah’a kulluk görevini yerine getirebil-
mesi için  kişinin egoizmin ötesine bir gündeme 
taşması, diğer insanları esas alan bir yaklaşımı  
benimsemesi gerekmektedir. Devlet başkanı,  te-
vazu ve  hikmetle halka hizmet ederse,  Allah’a 
karşı olan kulluk vazifesini ifa etmiş olacaktır.

İslam Peygamberi, Tevhid mesajını  açık ve 
berrak bir şekilde insanlara iletti ve müminler-
den  asli beklentinin kulluk olduğunu net olarak 
ortaya koydu. İslam Peygamberi’nin sadeliği, te-
vazusu,  fedakarlığı, güvenilirliği, insancıllığı ve 
hayırseverliği, insanları İslam ve insanlık yolunda 
fedakarlıkta bulunmaya ve çalışmaya motive et-
ti, İslam’ın insanlığın fıtri dini olmasını sağladı. 
İslam Peygamberi’nin Medine’ye  yönetici olarak 
geldiğinde  uygulamaya soktuğu Ensar-Muhacir 
kardeşliği politikası,  onun  devlet başkanı olarak    
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yüksek  değişimci ve dönüştürücü yönünü ortaya 
koymaktadır.Devlet başkanının  gerçek dışı değil, 
pratik ve pragmatik olması gerekmektedir.Devlet 
başkanı çok yönlü düşünme,  kendisini,  olay-
ları, ülkeyi ve dünyayı çok yönlü değerlendirme 
kapasitesine sahip olmalıdır. Bilişsel, duygusal 
ve davranışsal çoğulculuk yeteneği gelişmiş bir 
devlet başkanı, dengeli politikaların uygulanma-
sını   sağlayabilir. Devlet başkanı, özgüven sahibi 
olmalı, ama kibir ve gururla azgınlaşmamalıdır.
Devlet başkanının en çok ihtiyaç duyduğu şey, 
tevazudur. Asla insan olduğunu unutmama ve 
diğer insanların da kendisine eşit olduğunun far-
kında olma önemlidir. Bütün insanlar, saygıyla 
muamele görmeyi hak etmektedir.Devlet başka-

nı, insanlara nesne olarak bakamaz. İnsanlar öz-
nedir. İnsanların enerjilerinin  ve emeklerinin  ya-
pıcı ve yaratıcı hedeflere yönelimini sağlayacak 
yönün belirlenmesinde  devlet başkanı, açık ve 
dinamik bir vizyona sahip olmalıdır. Bunun için 
de devlet başkanının Allah’a kul olmayı hayatının  
asli gayesi olarak  görmesi ve bu gaye çerçeve-
sinde  Allah’ın kullarına hizmetkar olmayı içsel-
leştirmeyi en yüce  erdem olarak  benimsemesi 
gerekmektedir.
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Ağustos Sonrası Türkiye’yi Nasıl bir 
Sistem Bekliyor?

10 ve 24 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacak 
12. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’de par-
lamenter sistem açısından bir devrin başlangıcı 
ya da bir devrin sonu olma potansiyeline sahiptir. 
O nedenle CB seçimlerini aday ve parti üzerinden 
tartışmak kadar sistem açısından da tartışmak 
gereklidir. Zira ilk ya da ikinci turda seçilecek 
adayın “halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı” 
makamını nasıl algıladığı ve bu makamın içeri-
ğini nasıl dolduracağı, sadece günümüzü değil 
Türkiye’nin yönetim sisteminde gelecek on yıl-
lara etki edecek bir teamülün oluşması sonucu 
doğuracaktır. Anayasa’da bir değişiklik olmadığı 
sürece oluşacak olan bu teamülün parlamenter 
sistem içinde dengeleri değiştireceği ve zamanla 
anayasada bu teamüle uygun olarak başkanlık, 
yarı-başkanlık lehine değişiklik yapılmasının ka-
çınılmaz olduğunu öngörmek gerekiyor. Sorun, 
bu değişikliğin nasıl yapılacağı ya da yapılıp ya-
pılamayacağı sorunudur. Türk parlamenter sis-
teminde, bu değişiklik uzlaşı ile mi yoksa ciddi 
gerginlik içinde mi yapılacak ya da kısa ve orta 
vadede hiç yapılamayacak mı sorusu asıl yanıt 
bulunması gereken sorulardır.  

Türkiye, gergin ve kutuplaşmanın zirve yaptığı 
yerel seçimlerin hemen ardından yeni bir seçim 
sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
yerel seçimin hemen ardından yaptığı “zama-

nı geldi cumhurbaşkanlığı seçimlerini (adaylığı) 
Başbakan ile konuşacağız” şeklindeki açıkla-
ması ilk işaret fişeği oldu ve cumhurbaşkanlığı 
seçimleri beklenenden daha erken tartışılmaya 
başlandı. Bu açıklamadan çıkan net bir sonuç 
var: Gül yeniden aday olmak istiyor(du). Ancak 
bunun tek koşulu Başbakan’ın Köşk’e aday ol-
mayı tercih etmemesiydi. 

Ancak Başbakan’ın adaylığı konusunda hem 
AK Parti teşkilatlarında hem milletvekillerinde 
hem de bizzat Başbakan’ın kendisinde irade şe-
killenmiş durumda. Nitekim 1 Temmuz’da sayın 
Erdoğan’ın adaylığı kesinleşmiş oldu. Köşk se-
çimlerinin halk tarafından yapılacak olması Baş-
bakan için en önemli motivasyon kaynağıdır. Zira 
2007’de temeli atılan bu yolun devamı başkan-
lık, yarı-başkanlık gibi yeni bir sisteme evrilmeyi 
bünyesinde barındırıyor. Başbakan›ın uzun süre-
dir dillendirdiği bu sistem değişikliğinde sistemin 
merkezine bir başkasını oturtması beklenmeme-
lidir.

1 Temmuz›a kadar Başbakan›dan net bir a-
çıklama gelmememesine rağmen, özellikle «ter-
leyen cunhurbaşkanı» ve «anayasal tüm yetkileri 
kullanırım» şeklindeki ifadeleri Başbakan›ın ni-
yetinin göstergesi olarak okundu. Başbakan, 
bu süreçte Partisi ile yoğun bir iştişare sürecine 
girmiş olsa da, bu istişareleri Köşk›e aday olup 
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olmamadan ziyade, Köşk sonrası Hükümet ve 
AK Parti›nin geleceğine ilişkin nabız yoklamaları 
olarak değerlendirmek daha rasyonel olacaktır. 
Zira Köşk›te «terleyen bir cumhurbaşkanı» olacak 
ise başbakanlık koltuğunda «daha az terleyen» 
bir başbakan olması gerekiyor. Hem başbakanın 
hem cumhurbaşkanının terlemesi, koşturması 
demek, parlamenter sistemin doğasına zıttır. 
Böyle bir olasılıkta yol kazası kaçınılmaz olacak-
tır. Bu durumda ister istemez yürütme organının 
omurgası yer değiştirecek ve anayasal bir deği-
şiklik yapılmadığı sürece ülke siyasi bir kaosun 
içine sürüklenecektir. 

Başbakan, anayasal değişiklik yapılarak yarı-
başkanlık sistemi kabul edilmese bile, halkın oy-
larıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak mevcut 
anayasa ile CB›na sunulan yetkilerin sınırlarını 
zorlayacağı algısını oluşturmaktadır. Çünkü 2007 
yılı koşullarında yapılan anayasa değişikliği o gü-
nün koşullarında bir çözüm olarak görülmüş olsa 
da anayasadaki mevcut parlamenter sistemin 
özüyle bağdaşmamaktadır. Bu çözüm Köşk saki-
nini (kim olursa olsun) hükümete karşı çok daha 
güçlü hale getirmiştir. Artık konuya Başbakan›ın 
kendi kişiliğinden kaynaklanan bir özellik ola-
rak bakmaktan ziyade, bir sistem sorunu olarak 
yaklaşmak daha gerçekçi olacaktır. Halkın en az 
%50›sinden fazlasının oyuyla CB seçilen bir kişi, 
kim olursa olsun mevcut Anayasa çerçevesinde 
halktan aldığı gücü kullanmak isteyecektir. Yeni 
cumhurbaşkanının kullanmak isteyeceği bu güç, 
kendisine mevcut Anayasa ile de jure verilmemiş 
olsa bile, halkın bu gücü de facto verdiğini kabul 
edecektir. CB halktan aldığını düşündüğü bu güç 
ile mevcut Anayasayı zorlayacak ve dolaylı olarak 
icrai yetkileri kullanmak isteyecektir. O halde ne 
yapılması gerekir sorusuna cevap aramak daha 
doğrudur. 

Ne yapılmalı, Nasıl yapılmalı?

Yapılması gereken iki seçenek var. Birincisi 
anayasa değişikliği yapılarak eskiye gidiş, yani 
CB’nin Meclis tarafından seçilmesi ki, bu Ağus-
tos seçimleri için imkansız sonrası için ise  artık 
çok geç ve nerede ise mümkün değil. O zaman 
geriye tek bir seçenek kalıyor. Yani halk tarafın-
dan seçilen CB ile yürütme arasındaki ilişkiyi dü-

zenleyecek yeni bir anayasa değişikliği.

Eğer Köşk dolaylı olarak icracı olacak ise kul-
lanacağı bu icrai “yetkiler” karşısında “sorumlu” 
olabilmesinin yollarını aramak gerekiyor. Bu tar-
tışma ise Türkiye’yi yarı-başkanlık ya da başkan-
lık modellerinden birine götürmektedir. Bu gidiş 
nasıl yapılacak? Ne zaman yapılacak?

Nasıl yapılacak sorusunun cevabı iki kelime-
de gizli: Anayasa değişikliği. Yapılabilir mi, yapı-
lacaksa 2015 genel seçimleri öncesi olabilir mi? 

2015 seçimleri öncesi bu değişikliğin olma 
şansı artık kalma-
dı. Bu durumda 
anayasa değişikliği 
ihtimali 2015 ge-
nel seçimler son-
rasına kalmış 
oldu. İki ay ön-
cesine kadar ye-
niden alevlenen 
ancak sonra vaz-
geçilen dar bölge 
ya da daraltılmış 
bölge sistemi ile 
Hükümet›in tek 
başına anayasa 
değiştirecek Mec-
lis aritmetiğine 
ulaşmayı hedefle-
diği görülmektedir. 
Artık seçim sistemi 
değişikliği ihtimali 
de kalmadı.

Anayasa değişikliğinin 2015 sonrasına bıra-
kılması ise iki soruyu beraberinde getiriyor: Bi-
rincisi Başbakan›ın Köşk›e çıkması durumunda 
genel seçimlere kadar mevcut anayasanın sınır-
larını ne kadar zorlayıp zorlamayacağı, ikincisi 
ise çoğulcu ve katılımcı bir anayasa değişikliği 
mi yapılacak, yoksa AK Parti olası genel seçim 
zaferinden sonra tek başına ya da HDP ile bir-
likte anayasa değişikliğine mi gitmeye çalışacak 
sorularının tartışılması gerekmektedir. 

Eğer Köşk dolaylı olarak 
icracı olacak ise kullanacağı 

bu icrai “yetkiler” karşısında 
“sorumlu” olabilmesinin 
yollarını aramak gerekiyor. 
Bu tartışma ise Türkiye’yi 
yarı-başkanlık ya da başkanlık 
modellerinden birine 
götürmektedir. Bu gidiş nasıl 
yapılacak? Ne zaman yapılacak?
Nasıl yapılacak sorusunun 
cevabı iki kelimede gizli: 
Anayasa değişikliği. Yapılabilir 
mi, yapılacaksa 2015 genel 
seçimleri öncesi olabilir mi? 
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İlk soruya verilecek cevap biraz da 
Başbakan’ın yukarıda belirtilen ifadelerinde 
gizli. Yani Başbakan Köşk’e çıktığında anayasa 
değişikliğini beklemeden mevcut anayasal 
sınırları zorlayacaktır. Burada Başbakan için en 
büyük handikap partisi ile ilişkisinin nasıl dizayn 
edileceğidir. Başbakan bu bağın kopmasına izin 
vermek istemeyecektir. Ama mevcut anayasa 
CB›nın partisi ile ilişkisinin kesilmesine amir hü-
küm içeriyor.1 Bu amir hüküm yeni seçilecek baş-
bakan ile çatışma riskini taşımakta ve 2015’e 
kadar nasıl bir başbakan sorularının sorulma-

sına neden olmakta-
dır. Bu çatışma riski 
az bir ihtimal de olsa 
AK Parti içinde hoş-
nutsuzluğun ortaya 
çıkmasına neden ola-
bilir. Nitekim Abdullah 
Gül’ün bu şartlarda si-
yasette yokum deme-
sine rağmen Bülent 
Arınç, Beşir Atalay 
gibi isimlerin Gül’ün 
yeniden Parti’nin ba-
şına geçmesine yö-
nelik ifadeleri, Bülent 
Arınç-Yalçın Akdoğan 
arasındaki tartışma 
bu riskin varlığına işa-
ret etmektedir. Köşk’e 
çıkan Erdoğan, Hükü-
met ile ilişkilerini mev-
cut anayasanın sınır-
larını zorlayarak kendi 
istediği şekle bürün-
dürebilir ama Parti ile 

olan ilişkisinde Anayasa çok açık bir düzenleme 
içeriyor. Bu açık düzenlemeye karşı oluşturula-
cak fiili durumlar hiç beklenmedik tepkilerin doğ-
masına neden olabilir. Dolayısıyla Başbakan’ın 
Köşk’e çıkması durumunda Ağustos 2014-Hazi-
ran 2015 dönemi AK Parti için hem tehdit hem 
fırsatlar içermektedir. Aşırı zorlama beraberinde 
beklenmedik sonuçlar doğurabilir.

İkinci sorunun yanıtı ise 2015 genel seçimle-
rinde ortaya çıkacak tabloya göre şekillenecek-

tir. Eğer AK Parti anayasayı tek başına değiştire-
cek bir Meclis aritmetiğine ulaşır ya da başka bir 
parti ile anlaşabilirse, diğer partilerin itirazlarına 
rağmen başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi-
ne geçişi zorlayacaktır. Referanduma gitmeden 
Meclis›te kabul edilir ya da refeandumda halk ta-
rafından onaylanırsa Türkiye akıbeti meşkuk ye-
ni bir döneme girecektir. Getirilmesi hedeflenen 
yeni sistem gerçekten Türk siyasi hayatına nasıl 
bir yön verecek, uzun soluklu olacak mı gibi soru-
ların cevabını bugünden vermek mümkün değil. 

Yeni bir siyasi atmosfer ve yeni bir siyasi kültü-
re evrilecek olan bu süreç, geleceğin Türkiye›sine 
nasıl bir damga vuracaktır? Bu sorunun cevabı 
yapılacak olan anayasa değişikliğinin içeriğinde 
gizlidir. Anayasa değişikliğinde tüm denetim ve 
kontrol mekanizmaları ile bir başkanlık ya da yarı 
başkanlık sistemi mi gelecek yoksa Ortadoğu›ya 
özgü melez bir sistem mi doğacak hep beraber 
bekleyip görmeliyiz. 

Yoksa çok küçük bir ihtimal de olsa, yeniden 
CB›nın Meclis tarafından seçildiği eski düzene 
geri dönmek mi ideal çözüm olacak?

Muhalefet Ne Yapacak? 

Türkiye’de 2002’den bu yana yapılan seçim-
lerde başarılı olamayan muhalefetin yeni bir he-
yecan oluşturması, kitleleri mobilize edebilecek 
bir güce ulaşabilmesi kısa vadede olası görül-
mektedir. Bu nedenle son yıllarda “Türkiye’nin 
muhalefet sorunu” ifadesi klişe bir ifade haline 
gelmiştir. 

Etnik temele dayalı BDP/HDP bloğu dışarıda 
bırakılacak olursa, Meclis’te grubu bulunan CHP 
ve MHP’de -cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 
hemen sonra olmasa bile- 2015 seçimleri son-
rasında yeni gelişmelerin yaşanılması ihtimali 
kuvvetlidir. Zira CB halk tarafından seçimi kısa 
vadede olmasa bile orta vadede Türkiye’yi iki 
büyük partili bir sisteme doğru evirecektir. Muh-
temelen bu iki büyük parti yanında iki-üç küçük 
parti de varlığını sürdürecektir. Bu boşluğu hangi 
partinin dolduracağı önemli bir tartışma konusu 
olacaktır.

Sosyal demokratların, AK Parti’ye oy verme-
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yen sağ seçmenin, milliyetçilerin ve Kürtlerin 
toplandığı partiler mevcut ve birbirinden ayrık-
tır. Toparlanma, bahsettiğimiz kesimlerce kabul 
gören yeni bir figürün doğumuyla mümkündür. 
Örneğin 30 Mart yerel seçimlerinde, CHP’nin 
Mansur Yavaş gibi bir aday göstermesi, farklı gö-
rüşlerin toparlanmasını mümkün kılmıştır. Ancak 
bu birleşme CHP içinde de bir kırılmaya neden 
olabilecektir. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet 
partilerinin ilk turda mı yoksa ikinci turda mı 
işbirliği yapacağı tartışmaları MHP lideri Devlet 
Bahçeli’nin “çatı aday” önerisi ile birlikte yeni 
bir ivme kazandı. Bu çalışmalar sonunda sürp-
riz sayılacak bir isim CHP lideri tarafından çatı 
aday olarak kamouyuna ilan edildi. Ekmeleddin 
İhsanoğlu CHP-MHP›nin ortak adayı oldu. DP, 
DSP ve BTP›nin de destek vermesi ile İhsanoğlu 
beş partinin adayı olarak yarışa girmiş oldu. 

Çatı aday konusunda yapılan ziyaretler ve 
görüşmelere rağmen akıllara bir takım sorular 
takılmaktadır. Çatı aday Meclis dışındaki SP ve 
BBP seçmeni için ne anlama geliyor? Çatı adayın 
MHP ve CHP›nin değil tüm muhalefetin adayı ol-
ması için yola çıkılmışsa SP ve BBP›nin beş parti-
nin ortak açıklamasında yer almaması bu iddiayı 

ne kadar doğrulayacak? Çatı aday % 6-7 aralı-
ğında bir oy potansiyeline sahip BDP/HDP olma-
dan aritmetik olarak %50›ye nasıl ulaşacak? AK 
Parti tabanından «çatı aday»a destek mümkün 
mü? Ayrıca HDP adayı Selahattin Demirtaş›ın 
az da olsa sol seçmenin oyunu alacağı gerçe-
ği ve CHP içindeki ulusalcı muhalefetin tepki-
sinin sandığa gitmeme şeklinde ortaya çıkma 
ihtimali İhsanoğlu’nun işinin çok zor olacağını 
göstermektedir.

Son seçim sonuçlarından yola çıkarak çatı 
adayın AK Parti tabanından en az %2-3 oranın-
da bir destek bulmasını zorunlu olduğunu söy-
lemek gerekiyor. Türkiye›deki siyasi atmosferde 
seçmen davranışında bu kadar kısa sürede bir 
değişim olmasını beklemek çok rasyonel olma-
yacaktır. Ama çatı adayın asıl sorunu CHP içinde-
ki gayr-i memnunların protestosu olacaktır. CHP 
seçmeninin blok oyunu alamayan bir adayın AK 
Parti seçmeninden az da olsa oy almasının bir 
anlamı yoktur. Fakat seçim ikinci tura kalırsa bu 
durumda Tayyip Erdoğan karşıtlığı, protestocu 
CHP seçmeni için bir motivasyon kaynağı olarak 
bu seçmenin sandığa gitmesine neden olabilir.   

Kanımca CHP ve MHP ilk turda kendi aday-
ları ile yarışa katılması seçmen iradesine saygı 
ve olası bir ittifakın ya da seçmen davranışındaki 
doğal değişimin ikinci turda gerçekleşmesi bakı-
mından  daha uygun olacaktı.

Rakamlar Ne Gösteriyor?

Son olarak 2014 Yerel Seçimleri Belediye 
Meclis Üyeliği Seçimi sonuçlarından yola çıkarak 
rakamlar üzerinden bir mukayese yapıp Ağustos 
seçimini rakamların dili ile irdelemek istiyorum. 
Yerel seçim ile CB seçim dinamiklerinin farklı 
olduğu gerçeğine rağmen seçmen davranışını 
yansıtan en son veriler olması açısından anlamlı 
bir mukayese yapılabileceğini düşünüyorum.  

İlk tur açısından eldeki veriler SP, BBP 
ve yurtdışı seçmenlerinin kritik öneme haiz 
olduğunu gösteriyor. Çatı adayın 2014 yerel se-
çimlerinde %2,84 oy alan SP, %1.51 oy alan BBP 
ve yaklaşık %5 seçmene tekabül eden yurtdışı oy-
larından ne kadar oy alacağı önemlidir. SP taba-
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nının daha fazla AK Parti adayına, BBP tabanının 
daha fazla çatı adaya yönelmesi beklenmelidir. 
Bu veriler çerçevesinden oy oranlarıyla ilgili he-
saplama yapılacak olunursa CHP (26.34) -MHP 
(17.82) ‹nin toplam %44.26›lık oyuna Ekmeled-
din İhsanoğlu’na desteğini açıklayan DP(0.69), 
DSP (0.35) ve BTP (0.20) eklendiğinde %45.50 
oranına ulaşmaktadır.  Bu oy oranına SP ve BBP 
tabanından %2 ve yurtdışı seçmeninden %2 oy 
eklense bile toplamda ulaşılan oran %49.50›yi 
geçmeyecektir. 

Kağıt üzerindeki bu veriler çatı aday Ekme-
leddin İhsanoğlu için maksimum oy sınırıdır. 
Ancak yukarıda da belirtildiği üzere CHP tabanın-
dan yükselen itirazın ciddiye alınması gerektiği 
kanısındayım. Bu itirazların CHP seçmeninden 
en azından %4-5›lik bir kayıp anlamına gelmesi 
durumunda bu oran yeniden %44-45›e bandına 
düşecektir. Tatil döneminin seçime düşük katılı-
mın etkisi ve «kazanamama» konusundaki genel 
kanaati de eklersek bu oranın %40›lar civarına 
düşmesi beklenmelidir. Çatı adayın kendisini 
destekleyen partilerin tabanındaki kayıpları telafi 
edebileceği adres HDP›den çok Ak Parti tabanı-
dır. Ancak buradan da gelebilecek olası destek 
çok küçük oranlarda kalacak ve CHP tabanında-
ki kaybı telafi edebilecek anlamlı bir destek ol-
mayacaktır.

Yukarıda 2014 yerel seçim sonuçlarına göre 
yapılan hesaplamanın bir benzeri AK Parti adayı 
için yapılacak olursa AK Parti adayının şansının 
ne kadar yüksek olduğu ortaya çıkacaktır. Yüsek 
Seçim Kurulu›nun Belediye Meclis Üyeliği sonuç-
larından bile yola çıkarsak (kaldı ki bu rakam 
2014 yerel seçimlerine ilişkin yapılan 3 resmi 
açıklamadan en düşüğüne tekabül etmektedir. 
Diğer rakamlar %45.5 ve %45.4›tür.) AK Parti›nin 
%42.87 oyuna SP, BBP tabanından gelecek %2 
ve yurtdışı oylarından gelecek %3 eklendiğin-
de %48,3 rakamına ulaşılacaktır. Geride kalan 
%1,7’lik açık ise ikinci turda çok rahat bir şekilde 
BDP/HDP bloğunun %6,28’lik oyundan gelecek 
oyla kapatılacaktır. Eğer ilk seçime katılım oranı 
%80›ler civarında kalırsa HDP oylarına bile gerek 
kalmadan ilk turda seçim bitebilir.

AK Parti, cumhurbaşkanlığı seçim sürecin-

de özellikle ilk turda maksimum oy hedefleye-
rek seçimi 10 Ağustos›ta btirmek istiyor. Seçim 
ikinci tura kalırsa, ilk turda alacağı oyun oranı 
ikinci turda BDP/HDP’den ne kadar oya ihtiyacı 
olacağının göstergesi olacaktır. İlk turda 2014 
yerel seçimlerindeki oyun altına düşmeyen AK 
Parti adayının SP, BBP ve yurtdışı seçmeninden 
gelecek oylar ile %48-49 bandına ulaşması duru-
munda ikinci turda BDP/HDP’nin blok oyuna ihti-
yaç duyulmayacaktır. Seçimlere katılım oranının 
çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir. %85›in 
altında kalacak olan katılım oranında AK Parti 
adayının ilk turda seçilme olasılığı çok yüksektir. 
Katılım %90›lar civarında olur ve Ak Parti adayı 
ilk turda %45 civarında kalırsa Ak Parti adayı i-
kinci turda BDP/HDP›nin blok oyuna muhtaç ola-
cak bu durumda ciddi bir işbirliği ve pazarlık gö-
rüntüsü verilecektir. Böyle bir görüntünün 2015 
seçimlerinde AK Parti›ye nasıl bir etki yapacağını 
söylemek şu anda mümkün değildir. Ayrıca Lice 
olayları sonrasında BDP/HDP bloğunun Ak Parti 
adayına blok olarak nasıl yönlendirileceği de üze-
rinde düşünülmesi gerekir. Zira seçimlerden iki 
ay gibi kısa bir süre önce Güneydoğu›da yükse-
len tansiyonun tarafları CHP, MHP değil, AK Parti 
ile BDP/HDP›dir. Son günlerdeki karşılıklı sert 
açıklamalardan sonra HDP/BDP›nin seçmenini 
AK Parti adayına yönlendirmesi çok kolay olma-
yacaktır. Kaldı ki Pervin Buldan›ın 9 Haziran›da 
yaptığı ve ikinci turda boykot sinyali veren açık-
lamaları HDP/BDP oylarının ihtiyaç olduğunda 
çantada keklik olmadığını ciddi pazarlığa tabi 
olacağını göstermektedir.

Sonuç olarak bu veriler ışığında AK Parti a-
dayının karşısında çatı adayın şansının daha az 
olduğu aşikardır. Ayrıca HDP›nin bir sürpriz ya-
parak ilk turda soldan alacağı destekle ilk turda 
%10›lar bandına yaklaşması Tayyip Erdoğan›ın 
elini ilk turda daha da rahatlatacaktır.

DİPNOTLAR
1  Anayasa’nın 101/son “Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi 
ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer”.
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Parlamenter Sistem ve 
Cumhurbaşkanlığı Seçimi  

Yakın gelecekte cumhurbaşkanının siyasal ta-
rihimizde ilk kez olmak üzere genel oy ile halk ta-
rafından doğrudan seçilecek olması, birkaç yıldır 
süre giden bir tartışmanın konusudur. Bir taraf-
tan, cumhurbaşkanının genel oy ile seçilmesinin 
parlamenter hükümet sistemini açısından arızi 
bir durum ortaya çıkardığı; sistemin parlamenta-
rizmden başkanlık ya da yarı başkanlık hükümet 
sistemlerine doğru bir tercihe zorlandığı tartışıl-
makta, anayasal-kurumsal bakış açısından bu 
durumun sakıncalarından bahsedilmektedir. Di-
ğer tarafta ise konu, sistemin demokratikleşme-
si açısından, cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesinin olumlu olduğunun beyanı üzerin-
den devam etmektedir.  Burada da, seçime karşı 
olmak ile seçimi desteklemek gibi sanki birbirini 
dışlayan iki zıt kutup varmış izlenimi oluşmakta; 
kesişme noktaları göz ardı edilmektedir.  Duru-
mun daha ileri götürüldüğü bir başka boyut ise, 
özellikle cumhurbaşkanının halk tarafından se-
çiminin ‘tehlikeleri’ne karşı uyarıyı içermektedir. 
Siyasal yelpazede oyların dağılımı dikkate alındı-
ğında, bu tartışma özellikle sol-sağ oy dağılımı 
esasında, bir nevi merkezin geri döndürülemez 
bir şekilde taşralılarca gasp edilecek ya da “re-
jimin temellerinin dinamitlenecek” olması gibi 

toptancı bir mahkumiyet 
esasında şekillenmektedir. 
Burada, cumhurbaşkanı-
nın halk tarafından seçil-
mesi tartışması hukuk 
nosyonu açısından mev-
cut anayasal düzen için-
deki kurumsal düzenle-
meler bağlamından ziya-
de, yakın geçmiş siyasal 
tarihinin ortaya koyduğu 
sonuçlar açısından ele 
alınmaya çalışılacaktır. 
Nihayetinde cumhurbaş-
kanlığı seçimi, cumhur-
başkanının kim olması 
gerektiği, cumhurbaşkanı 
olacak kişide yasal mevzu-
attaki hükümlerin dışında 
aranan nitelikler esasında 
düşünüldüğünde, konunun 
kendisi ve içine yerleştiril-
diği çerçeve doğası itibariyle siyasaldır. 
Ancak, kısaca parlamenter sistemi diğer hükü-
met sistemlerinden ayırt eden temel özellikleri 
tekrarlamakla başlayalım.
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Parlamenter Sistem

Yasama ile yasamadan çıkan hükümetin 
(hem parlamenter olma hem de bakanlar ku-
rulunu oluşturma) varlığı nedeniyle yasama ve 
yürütme ilişkisinin niteliği parlamenter hükümet 
sistemini, sert kuvvetler ayrılığının var olduğu 
başkanlık sisteminden yapı olarak ayırır. Kuv-
vetler kaynaşması olarak görülen bu duruma yu-
muşak kuvvetler ayrılığı adı verilir. Sert kuvvetler 
ayrılığı ise, bir kuvveti temsil eden organda (ör-
neğin, yasama meclisi ile yürütmede (hükümet-
te)) görev alanların diğer bir organda (örneğin 

yasama meclisinde) görev yapma 
yasağını ifade etmenin 
yanında, yasama ile yü-
rütme arasındaki karşı-
lıklı oluşturulmuş kont-
rol-denge mekaniz-
malarının içeriğini de 
belirler. Parlamenter 
sistemde yasamanın 
hükümeti düşürmesi 
karşısında hükümetin 
de parlamentoyu fesh 
edebilmesi bir denge 
aracı olmakla birlik-
te, çoğunluk hükü-
metlerinin işbaşında 
olduğu parlamenter 
sistemlerde dengenin 
özellikle hükümet lehi-
ne bozulduğu bir ger-
çektir. Yani, hükümetin 
düşürülmesi olağan 
işleyişi içinde kolaylıkla 
işleyebilen bir meka-
nizma değildir. İki ku-

rum (devlet başkanlığı ve başbakanlık) arasında 
paylaşılmış olan yürütme erki nedeniyle ikili yapı 
söz konusudur. Bunun anlamı, parlamenter sis-
temde kural olarak sembolik yetkilerle donatıl-
mış devlet başkanlığı siyasi sorumsuzluğa sahip 
olduğundan, yürütme erki aslen bu sorumlulu-
ğun yüklendiği bakanlar kurulundadır. Bakanlar 
kurulu üyeleri hem bireysel hem de kolektif ola-
rak yasama organına karşı hesap verme (siyasi 
sorumluluk) yükümlülüğüne sahiptir.  

Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin parlamenter 
sisteme göre farklılaşması, olağanüstü şartlarda 
halk oyuna sunulan 1982 Anayasası ile gerçek-
leşmiş olup; cumhurbaşkanı sembolik olmaktan 
çıkarılarak, yürütme yetkisi ile donatılmış, ancak 
siyasi sorumluluk yine sadece bakanlar kurulun-
da kalmıştır. Yine yasama organı tarafından artık 
sadece kendi üyelerinden değil, seçilme yeterlili-
ğine sahip vatandaşlar arasından seçilebilecek 
olan cumhurbaşkanının genişletilmiş yürütme 
yetkilerinin yanında siyasi sorumsuzluğu hem 
parlamenter sistem özellikleri hem de hukuk 
devleti nosyonu ile çelişen bir durum oluştur-
muştur.

Cumhurbaşkanının genel oy ile seçilmesinin 
parlamenter sistemden bir sapma olarak kabul 
edilmesinin temeli, siyasi sorumluluğa sahip ol-
mayan devlet başkanının kim tarafından nasıl 
seçilmesi gerektiği ile ilgili düşüncedir. Devlet 
başkanlarının doğrudan genel oy ile seçildiği 
hükümet sistemleri başkanlık sistemi ile parla-
menter sistem ve başkanlık sistemi arasında ara 
bir formül olarak görülen (Fransa uygulaması ile 
kendini gösteren) yarı-başkanlık sistemidir. Ta-
rihsel bir evrimin sonucu olan parlamenter sis-
tem, bu sistemle idare edilen ülkelerde bunun 
ilk örneği olan Britanya’da geliştiği şekli ile ay-
nen yerleşmemiş, ülkelerin farklı tarihsel, siyasi, 
sosyal, ekonomik, kurumsal özellikleri ve siyasal 
kültürleri ile etkileşim halinde ülke uygulamala-
rı farklılaşmıştır.  Dolayısıyla daha bu noktada 
cumhuriyet rejimleri ile monarşiler arasında ay-
rım ortaya çıkar. Sembolik yetkilerle donatılmış 
devlet başkanının genel oy ile oluşan yasama 
organı tarafından seçilmesi cumhuriyet rejimleri 
açısından genel kabul görür uygulamaya dönüş-
müştür. Bu, Birleşik Krallık örneğinde doğuştan 
gelen ayrıcalıkları (geleneksel otorite) dolayısıyla 
bu gücü elinde tutan, yani seçilmeyen monarkın 
on yedinci yüzyıldan itibaren parlamento lehine 
yürütme yetkilerini kaybettiği bir sürece tekabül 
eder. Dolayısıyla, parlamenter sistem içindeki 
sembolik yetkilerle donatılmış devlet başkanının 
halkın temsilcileri tarafından seçilmesi (dolaylı 
temsil) benimsenmiştir. Bu uygulamayı doğru ka-
bul etmenin mantığı ise doğrudan halk tarafın-
dan seçilmeye dayalı meşruiyete sahip yasama 
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organı tarafından seçilmesi nedeniyle, doğrudan 
seçilmişlerden ayrı bir güç odağı oluşturamaya-
cağı ve devlet başkanının siyasi uzlaşıyı temsil 
eden saygıdeğer bir kişilik olarak devleti temsil 
görevini bağımsız, tarafsız ve partiler üstü olarak 
yerine getireceği kabulüne dayalıdır. 

Anayasal olarak norm haline de getirilen bu 
durum, mantıken oldukça ikna edici olmakla 
birlikte, pratikteki sonuçları ancak ülke karşı-
laştırmaları ile öğrenilebilir. Yani, parlamenter 
sistemdeki sembolik devlet başkanı zaman ve 
mekandan bağımsız olarak bu sisteme sahip her 
ülkede aynı şekilde, bağımsız ve tarafsız, parti-
ler üstü olarak  görevini icra etmelidir kuralının 
her yerde aynı sonucu oluşturduğunu görmek bi-
raz zordur. Nihayetinde, devlet geleneği, siyasal 
kültür, anayasal gelenek, devlet-birey ilişkileri, 
demokrasi geleneği, iktidar-muhalefet ilişkileri, 
sistemin rejimin temel yapısı ve özellikleri üze-
rindeki uzlaşı derecesi, siyasal partilerin yapısı 
gibi faktörlerin uygulamadaki etkileri üzerinde 
düşünmeyi gerektirir. Anayasal-kurumsal olarak 
bir modelde saygın, tarafsız, siyaset üstü, dev-
let organlarının uyumlu çalışmasını sağlayacak 
bir devlet başkanı tahayyül etmek ve bunu ilke 
haline getirmek düşünsel ve hukuk kuralı olarak 

mümkün iken, reel siyasette siyasi bir erkin par-
çası olarak devlet başkanlarını içine doğdukları 
siyasal kültürün, tecrübe ettikleri siyasal toplum-
sallaşmanın dışında siyaset üstü “tarafsız aktör” 
olarak görmek özellikle siyasi kutuplaşma dere-
cesinin yüksek, siyasetin bir güç savaşı, rövan-
şizm, değer dayatma ve çatışma alanı olarak gö-
rüldüğü bizim gibi ülkelerde zorlaşmaktadır. Bu 
çerçevede yakın siyasi tarihimiz pek çok veriye 
sahiptir.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Parlamenterizmin başlangıcı olarak kabul 
edilen 1876 Kanun-i Esasisi ile tecrübe edilen 
meşrutiyet dönemlerini ve cumhuriyetin ilanı 
sonrasındaki Tek Parti Dönemi’ni bir kenara bı-
raktığımızda, çok partili siyasal hayata geri dönü-
şü temsil eden 1946’dan beri görev yapan cum-
hurbaşkanlarının yukarıda sözü edilen anayasal 
ilkeye ne kadar uygun davrandıkları tartışmalıdır. 
Cumhurbaşkanlığı tartışması, 1982 Anayasası 
Dönemi için bir siyasal rutine dönüşmüştür. Bu-
nun sebebi yalnızca anayasanın cumhurbaşkanı-
nı klasik parlamenter ilkelerden uzaklaştırması 
değil, aynı zamanda cumhurbaşkanlarının görev-
lerini yerine getirme biçimleri ve siyasi partiler ve 
bürokrasi ile olan ilişkilerdir. 
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 1961-1982 arası dönemde cumhurbaşkan-
lığının fiili olarak askeri bürokrasiden gelenlere 
tahsis edildiğini, yasama organınca yapılan se-
çimlerin anayasal kuralı yerine getirmekten öteye 
gitmediğini söyleyebiliriz. 1982 Anayasası’ndan 
bu tarafa dönemin cumhurbaşkanları ile baş-
bakanları arasındaki ilişkide siyasal olarak aynı 
ya da farklı gelenekleri temsil eden cumhur-
başkanları ile başbakanları arasındaki karşılıklı 
siyasi güç mücadelesinde değişik durumlar ile 
karşılaşılmıştır. Siyaseti hareketsiz hale getir-
me, hükümet programını uygulatmama, hatta 
cumhurbaşkanını ya da başbakan nezdinde 
seçilmiş hükümetleri gayri meşru ilan etme gi-

bi. 1982 Anayasası Dönemi’nin 
ilk cumhurbaşkanının 
sahip olduğu anayasal 
yetkiler yanında için-
de bulunulan şartlar 
nedeniyle fiili siyasi 
yaptırım gücünü kar-
şılaştırma dışında 
bıraktığımızda, tar-
tışmayı demokrasiye 
geri dönüş yıllarından 
başlatmak herhalde 
daha isabetli olacak-
tır. 

1982 Anayasası, 
önceki anayasadan 
farklı olarak cum-
hurbaşkanı seçilme 
yeterliliği ile görev 
süresinde değişiklik 
yapmakla birlikte, si-
yasi sorumsuzluğunu 
koruduğu cumhur-
başkanına daha geniş 
yetkiler tanımıştır. Bu 

genişletilen yetkilerin asıl amacı, cumhurbaşka-
nının devletin başı olarak (1961 Anayasası’nda 
ikinci meclis ile amaçlanan) devleti/rejimi ge-
rektiğinde siyasete/seçimle gelenlere/yasama 
organına/hükümete karşı korumaktır. Yani, cum-
hurbaşkanından istenen, siyasi olarak bağımsız 
ve tarafsız olması değil, bizzat belli ideolojik de-
ğerlere bağlı ve taraflı hareket etmesi, siyasi ola-

rak gerekli görülmesi halinde anayasal yetkilerini 
siyaseti dizayn etmek, hükümete siyasi program 
dayatmak için meşru bir kalkan haline getirmek-
tir. Dolayısıyla on birinci ve on ikinci cumhurbaş-
kanlığı seçimini ‘rejim sorunu’ haline dönüştüren 
esas buradadır.

Cumhurbaşkanının yetkilerinin fazla olduğun-
dan yakınan Özal, Demirel, Sezer ve Gül, cum-
hurbaşkanı olduktan sonra bu yetkileri kullan-
maktan geri durmamış, hatta Özal, Demirel ve 
Sezer örneklerinde olduğu gibi hükümetler üze-
rinde cumhurbaşkanlığı vesayeti; Gül örneğinde 
de hükümetle “aşırı uyum” denilebilecek durum-
ların oluşmasına kadar uzanmıştır.  Özal’ın cum-
hurbaşkanı olduğu dönemde kendi partisinden 
başbakan/lar ile kurmak istediği ve bir ölçüde de 
başarılı olduğu siyasi vesayet ilişkisinin yanında, 
belki de en dikkat çekici olanlar cumhurbaşkan-
larının idari, askeri veya yargı bürokrasisi ile itti-
fak halinde hükümetler üzerinde kurmaya teşeb-
büs ettikleri, hatta belli dönemlerde kurdukları 
ve oldukça ağır toplumsal, ekonomik ve siyasal 
sorunlara yol açan ve siyaset üzerinde bürokra-
tik vesayeti sürdüren ve güçlendiren ilişkilerdir.  
Örneğin, 28 Şubat süreci olarak anılan süreçte 
Demirel’in, siyasi bir taraf olarak ve siyasetin 
içinde, cumhurbaşkanlığını bir diğer anayasal or-
gan olan Milli Güvenlik Kurulu üzerinden mevcut 
hükümete karşı bir güç odağı haline getirdiğinin 
hikâyesi hala hafızalardadır. Sezer’in, Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı yaptığı dönemde çok şi-
kayetçi olduğu ve mutlaka daraltılmasını istedi-
ği cumhurbaşkanlığı yetkilerini, cumhurbaşkanı 
seçildikten sonra kısmen Ecevit başkanlığındaki 
koalisyon hükümetine, daha sıklıkla da Gül ve 
sonrasındaki Erdoğan başkanlıklarındaki hükü-
metlere karşı çok açık bir siyasi-ideolojik silah 
olarak kullandığı henüz yakın geçmişimizin mi-
rası arasındadır. Hatırlanacağı üzere, Anayasa 
Mahkemesi’nin “367 düzenlemesi” olarak bili-
nen ve 2007 Mayısı’nda on birinci cumhurbaş-
kanlığı seçimini imkansıza dönüştüren kararı  da 
bu dönemdedir. 

İçinde bulunduğumuz zamanda, on ikinci 
cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki aydan az bir 
zaman kalmışken, tartışmanın merkezini oluş-

Örneğin, 28 Şubat süreci 
olarak anılan süreçte 

Demirel’in, siyasi bir taraf 
olarak ve siyasetin içinde, 

cumhurbaşkanlığını bir 
diğer anayasal organ 
olan Milli Güvenlik 

Kurulu üzerinden 
mevcut hükümete karşı 

bir güç odağı haline 
getirdiğinin hikâyesi hala 

hafızalardadır. 
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turan mesele ise cumhurbaşkanının genel oyla 
halk tarafından seçilecek olmasıdır. Parlamenter 
sistemin kurumsal- yapısal özellikleri açısından 
sorun kabul edilen bu durumun özünü ise halk 
tarafından doğrudan çoğunluk oyu ile seçilecek 
olan cumhurbaşkanının bu sayede dolaysız bir 
temsil yeteneğine sahip bir siyasi aktöre dönü-
şecek olmasıdır. Aslında, hukukun üstünlüğü-
ne dayalı, demokrasi kültürü gelişkin yerleşik 
parlamenter demokrasilerde doğrudan seçimle 
işbaşına gelecek olan bir devlet başkanının sis-
tem açısından fazla sorun yaratmayacağı da ileri 
sürülebilir. Geçmiş cumhurbaşkanlarının mira-
sı bağlamında, dolaylı temsil yeteneğine sahip 
cumhurbaşkanlarının sistem içinde seçilmiş ve 
doğrudan temsil yeteneğine sahip hükümetle-
re karşı nasıl birer güç odağına dönüştükleri ve 
siyasi sorumsuzluklarını bir kalkana çevirdikleri 
düşünüldüğünde, siyasi parti/ler adayı olarak 
seçilmek için yarışa girecek ve siyasi bir seçim 
kampanyası yürüterek seçilen cumhurbaşkanla-
rının da, hem de dolaysız temsile sahip olarak, 
rahatlıkla bu meşruiyete dayanarak benzer şe-
kilde davranmaları mümkündür. Yasal mevzuat 
aynı kalmakla birlikte, aynı geçmişte olduğu gibi, 

siyasi bir taraf olan cumhurbaşkanının yürütme-
nin diğer kanadı olan bakanlar kuruluna siyasi 
program empoze etme ihtimali, bakanlar kuru-
lunun da bu vesayete itiraz etmemesi durumun-
da daha da kuvvetlenebilir. Dolayısıyla, mesele 
cumhurbaşkanının doğrudan genel oy ile seçil-
mesinden daha kapsamlıdır. Yani, kurumsal dü-
zenleme değil, siyasal rejime genel özelliklerini 
veren değerler, inançlar, tutum ve davranışlardır 
aynı zamanda söz konusu olan. Bu sonuca na-
sıl ulaşıldığı, üzerinde uzun yıllar konuşulacak, 
siyasi tarihimizde siyaset-hukuk ilişkileri, hukuk 
devleti meselesi açısından ele alınacak bir du-
rumdur. 

Kısaca hatırlayacak olursak, 2007 başında 
başlayan ve bir siyasi kriz ile sonuçlanan cum-
hurbaşkanlığı seçim tartışmalarının dikkat çe-
ken özelliği özellikle iktidar partisinin kendi gün-
demini uygulamasını engelleme amacına dönük 
olarak siyasi bir tartışmanın/eylemin, Anayasa 
Mahkemesi gibi kararları nihai olan anayasal 
bir organ üzerinden hukuki bir pakete sarılmış 
olmasıdır. Henüz bir karara dahi dönüşmediği 
halde parlamentonun cumhurbaşkanlığı seçimi 
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ile ilgili ilk tur oylamasını Yüksek Mahkeme’nin 
kendisini yasama organı yerine koyarak, ana-
yasadan almadığı bir yetki ihdas etme suretiyle 
iptal etmesi ve kararına dayanak olarak da iptal 
kararından aylar öncesinden başlayan ve özellik-
le önde gelen bir kısım hukukçu ve akademisye-
nin oluşturduğu ve belli bir siyasi amaca hukuki 
kisve kazandıracak “bilgi zemini”ni kullanması 
ile, hukuk alanından siyasa alana geçerek bir 
hukuk skandalını kendi tarihine eklemişti. Bu 

gelişmeleri takiben, siyasal par-
ti temsilcilerinin de 
seçimi imkânsıza dö-
nüştüren davranış ve 
eylemleri sonucunda 
cumhurbaşkanı seçile-
mediğinden parlamen-
to fesh olmuş ve erken 
genel seçim yapma 
zorunluluğu ortaya 
çıkmıştı. Kısa sürede 
vücuda gelen bu olay-
ların hiçbiri anayasal 
kurumsal düzenleme-
ler ile ilgili olmayıp, 
aktör tutum ve davra-
nışları ile ilgilidir. Yani, 
anayasal kuralın değil, 
olmayanın hem de hu-
kuk kisvesi altında siya-
si bir amaca ulaşmak 
için uygulanmasıdır söz 
konusu olan. Askeri 
muhtıra ile de destek-
lenen süreçte, seçilmiş 

bir hükümeti gayri meşru ilan eden siyasal 
eylemlerin gölgesinde gidilen genel seçimler so-
nucunda oluşan yeni hükümetin parlamentodan 
geçirdiği cumhurbaşkanlığı seçimini ilgilendiren 
anayasa değişikliği hakkındaki kanunun Cum-
hurbaşkanı Sezer tarafından parlamentoya iade-
sini takiben, parlamentonun ilgili kanunu aynen 
kabulü ile cumhurbaşkanı anayasal olarak yasa-
yı halkoyuna götürmek zorunda kalmıştı. Kasım 
2007 halk oylamasında kabul edilen değişiklikle 
cumhurbaşkanını seçim organı ile görev süresi 
değişmiş, yasama organı bu yetkisini halk lehi-
ne kaybetmiştir. Bu döneme hakim olan siyasal 

davranış; çatışma ve kutuplaşmayı kutsama ve 
yaygınlaştırma, ihtiyaç duyulduğunda da siyaset 
dışı, anti-demokratik araçların kullanımını hukuk 
şemsiyesi altında siyasi-ideolojik meşrulaştırma 
üzerinden şekillenmiştir. Hangi siyasal model ya 
da sistem olursa olsun, o modele ya da sisteme 
kurumsal-hukuksal özellikleri dışında ayırt edici 
niteliğini kazandıran aktör davranışları, tutum ve 
değerleridir. 

Kısaca, cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçimini bir demokrasi zaferi olarak ifade eden, 
meseleyi seçime/halka karşı olmak ile seçim-
den/halktan yana olmak gibi birbirini dışlayan iki 
zıt kutup halinde ele alma yaklaşımına da deği-
nelim.  Yöneticinin kim olacağının belirlenmesi-
ne yönetilenlerin doğrudan katılımı nitelik olarak 
demokratik olmakla birlikte ve demokratik ol-
manın gerekli koşulu düzenli aralıklarla yapılan 
seçimlerle belirlenen sınırlandırılmış iktidar iken; 
cumhurbaşkanının doğrudan genel oy ile seçil-
mesi ne yazık ki kendi başına sistemi demokra-
tikleştirmenin yeterli koşulu olmaktan uzaktır.  
Halk tarafından seçilmek dolaysız temsil imkânı 
verdiğinden mesele de bu noktada düğümlen-
mektedir. Çünkü dolaysız temsil, siyasi bir yetki 
devri anlamına geldiğinden bu durumda aynen 
bakanlar kurulu üyelerinde olduğu gibi, demok-
rasinin gereği yetkilerle donatılmış bir otoritenin 
sorumlulukla dengelenmesini gerektirir. Demok-
rasilerde ilke denetime açık sınırlandırılmış ikti-
dardır. Demokratik sistemler bir organın/aktö-
rün diğerleri aleyhine güç yoğunlaştırmasını ve 
denetimden kaçınmasını dışlar. Halktan alınmış 
bir vekâlet olarak doğrudan seçimin parlamenter 
sistemin cumhurbaşkanı için, kendini yürütme-
nin başı olarak görme, hükümet programını yön-
lendirme, politika dayatma, hükümete başkanlık 
etme ile sonuçlanmaması gerekir. Çünkü parla-
menter sistemlerde yürütme erkinin gerçek sa-
hibi bakanlar kurulu ve dolayısıyla kurulun başı 
olan başbakandır. Onlardan da beklenen kendi-
lerine verilen vekâlete sahip çıkmaları, herhangi 
bir vesayeti kabullenmemeleridir.  

2007 başında 
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cumhurbaşkanlığı seçim 

tartışmalarının dikkat 
çeken özelliği özellikle 

iktidar partisinin kendi 
gündemini uygulamasını 

engelleme amacına 
dönük olarak siyasi bir 

tartışmanın/eylemin, 
Anayasa Mahkemesi 
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pakete sarılmış olmasıdır. 
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2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: 
Kriz mi? Bir Eşiğin Aşılması mı?

Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz yılın 
(2014) 10 Ağustosunda Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri gerçekleştirilmiş olacak. Türkiye’nin siya-
sal tarihini biraz yakın takip edenler bileceklerdir 
ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri siyaset alanında 
önemli dalgalanmalara neden olmuş, önemli si-
yasal krizler üretmiş, siyasete siyaset dışı odak-
larca tehditler yöneltilebilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülke için bu 
denli önem taşımasının, siyasal krizler üretebil-
mesinin nedeninin Türk idari ve siyasal sistemin-
de Cumhurbaşkanlığı makamının güçlü ve rejim 
açısından belirleyici olmasıyla yakından  ilgisinin 
olmasıdır. Özellikle 1982 Anayasasında yürüt-
menin cumhurbaşkanlığı kanadının parlamenter 
sisteme uygun olmayan bir şekilde güçlendiril-
mesi, üstelik sahip olduğu yetkilerinden dolayı 
sorumlu tutulmaması sistem içerisinde bu ma-
kamın önemini daha da arttırmıştır.

 1982 Anayasasının Cumhurbaşkanının “gö-
rev ve yetkileri” başlığı altında düzenlenen 104. 
Maddesine bakıldığında “yasama” ile ilgili ka-
nunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri göndermek, kanunların, ka-
nun hükmünde kararnamelerin, meclis iç tüzü-

ğünün bütününün veya belirli hükümlerinin Ana-
yasaya şekil veya esas bakımından aykırı olduğu 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası 
açmak, seçimlerin yenilenmesine karar vermek 
gibi yetki ve görevleri bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanının yargı alanındaki görev-
lerine gelince bu alanda da önemli yetkilerinin 
bulunduğu görülecektir. Anayasa Mahkemesi 
üyeleri, Danıştay üyelerinin dörtte biri, Yargıtay 
Cumhuriyet başsavcısı, Askeri Yargıtay üyeleri, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri, Hakim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri seçiminde 
doğrudan veya dolaylı olarak yetkilidir. 

1982 Anayasasının getirdiği düzenlemelerle 
Cumhurbaşkanının sistem içerisinde önemli bir 
gücün sahibi olmasından dolayı bu makama ki-
min geleceği ile ilgili tartışmalar, yürütme alanın-
daki sahip olduğu görev ve yetkilerinden kaynak-
lanmaktadır.

Örneğin Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler-
den “Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilme-
si veya toplantıya çağırabilmesi”,  yürütmenin 
Cumhurbaşkanına geçmesi veya yürütmenin 
Cumhurbaşkanınca yönlendirilebilmesi ihtimali, 
günümüzde haklı olarak tartışmaların önemli 
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noktalarından birini oluşturmuştur ve oluşturma-
ya devam edecektir.

Bunun yanında Başbakanın hükümeti kur-
makla görevlendirilmesi, Bakanlar Kurulunun 
atanması hususunda da yetkilidir. Öyle ki Baş-
bakana ait olması gereken bakanların atanma-
sında Cumhurbaşkanının müdahalesiyle karşıla-
şıldığı görülmektedir. Bazı üst düzey yöneticilerin 
atanmasında söz sahibi olması, hatta Cumhur-
başkanlarının kendilerinin de böyle bir yetkinin 
olmaması gerektiği yönünde görüş belirttiği YÖK 
başkanı, üniversite rektörleri ve Yüksek Öğretim 
Kurulu üyelerini seçmek, yürütme alanında sa-
hip olduğu yetkilerden bazılarıdır

1982 Anayasası ile güçlendirilmiş Cumhur-
başkanının demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin 
önemli koşullarından biri olan kuvvetler ayrılığı il-
kesinin üç gücü üzerinde sahip olduğu yetkilerle 
mevcut siyasal sistemin bütününe yakınını kont-
rol edebildiğini görebilmekteyiz. Şüphesiz devleti 
temsil eden en yüksek bir makam olması nede-
niyle Cumhurbaşkanının bütün güçler (yasama, 
yürütme, yargı) üzerinde bir dahlinin olması ge-
rekir. Ki  Anayasanın 104. maddesi “ Cumhur-
başkanı devletin başıdır. ……Devlet organlarının 
düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir” şeklinde-
ki düzenleme bunu göstermektedir. Tartışılan ve 
önümüzdeki günlerde daha sık tartışılması bek-
lenen husus Cumhurbaşkanının bizzat yürütme-
nin yerine geçmesi olasılığı olan tartışmalardır. 
Anayasadaki mevcut düzenlemeler de buna ye-
terli imkanı vermektedir.

Bütün bunların yanında 2014 Ağustos ayında 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin artı bir 
özelliği bulunmaktadır. Türk siyasal hayatında 
(1982 Anayasasının referanduma sunulup Ana-
yasa halk tarafından kabul edildiğinde mevcut 
devlet başkanının Cumhurbaşkanı olacağı şek-
lindeki düzenlemenin halka kabul ettirilmesiyle 
Cumhurbaşkanının belirlenmesinin oldu-bittiye 
getirilmesini saymazsak) bir Cumhurbaşkanı ilk 
defa halk tarafından seçilmiş olacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2007 yılının Ni-
san ayında onbirinci Cumhurbaşkanını seçecek-
ken, başta siyaset olmak üzere bazı bürokrasi ve 

sivil toplum kuruluşları Meclis üzerinde devleti 
temsil edecek Cumhurbaşkanının ve ailesinin 
profili üzerinden baskıda bulunmaya başladılar. 
Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk iki tur 
yapıldıktan sonra hala tartışılmaya devam edilen 
“27 Nisan E-Bildirisi” Genel Kurmay Başkanlı-
ğı sitesinde yayınlandı. Yayınlanan bu bildiride 
seçilecek cumhurbaşkanının “sözde değil özde 
Atatürkçü olması gerektiği” dile getiriliyor idi. Bu 
bildiri Genel Kurmay Başkanlığı sitesinde yayın-
lanmasına rağmen bir müddet sahipsiz kaldık-
tan sonra bizzat Genel Kurmay Başkanı Orge-
neral Yaşar Büyükanıt tarafından sahiplenildi. 
Bu bildiri iktidar partisi tarafından “kurumların 
görev ve yetkilerinin neler olduğu, Genel Kurmay 
Başkanlığının Bildirisinde dile getirilen hususlar-
la ilgili bir görevinin olmadığı” şeklinde sert bir 
karşılık verilerek bu baskıya karşı Türk siyasal 
tarihinde önemli çıkışlardan biri gerçekleştirilmiş 
oldu. Buna benzer bir çıkış yine bir Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde yaşanmış, 1973 yılında Cev-
det Sunay’ın görev süresinin bitmesiyle birlikte 
yapılacak seçimlerde askeri bürokrasinin seçil-
mesine muhakkak gözüyle baktığı Faruk Gürler, 
bütün baskılara rağmen Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin direnmesiyle Cumhurbaşkanı seçil(e)
memişti.

 Meclis ve siyaset üzerindeki baskılar sade-
ce askeri vesayetle sınırlı kalmadı. Eski bir yargı 
mensubu ve yargı bürokratı tarafından Meclisin 
Cumhurbaşkanı seçebilmesi için 367 milletveki-
linin hazır bulunması gerektiği şeklindeki hiçbir 
hukuki dayanağı bulunmayan bir görüş  ileri sü-
rüldü. Bu görüş ve iddia ana muhalefet partisi 
tarafından Anayasa Mahkemesine taşındı. 

Anayasa Mahkemesi de çoğu kararlarında 
olduğu gibi (yine) tartışılacak bir kararla daha 
önce hiçbir Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygu-
lanmayan yöntemi yani Cumhurbaşkanı seçimi 
için 367 milletvekilinin mecliste hazır bulunması 
gerektiği yönünde bir karar verdi. Aslında 1982 
Anayasasındaki Meclisin toplantı ve karar yeter 
sayısı konusundaki düzenlemelere bakıldığında 
Anayasa Mahkemesinin bu kararının “yanlış bir gö-
rüş ve hukuki dayanağı olmadığı yönünde bir de-
ğerlendirme bile gereksiz”di(Gözler, 2007:17-23). 
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1982 Anayasasının 
Cumhurbaşkanına 

tanıdığı bu 
yetkilerle esasen yarı 
başkanlık sistemine 

geçildiği, sadece 
cumhurbaşkanının halk 

tarafından seçilmesiyle 
sürecin kalan son 

ayağının tamamlanmış 
olacağı söylenebilir.

Siyasetin gerek bürokrasi gerek yargı gerek-
se de bu güçlerle işbirliği yapan siyaset esnafına 
karşı siyaseti ve siyaset alanını koruma ve korun-
ma adına bir refleks göstererek erken seçim ka-

rarı aldı. Ancak erken se-
çim kararıyla birlikte Türk 
siyasal tarihinde dönüm 
noktalarından biri olarak 
kabul edilebilecek bir ka-
rarla Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesi 
ile ilgili anayasa değişik-
liği halkoyuna sunuldu. 
21 Ekim 2007 tarihinde 
yapılan referandumla 
bundan böyle Cumhur-
başkanının halk tarafın-
dan seçilmesi yöntemiyle 
de Türk siyasal tarihinde 
önemli bir değişiklik de 
yürürlüğe girmiş oldu.

Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesi 
hem bir ilk olması hem de 
sistem değişikliği bağla-

mında başkanlık ve yarı başkanlık sistemi tartış-
malarını da beraberinde getirdi.

Literatüre bakıldığında kuvvetler ayrılığı (ya-
sama, yürütme, yargı) yasama ve yürütme güç-
lerinin sert bir şekilde ayrıldığı sistemlerin kısaca 
başkanlık sistemi, yasama ve yürütme güçlerinin 
yumuşak bir biçimde ayrılmasına da parlamen-
ter sistem olarak adlandırıldığı görülecektir.

Bunların arasında yer alan yarı başkanlık 
sistemi ise cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçildiği sistemin adıdır. Bu tanımdan yola çı-
kıldığında Türkiye’de Cumhurbaşkanının halk 
tarafında seçilmesiyle köklü bir sistem değişikli-
ğine gidilmediğini ifade etmek mümkündür. Eğer 
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin 
bir sistem değişikliği getireceği görüşü kabul 
edilecekse 1982 Anayasasının parlamenter sis-
temlerle bir arada düşünülmesi mümkün olma-
yan şekilde bir düzenlemeyle Cumhurbaşkanının 
görev ve yetkilerinin düzenlendiği 104.maddeye 
göz atmak gerekir. Yukarıda ifade edilmeye çalı-
şıldığı gibi aşırı yetkilendirme söz konusudur. Da-
ha açık bir ifadeyle 1982 Anayasasının Cumhur-
başkanına tanıdığı bu yetkilerle esasen yarı baş-
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kanlık sistemine geçildiği, sadece cumhurbaşka-
nının halk tarafından seçilmesiyle sürecin kalan 
son ayağının tamamlanmış olacağı söylenebilir.

Ancak 21 Ekim 2007 tarihinde yapılan refe-
randumla Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi kuralı yerleşmekle birlikte gerekli ana-
yasal ve yasal düzenlemelerin yapılmamış ol-
ması gerek seçim öncesinde gerekse de seçim 
sonrasında siyaset alanındaki iklimin daha da 
ısınacağı yönündeki kanaatleri güçlendirmekte-
dir. Mevcut ve potansiyel tartışma alanlarından 
bir kaçı üzerinde kısaca durmak yararlı olacaktır.

Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanının yetki 
ve sorumluluğu konusudur. Daha önce de ifade 
edildiği gibi Cumhurbaşkanının görev ve yetkile-
ri bakımından parlamenter sistemle uyuşmayan 
şekilde güçlendirildiği, hatta tek başına gerçek-
leştirdiği işlemlerden dolayı Anayasa Mahkeme-
si dahil hiçbir yargı merciine başvurulamadığı 
halde bu işlem ve uygulamalardan dolayı hiçbir 
sorumluluğu bulunmamaktadır. Halbuki demok-
ratik hukuk devletinde temel ilkelerden biri yetki 
ve sorumluluğun dengeli bir şekilde dağıtılması-
dır. Daha açık bir ifadeyle Anayasa veya yasala-
rın verdiği yetkileri kullananlar gerçekleştirdikleri 
idari işlem ve uygulamalardan dolayı ilgili merci-
lere hesap verebilmelidirler. Demokratik hukuk 
devletlerinde yetki ile birlikte sorumluluğun da 
verilmesi yönetimde şeffaflığı ve hukukun çizdiği 
sınırlar içerisinde kalmayı da beraberinde getire-
cektir. İster tam bir parlamenter sistem isterse 
yarı parlamenter sistem (yarı başkanlık) uygulan-
sın Cumhurbaşkanına verilen bu yetkiler karşı-
sında herhangi bir sorumluluğunun olmamasının 
sürdürülebilirliği mümkün olamayacaktır. 

Diğer bir husus Cumhurbaşkanının halk ta-
rafından seçilmesiyle yürütmede iki başlılığın 
söz konusu olup olmayacağı konusunda yapılan 
tartışmalardır. Mevcut sistemdeki Cumhurbaş-
kanının görev ve yetkileri göz önünde bulundu-
rulduğunda yürütmede iki başlılık yaratacağı yö-
nündeki görüşlere kurumsal açıdan katılmamak 
mümkün değildir. Siyasal sorumluluğu bulunma-
yan bir cumhurbaşkanının özellikle atamalarda, 
kararlarda, kararnamelerde ve yasama süreçle-
rinde siyasal iktidarı kilitleyebilme olasılığı her 

zaman mevcut olacaktır. Özellikle siyasal iktidar 
ile Cumhurbaşkanı arasında ideolojik olsun veya 
olmasın sorunlara farklı bakış açıları söz konusu 
olduğunda bu durum kendini gösterebilecektir.

Aslında Cumhurbaşkanının parlamento ta-
rafından seçildiği durumlarda siyasal iktidarın 
cumhurbaşkanı tarafından işlevsiz bırakılma ça-
balarına Türk siyasal hayatı yabancı değildir. Ke-
nan Evren-Turgut Özal, Süleyman Demirel-Tansu 
Çiller özellikle de Ahmet Necdet Sezer-Recep 
Tayip Erdoğan arasında görüş farklılıklarından 
doğan engellemeler yüzünden 
atama, karar ve 
yasama süreçle-
rinde bir çok çe-
kişmenin oldu-
ğu hatırlana-
caktır. Öyle ki 
Ahmet Necdet 
Sezer’in Cum-
hurbaşkanlığı 
döneminde ço-
ğu atamaların 
geri çevrilmesi 
nedeniyle, Baş-
bakan, Cum-
hurbaşkanının 
devre dışı bıra-
karak atamaları 
vekaleten yapma 
yoluna gitmiş, 
bu nedenle de 
Cumhurbaşkanı 
Başbakana bir 
mektup göndererek, vekaleten 
atama usulünün teamül haline getirilmesinin 
devlet yönetiminde bir zafiyet yaratacağı dile ge-
tirilmişti.

Cumhurbaşkanının halk tarafından %50 nin 
üzerinde seçilecek olmasının siyasal iktidara gö-
re daha güçlü bir meşruiyet yaratacağı yönünde-
ki tartışmalar tartışılan sorunlardan biridir. Bazı 
ileri sürülen düşüncelerin aksine ikinci turda 
%50 nin hemen üzerinde alınan bir oy oranı si-
yasal iktidara göre Cumhurbaşkanına daha güç-
lü bir konum yaratmaz. Ancak birinci veya ikinci 

 Meclis ve siyaset 
üzerindeki baskılar sadece 

askeri vesayetle sınırlı 
kalmadı. Eski bir yargı 
mensubu ve yargı bürokratı 
tarafından Meclisin 
Cumhurbaşkanı seçebilmesi 
için 367 milletvekilinin 
hazır bulunması gerektiği 
şeklindeki hiçbir hukuki 
dayanağı bulunmayan bir 
görüş  ileri sürüldü. Bu görüş 
ve iddia ana muhalefet 
partisi tarafından Anayasa 
Mahkemesine taşındı. 
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1982 Anayasasında 
yapılan 2007 

Anayasa değişikliği ile 
Cumhurbaşkanının 

konumu sistem 
içerisinde çok daha 

güçlü hale gelmiş, 
bu bağlamda ciddi 

tartışmalar yaşanmıştır. 
Hatta bu değişiklik 

neticesinde Türkiye’de 
Fransa’dakine benzer bir 

şekilde yarı başkanlık 
sistemine geçilmiş 

olduğunu söyleyenler 
bile olmuştur.

turda %50 nin çok üzerinde alınacak bir oy oranı 
siyasal iktidarı gölgeleyebilir ve bir meşruiyet tar-
tışmasını beraberinde getirebilir. 

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 
ilgili burada en son ele alacağımız konu adaylık 
süreci ile ilgilidir. 1961 Anayasasının uygulan-
dığı dönemlerde Cumhurbaşkanı seçilebilmek 
için milletvekili veya senatör olma zorunluluğu 
bulunmaktaydı. Türkiye’deki anayasal metinlere 
bakıldığında bir önceki anayasadan kaynakla-
nan sorunlara çözüm arayan ve bulmaya çalışan 
metinler olduğu görülecektir. 1982 Anayasası 
1961 Anayasasının aksine meclis dışından da 
cumhurbaşkanı seçilebilmesi olanağı tanımıştır. 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer meclis dı-
şından seçilen bir cumhurbaşkanıdır. 

Ağustos ayında yapılacak seçimler için çıka-
rılan 09.01.2012 tarih ve 6271 sayılı “Cumhur-

başkanı Seçim Kanunu”na gö-
re yine meclis dışından aday 
gösterilebileceği ilgili kanunun 
7. madde birinci bendinde 
“Cumhurbaşkanlığına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri 
içinden veya Meclis dışından 
aday gösterilmesi en az yirmi 
milletvekilinin yazılı teklifiyle 
mümkündür” hükmü getirile-
rek 1982 Anayasasındaki dü-
zenlemeyi devam ettirmiştir.

Ancak Cumhurbaşkanlı-
ğına Meclis içinden veya dı-
şından bir aday gösterilmesi 
durumunda bu adayların pro-
paganda faaliyetlerini yürütür-
ken seçmene ne tür bir vaatte 
bulunacakları merak edilen 
konular arasında yer almakta-
dır. Çünkü mevcut Anayasa ve 
yasalarda Cumhurbaşkanının 
icrai bir yetkisinin bulunduğu-
na dair bir düzenleme bulun-
mamaktadır. Örneğin seçmen-

lere yol, su, köprü, havaalanı yapmak gibi vaat-
lerde bulunamayacağına göre diğer hangi vaat-
lerde bulunabileceği, bu vaatlerin de seçmen 

nezdinde ne tür bir karşılık bulacağı belirsizdir.

Bir başka belirsizlik de seçimin finansmanı 
ile ilgilidir. Siyasi partilerin kendi içerisinden bir 
aday göstermeleri durumunda devlet tarafından 
yapılan yardımların yani parti olanaklarının gös-
terdikleri aday için harcayabilip harcayamayaca-
ğı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Eğer 
siyasi partiler parti olanaklarını gösterdikleri 
aday için harcamaya yetkili durumda iseler özel-
likle Meclis dışından bir aday gösterilmesi duru-
munda çok avantajlı bir konumda olabilecekler-
dir. Çünkü yukarıda sözü edilen “Cumhurbaşkanı 
Seçim Kanunu”ndaki 14. madde 1. bendine gö-
re; “adayların yabancı devletlerden, uluslar arası 
kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyruğun-
da olmayan kişilerden bağış alamayacakları, 3. 
bendinde; Her bir kişinin adaylara yapabileceği 
nakdi yardım miktarının, her bir tur için en yük-
sek devlet memuruna mali haklar kapsamında 
fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir 
aylık brüt tutarını geçemeyeceği belirtilmektedir. 
Finansman konusundaki bu düzenlemeler dokuz 
bend içinde ele alınmıştır.

 Yapılacak seçim bu ve buna benzer sorunları 
içinde barındırsa da bunlar üstesinden gelinebi-
lecek hususlardır. Seçim sonrasında yasama or-
ganı aksayan yönleri veya uygulanabilirliği olma-
yan konuları elbette gözden geçirecektir. Önemli 
olan Cumhurbaşkanlığı seçimine halkın da dahil 
olmasıyla demokratikleşme konusunda yeni bir 
adım atılmış olacak ve siyasi partileri halka daha 
yakın olmaya teşvik edecek, bazı siyasal partile-
rin bölgesel parti olma konumundan ülke düze-
yinde faaliyet gösterebilen bir özelliğe sevketmiş 
olacaktır.

     Kaynakça
• GÖZLER, Kemal (2007) “Cumhurbaşkanının Seçimi Konu-

sunda Bir Açıklama”, Türkiye Günlüğü, sayı 89, s.17-23.



53 Kamu’da Sosyal Politika

Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜK
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Türkiye’de Mevcut Anayasal 
Zeminde Cumhurbaşkanının 
Konumuna Yönelik Tartışmalar

GİRİŞ

Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan bu ya-
na hükümet sistemi temelli sorunların yaşanmış, 
özellikle 1980’li yılların başlarından itibaren de 
başkanlık ya da yarı başkanlık sisteminin Tür-
kiye için en iyi hükümet sistemi olduğu yönün-
de görüşler ortaya konulmaya başlanmıştır. Bu 
yöndeki görüşlerini üst perdeden ilk defa dile 
getiren Rahmetli Turgut Özal olmuş, daha sonra 
Süleyman Demirel, Tansu Çiller ve Recep Tayyip 
Erdoğan benzer görüşleri dillendirmişlerdir1. Bu 
önerilere yönelik akademik ve siyasi çevrelerden 
büyük tepki gelmiştir. Klasik parlamenter siste-
mi neredeyse Türkiye’nin ve Cumhuriyetin kutsa-
lı gören bu çevrelere göre, başkanlık sistemi de 
yarı başkanlık sistemi de Türkiye açısından fela-
ket manasına gelmektedir2. 1982 Anayasasında 
yapılan 2007 Anayasa değişikliği ile Cumhur-
başkanının konumu sistem içerisinde çok daha 
güçlü hale gelmiş, bu bağlamda ciddi tartışma-
lar yaşanmıştır. Hatta bu değişiklik neticesinde 
Türkiye’de Fransa’dakine benzer bir şekilde yarı 
başkanlık sistemine geçilmiş olduğunu söyleyen-
ler bile olmuştur.

Bu makalede, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı-
nın, hem geçmiş yıllardaki, hem de 2007 Ana-
yasa değişikliği öncesi ve sonrası dönemlerdeki 
konumu, fiili pratikler ve anayasal zeminde Fran-
sa’daki yarı başkanlık uygulamaları bağlamında 
tahlil edilecektir.

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze 
Cumhurbaşkanlığının Konumu

1924 Anayasası Dönemi

1924 Anayasasında Cumhurbaşkanının yet-
kilerinin klasik parlamenter sistemle uyumlu 
olduğu söylenebilir. Anayasanın bu hükümleri-
ne bakıldığında Cumhurbaşkanının sistem içe-
risinde oldukça etkisiz olduğu belirtilebilir. Fa-
kat fiili işleyiş hiç de öyle olmamıştır. Özellikle 
ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile 
İsmet İnönü, sistemin büyük ölçüde tek başına 
belirleyicisi olarak faaliyet yürütmüşlerdir. Bunda 
Cumhurbaşkanlığı makamının devlet içerisin-
de haiz olduğu fiili ağırlığın önemli ölçüde etkili 
olduğu söylenebilir. Özellikle ilk iki Cumhurbaş-
kanı, kendilerini yeni kurulan rejimin kurucu ve 
koruyucu unsurları olarak görmüşlerdir. Bunlar, 
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Cumhurbaşkanına 
parlamenter hükümet 
sisteminin gereklerini 

zorlayacak düzeyde geniş 
yetkilerle donanımlı 

kılınmasının temelinde, 
Cumhurbaşkanlığının, 

1982 Anayasası için 
yapılan halkoylaması ile 
birlikte Cumhurbaşkanı 
seçilen Darbeci General 

Kenan Evren’e göre dizayn 
edilmek istenmiş olması 

yer almaktadır.

bu etkin güçleri ile özellikle halktan gelebilecek 
her türlü yönelime karşı sistemin sigortası işlevi-
ni üstlenmişlerdir. Bu fiili etkinlik sebebiyledir ki, 
Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye’de hep etkili 
ve önemli olmuştur. 

Her ne kadar 1950-1960 arası dönemde 
Başbakan Adnan Menderes’in karizmatik şahsi-
yetinin de etkisi ile hükümet, sistem içerisinde 
öne çıkmış gibi görünse de, pek fazla gün yüzü-
ne çıkmayan gerilimler sebebiyle, bu dönemde 

de Cumhurbaşkanının, 
bir önceki dönem ka-
dar olmasa da hala et-
kinliğini belli dereceye 
kadar sürdürdüğü söy-
lenebilir.

27 Mayıs: Rövanşın 
Alınması

Demokrat Par-
ti iktidarı zamanının 
Cumhurbaşkanı olan 
ve Atatürk’ün son dö-
nemlerinde başba-
kanlık da yapan Ce-
lal Bayar’ın frenleyici 
yöndeki faaliyetleri 
özellikle bürokrasi ve 
aydın kesimlerini tat-
min etmemiş olsa ge-
rek ki,  27 Mayıs 1960 
askeri darbe operasyo-
nu yapılmıştır. Bir diğer 
ifadeyle, daha başka 

temel etkenlere ilave olarak, 27 Mayıs askeri 
operasyonunun bir başka veçhesinin de, Cum-
hurbaşkanlığına yönelik bir operasyon olduğu 
söylenebilir. Çünkü CHP ile bütünleşik bazı etkili 
bürokrasi, medya ve aydın kesimleri, Cumhur-
başkanlığı makamının rejim düşmanları tarafın-
dan fethedildiği; bunun mutlaka karşı atakla geri 
alınarak rejimin asıl sahiplerine iade edilmesi 
gerektiği, bunun demokratik usullerle yapılacak 
genel seçimlerle mümkün olmadığı inancı ile 27 
Mayıs askeri darbesini gerçekleştirdiler. Önce 

askeri bürokrasiden yargı bürokrasisine varın-
caya kadar, askeri vesayete muhalif olabilecek 
bütün unsurlar Devletin çeşitli kademelerinden 
ayıklandı, daha sonra da halkın desteğini alan 
parlamento ve hükümete karşı rejimi sağlama 
almak üzere, Meclise seçtirilen Cumhurbaşkan-
ları vasıtasıyla cari ideolojik sistemin korunması 
amaçlandı. Bir diğer ifadeyle bu Anayasa zama-
nında, özellikle halk tarafından gelen ve TBMM 
ve hükümet tarafından hayata geçirilmek iste-
nen politikaların, bürokratik vesayet mercilerinin 
de zorlaması ile Cumhurbaşkanlığı makamı vası-
tası ile engellenmesi hedeflendi.

1961 Anayasası Dönemi

1961 Anayasası döneminde de esasen Cum-
hurbaşkanının yetkilerinin klasik parlamenter sis-
temle uyumlu olarak belirlendiği görülmektedir. 
Fakat bu Anayasa zamanında da Cumhurbaşkan-
lığı makamı sistem içerisinde fiili işleyiş itibariyle 
etkinliğini ve önemini sürdürmeye devam etmiştir. 
Bunun en bariz misalini, bu Anayasa döneminde 
yapılan bütün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üst 
düzeyde gerilimli olması ve hep askeri şahsiyetle-
rin bu makama talip olarak seçilmeleri göstermek-
tedir. Hiçbir parlamenter sistemde, Türkiye’deki 
kadar Cumhurbaşkanlığı makamı için şiddetli ya-
rış ve rekabet, hatta bazen de zorlama olmamış-
tır. Nitekim sayın Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in 1961 
yılında Cumhurbaşkanlığına aday olmak için te-
şebbüste bulunduğu zaman, silah zoruyla tehdit 
edilerek adaylık işinden vazgeçirilmesi bu maka-
mın fiili etkinliğini ayan beyan ortaya koymaktadır. 

Bu dönemde, üst düzey askeri şahsiyetler, 
askeri vesayetin bir tezahürü olarak, hem Cum-
hurbaşkanı olmak suretiyle bu vesayetçi anlayışı 
sürdürmüş oldular, hem de vesayetçi anlayışla 
çelişen hükümet politikalarına müdahale ederek 
sistem içerisindeki etkinliğini sürdürmeye devam 
ettiler. Bu etkilemeyi mümkün kılan en etkili ku-
rum, Milli Güvenlik Kurulu olmuştur. Bu dönem-
de seçilen ve emekli asker olan Cumhurbaşkan-
ları, bu kurum vasıtasıyla, Kuruma üye üst düzey 
askeri bürokratlarla dayanışma içerisinde, halkın 
demokratik desteğine sahip olan hükümeti ve 
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yasamayı dizginlemeye çalışmıştır. 

1961 Anayasası döneminde Cumhurbaşkan-
larının anayasal yetkiler itibariyle sembolik oldu-
ğu halde, askeri bürokrasinin Cumhurbaşkanı ol-
mak konusunda en üst düzeyde ısrarcı olarak bu 
makamı hiç kimseye bırakmamalarının bir başka 
izahının olmadığı kanaatindeyim. Bu da berabe-
rinde fiiliyatta etkili olan bir cumhurbaşkanlığı 
profilini ortaya çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı, bu 
dönemde her ne kadar kamuoyuna yansıyacak 
şekilde sansasyonlar meydana getirebilecek gö-
rünür bir gerilim yaşanmasa da, özellikle üçlü 
kararnamelerle gerçekleştirilen bürokratik ata-
malarla, bazı politikaların tayininde engelleyici 
yönde işlevler görmeleri, onların merkezi etkin 
konumlarının fiili bir tezahürü olarak ortaya çık-
mıştır.

1982 Anayasası Dönemi

1982 Anayasasının ilk metninde klasik par-
lamenter hükümet sistemini zorlayacak şekil-
de yürütme içerisinde cumhurbaşkanının gücü 
arttırılmıştır. 104. maddeyle verilen yetkilerle 
devletin birçok üst kurumunun üst düzey yöne-
ticilerini yürütme adına atama yetkisi tek başına 
yapacağı işlemle Cumhurbaşkanına verilmiş ya 
da Cumhurbaşkanının da imzaladığı bir işlemle 
bu atamaların yapılması usulü benimsenmiş-
tir. TBMM tarafından seçilen ve geniş yetkilerle 
donanımlı kılınan cumhurbaşkanının, bu şekil-
de elde etmiş olduğu önemli güç neticesinde, 
cumhurbaşkanlığının yürütme gücü adına icraî 
bir makam haline geldiği bile ifade edilmiştir3. 
Cumhurbaşkanına parlamenter hükümet siste-
minin gereklerini zorlayacak düzeyde geniş yet-
kilerle donanımlı kılınmasının temelinde, Cum-
hurbaşkanlığının, 1982 Anayasası için yapılan 
halkoylaması ile birlikte Cumhurbaşkanı seçilen 
Darbeci General Kenan Evren’e göre dizayn edil-
mek istenmiş olması yer almaktadır.

2007 yılında yapılan anayasa değişikliği ile 
cumhurbaşkanını seçme yetkisi TBMM’den alı-
narak doğrudan halka verildi ve ‘5+5’ sistemi be-
nimsendi. Bu yöndeki bir anayasa değişikliği ter-

cihinin, askeri bürokrasi ile bu kesimle dayanış-
ma içerisinde olan diğer bazı etkili kesimler des-
tekli Anayasa yargısı bürokrasisinin, TBMM’nin 
Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı olarak seçmeye 
ilişkin demokratik iradesini bertaraf etmeye yö-
nelik olarak gerçekleştirmiş olduğu operasyo-
na karşı geliştirilen bir karşı operasyon olduğu 
söylenebilir. Özbudun’un da ifade ettiği üzere, 
Anayasada güçlü yetkilerle donatılmış olmanın 
yanında bir de doğrudan doğruya halk iradesiyle 
seçilmiş olmanın verdiği manevi otoriteyle cum-
hurbaşkanının, 
kolayca siyasi 
sistemin hâkim 
unsuru haline 
ge leb i lmes i 
ve bu şekil-
de sistemin, 
başkanlık ya 
da yarı-baş-
kanlık reji-
mi niteliğini 
a l a b i l m e s i 
mümkün ve 
muhtemel ha-
le gelmiştir4. 
Kanaatimce, 
bu yöntemin 
b e n i m s e n -
miş olmasıyla, 
TBMM’ne bü-
rokratik dayat-
malarla vesa-
yetçi anlayışla 
uyumlu kişilerin Cumhurbaş-
kanı seçtirilebilmesi ihtimali ortadan kalkmış 
olmaktadır. Çünkü halkın çoğunluğunun tasvip 
etmediği bir kişinin artık cumhurbaşkanı olabil-
mesinin yolu bu şekilde kapatılmıştır. Bu vesa-
yetçi dayatmaların ortadan kaldırılması suretiyle, 
sistemin daha demokratik hale getirilmiş oldu-
ğundan da söz edilebilir.

2007 Anayasa değişikliğini takiben 10 Ağus-
tos 2014 günü ilk defa gerçekleştirilecek olan 
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ile 

Önce askeri 
bürokrasiden yargı 

bürokrasisine varıncaya 
kadar, askeri vesayete 
muhalif olabilecek 
bütün unsurlar Devletin 
çeşitli kademelerinden 
ayıklandı, daha sonra 
da halkın desteğini alan 
parlamento ve hükümete 
karşı rejimi sağlama almak 
üzere, Meclise seçtirilen 
Cumhurbaşkanları 
vasıtasıyla cari ideolojik 
sistemin korunması 
amaçlandı. 
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Türkiye’de fiilen de yarı başkanlık sistemine ge-
çilmiş olacağı söylenmektedir. 

Fakat 2007 Anayasa değişikliği ile hükümet 
sisteminin almış olduğu anayasal durum, esa-
sen hiç kimseyi tatmin etmiş değildir. Bir kesim 
hala klasik parlamenter sisteme rücu edilmesin-
de ısrarcı olurken, diğer bir kesim, mevcut ana-
yasal sistemin, ya başkanlık sistemine dönüştü-
rülmesi ya da yarı başkanlık sisteminin eksik ka-
lan unsurlarının tamamlanması gerektiği yönün-

deki önerilerde ısrarcı 
olmayı sürdürmektedir. 
Yarı başkanlık ya da 
başkanlık sistemi ta-
raftarlarının, en azın-
dan klasik parlamenter 
sistemden uzaklaşarak 
yarı-başkanlık sistemi-
ne yaklaştığı için, mev-
cut hükümet sistemini 
kerhen benimsemiş 
oldukları, bu bağlam-
da önümüzdeki dö-
nemde kendi adayla-
rının Cumhurbaşkanı 
seçilmesi halinde fiilen 
bir yarı başkanlık sis-
temine geçmeyi um-
dukları görülmektedir. 
Mevcut sistemi tasvip 
etmeyerek klasik parla-
menter sisteme dönül-
mesini savunanlar ise 
bu amaçlarına ulaşa-

cak siyasi güçleri mevcut olmadığı için, başkan-
lık ya da bütün unsurları ile yarı başkanlık siste-
mine mani olmak adına kerhen de olsa mevcut 
sisteme razı oldukları görülmektedir. 

2007 Değişikliği Neticesinde 1982 Anaya-
sasında Şekillenen Hükümet Sistemi Modelinin 
Fransız Hükümet Sistemi Ölçütünde Tahlili

Bazılarına göre, bu anayasal düzenleme ile 
Fransa’da uygulanan ve yarı-başkanlık olarak 
adlandırılan sistem ile Türkiye’de uygulanan sis-

tem arasındaki teorik temel farklılığın ortadan 
kalkmış olup olmadığı hususu hararetle tartı-
şılmaya başlanmıştır5. Burada Türkiye’de 2007 
Anayasa değişikliği ile benimsenen hükümet sis-
teminin mahiyetinin tespit edilebilmesi için Fran-
sa’daki sistemle benzeşen ve ayrışan yönlerine 
ana hatlarıyla temas edilecektir. Bu benzerlik ve 
farklılıklar tespit edilmeksizin yapılacak bir de-
ğerlendirme isabetli olmayacaktır.

1958 Fransız Anayasasına göre, Cumhur-
başkanının, hem yürütme, hem de genel sistem 
içerisinde ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu 
Anayasada, Yasamaya ilişkin 10 (24-33. mad-
deler), Bakanlar Kuruluna ilişkin 4 madde (20.-
23. maddeler) mevcut iken cumhurbaşkanına 
ilişkin alan tam 15 maddede düzenlenmiştir (5-
19. maddeler). Bu anayasal normatif gösterge-
nin, Fransa’da 1958 Tarihli Anayasanın öncelik 
sıralamasını göstermek için bize önemli ipuçları 
verdiği söylenebilir6.

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre 
ise, Yasama 75.-100. maddelerde (26 madde), 
Cumhurbaşkanlığı 101.-108., 116. (9 madde) 
maddelerde, Bakanlar Kurulu 109-115. madde-
lerde (7 madde) düzenlenmiştir. Bu kurumların 
birlikte düzenlendikleri diğer bazı maddeler de 
mevcuttur. Bu hükümlere göre, 1982 Anayasa-
sında Cumhurbaşkanlığının özellikle niceliksel 
olarak Fransız sistemine göre biraz daha geride 
kaldığı söylenebilir.

Cumhurbaşkanı her iki ülkede de genel se-
çimlerle halk tarafından seçilir. Türkiye’de ve 
Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki turlu 
çoğunluk sistemi benimsenmiştir. 

Her iki ülkenin benzeşen bir diğer yönü de, 
Cumhurbaşkanının görev süresi ile alakalıdır. 
Fransa’da 2000 yılından, Türkiye’de de 2007 
yılından itibaren Cumhurbaşkanının görev sü-
resi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Fransa’da 2008 
yılında yapılan Anayasa değişikliği ile aynı kişinin 
arka arkaya iki defadan fazla seçilmesi imkânı 
ortadan kaldırıldı (md. 6). Bu şekilde bu ülke-
de de 5+5 formülü benimsenmiş olmaktadır. 

2007 Anayasa 
değişikliğini takiben 10 

Ağustos 2014 günü ilk 
defa gerçekleştirilecek 

olan Cumhurbaşkanının 
halk tarafından 

seçilmesi ile Türkiye’de 
fiilen de yarı başkanlık 

sistemine geçilmiş olacağı 
söylenmektedir.
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Benzer bir hüküm 2007 Anayasa değişikliği ile 
Türkiye’de de benimsendi. 

Fransa’da 2000 yılında kabul edilen değişik-
liğe göre, Millet Meclisi üyelerinin belirlenmesi 
için yapılan genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin hemen arkasından yapılır7. Bir diğer 
ifadeyle, bu şekilde hem cumhurbaşkanının gö-
rev süresi 5 yıla indirilmiş olmakta, hem de cum-
hurbaşkanlığı ve Millet Meclisi üyelerinin seçimi 
aynı yıl içerisinde 5 yıllık dönem aralıklarında 
yapılmaya başlanmış olmaktadır. Yarı başkan-
lık sistemlerindeki muhtemel en mühim soru-
nun, cumhurbaşkanı ile başbakanın farklı siyasi 
görüşte oldukları kohabitasyon dönemlerinde 
yaşanabilecek hükümet istikrarsızlıkları olduğu 
için, bu düzenlemenin benimsenmesindeki te-
mel etken unsurun, kohabitasyon dönemlerinin 
ortaya çıkması ihtimalini en aza indirmek olduğu 
söylenebilir.

Türkiye’de ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 
TBMM seçimleri arasında bu manada bir yakın-

laşmanın olduğu söylenemez. Fakat Parlamento 
alacağı bir erken seçim kararı ile bu iki seçimin 
bir arada yapılmasını sağlaması yolu açık bulun-
maktadır.

Fransa’daki sistem ile Türkiye’deki sistemi 
farklı kılan en önemli unsurlardan birisi de Cum-
hurbaşkanı seçilenlerin daha önce üyesi olduğu 
siyasi parti ile olan ilişkileridir. 1982 Anayasası-
na göre “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa par-
tisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer” 
(md. 101). Bununla benimsenen sistem, tarafsız 
Cumhurbaşkanlığıdır. 

Devlet başkanının halk tarafından doğrudan 
seçildiği yarı başkanlık sisteminde ise Cumhur-
başkanının bir partinin üyesi, hatta büyük bir 
ihtimalle lideri olması, sistemin tabiatı gereğidir. 
Partisiz bir Cumhurbaşkanı adayının seçim kam-
panyalarını etkin bir şekilde örgütleyebilmesi ve 
bunun ağır masraflarına katlanabilmesi tabiatı i-
cabı oldukça zordur8. Fransa Anayasasında Cum-
hurbaşkanının mutlaka daha önce üyesi hatta 
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genel başkanı olduğu parti ile ilişiğinin kesilece-
ğine ilişkin bir kurala yer verilmiş değildir9. Bu du-
rum sebebiyle, Cumhurbaşkanı, genel başkanı 
ya da üyesi olduğu parti içerisindeki etkinliği ve 
parlamentoda sahip olduğu çoğunluk sayesinde, 
hem yürütme hem de yasama içerisinde oldukça 
etkin ve belirleyici hale gelmiş olmaktadır. Tür-
kiye’deki sistemde ise Cumhurbaşkanının üyesi 
olduğu partiden ayrılmak zorunda olması ve ana-
yasal zeminde tarafsız olması, onun hükümet ve 
parlamento içerisindeki etkinliğini, en azından 
anayasal zeminde zayıflatmış olmaktadır. 

Her iki ülkedeki 
sistemi birbirine yak-
laştıran ya da uzak-
laştıran hususlardan 
birisi de fesih yetkisi-
dir. Fransa’daki sis-
teme göre, Cumhur-
başkanı, Başbakan 
ve Meclis Başkanları 
ile görüştükten son-
ra, Millet Meclisi ve 
Senatodan teşekkül 
eden yasama mecli-
sinin Millet Meclisi 
kanadını feshede-
bilme yetkisini haiz 
bulunmaktadır (md. 
12). Anayasanın 
19. Maddesine gö-
re Cumhurbaşkanı, 
parlamentoyu fesih 
yetkisini, karşı im-
za kuralına tabi ol-
maksızın tek başına 

kullanır10. Fransa’da Cumhurbaşkanı, üç 
istisnai durum11 dışında, herhangi bir şart veya 
sebeple bağlı olmaksızın Millet Meclisini feshe-
debilir. Cumhurbaşkanı kendisine tanınan fesih 
yetkisi sayesinde siyaseten anlaşamadığı hükü-
metin meşruiyet temelini ortadan kaldırabilme 
ve bu yolla yürütmenin hükümet kanadını kendi-
si ile uyumlu olacak şekilde tanzim edebilme im-
kanını elde etmiş olmaktadır. Nitekim Cumhur-

başkanının bu sistem içerisinde parlamentoya 
karşı sahip olduğu bu etkin gücü sebebiyledir ki, 
cumhurbaşkanı için “cumhuriyetçi düzen üstün-
de oturan bir kral” nitelemesi yapılmıştır12.

Türkiye’de 1982 Anayasasına göre, 1958 
Fransız Anayasası sisteminden farklı olarak cum-
hurbaşkanının parlamento seçimlerini yenileme 
yetkisi oldukça sınırlandırılmıştır. Anayasanın 
116. maddesinde cumhurbaşkanın bu yetkileri 
hangi hallerde kullanabileceği tahdidi olarak sa-
yılmıştır. Cumhurbaşkanı bu şartlardan birisinin 
gerçekleşmesi üzerine, TBMM Başkanına danış-
tıktan sonra seçimlerin yenilenmesine karar vere-
bilir. Bu maddede belirtilen hallerden birisi ger-
çekleşmediği takdirde, Cumhurbaşkanı seçimle-
rin yenilenmesi kararı veremez. Cumhurbaşkanı 
sadece burada belirtilen şartların varlığı halinde 
bu yetkiyi haiz olduğu için, Türkiye’deki sistem-
de cumhurbaşkanının parlamentoya karşı haiz 
olduğu etkinliğin Fransız sistemine göre oldukça 
zayıf kaldığı söylenebilir. 

1958 Fransız Anayasasına göre (md. 11), 
Cumhurbaşkanı, Hükümetin, Parlamentonun 
toplantı dönemi boyunca yaptığı ya da her iki 
Meclisin ortaklaşa yapmış oldukları ve Resmi 
Gazete’de yayımlanan tekliflerini, kamu mercile-
rinin teşkilatlandırılması yasa tasarılarını, kamu-
nun sosyal, ekonomik ve siyasi reformuna iliş-
kin tasarılarını, aynı şekilde kamu hizmetlerine 
ilişkin, Anayasaya aykırı olmaksızın kurumların 
işleyişi üzerinde etki yapabilecek bir antlaşma-
nın onaylanması için izin verilmesine ilişkin her 
kanun tasarısını referanduma sunabilir (AY. md. 
11). Anayasanın 89. Maddesi ile, Cumhurbaşka-
nı anayasa değişikliği kanunlarını referanduma 
götürme yetkisi ile de mücehhez kılınmıştır. Cum-
hurbaşkanı, bu yetki sayesinde, ülke düzeyindeki 
genel siyaset üzerinde etkin bir şekilde söz sa-
hibi olabilme cihazı ile donatılmış olmaktadır13.

Türkiye’de ise Cumhurbaşkanına tanınan re-
ferandum yetkisi Fransız anayasal sistemine gö-
re oldukça sınırlıdır. Anayasanın 175. Maddesine 
göre, Cumhurbaşkanı sadece Anayasa değişikli-
ği hakkındaki kanunları referanduma sunabilir. 

Fransız sisteminde 
Anayasa değişikliklerine 

ilave olarak bazı kanunlar 
hakkında da referandum 

yetkisi tanındığı halde, 
Türkiye’de sadece 

Anayasa değişiklikleri 
hakkında referandum yolu 

açılmıştır. Bu vesileyle, 
Fransız sisteminde, 

Cumhurbaşkanının 
referandum konusunda 

daha etkin olduğu 
söylenebilir
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Fransız sisteminde Anayasa değişikliklerine ilave 
olarak bazı kanunlar hakkında da referandum 
yetkisi tanındığı halde, Türkiye’de sadece Anaya-
sa değişiklikleri hakkında referandum yolu açıl-
mıştır. Bu vesileyle, Fransız sisteminde, Cumhur-
başkanının referandum konusunda daha etkin 
olduğu söylenebilir.

Hükümetin teşkil olunması konusunda Cum-
hurbaşkanının etkinliği, Fransa ve Türkiye’de fark-
lılık arz etmektedir. Cumhurbaşkanı Türkiye’de 
başbakan olacak kişiyi tayin ederken, yasama or-
ganı içerisindeki dengeleri ve çoğunluğu dikkate 
almak durumundadır. Çünkü kurulan hükümetin 
mutlaka Anayasada öngörülen takvimle uyum-
lu olarak güvenoyu alması gerekir, aksi halde, 
hükümetin ömrü uzun olmaz. Fransa’da ise du-
rum biraz farklıdır. Şayet kohabitasyon dönemi 
söz konusu ise Cumhurbaşkanının başbakan 
ve hükümetin teşkilinde fazla etkin olmadığı 
görülür. Cumhurbaşkanı ile parlamentodaki 
çoğunluğun aynı eğilimde olduğu dönemlerde 
ise Cumhurbaşkanının başbakanın kim olacağını 
ve hükümet üyelerini tayin etme noktasından 
inisiyatif alanı oldukça genişlemektedir. 

1982 Anayasasına göre, Bakanlar Kurulu 
Başbakan ve Bakanlardan oluşur. Bakanlar Ku-
rulu başkanı başbakandır (md. 109, 112). An-
cak Anayasanın 104. maddesine göre “gerekli 
gördüğü” hallerde cumhurbaşkanı da bakanlar 
kuruluna başkanlık edebilir ve Bakanlar Kurulu-
nu kendi başkanlığında toplantıya çağırabilir. Bu 
yetki tamamen istisnai niteliktedir. 

Fransa’daki sistem ise bizdekinden ol-
dukça farklılık arz etmektedir. 1958 Fransız 
Anayasası’na göre, bakanlar kuruluna başkan-
lık yapma yetkisi cumhurbaşkanına aittir (md. 
9). Bakanlar Kurulunun gündemini belirleme 
ve toplantıya çağırma yetkisi cumhurbaşkanına 
aittir. Fransa’da başbakanın bakanlar kuruluna 
başkanlık etme yetkisi istisnai bir yetkidir. 1958 
Fransız Anayasasına göre başbakan, açıkça bir 
görevlendirme olması halinde, daha önceden 
belirlenmiş bir gündem dahilinde olmak kaydıy-
la, istisnai şekilde ve vekaleten bakanlar kurulu-

na başkanlık etme yetkisine sahiptir (AY. md. 21/
son). Bu vesileyle Fransa’da cumhurbaşkanının 
bakanlar kuruluna başkanlık yapma yetkisi Tür-
kiye’dekinin aksine istisnai nitelikte değildir; bila-
kis cumhurbaşkanı her zaman için Bakanlar Ku-
rulunun başkanıdır. Cumhurbaşkanının hüküme-
ti belirleme inisiyatifi ile birlikte değerlendirildi-
ğinde bu yetki, özellikle kohabitasyon dönemleri 
dışında başbakanı cumhurbaşkanına bağımlı 
hale getirmektedir. Bu durumda Fransa’da Cum-
hurbaşkanı, kohabitasyon dönemleri dışında, 
Türkiye’dekinden farklı olarak yürütme içerisin-
de oldukça güçlü hale gelmekte, kohabitasyon 
dönemlerinde ise Fransa’daki Cumhurbaşka-
nının konumu, Türkiye’deki Cumhurbaşkanının 
konumuna, fiili pratikler itibariyle yaklaşmış ol-
maktadır.

Cumhurbaşkanlarının yetkileri, olağanüstü 
yönetim dönemlerinde de ciddi manada farklılaş-
maktadır. 1958 Fransa Anayasasının 16. mad-
desine göre, Cumhuriyetin kurumlarının, milletin 
bağımsızlığının, ülkenin bütünlüğünün veya ulus-
lararası taahhütlerin yerine getirilmesinin vahim 
ve yakın bir şekilde tehdit edildiği ve anayasal ka-
mu güçlerinin düzenli şekilde işleyişleri sekteye 
uğratıldığı takdirde, Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
Millet Meclisi ve Senato başkanları ile Anayasa 
Konseyi’nin görüşlerini aldıktan sonra, bu hal ve 
şartların gerektirdiği önlemleri alır. Cumhurbaş-
kanının Anayasanın 16. maddesindeki yetkileri 
kapsamında yapacağı işlemleri parlamentonun 
onay ve denetimine de tabi değildir. Sahip oldu-
ğu bu yetki sebebiyle, olağanüstü durumu ilan 
eden Fransa Cumhurbaşkanı, hem kural koyan, 
hem de bu kuralları uygulayan, bir diğer ifadeyle 
yasama ve yürütme erklerini birlikte kullanan bir 
organ haline gelmiş olmaktadır. Bu hükümler, ola-
ğanüstü yönetim dönemlerinde bütün inisiyatifin 
Cumhurbaşkanına geçtiği, bu dönemlerde O’nun 
yetkisinin üst düzeye çıktığı söylenebilir. Hatta 16. 
Madde kapsamında olağanüstü yönetim dönem-
lerinde tanınan yetkiler sebebiyle, Cumhurbaş-
kanının olağanüstü yönetim dönemleri ile sınırlı 
olmak kaydıyla, geçici olarak gerçek bir diktatör 
konumuna yükseldiği bile ifade edilmektedir.14 
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1982 Anayasasının 119-122. maddelerinde 
düzenlenen olağanüstü hal, sıkıyönetim, sefer-
berlik, savaş gibi olağanüstü yönetim dönemle-
rinde yetkili olan merci, sadece tek başına Cum-
hurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanının başkanlı-
ğında toplanan Bakanlar Kuruludur. Dolayısıyla 
Türkiye’de, olağanüstü yönetim dönemlerde yet-
kiler Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu arasın-
da paylaşılmıştır. Diğer yandan 1982 Anayasa-
sında Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak 
Bakanlar Kurulu tarafından alınacak olan olağa-
nüstü hal ve sıkıyönetim ilanı kararları TBMM’nin 
onayına tabi kılınmıştır. Ayrıca olağanüstü yöne-
tim dönemlerinin gerekli kıldığı tedbirlerin kısa 
sürede alınmasının sağlanabilmesi için, Cum-
hurbaşkanının başkanlığında toplanacak Ba-
kanlar Kuruluna, kanun hükmünde kararname 
çıkarmak suretiyle lüzumlu tedbirleri alma yetki-
si tanınmıştır. Bütün bu hususlar bütünlük içe-
risinde değerlendirildiğinde, olağanüstü yönetim 
dönemlerinde sahip olunan yetkiler bakımından 
Fransa’da adeta bir tek adamlığa giden Cum-
hurbaşkanı profili ortaya çıkarken, Türkiye’de, 
yetkiler olağan dönemlere nazaran kısmen artı-
rılmış olmakta ve bu yetkiler de Cumhurbaşkanı 
ile Bakanlar Kuruluna birlikte verilmiş olmakta;  
kısaca paylaşılmış bir yetki artırımı söz konusu 
olmaktadır. 

Sonuç Yerine Genel Değerlendirme

Mesele bütün bu hükümler çerçevesinde 
değerlendirildiğinde 2007 Anayasa değişikliği 
sonrası dönemde, Türkiye’deki hükümet 
sistemi ile Fransa’daki hükümet sisteminin 
kısmen birbirine yaklaştığı söylenebilir ise de, 
belli bu yakınlaşma sistemi anayasal zeminde 
aynılaştırmış olmamaktadır. Bu hali ile klasik 
parlamenter sistem içerisinde kaldığını 
söyleyebilmek de oldukça zordur. Bu durumda, 
1982 Anayasasında 2007 Anayasa değişikliği 
kapsamında ifadesini bulan hükümet sistemini, 
kısaca “başkancı parlamenter hükümet siste-
mi” olarak tanımlamak mümkün olduğu söyle-
nebilir. Bu sistemde, Cumhurbaşkanı anayasal 
hükümler itibariyle yarı başkanlık sisteminde ol-

duğu kadar güçlü değildir. Bu yönü itibariyle yarı 
başkanlık sisteminden uzaklaşmaktadır. Cum-
hurbaşkanı, klasik parlamenter sistemin öte-
sinde yetkilere sahip olduğu gibi, aynı zamanda 
halk tarafından seçildiği için de klasik parlamen-
ter sistemin uzağında kalmaktadır. Bu vesiley-
ledir ki, 1982 Anayasasında 2007 Anayasa de-
ğişikliği sonrasında şekillenen her iki hükümet 
sisteminden farklı olarak “başkancı parlamenter 
hükümet sistemi” olarak nitelemek istiyorum.

Diğer yandan, bu sistemde Cumhurbaşkanı-
nın fiili işleyişte aktif 
olmadığı durumlar-
da sistemin işleyi-
şinin parlamenter 
sisteme yaklaştığı 
söylenebilir. Bu 
durumda yürütme 
içi çatışmaların da 
değişen ölçülerde 
azalacağı belirti-
lebilir. Ama bunun 
bir garantisi yoktur; 
bu yetkilerle mü-
cehhez bir cumhur-
başkanı her an baş-
bakan ve hükümet 
ile çatışma içerisinde 
yer alabilir. Bu da dö-
nem dönem yürütme 
merkezli sistem 
tıkanıklıklarına yol 
açabilir.

Şayet bu sistem içerisinde 
Cumhurbaşkanı aktif ve etkin olmak, anayasal 
yetkilerini sonuna kadar kullanarak sistem 
içerisinde aktif rol almak istediği zaman iki 
ihtimal belirir. 

Birincisi, şayet başbakan ile Cumhurbaşka-
nı aynı eğilimde ise ve başbakan geri çekilerek 
cumhurbaşkanının bu aktif tutumunu kabullene-
cek olursa, o zaman hükümet sistemi yarı baş-
kanlık sistemi gibi işler. 

Bu sistemin en sorunlu 
yönünü, cumhurbaşkanı ile 

parlamento çoğunluğunun 
farklı olduğu dönemlerde, 
başbakan ile Cumhurbaşkanı 
arasında çatışmanın 
yaşanması durumunda 
Cumhurbaşkanının kendi 
eğilimleri ile uyumlu bir 
parlamento çoğunluğunun 
ortaya çıkmasını sağlayacak bir 
fesih mekanizmasının mevcut 
olmaması teşkil etmektedir. 
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İkincisi, hem Cumhurbaşkanı hem de 
başbakan birlikte aktif olmak isteyebilir. 
İşte en kötü ihtimal de budur. Bu durumda 
sürekli yürütme içi çatışmalar yaşanır. Bunu 
izale etmenin yolu, Fransa’dakine benzer bir 
şekilde, iki cenahtan birisinin; makul olan 
Cumhurbaşkanının geri çekilmesidir. Ama, 
uzlaşı kültürünün zayıf olduğu ülkemizde bunun 
oldukça zayıf bir ihtimal olduğu söylenebilir. 
Belki zaman içerisinde bu kültür gelişebilir ise 
de, yakın geçmişte yaşanan tecrübeler dikkate 
alındığında halihazır şartlarda bunun zor olduğu 
söylenebilir. 

Burada Türkiye’de yaşanan tecrübeler, aynı 
siyasi eğilim içerisinde yer alan cumhurbaşkanı i-
le başbakan arasında gerilimlerin yaşandığını da 
göstermektedir. Ama bu gerilimin her hâlükârda 
yaşanacağı da peşinen söylenemez. İhtimaldir 
ki, parti içi disiplin ve dayanışmanın üst düzeyde 
olduğu siyasi partilerin iktidarda olduğu dönem-
lerde, aynı eğilimde olan Cumhurbaşkanı ve baş-
bakan arasında, ikisinden birisinin aktif olmak 
istemesi halinde bir gerilimin yaşanmaması da 
muhtemeldir. Ama bu tamamen bir ihtimalden 
ibarettir. Her türlü gerilim ve çatışma riski mev-
cut bulunmaktadır.

2007 Anayasa değişikliğinin belki de en 
olumlu yönünü, vesayetçi anlayışın TBMM’ye 
dayatma suretiyle istedikleri kişileri Cumhurbaş-
kanı seçtirme yolunun kapatılmış olması oluş-
turmaktadır. Artık hiçbir vesayetçi kesimin, bu 
sistem içerisinde, geniş ve serbest tartışma or-
tamında, halkın çoğunluğunun istemediği birisini 
cumhurbaşkanı seçtirebilmesi pek mümkün ve 
muhtemel görünmemektedir. Daha önceki yıllar-
da, özellikle 1961 Anayasası döneminde halkın 
çoğunluğunun değerlerinden oldukça uzaklarda 
kalan ve halkın seçmesi yolunun geçerli olması 
halinde seçilmeleri katiyetle mümkün olmayan 
bu kişilerin TBMM tarafından, bürokratik vesa-
yetçi baskılarla seçtirilmiş olmaları, yeni sistemin 
demokratik zeminde ne derece isabetli olduğu-
nu göstermektedir.

Bu sistemin en sorunlu yönünü, cumhurbaş-

kanı ile parlamento çoğunluğunun farklı olduğu 
dönemlerde, başbakan ile Cumhurbaşkanı ara-
sında çatışmanın yaşanması durumunda Cum-
hurbaşkanının kendi eğilimleri ile uyumlu bir 
parlamento çoğunluğunun ortaya çıkmasını sağ-
layacak bir fesih mekanizmasının mevcut olma-
ması teşkil etmektedir. Bu durumda, yeni seçim 
dönemine kadar karşılıklı çatışma devam ede-
bilmektedir. Burada iki çözüm yolunun bir arada 
olması halinde yarı başkanlık sisteminin kısmen 
sorunsuz hale gelebileceği söylenebilir. 

Birincisi, Fransa’dakine benzer bir fesih 
mekanizmasının benimsenmesi. Bu usul, tam 
garantili değildir; çünkü parlamento üyelerinin 
seçilmesindeki tercihler ile Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerindeki koalisyonlar farklı olabilmektedir. 
Fakat en azından bu usul neticesinde, çatışmayı 
önleyici bir sonucun ortaya çıkması mümkün ve 
muhtemel görünmektedir.

İkincisi, kohabitasyon şeklinde ifade edilen 
dönemlerde cumhurbaşkanının, diğer dönemler-
de başbakanın geri durduğu bir siyasi kültürün 
gelişmesi. Bu kültürün gelişmesinin hukuki bir 
yolu yoktur, bu, tamamen demokrasi kültürünün 
gelişmesi ile alakalı bir husustur.

Elbette ki hemen her bir hükümet sisteminin 
mutlaka az ya da çok handikapları, sorun teşkil 
edebilecek, çatışmalara sebep olabilecek yönleri 
bulunabilmektedir. Her bir ülke, bu sistemlerden 
birisini tercih etmek suretiyle, bazı sorunlarla ce-
delleşerek sistemlerini işletmeye çalışmaktadır-
lar. Ülkelerde benimsenen hükümet sistemleri, 
anayasal hükümler ve kurumlar, siyasi kültür, 
uzlaşı kültürü vb. şartlara bağlı olarak, bazen 
az, bazen de kısmen daha fazla sorunlu olarak 
işleyebilmektedir. Türkiye’de İkinci Meşrutiyet-
ten beri, bazı istisnai dönemler hariç tutulursa, 
parlamenter sistem kör topal uygulanmaya ça-
lışılmaktadır. Fakat, gerek bürokratik vesayete 
müsait olması, gerekse koalisyon vb. sorunlar 
sebebiyle, bu sistemin oldukça sorunlu olduğu 
görülmektedir. Mevcut sistem de yakın geçmişte 
ciddi sorunlu çatışmalara sahne olmuştur. Belki 
hukuk devleti ve demokrasi kültürü ve bilincinin 
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gelişmesi şartına bağlı olarak başkanlık 
sisteminin kısmen daha az sorunlu olabileceği 
söylenebilir.

Diğer yandan, gerek mevcut sistem içerisin-
de olsun, gerekse başkanlık sistemi içerisinde 
olsun, Türkiye’de sistem temelli bir diktatörlüğün 
ortaya çıkabileceği kanaatini paylaşmıyorum. 
Çünkü demokrasi kültürünün geliştiği ölçüde, bu 
ihtimal zayıflamaktadır. Türkiye’deki demokrasi 
ve tartışma, kamuoyu baskısı ve etkisinin geliş-
mişliği sebebiyle bu ihtimal büyük ölçüde azal-
mış, hatta ortadan kalkmış denilebilir. Bugün 
diktatörlük rejimlerinin hemen hepsinde, dikta-
törlüğü meşru kılan toplumsal taban bulunmak-
tadır. Bu toplumsal taban ya tepkiselci olmadığı, 
miskin ve yılgın olduğu için diktatörlük olmakta, 
ya da diktatörlüğü besleyen etkili toplumsal ke-
simler olduğu için diktatörlük ortaya çıkmakta-
dır. Bunların hiçbirisinin artık Türkiye’de mevcut 
olmadığı kanaatindeyim.
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Cumhurbaşkanı-TSK İlişkilerine 
Dair Bir Değerlendirme

Geçmişten Günümüze 

GİRİŞ

Halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasasına 
göre, T.C. Bir hukuk devletidir. Bütün kurumların 
yetki, görev ve sorumlulukları anayasa ve yasa-
larda belirlenmiştir. Cumhurbaşkanının yasal ko-
numu ve diğer devlet kurumlarına karşı konumu 
en genel anlamda anayasanın 104 ncü madde-
sinde düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanının yetki 
ve görevleri tek tek sayılmıştır. 

Devletin bütün kurumları olduğu gibi, Cum-
hurbaşkanlığı ve TSK da anayasa ve yasa ko-
yucunun koyduğu hukuki kurallar çerçevesinde 
yetkilerini kullanma, görevlerini ifa ve sorumlu-
luklarını yerine getirmek durumundadır. Anaya-
sa ve yasalarda, Cumhurbaşkanının yetki, görev 
ve sorumlulukları düzenlenirken, öte yandan 
TSK’nin de yetki, görev ve vazifeleri düzenlen-
miştir. Dolayısıyla, karşılıklı ilişkilerin niteliği, nor-
mal şartlar altında Cumhurbaşkanının anayasal 
ve yasal yetki, görev ve sorumlulukları ile TSK’nin 
yetki, görev ve sorumluluk statüsünü düzenleyen 
anayasa, kanunlar ve yargı kararları birlikte ele 
alınarak belirlenebilecektir. 

Ancak Cumhurbaşkanlarının TSK ile ilişkile-
rini, salt bu anayasal ve yasal statüyü düzenle-

yen hükümler ve T.C. Devletinin yönetim süreci 
içinde oluşan hukuki teamüller bağlamında yü-
rüttüğünü söylemek mümkün değildir. Çünkü, 
kurumlar arası ilişkilerin çoğu zaman normal 
şartlar altında yürümediği tarihi bir gerçekliktir. 
Öte yandan, bu ilişki mevcut mevzuat bağlamın-
da yürütülse dahi, başta anayasa olmak üzere, 
ilgili mevzuatın da normal şartlar altında üretil-
mediği düşünüldüğünde, ortada sağlıklı bir ilişki 
bulunduğundan söz etmek imkansızdır. 

Niteliğini belirttiğimiz bu mevzuat bağlamın-
da öngörülen Cumhurbaşkanlığı  TSK ilişkilerine 
genel ve kuşbakışı bir çerçeve çizecek olursak: 
TSK’ne komuta etme yetki ve vazifesi Genelkur-
may Başkanına, TSK’nin milli güvenlik ve yurt sa-
vunmasına hazırlanması vazifesi Bakanlar Kuru-
luna verilmiştir. Cumhurbaşkanına ise TBMM’nin 
manevi şahsiyetini temsilen  başkomutanlık sıfa-
tı verilmekte, ancak bu vazifenin Cumhurbaşkanı 
namına Genelkurmay Başkanı tarafından yerine 
getirileceği belirtilmektedir. 

Cumhurbaşkanı ile TSK arasındaki  ilişkile-
rin niteliği, anayasanın 104 ncü maddesinde 
öngörülen Cumhurbaşkanının Başkomutanlık, 
Milli Güvenlik Kurulu, Genelkurmay Başkanının 
atanması, askeri personelin atama ve emekli-
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lik kararnameleri, yüksek askeri yargı üyelerinin 
seçilmesi, sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilanı 
ve kaldırılması, Devlet Denetleme Kurulu gibi 
doğrudan veya dolaylı olarak askerlerin müda-
hil olduğu devlet kurumları ile ilgili yetkilerinin 
niteliği ile anlaşılabilir. Bu sebeple makalemizde 
Cumhurbaşkanlığı-TSK arasında mevzuatın kur-
duğu ilişkilerin niteliğini ele aldıktan sonra, fiili 
durum üzerine kısa bir değerlendirmede buluna-
cağız. 

A. HUKUKİ DURUM

I. Cumhurbaşkanının Yetkileri ile ilgili Genel 
bir Değerlendirme

Cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 
anayasanın 104 ncü maddesinin “Cumhurbaş-
kanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cum-
huriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. 
Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının 
düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir” hükmü, 
Cumhurbaşkanı ile diğer idari kurumlar arasında 
bir hiyerarşi, dolayısıyla da bir sorumluluk hiye-
rarşisi ihdas etmekte midir? 

Öncelikle 1982 Anayasası’nın genel bir özel-
liğine işaret edelim: Bir maddesinde verilen yet-
kiler veya tanınan haklar, müteakip ilgili madde-
lerde T.C. Devleti’nin kuruluş paradigmalarının 
çerçevesi içine alınır. Bu sebeple, 1982 Anaya-
sası, “Ama Yasa” olarak da tanımlanmaktadır. 
Çünkü, verilen yetki ve haklar, “Ama, ancak, şöy-
le ki, şu kadar ki” gibi başlayan hükümlerle geri 
alınır veya sınırlandırılır. Yetkileri ve temel hak ve 
özgürlükleri düzenleyen maddelere bakıldığında, 
özgürlükçü bir anayasa intibaı oluşur. Ya da ör-
neğin Cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 
maddeye bakıldığında, karşımıza somut yetkileri 
bulunan bir Cumhurbaşkanı profili çıkar. Ancak, 
bütünüyle bakıldığında durumun hiç de böyle 
olmadığı gözden kaçmaz. Anayasanın bu genel 
yaklaşımını temel hak ve özgürlükler açısından 
veya yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ya 
da yetkilerin kurumlar arasında birbirini işlevsiz-
leştirecek şekilde dağıtılması gibi konularda bir 
eleştiri olarak kabul edebilirsiniz. Ancak, Cum-
hurbaşkanının yetkileri açısından bir eleştiri ka-
bul etmek aynı derecede isabetli olmayacaktır. 

Böyle olmakla birlikte, 104 ncü maddede verilen 
yetkilerin işlev dozunun, anayasada öngörülen 
demokratik parlamenter yapı ile ne kadar örtüş-
tüğü de tartışmalıdır. Çünkü, Cumhurbaşkanının 
yetkilerini sembolik ve protokol makamına indir-
geyen görüşler olduğu gibi yarı başkanlık olarak 
niteleyen görüşler de vardır. Bu ise, seçilecek 
Cumhurbaşkanlarının kişisel tavrını iki yönü ile 
de eleştiriye açık hale getirebilecektir.  

Cumhurbaşkanının yetkilerini genel olarak 
tek tek sayan anayasanın 104 ncü maddesi, 
ilk bakışta Cumhurbaşkanı idari hiyerarşinin en 
tepesinde bulunan bir makama sahiptir ve dola-
yısıyla aynı hiyerarşi zinciri içinde devletin diğer 
tüm kurumları hiye-
rarşik bir sorumluluk 
bağı ile gelip Cum-
hurbaşkanına bağlan-
maktadır şeklinde 
bir algıya yol açabi-
lir. Ancak yukarıda 
işaret ettiğimiz üze-
re bu doğru değildir. 
Çünkü, böyle katı bir 
hiyerarşik bağlılık 
Cumhurbaşkanlığı 
makamının demok-
ratik ve parlamenter 
sistem içindeki yeri 
ve işlevi ile bağdaş-
mayacaktır. Nitekim, 
104 ncü maddede 
genel olarak ve somut 
bir biçimde belirtilen 
yetkiler, anayasanın 
diğer ilgili maddele-
rinde tekrarlandıktan 
sonra bu yetkilerin niteliği tanım-
lanmıştır. Böylece 104 ncü maddede sayılan 
yetkilerle uyandırılan “devletin başı” algısı, ilgili 
madde hükümlerinde bu yetkilerin demokratik 
parlamenter yapı çerçevesine alındığı, 104 ncü 
maddedeki somut olarak belirtilen yetkilerin ilgili 
maddelerde temsilî ve sembolik anlamlara indir-
gendiği görülür. 

Anayasanın 104 ncü maddesinde Cumhur-

TSK’ne komuta etme yetki 
ve vazifesi Genelkurmay 

Başkanına, TSK’nin 
milli güvenlik ve yurt 
savunmasına hazırlanması 
vazifesi Bakanlar 
Kuruluna verilmiştir. 
Cumhurbaşkanına ise 
TBMM’nin manevi 
şahsiyetini temsilen  
başkomutanlık sıfatı 
verilmekte, ancak bu 
vazifenin Cumhurbaşkanı 
namına Genelkurmay 
Başkanı tarafından yerine 
getirileceği belirtilmektedir. 
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başkanına verilen “devletin başı” olma sıfatı, 
Cumhurbaşkanına devleti yönetme değil, tem-
sil etme yetkisi vermektedir. Dolayısıyla da, 
Cumhurbaşkanının idari hiyerarşi içindeki yetki 
ve vazifeleri “devletin başı” konumu ile irtibatı 
sağlayacak biçimde sembolik ve itibari fonksi-
yonlar ifade etmektedir. Anayasa koyucuya göre, 
Cumhurbaşkanının icraî yetkileri, özünde “dev-
letin başı” ve “T.C. Devleti’ni ve milletin birliğini 
temsil” bağlamında ve demokratik parlamenter 
sistem ile uyum içinde olacak dozajlarda düzen-
lenmiştir. 

Anayasanın 104 ncü maddesinde yer alan 
“Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının 

düzenli ve uyumlu çalışmasını gö-
zetir” hükmü ile tanım-
lanan “gözetme” yetki-
si, “devletin başı” sıfa-
tının ve “T.C. Devleti’ni 
temsil” yetkisinin bir 
gereğidir. Adeta, Cum-
hurbaşkanı devletin 
kurumlar ailesinin bü-
yüğü olarak konumlan-
dırılmıştır. Ancak bu 
“gözetme” yetkisi, “dü-
zeltme” yetkisinden 
ziyade “uzlaştırma ve 
ahenkleştirme” yetkisi 
olarak tanımlanabilir. 
Bu konumun gereği 
olarak da, Bakanlar 
kuruluna, Milli Güven-
lik Kuruluna başkanlık 
etmek, yürütme ve yar-
gı kurumlarına yapılan 
bazı atama kararname-
lerini imzalamak gibi 
yetkiler, “T.C. Devleti’ni 

temsil” yetkisinin yansımalarıdır denilebilir. 

Kısaca, T.C. Devletinin idari mekanizması 
içinde Cumhurbaşkanı, devlet kurumlarının ic-
raatlarına, devlet icraatı niteliği kazandıran bir 
işlev görmektedir. İşte Cumhurbaşkanının yetki 
ve vazifelerini yerine getirmedeki sorumsuzluk 
ilkesini bu temsil ve itibari konum çerçevesinde 

anlamlandırmak gerekir. Cumhurbaşkanı, askeri 
bir gücü değil, T.C. Devleti’ni ve milletin birliğini 
temsil etmektedir. Devlet ve millet adına icraat 
yapan kurumları gözetmekte ve bu icraatları T.C. 
Devletine bağlayan temsilî bir vazife ifa etmek-
tedir. Cumhurbaşkanının TSK ile ilişkileri de, bu 
temsilî yetkiler çerçevesinde gerçekleşmektedir.

II. Başkomutanlık Yetkisi Bağlamında  
TSK ile İlişkileri

Yukarıdaki genel değerlendirmeler ışığında, 
Cumhurbaşkanının “Başkomutanlık” yetkisini ta-
nımladığımızda, bu yetkinin icraî bir yetki olmadı-
ğını, itibari ve temsili bir yetki olduğunu, devletin 
en önemli kurumlarından olan ve devletin ve mil-
letin gücünü temsil eden TSK’nın, T.C. Devleti’ni 
ve milletin birliğini temsil eden “devletin başına” 
manevi olarak bağlanması manasını veren bir 
yetki olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu işlev dışında, Cumhurbaşkanının “başko-
mutanlık” sıfatına hiyerarşik ve TSK ile arasında 
bir sorumluluk ilişkisi tesis eden bir anlam ve iş-
lev yüklemek doğru olmayacaktır. Nitekim, TSK 
ve onu temsilen Genelkurmay Başkanı, Cumhur-
başkanına değil, Başbakana karşı sorumludur. 
Çünkü, yürütmenin temsilî başı Cumhurbaşka-
nı ise, icraî başı da Başbakandır. Dolayısıyla da 
TSK, icraatlarında Genelkurmay Başkanı aracılığı 
ile devletin icraatlarından sorumluluğu bulunan 
Başbakana bağlanmıştır. 

Anayasanın 117 nci maddesinin “Başkomu-
tanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî 
varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tara-
fından temsil olunur” hükmündeki, başkomutan-
lık, TBMM’nin manevi varlığı ve Cumhurbaşkanı 
arasında kurulan bağ dikkat çekicidir. Bu dü-
zenleme, 1924 Anayasası’ndan beri taşınan bir 
hükümdür. Bu hüküm, TBMM’nin yasama organı 
sıfatından çok, milletin meclisi olma sıfatını öne 
çıkarmakta ve TSK’ni manevi olarak Cumhurbaş-
kanının başkomutanlık sıfatı aracılığı ile millet 
meclisine ve dolayısıyla da millete bağlamakta-
dır.  

Bu düzenleme de göstermektedir ki, Cum-
hurbaşkanının başkomutanlık yetkisi fiili bir yet-

Ancak bu “gözetme” 
yetkisi, “düzeltme” 
yetkisinden ziyade 

“uzlaştırma ve 
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olarak da, Bakanlar 

kuruluna, Milli Güvenlik 
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etmek, yürütme ve yargı 
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Cumhurbaşkanı ile 
TSK’yı ilişkilendiren 
bu yetki de hiyerarşik 

bir yetki değil, yürütme 
ve yasama organlarının 
aldığı bir kararı devleti 

temsîlen ilandan ibarettir. 
Ancak, sıkıyönetim ve 

olağanüstü hal ilanında, 
karar süreçlerinden çok, 

son noktayı koyan makam 
öne çıkmaktadır. Bu ise, 
Cumhurbaşkanı ile TSK 

arasında sıkıyönetim 
ve olağanüstü hal 

uygulamaları bağlamında 
bir ilişki alanı açılmasına 

yol açmaktadır. 

ki değildir. TSK’nin barış zamanında komutanı, 
savaş zamanında başkomutanı fiilen Genelkur-
may Başkanıdır. Anayasanın 117 nci maddesinin 
“Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin ko-
mutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini 
Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir” hükmü, 
başkomutanlık görevini fiilen Genelkurmay Baş-
kanına vermekte, ancak bu görevin Cumhurbaş-
kanı namına yerine getirilmesini öngörmektedir. 
Böylece anayasanın 104 ncü maddesinde tesis 
edilen başkomutanlık yetkisi, 117 nci maddesin-
de somut ve icraî anlamını yitirmekte ve manevi-
leşmektedir.  

Cumhurbaşkanının başkomutanlık yetkisinin 
Cumhuriyet sürecindeki uygulamalarına baktığı-

mızda, devlet kurumları arasında 
organik bir başkomu-
tanlık teşkilatı bulun-
mamaktadır. TSK kıya-
fetleri arasında rütbeli 
bir başkomutan kıyafeti 
söz konusu değildir. 
Cumhurbaşkanının ge-
nellikle askeri tatbikat-
larda bir askeri parka 
giyerek tatbikat alanını 
başkomutan sıfatı ile 
ziyaret ettiği ve yine 
Cumhurbaşkanının 
seyahatleri esnasında 
ilgili garnizonlar tara-
fından askeri törenle 
karşılanıp uğurlandığı 
görülür.

III. Milli Güvenlik 
Kurulu Başkanlığı 

Bağlamında TSK ile 
İlişkileri

Bilindiği üzere T.C. 
Devletinin iç ve dış güvenliğinden birinci derece-
de  sorumlu kurumu TSK’dir. Uzun yıllar MGK Ge-
nel Sekreterliği görevi TSK mensubu generaller 
tarafından yürütülmüş, MGK üyeleri de çoğun-
lukla askerlerden oluşmuştur. MGK teoride icraî 
bir kurul olmayıp, tavsiye niteliğinde kararlar 
alan ve bu kararları yürütme organına ileten bir 

kuruldur. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanının böyle 
bir kurula başkanlık etmesindeki işlevi, bu tavsi-
ye kararlarının alınması için gerçekleştirilen top-
lantılara başkanlık etmesi ile sınırlıdır. 

Cumhurbaşkanının kurul toplantısına başkan-
lık etmesi, MGK’nu bir devlet kurumu statüsüne 
kavuşturmaktadır. Cumhurbaşkanının MGK bağ-
lamında TSK ile ilişkilerini, bu kurula başkanlık 
etmesi ve kurulda yer alan TSK unsurları ile diğer 
yetkililerin “düzenli ve uyumlu çalışmasını gözet-
me” yetkisi kapsamında değerlendirmek gerekir. 

IV. Genelkurmay Başkanını Atama Yetkisi 
Bağlamında TSK ile İlişkileri 

Anayasanın 104 ncü maddesinde Cumhur-
başkanının yetkileri arasında “Genelkurmay baş-
kanını atamak” yetkisi de öngörülmüştür. Ancak 
bu yetki mutlak bir yetki değildir. Cumhurbaşka-
nının bu yetkisinin niteliğini belirleyebilmek için, 
Genelkurmay Başkanının statüsünü düzenleyen 
anayasanın 117 nci maddesinin de göz önün-
de bulundurulması gerekir. Bu maddede, “Ge-
nelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi 
üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır” hükmü yer 
almaktadır. 

Bu maddeye göre yetki bölünmüştür. Ba-
kanlar Kurulu atanacak kişiyi belirleyip teklif et-
mekte, Cumhurbaşkanı ise onaylayarak atama 
işlemini tamamlamaktadır. Cumhurbaşkanının 
atama yetkisi, prosedürün tamamını kapsama-
makta, sonuç doğurucu bir işlem olarak prose-
dürü tamamlamaktadır. 

Aynı maddede, Genelkurmay Başkanı hiyerar-
şik sorumluluk olarak ne bakanlar kuruluna ve 
ne de Cumhurbaşkanına bağlanmamış, Başba-
kana bağlanmıştır. Bunun anlamı ise, Başbaka-
nın Bakanlar Kurulunun birliğini temsil etmesi ve 
icraî sorumluluk taşımasında aranmalıdır. Cum-
hurbaşkanının icraî değil temsilî sorumluluğu bu-
lunması, Genelkurmay Başkanının icraî sorumlu-
luğunda Başbakana bağlanmasını gerektirirken, 
atama işleminin Cumhurbaşkanı tarafından te-
kemmül ettirilmesi ile de atamanın devlet icraatı 
niteliğine kavuşturulması sağlanmış olmaktadır. 

Yasal prosedür böyle olmakla birlikte, ana-
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yasanın 104 ncü maddesindeki “Genelkurmay 
Başkanını atamak” şeklinde ifade edilen hüküm, 
TSK’nın en tepe makamına atamanın Cumhur-
başkanı tarafından gerçekleştirildiği algısını o-
luşturmaktadır. Bu algı, TSK ile Cumhurbaşkanı 
arasında sembolik bir hiyerarşi ilişkisine yol aç-
maktadır.  

V. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal ilan 
Yetkisi Bağlamında TSK ile İlişkileri

Cumhurbaşkanının yetkilerinden biri de, baş-
kanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla 
sıkıyönetim ilan etmektir. Yine anayasa 104 ncü 
maddede sayılan yetkiler arasında yer alan bu 
yetki, bu kararı alma yetkisine sahip olan Bakan-
lar Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararı 
T.C. Devletini temsilen ilan etmekten ibarettir. 
Sıkıyönetim kararı alınması hususu ise, anaya-
sanın 122 nci maddesinde düzenlenmiştir. Cum-
hurbaşkanının sıkıyönetim ve olağanüstü hal i-
lan etme yetkisi, bu madde hükmü çerçevesinde 
tanımlanabilir. Bu maddeye göre, başkanlık ettiği 
Bakanlar Kurulu tarafından alınan sıkıyönetim 
veya olağanüstü hal kararı TBMM’nin onayına 
sunulur ve ancak onay üzerine Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Sıkıyönetim uygulamasında birtakım yetkile-
rin idari kurum ve makamlardan askeri kurum 
ve makamlara geçtiği malumdur. Cumhurbaşka-
nının sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan yetkisi, 
TSK’nın sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygula-
malarına devlet uygulaması niteliği kazandıran 
bir işleve sahiptir. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı 
ile TSK’yı ilişkilendiren bu yetki de hiyerarşik bir 
yetki değil, yürütme ve yasama organlarının al-
dığı bir kararı devleti temsîlen ilandan ibarettir. 
Ancak, sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilanında, 
karar süreçlerinden çok, son noktayı koyan ma-
kam öne çıkmaktadır. Bu ise, Cumhurbaşkanı ile 
TSK arasında sıkıyönetim ve olağanüstü hal uy-
gulamaları bağlamında bir ilişki alanı açılmasına 
yol açmaktadır. 

VI. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Üyelerini Seçme Yetkisi 

Bağlamında TSK ile İlişkileri 

Cumhurbaşkanı ile TSK arasındaki bir diğer 
ilişki de, askeri yüksek yargı kurumlarının üye-
lerini atama konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu 
ilişki, yine anayasanın 104 ncü maddesinde ve 
askeri yüksek yargıyı düzenleyen 156 ve 157 nci 
maddelerinde düzenlenmiştir. Bu yetkinin nite-
liği de, bahsi geçen maddelerin birlikte değer-
lendirilmesi ile belirlenebilecektir. Askeri yüksek 
yargı üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından se-
çilmesi, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilke-
sinin gerektirdiği teknik bir prosedürdür. Ancak 
yine de Cumhurbaşkanı TSK ilişkileri açısından 
anlamlıdır. 

VII. Askeri Personel ile ilgili kararnameleri 
imzalamak.

Askeri personelin bel-
li rütbe ve makamlarda 
gerçekleştirilen terfi, ata-
ma, emeklilik ve görev-
den alma gibi işlemleri-
ne ilişkin kararnameler  
Cumhurbaşkanı tara-
fından imzalandıktan 
sonra sonuç doğur-
maktadır.  

VIII. Devlet 
Denetleme Kurulu 

Anayasanın 108 nci 
maddesinde “İdarenin 
hukuka uygunluğunun, 
düzenli ve verimli şekilde 
yürütülmesinin ve gelişti-
rilmesinin sağlanması a-
macıyla” Cumhurbaşkan-
lığına bağlı olarak Devlet 
Denetleme Kurulu kurul-
ması ve bu kurulun Cum-
hurbaşkanının isteği üzerine, bütün ka-
mu kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma 
ve denetlemeleri yapması öngörülmüştür. Bu 
anayasa hükmüne paralel olarak da, anayasanın 
104 ncü maddesinde belirtilen yetkileri arasında 
Cumhurbaşkanının “Devlet Denetleme Kuruluna 
inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak” 
yetkisi yer almıştır. Ancak, 108 nci maddenin 

Cumhurbaşkanının 
başkomutanlık yetkisinin 
Cumhuriyet sürecindeki 
uygulamalarına 
baktığımızda, devlet 
kurumları arasında organik 
bir başkomutanlık teşkilatı 
bulunmamaktadır. TSK 
kıyafetleri arasında rütbeli 
bir başkomutan kıyafeti söz 
konusu değildir. 



70Kamu’da Sosyal Politika

son cümlesinde, “Silahlı Kuvvetler ve yargı or-
ganları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı 
dışındadır” hükmü yer almıştır. Bu hükümdeki, 
yargı organlarının istisna teşkil etmesi, yargının 
bağımsızlık ve tarafsızlık güvenceleri gereği ola-
rak anlaşılabilir bir şeydir. Ancak, TSK’nin istisna 
edilen kurumlar arasında belirtilmesi, üzerinde 
“başkomutanlık” gibi bir sıfatı da bulunan Cum-
hurbaşkanının TSK ile ilişkilerinin bir sorumluluk 
hiyerarşisi niteliği kazanmamasına özen gösteril-
diğini göstermesi bakımından çarpıcı bir örnektir.  

B. FİİLÎ DURUM VE TEAMÜLLER

Yukarıda en genel çerçevesi ile açıklamaya 

çalıştığımız Cumhurbaşkanı TSK ilişkisinin huku-
ki boyutu, elbette T.C. Devletinin yeni bir anayasa 
yapma ile sonuçlanan süreçlerini belirleyen olay-
lar ve bu olayların aktörlerinden soyutlanamaz. 
Ülkemizde anayasaların belli periyotlarla yaşa-
nan darbeler sonucunda yapıldığı düşünülürse, 
anayasal kurumlar ve bu kurumlar arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesinde, objektif hukuk kai-
delerinden çok, konjonktürel şartlar ve bu şart-
lar dahilinde hareket eden aktörlerin iradelerinin 
belirleyici olduğu açıktır. Ülkemizde sürekli bir 
anayasa sorunu yaşanmasının altında, anayasa-
ların bu konjonktürel şartlar ve dönemin aktörle-
ri bağlamında yapılmış olmasını aramak gerekir. 
Böyle de olsa, mevcut anayasa bağlayıcıdır ve fiilî 
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durumun şeklen de olsa ona uygun hale getiril-
mesi gereken bir hukuk metnidir. 

Anayasaların ve özellikle de halen yürürlükte 
bulunan anayasanın baş aktörü TSK olduğuna 
göre, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere diğer 
tüm devlet kurumlarının yapısı, konumu, yetki ve 
sorumlulukları da TSK iradesi tarafından belir-
lenmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde 
yaşanan gerginlikler ve darbe boyutuna kadar 
varan müdahaleler, TSK’nin Cumhurbaşkanlığı 
kurumuna olan yakın alakasını ortaya koymak-
tadır. TSK iradesinden bağımsız olarak seçilen 
Cumhurbaşkanları ile TSK arasında yaşanan ger-
gin ilişkiler de, anayasa ve yasalara uygun olarak 
seçilmiş olmanın fazla bir anlamı bulunmadığını 
göstermektedir. 

Tek parti döneminde Türkiye’de ideolojik bir 
iktidar kurulmuştur. Adeta devlet ve tüm kurum-
ları bu ideolojik iktidar ile özdeş hale gelmiştir. 
Çok partili dönemde ise ideolojik iktidar ve de-
mokratik iktidar şeklinde ikili ve birbirine karşıt 
iki tür iktidar yapısı ortaya çıkmıştır. 2000’li yılla-
ra kadar yaşanan tüm gerginlikler, ideolojik ikti-
darı temsil eden atanmışlarla demokratik iradeyi 
temsil eden seçilmişler arasındaki güç ilişkilerin-
den ve sürtüşmelerden kaynaklanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı ile TSK arasındaki huku-
ki ve fiili ilişkileri, devletin kurumlarını ideolojik 
aygıtlara dönüştüren bu tek parti döneminden 
bağımsız olarak  anlayabilmek mümkün değil-
dir. Çünkü en başta anayasalar ve hatta bir çok 
yasalar tek parti döneminde inşa edilen ve çok 
partili dönemde başta ordu olmak üzere yargı 
ve yüksek öğretim elitleri aracılığı ile sürdürülen 
ideolojik iktidar zihniyeti tarafından yapılmıştır. 
Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlarının se-
çimi, hatta yetkilerini kullanması, salt hukuki 
prosedür çerçevesinde değil, bu güç ilişkileri çer-
çevesinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple seçilmiş 
Cumhurbaşkanlarının kurumlarla ve özellikle de 
TSK ile  ilişkileri, sözünü ettiğimiz bu iki tür ik-
tidar kutuplaşması üzerinden yaşanmıştır. Cum-
hurbaşkanlığı makamı, adeta ideolojik iktidarın 
mı, demokratik iktidarın mı uzantısı olacaktır 
kavgasının konusu haline gelmiştir. Son zaman-
larda devletin kalelerinin düşmesi veya ele geçi-

rilmesi gibi söylemlerle, devlet kurumlarının ide-
olojik iktidar kurumu olma niteliğinin yitirilmesi 
kastedilmektedir.  

Geçmiş dönem Cumhurbaşkanlarının TSK ile 
ilişkisi, sözünü ettiğimiz bu ideolojik iktidar-de-
mokratik iktidar sürtüşmelerinden bağımsızlaşa-
mamıştır. Bu durum tek parti devresinde oluşan 
vesayet zihniyetinin, başta Cumhurbaşkanlığı 
olmak üzere ordu, yargı gibi devlet kurumlarını, 
kendi vesayetlerini sürdürmede birer ideolojik ik-
tidar aygıtı olarak görmelerinden kaynaklanmak-
tadır. Bu zihniyet, tüm 
devlet kurumlarına ve 
birbirleriyle ilişkilerine 
damgasını vurmuştur. 

C.YENİ DÖNEM 
ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME

Geçmişte seçilen 
11 Cumhurbaşkanın-
dan altısının asker 
olması ve bunların bir 
kısmının gerçekleşti-
rilen darbeleri mütea-
kiben göreve gelmesi, 
diğer kısmının ise as-
keri vesayetin kontrol ve 
yönlendirmesi ile seçil-
mesi, TSK’nın Cumhur-
başkanlığı makamına 
ilgisini açıkça ortaya 
koymaktadır. Geçmiş 
Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinin askeri, siyasi ve diğer aktörlerin güç 
ilişkileri bağlamında yapıldığı açıktır. Çoğu se-
çimlerde TBMM kulislerinde generallerin bulun-
duğu ve TBMM’nin çevresinin askeri birliklerce 
abluka altına alındığı malumdur. Seçiminde son 
sözü belli güç odaklarının söylediği Cumhurbaş-
kanlarının, özellikle TSK ile ilişkilerinde, askeri 
vesayeti fiilen temsil veya bu vesayetin kontrol ve 
etkisi altında davranması kaçınılmazdı. 

Tamamıyla anayasada öngörülen prosedür 
çerçevesinde seçimi gerçekleştirilen 11 nci 
Cumhurbaşkanının seçim sürecini düşünelim. 

Tek parti döneminde 
Türkiye’de ideolojik bir 
iktidar kurulmuştur. Adeta 
devlet ve tüm kurumları 
bu ideolojik iktidar ile 
özdeş hale gelmiştir. Çok 
partili dönemde ise ideolojik 
iktidar ve demokratik iktidar 
şeklinde ikili ve birbirine 
karşıt iki tür iktidar yapısı 
ortaya çıkmıştır. 
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27 Nisan e-muhtırası, 367 krizi ve seçimden 
sonraki süreçte yapılan muameleler… 11 nci 
Cumhurbaşkanının TSK ile ilişkileri uzun bir sü-
reçten sonra normalleşebilmiştir. Bu normalleş-
me ise gerek Cumhurbaşkanının ve gerekse son 
Genelkurmay Başkanının kişisel anlayışları bağ-
lamında arızi olarak gerçekleşebilmiştir.   

12 nci Cumhurbaşkanının halk oyu ile seçil-
mesi, seçilen Cumhurbaşkanının TSK ile ilişkile-
rini nasıl etkileyecektir? Cumhurbaşkanları, artık 
en az 20 milletvekilinin teklifi ile aday olabilecek 
ve bu adaylar arasından halk oylaması ile seçi-

lebilecektir. Elbette bu yolla 
seçilen Cumhurbaşkanının 
halkı temsil refleksi daha 
güçlü olacaktır. Geçmişte 
tek parti dönemi Cumhuriyet 
anlayışının temsilcisi olabil-
diği oranda makama liyakat 
kazanan Cumhurbaşkanları 
artık, ideolojik iktidar elitle-
rinin ve vesayet odaklarının 
değil, bizzat cumhurun tem-
silcisi olacaktır. Cumhur-
başkanlığı makamı, artık 
millete teveccüh edecektir. 
Bunun Cumhurbaşkanı TSK 
arasında geçmişte yaşanan 
vesayetçi ilişkileri sonlandı-
racağını, hukuki mevzuatın 
belirlediği sınırlar içerisinde 
bu ilişkileri normalleştirece-
ğini, tek parti dönemi cum-
huriyet anlayışını temsil e-
den Cumhurbaşkanları yeri-
ne, milleti ve milletin manevi 
ve kültürel kimlik değerlerini 

temsil eden ve bu değerler çerçevesinde devle-
tin başı sıfatını TSK ile ilişkilerine de yansıtan bir 
cumhurbaşkanı profilinin öne çıkacağını düşünü-
yoruz.

SONUÇ : 

Cumhurbaşkanlarının mevzuatın öngördüğü 
bağlamda TSK ile ilişkilerine baktığımızda, Cum-
hurbaşkanı ile TSK arasında kurulan sembolik 
bağların, geçmiş dönemlerde, TSK’nin “siyaset 

üstü” bir kurum kimliğine kavuşturma aracı ola-
rak değerlendirildiği görülmüştür. Siyaset üstü 
kavramı, siyaset dışı anlamında değil, siyasetin 
hiyerarşik üstü anlamına geldiğini de burada be-
lirtmeliyiz. Bu anlayışın en çarpıcı örneği, TSK ile 
28 Şubat Sürecinde, dönemin Başbakanı Mesut 
Yılmaz ile TSK yetkilileri arasında yaşanmıştır. 
Başbakanın “Ben TSK’ne irtica ile mücadele gö-
revi vermedim” sözüne karşılık, TSK yayınladığı 
bildiride: “TSK görevini yaparken hiç kimsenin bu 
görevini hatırlatmasına ihtiyaç yoktur. Makamı, 
görevi ve konumu ne olursa olsun hiç kimse, hiç-
bir tavır, tutum, beyan ve telkinlerde bulunamaz” 
denilmiştir. Bu bildiride bahsedilen “hiç kimse, 
makamı, görevi ve konumu ne olursa olsun” ola-
rak tanımlanan kişi, TSK’nin görevlerini yerine 
getirmede anayasal ve yasal olarak kendisine 
karşı sorumlu olduğu Başbakandır. 

Bu sebeple, geçmiş dönemlerde TSK üst dü-
zey yetkilileri, devleti temsil eden Cumhurbaş-
kanına sembolik olarak bağlılığı, millet iradesini 
temsil eden hükümetlere ve Başbakana karşı 
anayasal ve yasal olarak gerekli olan hiyerarşik 
sorumluluk bağlılığına tercih etmişlerdir. Yetkileri 
sembolik de olsa, Cumhurbaşkanlığı makamını 
ve Cumhurbaşkanını önemsemişler ve seçimine 
fonksiyonel olduğu müddetçe yasal çerçevede, 
olmadığı müddetçe de ve çoğu zaman hukuk dışı 
yöntemlerle müdahale etmişlerdir. Bu sebeple, 
geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı-TSK ilişkilerini 
salt mevzuat bağlamında anlamlandırmak müm-
kün değildir. Bu ilişkilerin bizzat Cumhurbaşkan-
larının inisiyatifi altında yürüdüğünü de söylemek 
mümkün değildir. Askerlerin yaptığı anayasalar 
ve Milli Birlik Komitesi veya Devlet Konseyi gibi 
yasama organı hüviyeti bulunmayan organlar 
aracılığı ile çıkarılan yasaların oluşturduğu vesa-
yet sisteminin belirlediği çerçeve içinde yürütü-
len ilişkilere, normallik anlamı yüklemek gerçek-
çi olmayacaktır. 

Yeni Cumhurbaşkanını halkın seçmesi ile 
Cumhurbaşkanlığı-TSK ilişkilerinin de normalleş-
me sürecine gireceği beklenmektedir. 

12 nci 
Cumhurbaşkanının 

halk oyu ile 
seçilmesi, seçilen 

Cumhurbaşkanının 
TSK ile ilişkilerini 
nasıl etkileyecektir? 

Cumhurbaşkanları, 
artık en az 20 

milletvekilinin teklifi 
ile aday olabilecek ve 

bu adaylar arasından 
halk oylaması ile 

seçilebilecektir. 
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 
Ekonomi

Türkiye’de, 10 Ağustos 2014’de siyasal tari-
hinde ilk kez cumhurbaşkanını halkın doğrudan 
seçeceği bir seçim yaşanacak. Bu tarihe kadar 
Cumhurbaşkanının parlamentoda seçildiği ve 
halk iradesinin dolaylı olarak seçime yansıdığı 
düşünülürse, bu seçimin Türkiye’nin hem siyasi 
hem de ekonomi dinamiklerinde değişikliğe se-
bep olacağı öngörülmektedir. Cumhurbaşkanını 
doğrudan halkın seçtiği sistem olan yarı başkan-
lık veya başkanlık sistemine geçiş özelliği taşı-
yan bu süreçte, öncelikle seçim sonucunu hangi 
faktörlerin etkileyeceği üzerinde değerlendirme 
yapmak, seçim sonucunun olası etkilerinin ana-
lizinde kolaylık sağlayacaktır. Çünkü Cumhurbaş-
kanlığı seçiminin sonucunda kaçınılmaz bir duru-
ma, yani yarı başkanlık veya başkanlık sistemine 
yönelecek olan Türkiye’de, yarı başkanlık veya 
başkanlık sistemini gerekli kılan şartların ve or-
tamın açıklanması önem arz etmektedir.

2002-2014 Dönemi Türkiye’nin Ekonomik 
Performansı 

Siyasal istikrarsızlığa son verildiği 2002-
2014 döneminde Türkiye, ekonomide önemli bir 
değişim yaşamış ve gelişmekte olan ülkeler ara-
sında öne çıkan ülkelerden biri olmuştur. Koalis-
yon hükümetlerinin iktidar olduğu 1990’lı yılların 

aksine 2002 sonrasında AK Parti ile Türkiye eko-
nomisi dünyada örnek gösterilen bir performans 
izlemiştir. 2000’li yılla-
ra büyük bir ekonomik 
krizle giren, işsizliğin ve 
enflasyonun çok yüksek 
olduğu, yıllık ortalama 
reel GSYH büyüme 
rakamlarının her yıl 
değiştiği ve dalgalı 
bir seyir izlediği, kişi 
başına gelirin 3.000-
4.000 Dolar aralığın-
da, yani düşük gelir 
ekonomilere yakınlaş-
tığı, bütçe açığı/GSYH 
oranının 2001 yılı iti-
bariyle yüzde 12,4 gibi 
bir seviyeye yükselmesi 
gibi birçok makroekono-
mik göstergelerin kötü 
olduğu Türkiye, bugün 
dünyanın 17. ekonomi-
si olmayı başarmıştır. 
2002-2014 döneminde 
2009 yılı hariç sürekli 
büyüyen Türkiye’de, finans sektörünün sağlam-

Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin sonucunda 
kaçınılmaz bir duruma, 
yani yarı başkanlık 
veya başkanlık sistemine 
yönelecek olan Türkiye’de, 
yarı başkanlık veya 
başkanlık sistemini gerekli 
kılan şartların ve ortamın 
açıklanması önem arz 
etmektedir.
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laştırılması, özel sektörün desteklenmesi ve 
sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırıl-
ması büyümeyi destekleyen başlıca unsurlar ol-
muştur. Bunun sonucunda, Türkiye 1950-1957 
döneminden sonra 2002-2007 döneminde orta-
lama yüzde 6,8’lik büyüme oranıyla en yüksek 
büyüme hızına ulaşmıştır. 

Türkiye ekonomisinde kronik bir sorun hali-
ne gelmiş olan enflasyon oranının 2004 yılında 
yüzde 9,13 oranına düşmesiyle, enflasyonda çift 
haneli rakamlar geride kalmıştır. Gelir ve gider 
politikalarının uyumlaştırılması, toplanan vergi 
gelirlerinin artışı ve dolayısıyla bütçe açığı/GSYH 

oranının yüzde 3’ün altına 
düşmesiyle Türkiye Ma-
astricht kriterlerini sağla-
yan ülkelerin başında yer 
almıştır. Eski dönemin 
ayrıştırıcı özelliği olan faiz 
giderlerinin toplam gelir-
deki payı, 2002 sonra-
sında sürekli olarak bir 
azalış göstermiş ve Türki-
ye borç-faiz kıskacından 
kurtulmayı başarmıştır. 
Ayrıca, 2008 küresel 
ekonomik kriz dönemi 
haricinde artış gösteren 
ihracat ve yabancı ser-
maye miktarı Türkiye’yi 
ekonomik anlamda güçlü 
kılan diğer etmenler ol-
muştur. Uzun yıllar öde-
nemeyen ve çevrilemeyen 
borçlardan dolayı kaynak 
sıkıntısını IMF ile yaptığı 
stand-by anlaşmalarıyla 

gidermeye çalışan Türkiye, 2013 yılı itibariyle 
IMF’ye olan borcunun tamamını ödeyerek ülke 
kredibilitesini artırmıştır.

Bunun yanı sıra, ekonomideki gelişmeler sos-
yal alana yansıyarak geleceğin Türkiye’sini oluş-
turacak beşeri sermayeye yatırımın da artmasını 
sağlamıştır. Eğitime ve sağlık harcamalarına büt-
çeden ayrılan kaynak artış göstermiş, ancak son 
2007 yılından sonra her iki alanda da hızlı bir 

ivme kaydedilememiştir. Türkiye’deki sosyal har-
camalar ekonomik gelişmeye paralellik göster-
miş, sosyal hizmet ve sosyal yardımların yalnızca 
niceliğinde değil niteliğinde de artış kaydedilmiş-
tir. 2006 yılı itibariyle kişi başı günlük harcaması 
1 Dolar’ın altında olan fert bulunmamaktadır. 
Sosyo-ekonomik eşitsizliği en iyi gösteren gelir 
dağılımı eşitsizliğinde Gini katsayısı 2002 yılında 
0,44 iken, bu oran 2012 yılında 0,38’e düşmüş-
tür. 

Tüm bu ekonomik göstergeler incelendiğin-
de ise, Türkiye’nin 2002 yılında başladığı deği-
şim ve dönüşümün 2007 yılına kadar pozitif bir 
ivmeyle hareket ettiği, 2007’den itibaren ise 
göstergelerdeki olumlu sürecin devam ettiği, an-
cak yavaş bir artışın gerçekleştiği görülmektedir. 
Bunun temel sebebi de, Türkiye’de uzun yıllar 
egemen olan bürokratik ve kurumsal vesayetin 
yürütme üzerindeki baskısıdır. 2002-2007 döne-
minde hızlı büyüyen Türkiye, cari açık ve enerji 
bağımlılığı gibi sebeplerle büyümesini frenlemek 
durumunda kalmış, diğer yandan eğitim ve sağ-
lık alanına yapılan harcamalar 2007’den sonra 
2007 öncesine göre azalan bir artış göstermiştir. 
Gini katsayısının 2005 yılında 0,44’den 0,38’e 
düştüğü ve 2012 yılı itibariyle hala aynı oranda 
kalması, Türkiye’nin ekonomi paradigmasında 
bir değişikliğe gitmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 
değişikliği sağlayacak en önemli faktör de siya-
sal yapıdaki dönüşüm olacaktır. Çünkü güçlü bir 
siyasal iktidar siyasal istikrarı sağlarken, aynı 
zamanda bu güç sayesinde ekonomik reformları 
hayata geçirebilmektedir. 2007 yılından günü-
müze kadar geçen süreçte yaşanan durağanlık, 
reformlara direnen vesayet yapılarının hala daha 
güçlü olmasının sonucudur.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ekonomik 
Değişime Etkisi

Demokrasinin en iyi işlediği siyasal sistem 
olarak sunulan parlamenter sistemle yönetilen 
Türkiye’de, bugüne kadar 3 darbe ve sayısız dar-
be girişimi yaşanmıştır. Siyasal hayatı kesintiye 
uğratan bu süreçlerin ekonomik bedelleri ise a-
ğır olmuştur. Türkiye’nin uzun yıllar borcu artan, 
borcunu ödeyemeyen, milli gelirin düşük, yatırım-
ların yetersiz olduğu bir ülke olmasını, çevrede 

Ekonomik göstergeler 
incelendiğinde ise, 
Türkiye’nin 2002 
yılında başladığı 

değişim ve dönüşümün 
2007 yılına kadar 
pozitif bir ivmeyle 

hareket ettiği, 
2007’den itibaren 
ise göstergelerdeki 

olumlu sürecin devam 
ettiği, ancak yavaş bir 

artışın gerçekleştiği 
görülmektedir.
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kümelenen çoğunluğun merkezdeki azınlıkta bu-
lunan statükonun dayatmalarıyla yönetildiği ve 
bu kısır döngüye sıkışmış bir ülke görünümünde 
olmasının temel sebebi, yürütmenin darbe ve ve-
sayetler karşısındaki çaresizliğidir. 2002 yılında 
AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesi ile kı-
rılmaya çalışılan bu döngüde, sistemde yerleşik 
durumda olan vesayet yapıları bugün Türkiye’nin 
durağan bir büyüme göstermesine yol açmakta-
dır. Türkiye’nin değişimine ve gelişmesine yöne-
lik her adımın engellenmeye çalışıldığı dikkate 
alınırsa, mevcut sistemin Türkiye’nin isteklerine 
cevap veremediği ve tıkandığı görülecektir. Bu 
nedenle, Cumhurbaşkanlığı seçimi yalnızca cum-
hurbaşkanını seçmek olarak değil aynı zamanda 
Türkiye’yi hedeflediği yere ulaştıracak siyasi ve 
idari yapının şekillenmesi anlamını taşımaktadır.

Yarı başkanlık veya başkanlık sistemine geçiş 

olarak düşünülen siyasal ve idari yapının şekil-
lenmesi, Türkiye’de tüm kesimlerin yönetimde 
söz sahibi olmasını, hesap verilebilirliği ve şeffaf-
lığı garanti etmesi bakımından Türkiye’nin önünü 
açacağı beklenmektedir. Liderlik anlayışına ta-
rihsel ve toplumsal dokusuyla aşina olan Türkiye, 
bu şekilde yürütmeyi güçlendirebilecek ve güç-
ler ayrılığı ilkesini tam olarak uygulayabilecek-
tir. Böylelikle siyasal istikrarın sağlamlaştığı bir 
ortamda, ekonomik gelişmelerin hız kazanması 
ve reformların gerçekleşmesi mümkün olacaktır. 
Cari açık, enerji bağımlılığı, düşük katma değerli 
ürünler, tasarruf miktarının yeterli düzeyde olma-
ması gibi yapısal ekonomik sorunlar, daha hızlı 
ve etkin çözümlerle Türkiye’nin içinde bulunduğu 
durağan dönemi aşmasını sağlayacaktır. 

2023 vizyonunu dünyanın ilk 10 ekonomisine 
girmek olarak belirleyen Türkiye’nin, kurumlar a-
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rasındaki çok başlılığın, yargı, ordu veya herhan-
gi bir yapı vesayetinin yol açacağı karışıklık ve 
istikrarsızlığa ayıracak zaman ve enerjisi yoktur. 
Cumhurbaşkanının ve iktidarın halk tarafından 
seçildiği dikkate alındığında, aralarındaki herhan-
gi bir uyuşmazlığın yaşanması olasılık dahilinde-
dir. Sembolik bir makam olmaktan çıkacak olan 
Cumhurbaşkanlığı, yürütmenin önemli bir aktörü 
konumuna gelecektir. Çünkü bu seçimle beraber 
hem cumhurbaşkanının hem de iktidarın temsil 
gücü halka dayanmaktadır. Sonuç olarak bugüne 
kadar parlamenter sistemde seçilen Cumhurbaş-
kanı, ilk kez halkın doğrudan müdahil olacağı bir 
seçimle belirlenecektir. Bu durum kimin cumhur-
başkanı olacağının yanı sıra Türkiye’de siyasal ya-
pının da değişeceğini göstermektedir. Türkiye’nin 
siyasal sistemi açısından dönüm noktası özelliği 
taşıyan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunda 
Türkiye ekonomisi de yeni bir döneme girecektir. 
Yapısal ekonomik sorunlarına daha hızlı ve etkin 
çözüm getirebilecek, bu çözümleri kararlı bir şe-

kilde uygulayabilecek siyasal yapı, Türkiye’yi 2023 
hedeflerine taşıyacaktır. 

Bu siyasal yapının karşılığı olan yarı başkanlık 
veya başkanlık sisteminin, parlamenter sistemin 
ekonomik açmazlarını da ortadan kaldıracağı 
beklenmektedir. Kişi başına düşen gelir, işsizlik 
oranı, gelir eşitsizliği, Ar-Ge yatırımlarının payı 
gibi yavaş bir iyileşme seyrinin görüldüğü göster-
gelerin istenilen düzeyde olmaması, Türkiye’nin 
ekonomik olarak bir üst seviyeye çıkmasını da 
engellemektedir. Tüm bu alanlarda yapılacak 
olanlarla yeni bir ekonomi oluşturulacak ve 
Türkiye’nin sıkıştığı orta düzeyden çıkmasını 
sağlanacaktır. Böylelikle, dönüşümün garantisi 
konumundaki güçlü bir liderin başkanlık ettiği 
Türkiye’de ekonomik olarak yeni bir dönem baş-
layacaktır. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimi 
Türkiye’nin 2023 vizyonuna giden yolda siyasal 
yapısını değiştirerek Yeni Türkiye’nin yeni ekono-
misinin de oylanacağı bir seçim olacaktır.


