Türkiye Çok Partili Sisteme Dönüyor
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Türkiye’deki demokrasinin gidişatı tam anlamıyla zirvede görülüyor. Hak ve özgürlüklere
duyulan saygı ve siyasi gücün dağılımı, 7 Haziran’da ülkede gerçekleşen milletvekili
seçimleri boyunca kendini sandıklarda gösterdi.
Seçim sonucu, muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) kuran ve önceki
döneminde bahse konu partiden, başbakanlık yapmış olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın pozisyonunda bir güç kaybına sebep oldu. Bu olay gelecekteki başkanlık değişimi
ve acilen bir koalisyon sistemine gidilmesi amacıyla siyasi haritanın yeniden yapılandırılması
konusunda bir ikaz alarmı olarak değerlendirilebilir.
Öncelikle bu sistem önemli bir dönüm noktası niteliğindedir. Türk demokrasi tarihinde ilk
kez sol eğilimli, Kürt yanlısı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) %10’luk seçim barajını
geçerek oyların %12.9’u alarak 4. parti olarak parlamentoya girdi. Bu unsur, oyların %40.8’
ini alan muhafazakar AKP’nin oy çoğunluğunu kaybetmesi ve meclisteki koltuk sayısının
azalması anlamına gelmektedir.
Sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %25.1 oranında oyla en çok oy alan ikinci
ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) %16.4’lük bir oranla üçüncü oldu.
Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş
olan modern ve laik sistemin temel değerlerinin uygulanması konusunda, çoğunluk tarafından
daha sert bir tutumun gerekli görüleceği ve Erdoğan’ın, İslam’ın en üst seviyede yaşandığı
daha milliyetçi ve muhafazakar bir Türkiye için verdiği çabaların cezalandırılacağı tartışılan
konular arasında. Cumhurbaşkanının, daha fazla güç elde etmesini ve süre sınırı olmaksızın
yeniden seçimin yapılmasını sağlayacak yeni bir reform gerçekleşmesi çıkarı konusunda
vatandaşların son zamanlarda desteklerini geri çektiklerini belirtmek gerekir.
Ancak görev süresince devlete karşı darbe girişimlerine geçit vermeden geçmiş yıllarda
yaşanmış siyasi istikrarsızlığı azaltmayı başaran Erdoğan’ın yaratmış olduğu enerji ve
karizmanın yanı sıra ekonomiyi iyi bir şekilde yönetmesinin Türk nüfusunun tanınmasını
sağlamak adına yapmış olduğu girişimlerin altını çizmek gerekir.

Kürt kökenli nüfusu temsil eden HDP’nin siyasi düzlemde var olması ülkedeki kadın ve
homoseksüellerin haklarını savunması açısından önemli olabilir.

Bununla birlikte, güçlü ve demokratik bir Türkiye’nin, Filistin halkına ilişkin İsrail rejiminin
gerçekleştirdiği aşırılıklara karşı güçlü bir ses olacağı ve İslam dünyasındaki en modern ülke
imajıyla da Avrupa ve Müslüman dünyası arasında önemli bir köprü görevi görmesi
anlamında yerini sağlamlaştıracağı düşünülmektedir.

Böylece, oy kullanan vatandaşlar tek adam ve tek parti yönetimli hükümete son vermiş oldu.
Türkiye, siyasi sistemin yeniden oluşturulmasını zorunlu kılacak çok partili sisteme geri
dönüyor.
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