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         HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE 

                                    AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

                                                               ÖZET 

 

 

Hükümet sistemleri Anayasa Hukuku’nun en temel konularından biridir. Devletin 

elinde bulundurduğu kuvvetlerin birbirleri arasındaki ilişkilere göre tasnifi yapılan hükümet 

sistemleri güncelliğini her zaman korumuştur. Hükümet sistemleri konusu birçok yüksek 

lisans ve doktora tezine konu olmuş ve bu konu ile ilgili birçok kitap yazılmıştır. Hükümet 

sistemleri konusu Anayasa Hukuku’nun en çok tartışılan konularından birisi haline gelmiştir. 

Tartışmalar hükümet sistemlerinin teorisinden kaynaklanmamakta, ülkemizde olası bir 

hükümet sistemi değişikliğinin etkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Zaman zaman çeşitli 

çevreler Türkiye’de parlamenter sistemin ömrünü tamamladığını savunarak hükümet 

sisteminin değişmesi gerektiğini ileri sürmektedirler.  

Bu çalışmanın birinci bölümünde konunun derinine inmek amacıyla önce kuvvetler 

ayrılığı teorisi anlatılmıştır. Sonra kuvvetler ayrılığı teorisine göre şekil alan hükümet 

sistemlerinin genel özellikleri verilmiştir.  Ülkemizdeki mevcut hükümet isteminin özellikleri 

de verilerek olası bir başkanlık sistemi değişikliği tartışılmıştır. Son olarak da mevcut 

parlamenter sistemin sorunlarının giderilmesi için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.   
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                                    Siyasal İktidar, Demokrasi  
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              GOVERNMENT SYSTEMS AND THE EVALUATION OF 

                            GOVERNMENT SYSTEMS IN TURKEY 

           

                                                              ABSTRACT 

 

         The government system is one of the most fundamental issues of constitutional law. The 

state of the force that holds the outdated system of government made in accordance with the 

classification of the relationship between them has always maintained. Government system 

issue has been the subject of many master's and doctoral theses, and many books written on 

this subject. The government system has become one of the most hotly debated issues of 

constitutional law issues. Discussions are caused by the theory of the government system in 

our country is focused on the effects of a possible change in the government system. From 

time to time argue that the government should change the various circles of the parliamentary 

system in Turkey, arguing that the end of life system. 

 

           This study is described in the theory of separation of powers in order to go deep into 

the subject before the first part. Then according to the theory of separation of powers it has 

been the general characteristics of the shape space system of government. A possible 

presidential system in our country, given the characteristics of the current government claims 

the changes were discussed. Finally, the solutions have been made to overcome the problems 

of the current parliamentary system. 

 

Key Words:, Theory of Separation of Powers, Government Systems, 

                       Political Power, Democracy 
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GİRİŞ                                            

    

Kuvvetler Ayrılığı Teorisi çeşitli toplumsal, siyasal gelişmelerden etkilenerek ortaya 

çıkmış ve günümüzde çağdaş anayasaların vazgeçilmez bir öğesi halini almıştır. Bu teoriye 

göre siyasal sistemler kuvvetlerin ayrılığına dayanan hükümet sistemleri ve kuvvetlerin 

birliğine dayanan hükümet sistemleri olarak iki bölüme ayrılmıştır. Kuvvetlerin yumuşak 

ayrılığına dayanan sistem parlamenter sistem, kuvvetlerin sert ayrılığına dayanan sistem ise 

başkanlık sistemi olarak adlandırılmıştır. 

 Hükümet sistemlerinin uygulandıkları ülkelere bakıldığında temel özelliklerin 

farklılaştığı görülmektedir. Bu durum başkanlık sisteminde daha çok görülmektedir. Çünkü 

başkanlık sistemi parlamenter sistemin aksine kendiliğinden ortaya çıkmış bir sistem olmayıp 

kurumsal bir sistemdir. Başkanlık sistemi ortaya çıktığı Amerika Birleşik Devletleri’nin 

kendine has özelliklerine göre şekillenmiştir. 

 Ülkemizde 1921 Anayasası hariç diğer tüm Anayasalarda parlamenter sistem kabul 

edilmiştir. Bununla beraber hükümet sistemi her dönem tartışılan ve mevcut sorunların 

giderilmesi için birçok önerinin öne sürüldüğü bir konu olmuştur. Buna bağlı olarak en çok 

ileri sürülen görüş ülkemizde parlamenter hükümet modelinin ömrünü tamamladığı ve 

başkanlık sistemine geçmenin zorunluluk hali aldığıdır.  

 Bu çalışmanın amacı hükümet sistemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek ve ülkemizdeki 

mevcut hükümet sistemini tanımlayarak, olası bir başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri 

değişikliğini tartışmaktır. Bu nedenle bu çalışmada hükümet sistemlerinin 

sınıflandırılmasında temel alınan kuvvetler ayrılığı teorisi anlatılmış ve hükümet sistemlerinin 

genel özellikleri verilmiştir. İlerleyen bölümlerde hükümet sistemlerinin Türkiye açısından 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Önce ülkemizde mevcut hükümet sisteminin özellikleri 

verilmiş; mevcut bir başkanlık ve yarı başkanlık sistemi değişikliklerinin uygulanabilirliği 

ortaya konmuş ve son olarak da parlamenter sistemin sorunlarına çözüm önerilerinde 

bulunulmuştur.  
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                                                   BİRİNCİ BÖLÜM 

                                      KUVVETLER AYRILIĞI TEORİSİ 

 

1) Genel Olarak 

 

Bütün çağdaş anayasalar tarafından kabul edildiği üzere, devlet yasama, yürütme ve 

yargı kuvvetleri ile iradesini ortaya koyar
1
. Devlet yasama faaliyeti ile toplum düzenini 

sağlayacak ve vatandaşların uyması gereken genel kuralları koyarken, yürütme de bu genel 

kuralları kendine has şekilde özel hallere uydurarak tatbik eder. Yargı ise bağımsız 

mahkemeler aracılığı ile kuralların yorumundan çıkacak anlaşmazlıkları çözüme bağlar, 

suçluları cezalandırır; kamusal alandaki ve özel hukuk alanındaki uyuşmazlıkları giderir. 

Devletin elinde bulundurduğu kuvvetlerin tek bir elde toplanması ya da ayrı organlara 

verilerek ayrılmaları tartışma konusu yapılmıştır. Siyasi rejimler sınıflandırılırken bu tartışma 

esas alınmakta ve kuvvetler ayrılığı teorisi burada devreye girmektedir. Buna göre devletin 

bütün kuvvetleri tek bir elde toplandığında kuvvetler birliğinden söz edilirken; kuvvetlerin 

ayrı organlara verilmesi durumunda kuvvetler ayrılığı söz konusu olmaktadır. 

Devletin temel yetkilerinin işlevsel olarak ayrılması sonucunda kuvvetler ayrılığı çağdaş 

anayasalarda bulunan bir temel kurum halini almıştır
2
. Kuvvetler ayrılığı teorisi bir devletin 

elinde bulundurduğu yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirinden bağımsız olan üç 

ayrı organa verilmesi gerektiğini savunmaktadır
3
. Başka bir ifade ile kuvvetler ayrılığı teorisi 

devletin; yasama, yürütme ve yargı işlevinin birbirinden bağımsız organlar tarafından 

görülmesidir
4
. 

         Kuvvetler ayrılığı teorisi, devletin elinde bulundurduğu kuvvetlerin güçlerini azaltır ve 

bu organların birbirlerini dengelemelerini sağlar. Çünkü kuvvetler ayrılığı teorisi; devletin 

gücünün tek bir elde toplanmasını önlemek ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence 

altına almak amacını taşımaktadır. Bu teori devletin iktidarını kısıtlamak amacıyla devletin üç 

ayrı gücünün de üç ayrı organa verilmesi üzerine kuruludur. Bu teori ile devlet iktidarının 

hukuki anlamdaki işlevleri aralarında işbirliği olan organlar tarafından yerine getirilir
5
. Bunun 

                                                           
1
 Teziç, Erdoğan; Anayasa Hukuku, 14.Baskı, İstanbul, 2012, s.417. 

2
 Erdoğan, Mustafa; Anayasa Hukuku, 6.Baskı, 2011, s.68. 

3
 Gözler, Kemal; Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Cilt I, 1.Baskı, Bursa, 2011,s.538.  

4
 Teziç, s.463. 

5
 Özbudun, Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2005, s.171. 
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sonucu olarak da devlet elinde bulundurduğu iktidarı kötüye kullanamamakta ve kişilerin 

temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmaktadır.  

 2) Kuvvetler Ayrılığı Teorisinin Tarihsel Gelişimi 

         Ortaçağdan itibaren iktidarın aşırı derecede kişiselleşmesi karşısında dönemin politik 

düşünürleri, bu otoritenin sınırlandırılması sorunu ile karşı karşıya kalmışlardı. Bunun 

çaresini devletin üç fonksiyonu olan yasama, yürütme ve yargı güçlerini birbirlerinden 

ayırmakta buldular. Onlara göre mevcut durumun sebebi, bu üç kuvvetin tek bir elde 

toplanmasından kaynaklanmaktaydı. Eğer bu üç kuvvet birbirinden ayrılırsa karşılıklı 

dengelere dayalı sınırlı bir devlet ortaya çıkacak ve vatandaşların temel hak ve özgürlükleri 

güvence altına alınacaktı. Söz konusu düşünürlerin Liberalizmden etkilendikleri 

görülmektedir. 

Kuvvetler ayrılığı teorisini kez tasvir eden ilk kişi Aristotales’tir. Aristo’nun bu 

görüşünün temelinde “danışılan ve yol gösteren”, “yöneten”, “yargılayan” güçleri birbirinden 

ayırması yatmaktadır. Ancak bu görüşün modern tahliller ile sadece dış görünüş benzerliği 

vardır
6
. Aslında her üç güç belli ve geniş ölçüde birbirlerinden bağımsızdır ve bu nitelikleri ile 

birbirlerinin özerkliklerini de karşılıklı olarak denetlerler. Sonraki dönemlerde kuvvetler 

ayrılığı teorisini aydınlatan düşünürlerin Aristo’ya göre farklı açıdan yaklaştıklarını 

görmekteyiz. Kavramın oluşması her şeyden önce John Locke, Lord Bolinbroke ve özellikle 

Montesquieu’nun çalışmalarına dayanır ve 18. ve 19. yüzyıllarda konu bilimsel çerçeveye 

oturtulmaya başlanmıştır.  Ama bu kavramın daha bilimsel olarak tanımlanması yapılmadan 

önce, uygulamada 13. yüzyılda Magna Carta ile İngiliz Kralının yetkilerinin sınırlandırılması 

güçler ayrımı düşüncesinin fiili olarak başlangıcı görülebilir ve elbette daha eski devletlerde 

de buna benzer uygulamalara da rastlanabilir
7
.          

Günümüze yakın anlamda kuvvetler arasındaki ayrılığı dile getiren ilk kişi ise 

16.yüzyılda Jean Bodin olmuştur
8
. 17.Yüzyılda ise John Locke “Sivil Siyasal Yönetim 

Üzerine İki İnceleme” (1691) adlı kitabında kuvvetler ayrılığının bir özgürlük güvencesi 

olduğunu gündeme getirmiştir
9
. Locke; devlet yönetiminde yasama kuvveti, yürütme kuvveti 

ve federatif kuvvet şeklinde üç kuvvetin bulunduğunu ve bunların ayrılması gerektiğini 

                                                           
6
 Doehrin, Karl; Genel Devlet Kuramı, (Çev: Ahmet Mumcu), 4.Baskı, 2002,s.201. 

7
 Doehrin, s.192. 

8
 Avcı, Engin; “Başkanlık Sistemi ve Türkiye”, (Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

2014), s.3.  
9
 Erdoğan, s.68. 
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söylemiştir
10

. John Locke yasama ve yürütmenin tek elde bulundurulmasının olumsuz 

sonuçlar doğurabileceğini belirtmiştir. Lock’a göre yürütme yasamaya bağlı olmakla beraber, 

yürütme yasamanın emirlerini yerine getiren bir kuvvet değildir. Yargı ise ayrı bir kuvvet 

değildir; yasamaya bağlı bir etkinliktir
11

. 

Kuvvetler ayrılığı teorisi denince akla ilk gelen ünlü Fransız sosyolog 

Montesquieu’dur. Kuvvetler arasındaki dengenin kişilerin hürriyetlerini etkilediğini savunan 

Montesquieu; devletin yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılması gerektiğini belirterek 

bu üç organın, eşit olduğunu ve aralarında bir denge kurulması gerektiğini dile getirmiştir. 

Montesquieu’ya göre yasamanın yapısı itibariyle halkın bütününe mal olması gerekmektedir. 

Montesquieu, yürütmenin doğası gereği bir kişinin elinde toplanmasının daha iyi sonuç 

vereceğini savunmuş; yargı kuvvetinin ise münhasıran mahkemelerde olması gerektiğini 

belirtmiş ve mahkemelere halktan da üye seçilmesi gerektiğini öne sürmüştür
12

. Locke’den 

farklı olarak Montesquieu, yasama ve yürütmenin yanında yargı kuvvetine de yer vermiştir. 

Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinde yasama kuvvetinin yürütme kuvveti ile 

birleşmesine ek olarak yargının diğer iki kuvvetten ayrı bir kuvvet olmaması halinde kişi 

hürriyetlerinin ortadan kalkacağını belirtmiştir
13

.  

         Kuvvetler ayrılığı teorisinin tarihsel sürecine baktığımızda teorinin ciddi şekilde 

eleştirildiğini görmekteyiz. J.J. Rousseau kuvvetler ayrılığı teorisini savunanlara karşı egemen 

gücün tek ve basit olduğunu onu parçalamanın yok etmek olacağını söylemiştir. Temsili 

demokrasiye sıcak bakmayan bu düşünür bütün güçlerin mecliste toplanmasını istemektedir
14

. 

Rousseau’nun bu görüşleri ileride ele alacağımız meclis hükümeti sistemini işaret etmektedir. 

Teoriyi eleştiri yönelten sosyalist düşünceye sahip düşünürlere göre kuvvetler ayrılığı ilkesi 

ile özgürlük arasında bir bağlantı kabul edilmez. Onlara göre özgürlük, bireyin devlete karşı 

korunmasıyla değil, toplumda bir takım radikal değişikliklerin yapılmasıyla elde edilebilir. 

Sosyalistlere göre insanın özgürleştirilmesi için ancak üretim araçlarının işçi sınıfının eline 

geçmesiyle mümkün olacaktır
15

.  

 

                                                           
10

 Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.542. 
11

 Teziç, s.466. 
12

 Erdoğan, s.69. 
13

 Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.545. 
14

 Bal, Bülent; İstikrarsız Parlamentarizme Karşı Başkanlık Sistemi, İstanbul, 2001, s.19. 
15

 Bal, s.20. 
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Uzun bir geçmişe sahip kuvvetler ayrılığı ilkesi, aslında siyasi bir amaçla ortaya 

konulmuştur. Bu amaç, devlet iktidarın keyfi kullanımını engelleyerek, bireylerin 

özgürlüklerini güvence altına almaktır. Yani, kuramın temelinin özgürlük olduğu söylenebilir. 

Oysa zaman içerisinde, kuvvetler ayrımı kuramının ana fikri unutularak, kuvvetler ayrılığı 

sadece teknik bir öneri, hukukun tekniğiyle ilgili bir kavram haline dönüşmüştür. 

17.yüzyıldan itibaren yaşanan siyasal değişimler kuvvetler ayrılığı teorisini de etkilemiştir. Bu 

dönemden sonra temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla özellikle aristokrasi ve 

mutlak monarşiye karşı çeşitli mücadeleler verilmiştir. Bu dönemin düşünürleri üç kuvvetin 

tek elde toplanmasına karşıdır. Kuvvetler ayrılığı teorisi bu dönemden sonra anayasal 

düzenlemelerin bir parçası haline gelmiştir; nitekim ve bu görüş 1789 tarihli “İnsan ve 

Yurttaş Hakları Bildirgesi”nde yer almıştır. Günümüze kadar olan süreçte ise kuvvetler 

ayrılığı boyut değiştirerek, güçlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve birbirleri üzerindeki etkileri 

gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Bunun birçok sebebi olmakla beraber değişen siyasi 

hayatın getirdiği yeni düzen bu durumun ortaya çıkmasında çok etkili olmuştur. Örneğin; 

siyasi partiler devlet yönetiminde önem kazanmış ve biçimsel anlamda ayrı olan yasama ve 

yürütme kuvvetleri siyasi parti mekanizması içinde birleşmişlerdir
16

.  

 

 2) Hükümet Sistemleri Açısından Kuvvetler Ayrılığı Teorisinin Önemi 

         Günümüzde hukuk devleti için vazgeçilmez kabul edilen kuvvetler ayrılığı teorisi yatay 

ve düşey kuvvetler ayrılığı şeklinde iki türlü kabul edilir
17

. Kuvvetlerin yatay ayrılmasından 

kasıt; kuvvetlerin birbirlerinden bağımsız şekilde ayrılmasıdır. Düşey kuvvetler ayrılığı ise 

siyasi iktidarın ülke genelinde örgütlenmesidir. Yatay kuvvetler ayrılığının sonuçları hükümet 

sistemlerinde görülürken; düşey kuvvetler ayrılığının etkileri ise devlet biçimlerinde 

görülmektedir. Çalışmamızın konusu hükümet sistemleri olduğundan burada yalnız yatay 

kuvvetler ayrılığının etkilediği hükümet sistemleri anlatılacaktır. 

         Devlet işlevlerinin yerine getirilmesi sırasında yasama ve yürütme arasında birtakım 

ilişkiler ve bağlar ortaya çıkar. Yasama ve yürütme arasındaki ilişkiler de bize pozitif anayasa 

hukuku açısından önemli hükümet biçimleri sınıflandırmasını vermektedir. Bu tasnifte 

yasama ve yürütme güçleri arasındaki ilişki hesaba katılır. Yargı gücü kural olarak konunun 

dışında tutulur. Yargının her sistemde, yasama ve yürütme güçlerinden ayrı olduğu veya ayrı 

olması gerektiği varsayılır. Görüldüğü üzere, günümüz modern demokrasilerinde görülen 

                                                           
16

 Gözübüyük, Şeref; Anayasa Hukuku,16. Baskı, Ankara, 2008, s.69. 
17

 Kaboğlu, İbrahim Özden; Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, İstanbul, 2011, s.107. 
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hükümet sistemlerinin sınıflandırılması ve terminolojisi açısından, Montesquieu’nun ortaya 

koyduğu sekliyle “güçler ayrılığı ilkesi”, birçok eleştiriyle karşılaşmış bulunmasına rağmen, 

hükümet modellerini ortaya koyması açısından dayanılan bir ölçüt olma özelliğini 

korumaktadır. 

Hükümet sistemleri ile asıl kast edilen yasama, yürütme ve yargı arasındaki iş bölümü 

ve karşılıklı ilişkileridir. Bu üç organın da göreve geliş ve görevden gidiş şekilleri hükümet 

sistemlerini etkilemektedir. Zamanla demokrasinin temeli haline gelen bu teoride kuvvetlerin 

birbirleri karşısındaki konumu hükümet sistemlerini belirlemektedir. Siyaset teorisinde 

hükümet sistemleri kuvvetler ayrılığı ilkesine göre tasnif edilir hale gelmiştir
18

. Bu 

sınıflandırmada yargı kuvvetinin göz önüne alınmamasının sebebi yargının teknik bir konu 

olması ve yargının işlevini tüm yönetim biçimlerinde bağımsız olarak yerine getirmesidir
19

.  

Güçler arasındaki ilişkilere göre, hükümet sistemleri ilk önce güçler birliği ve güçler 

ayrılığı sistemleri olarak ikiye ayrılır. Güçler birliği sistemleri de kendi içinde güçlerin 

yürütmede ve yasamada birleştiği sistemler olarak ikiye ayrılır. Güçlerin yürütmede birleştiği 

sistemler diktatörlük veya mutlak monarşidir. Güçlerin yasamada birleştiği sisteme ise 

“meclis hükümeti sistemi” denir. Güçler ayrılığı sistemleri de kendi içerisinde sert ve 

yumuşak güçler ayrılığı sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Sert güçler ayrılığı sistemine 

“başkanlık sistemi”, yumuşak güçler ayrılığı sistemine ise “parlamenter sistem” denilir. 

Bununla beraber son dönemde başkanlık sistemi ve parlamenter sistemin bir melez yapısı 

olarak kabul edilen yarı başkanlık sistemi de ayrı bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hükümet sistemlerinin farklılaşmasını sağlayan kuvvetler ayrılığı teorisidir. Örneğin; ileride 

değineceğimiz yumuşak kuvvetler ayrılığı olarak isimlendirilen parlamenter sistemde 

kuvvetler sert bir şekilde ayrılmamıştır. Oysa başkanlık sisteminde kuvvetler birbirinden sert 

bir şekilde ayrılmıştır. Kuvvetlerin yürütmede birleşmesi sonucunda meclis hükümeti sistemi 

ortaya çıkmıştır. Yasama ve yürütmenin birbirinden ayrı olmakla birlikte yürütme içinde 

Devlet Başkanı’na ağırlık verildiği model ise yarı-başkanlık sistemi olarak kabul edilir. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Erdoğan, s.16. 
19

 Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.553.; Erdoğan, s.16. 
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 3) Kuvvetler Arasındaki İlişkilere Göre Hükümet Sistemleri 

     A) Kuvvetler Birliğine Göre Hükümet Sistemleri 

          Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yürütme organında birleşmesiyle mutlak monarşi ve 

diktatörlük olmak üzere iki ihtimal karşımıza çıkmaktadır. Mutlak monarşi; yasama ve 

yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı bir hükümet sistemidir. Bu sistemde devlet 

içinde tek ve en yüksek otorite sahibi hükümdardır. Hükümdar iki kuvvetle beraber yargı 

erkini de elinde bulundurduğundan devletin otoritesinin de sahibi konumundadır. Hükümdar 

bu sistemde kanun koymakta; kanunları uygulamakta ve ortaya çıkan uyuşmazlıkları 

çözmektedir. Ancak hükümdar bu yetkilerini doğrudan doğruya kullanamamakta bunlar için 

kendine memur pozisyonunda yardımcılar seçmektedir. Diktatörlük; yasama, yürütme ve 

yargı kuvvetlerinin tek bir elde ya da bir grubun elinde tutulduğu bir rejimdir. Diktatörlük 

demokratik bir rejim değildir. Ancak tarihsel sürece baktığımızda bazı diktatörlerin 

kendilerini meşru kabul ettirmek için adil olmayan seçimler veya halk oylaması 

düzenlediklerini görmekteyiz. Bu tür diktatörlüklere ise “plebisiter diktatörlük” denir. 

Diktatörlük totaliter ve otoriter diktatörlük olarak ikiye ayrılır: Totoliter diktatörlük; toptancı 

ideolojinin, kütlesel tek partinin ve yaygın terörün bulunduğu bir diktatörlük düzeni iken, 

otoriter diktatörlük ise; ideolojiye değil, zihniyete dayanan, yaygın ve yoğun bir siyasi 

mobilizasyon ve katılma yaratmayan rejimlerdir. Totoliter diktatörlüklere örnek olarak Nazi 

Almanyası ve Sovyetler Birliği verilirken, otoriter diktatörlüklere örnek olarak Franko dönemi 

İspanya, Kaddafi’nin Libyası ve Saddam’ın Irak’ı verilebilir
20

. 

         Yasama ve yürütme kuvvetleri yasama organında birleştiğinde oluşan hükümet şekli 

meclis hükümeti sistemi adını alır.  Meclis hükümeti sisteminde, yasama ve yürütme kuvveti 

hem hukuken hem de fiilen meclisin elindedir. Yürütme, yasamanın talimatlarını yerine 

getirir. Meclis ne istiyorsa hükümetin onu yapması gerekir. Bugün İsviçre’de uygulanan bu 

sistem konvansiyonel sistem olarak da adlandırılır. Bu sistemde parlamentonun mutlak bir 

üstünlüğü vardır. Nitekim 1792 yılında ilk kez Fransa’da “Ulusal Konvansiyon Meclisi” 

döneminde kısa bir süre uygulanmıştır
21

.1921 Anayasası uygulaması da bu modelin başka bir 

örneğidir
22

. Günümüzde demokratik ülkelerden sadece İsviçre’de bu sistem uygulanmaktadır. 

Bu sistem Jean-Jacques Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi eserinde belirttiği 

egemenliğin tekliği ve bölünmezliği ilkesine dayanır. Buna göre egemenlik bölünmediğine 

                                                           
20

 Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi s.554. 
21

 Teziç, s.474. 
22

 Erdoğan, s.23. 
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göre onun temsili de bölünmemelidir. Bunun için de yasama yetkisi meclise verilirken; 

yürütme görevi meclis içinden çıkacak ve tıpkı meclisin bir görevlisi gibi çalışacak yürütme 

organına verilmelidir. Yürütme tek kişide değil, bir heyetin elinde toplanmıştır ve bu heyet 

görevini ortaklaşa yürütür. Bu şekilde üyeler arasındaki karşılıklı güvensizlik ve rekabet her 

üyenin yetkisini sınırlamaktadır. Bu nedenle bu sistemde devlet başkanına gerek yoktur
23

. 

Heyetin meclisten ayrı bir kuvveti yoktur; meclise bağlı olarak çalışan heyet meclis ne 

istiyorsa yapmak durumundadır. Heyetin üyeleri meclis içinden tek tek seçilirken görevden 

alınmalarında meclis yetkilidir. Heyetin ise meclisi feshetme yetkisi yoktur
24

. Meclis, heyetin 

kararlarını istediği zaman değiştirme yetkisine sahiptir. Devlet başkanı ve başbakanın 

bulunmadığı meclis hükümeti sisteminde tek meclis vardır; sürekli çalışabilen meclis kendini 

toplantıya çağırabilir ve uygun şartlar varsa kendini feshedebilir.  

    B)  Kuvvetler Ayrılığına Göre Hükümet Sistemleri 

    I) Parlamenter Sistem 

          a) Genel Olarak 

         “Parlamenter sistem ya da onunla aynı anlamda kullanılan “parlamenterizm” terimi, 

etimolojik olarak “parlamento” sözcüğünden türemiştir. Parlamento sözcüğü, köken olarak 

“parler” (konuşma) sözcüğünden kaynaklanmış ve zamanla konuşulan yeri anlatmak için 

kullanılmıştır. Bu sözcük dilimize İtalyanca’dan geçmiştir
25

. 

Parlamenter sistem; kuvvetler ayrılığına dayanan ancak kuvvetlerin ayrılmaktan öte iç 

içe geçtiği ve yasama ile yürütme organının karşılıklı birbirlerinin varlığını sona 

erdirebildikleri hükümet sistemidir
26

. Parlamenter sistem; yasama ve yürütmenin esnek 

kuvvetler ayrılığı ile birleşerek vücut bulduğu bir hükümet sistemidir. Devleti oluşturan 

tarihsel kurumlardan biri olan parlamento ulusal ve bireysel çıkarların temsili temeline dayalı 

olarak oluşmuştur. Parlamenter sistem ülkelerin anayasaları ile şekillenmektedir. Meclis’in 

sadece yasamaya odaklandığı, yürütmenin gerçek gücünün kabine tarafından icra edildiği bir 

sistemdir. Kural olarak kuvvetler birbirinden ayrı olmakla birlikte birbirlerine karşılıklı olarak 

bağlıdır. Parlamentarizm yasama ve yürütme arasındaki bir dengeye dayanır. Parlamenter 

                                                           
23

 Teziç, s.474. 
24

 Atar, Yavuz; Türk Anayasa Hukuku, 6.Basım, Konya, 2011, s.145.  
25

 Sur, Süleyman Gürdal; “Türkiye’de Parlamenter Sistem Uygulaması”, (Yayınlanmış yüksek lisans tezi, 

Beykent Üniversitesi, 2013), s.4.  
26

 Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.587., Teziç, s.477.  
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rejim, kuvvetleri birbirinden katı bir şekilde ayırmaz ve bu şekilde devletin işleyişinde uyumu 

gerçekleştirilmektedir
27

.  

b) Parlamenter Sistemin Tarihsel Gelişimi       

Parlamenter hükümet sistemi önceden tasarlanmamış olup; siyasi, toplumsal 

gelişmelerden etkilenerek belirli bir dönemin ürünü olarak İngiltere’de meydana çıkmış bir 

hükümet rejimidir. Devam eden süreçte parlamenter hükümet modeli İngiltere’den diğer Kıta 

Avrupası ülkelerine yayılmış ve halen günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.   

Parlamenter sistem gerek tarihi öncelik gerekse de içerik açısından farklı biçimlendiği 

İngiltere ve Fransa’da gelişim göstermiş bir hükümet sistemidir. Ancak sistemin ayırıcı 

özelliklerinin belirginleştiği ilk ülke İngiltere olduğundan, parlamenter sistem bu ülke ile 

anılmaktadır. Sistemin temek kurumlarının İngiltere monarşisinin geçirdiği evrim ile koşul 

olarak oluşturulması, parlamenter sistemin İngiltere tarihi ile özdeşleşmesi sonucunu 

doğurmuştur. 

Parlamenter sistem monarşinin tamamen kaybolmadan evrimleşmesiyle yönetilenlerle 

yönetenler arası müzakereler sonucu ortaya çıkmış yaşayan bir sistemdir. Bakıldığında 

İngiltere’de 18.yüzyıldan itibaren güçlü ama gerileyen monarşik iktidar ile gelişmekte olan 

temsili organların arasındaki mücadelelerin parlamenter sistemin ortaya çıkışını ve gelişimini 

hızlandırdığını görmekteyiz. Monark ile halk arasındaki ilişkilerin halk lehine 

sonuçlanmasıyla parlamenter sistem ortaya çıkmıştır
28

.  

Parlamenter sistem uzun bir süreç sonucunda meydana gelmiştir. 12-17. yüzyıllar arası 

dönem kralın mutlak iktidarının sınırlandırıldığı dönem olarak görülebilir. 1215 tarihli Magna 

Carta Kralın iktidarının sınırlandırılması açısından ilk girişimdir. Dönemin hükümdarı Kral 

Yurtsuz John kendi baronlarıyla ve Kilise ile anlaşmazlığa düştü. Bunun sonucunda Fransa ile 

devam eden savaştan yenik ayrıldı. Baronların Kral’a karşı ayaklanmaları sonucu Kral 

baronlarla anlaşmayı kabul etti ve Magna Carta Libertatum (Büyük Hürriyet Fermanı) isimli 

belge 1215 tarihinde imzalandı. Bu belge ile Kral temsilsiz vergi olmaz ilkesini kabul 

etmekteydi
29

.  

                                                           
27

 Erdoğan, s.17. 
28

ÖZSOY, Şule; Başkanlı Parlamenter Sistem: Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter 

Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye Edilebilirliği, İstanbul, 2009, s.9. 
29

 Gözler, Kemal; Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, 2012, s.331. 
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İngiltere’de ilk zamanlar parlamentonun beş üyesi bulunmaktaydı. Bunlar; baronlar, 

yüksek rütbeli din adamları, şövalyeler, burjuva ve kilise temsilcileridir. Bunlar kendi 

aralarında gruplaşarak, yüksek kamara ( Yukarı Meclis) ile aşağı kamara ( Alt Meclis) 

oluşmasına yol açmışlardır. Böylece İngiliz parlamentosunun iki meclisi olan Lordlar ve 

Avam Kamarası oluşmaya başlamıştır. Asil ve seçkinlerin kendi aralarında gruplaşmaları 

Lordlar Kamarasını, ruhban ve burjuva sınıfının bir arada toplanması ise Avam Kamarasını 

oluşturmuştur. Devam eden süreçte Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası yasa yapım 

sürecine fiilen katılmaya başlamıştır. 17. Yüzyıldan itibaren ise Liberal iktidarın yerleşmesi 

ile parlamenter rejime doğru bir eğilim görülmektedir. Bu dönemde parlamentonun yetki 

alanını Kral’ın aleyhine genişleten bazı yasalar vardır: Bunlar; 1628’de kabul edilen ”Petition 

of Rights” (Haklar Dilekçesi), 1641 yılında parlamentonun krala yaptığı “Büyük Uyarı” ve 

1689 yılında kabul edilen “Bill of Rights” (Haklar Bildirgesi)’dir. Halklar Bildirgesi ile 

parlamento seçimlerinin serbest olarak yapılacağı, parlamentonun devamlı olarak toplanacağı, 

kanunsuz vergi alınmayacağı güvence altına alınmıştır
30

. 17.yüzyıldan itibaren parlamento 

gücünü giderek arttırmış, yasama iktidarının tek sahibi olmuş ve parlamenter sistemin 

vazgeçilmez bir öğesi halini almıştır. Devlet yetkilerini yürütme organı olarak Kral, yasama 

organı olarak Avam ve Lordlar Kamarası, yargı organı olarak hakimler kullanmaktadır. 

Parlamento karşısında kralın durumu da değişmiş, parlamenter rejimdeki devlet başkanından 

ve hükümetten oluşan yürütme iktidarı da yavaş yavaş oluşmuştur
31

. 

Yukarıda anlatılan olaylar ile bir tarihsel gelişmeler zinciri sonucu ortaya çıkan 

parlamenter rejim; monarşi rejimin aşamalı olarak değişmesi ile sınırlı monarşi ve 

parlamenter monarşi olarak başkalaşım göstermiştir. Monarşi iktidarını başbakan ve bakanlar 

kurulu ile paylaşmak zorunda kalmıştır. Zamanla parlamentonun baskınlığı artmış ve Kral’ın 

yetki ve görevleri zayıflamıştır. Tarihsel süreç içersinde kral tarafından atanan başbakanın 

yetkileri artmıştır. Bu beraberinde siyasal sorumluluğu da getirmiştir. Kralın siyasi olarak 

sorumsuz olması meşruiyetinin kaybolmasına sebep olmuştur. İhtilaller ve hanedan 

değişimleri Kral’ı ana aktör olmaktan çıkarmıştır. 19. Yüzyılda genel oyun kabulü ve siyasi 

partilerin aktif rol alması İngiltere parlamenter sistemini daha da demokratik seviyeye 

ulaştırmıştır.  

           

                                                           
30

 Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, s.335. 
31

 Deniz, Şadiye; “Türkiye’de Parlamenter Sistem ve Hükümet Sistemi Tartışmaları” (Yayınlanmış Yüksek 

Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, 2005), s.5-9. 
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            b) Parlamenter Sistemin Özellikleri 

Parlamenter sistem denildiğinde genel olarak; yoğunlaştığı kilit organ olan parlamento 

yani yasama organından, iktidarın merkezi olan hükümet anlamına gelen yürütme organından 

ve bunların arasında bu sistemi diğerlerinden ayıran yumuşak kuvvetler ayrılığından 

bahsedilmektedir. Yasamadan kasıt meclistir. Hükümet yasamaya karşı sorumludur. Bazı 

parlamenter modellerde tek meclis ve bazılarında çift meclislilik söz konusu olmaktadır. Bu 

sistemin yürütme kanadını da bakanlar kurulu, başbakan ve anayasal görev, yetkilerinin 

tasarlanış biçimine göre Cumhurbaşkanı oluşturur. Bu özelliği itibariyle yürütmeden kaynaklı 

olarak parlamenter sistemde çift başlılıktan söz edilmektedir. Ancak esas olarak tarafsız ve 

sembolik bir devlet başkanı olan Cumhurbaşkanı’nın bu sistemde siyasal bir sorumluluğu 

yoktur.        

Parlamenter sistem uygulandığı her ülkenin siyasal kültürüne ve sosyal özelliklerine 

göre farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Ancak sisteme parlamenter özellik kazandıran ve onlar 

olmazsa parlamenter bir sistemden söz edemeyeceğimiz nitelikleri vardır. Avustralya, 

Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, 

Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İngiltere
32

 ve diğer birçok ülkede 

uygulanan parlamenter sistemin ayırt edici özelliklerinin başında yürütmenin iki kanatlı 

olması gelmektedir. Devlet başkanı ve kabine yürütmeyi oluşturmaktadır. Devlet başkanı 

monarşik rejimlerde veraset usulü ile göreve gelirken, cumhuriyet rejiminde yasama organı 

tarafından seçilir. Devlet başkanı devletin sürekliliğini somutlaştırır ancak iktidarın 

kullanılmasına katılmaz
33

. 

         Parlamenter sistemde devlet başkanlığı soydan geçen bir hükümdarlık olabileceği gibi, 

devlet başkanı halk tarafından veya parlamento tarafından da seçilebilir. Devlet başkanı 

parlamento tarafından seçilmiş olsa bile vatana ihanet suçu haricinde hiçbir şekilde 

görevinden alınamaz. Çünkü devlet başkanı yasama organı karşısında sorumsuzdur. Devlet 

başkanının siyasi açıdan sorumsuz olmasının sebebi yürütme organının devamını ve istikrarını 

sağlama düşüncesidir. Devlet başkanı görevini yürütürken yetkisizdir; yani devlet başkanı bu 

yetkisini kendisi kullanamamakta dolayısıyla yetkilerini ancak başbakan ve ilgili bakanın 

imzası ile kullanabilir. Buna karşı imza kuralı denmektedir
34

. Karşı imza kuralının temelinde 

yetki ve otoritenin sorumlulukla beraber olduğu ilkesi vardır. Parlamenter rejimde siyasi 

                                                           
32

 Atar, s.144. 
33

 Kaboğlu, s.133. 
34

 Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.590. 
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sorumluluğu taşıyan hükümet olduğu için devlet başkanı sorumluluk taşımamaktadır. 

Parlamenter rejimde devlet başkanı kabine ile yasama organı arasında uyuşmazlıklarda hakem 

görevi görür. Parlamenter rejimin düzenli olarak devamı için devlet başkanı ile parlamento 

arasında bir uyuşmazlığın olmaması gerekmektedir
35

.  

         Bakanlar Kurulu halk tarafından göreve getirilen yasama organının içinden seçilir. 

Bakanlar Kuruluna “kabine” veya “hükümet” denir. Yürütmenin bu ikinci kanadı yasama 

organı karsısında sorumludur. Bakanlar Kurulu da kendi içinde ikili yapıdadır. Bir tarafta 

başbakan diğer tarafta bakanlar bulunur. Başbakan Bakanlar Kurulunun başıdır. Klasik 

anayasa hukuku kuramına göre başbakan da hukukî statüsü itibariyle bir bakandır. Bu nedenle 

başbakan, sadece eşitler arasında birincidir. Ancak başbakanın bu konumu hukukî planda 

kalmış, siyasal planda ise, diğer bakanlardan çok daha önemli bir konuma gelmiştir. Başbakan 

devlet başkanı tarafından parlamento üyeleri arasından atanır. Başbakanın bakanlar kurulunu 

belirlemesi sebebiyle kabinede ortak bir siyasi bakış açısı vardır. Bu durum koalisyon 

hükümetlerinde tek parti hükümetlerinde olduğu kadar önemli düzeyde değildir. Başbakan 

parlamento önünde hükümetin sorumluluğunu da üstlenir. Gerektiğinde başbakan devlet 

başkanından parlamentonun feshini ya da bir bakanın azlini isteyebilir
36

.  

Bakanlar Kuruluna hâkim olan ilkeler bu kurulun işlevini yerine getirmesinde oldukça 

önemli etkiye sahiptir. “Kollektif sorumluluk ilkesi”ne göre; hükümetin siyasetinin 

yürütülmesinde bakanlar kurulunun tüm üyeleri ortaklaşa sorumludur. Parlamento bakanlar 

kurulu hakkında güvensizlik oyu verdiğinde bakanların hepsi görevinden düşmektedir. Bu 

nedenle bakanların siyasi sorumluluğu parlamento ile aralarındaki güven ilişkisine dayanır
37

. 

Bunun için uygulanan politikadan memnun olmayarak parlamento, başbakan veya bakanlara 

karşı güvensizlik oyu verdiğinde bunların görevlerinden çekilmeleri gerekir
38

. Bakanın siyasi 

sorumluluğu bireysel sorumluluk ve kolektif sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılır. Bireysel 

sorumluluğa göre; bakanın uygulanan politika için almış olduğu kararlar kabinenin ortak 

amacına hizmet etmiyorsa ya da uygulanan politika bakanlığın hizmetlerinin aksamasına 

neden olmuşsa parlamento ilgili bakan hakkında gensoru önergesi vererek bunun sonucunda 

güvensizlik oyu ile kendisini görevden çekilmek zorunda bırakabilir. Kollektif sorumluluk 

ise; hükümetin uyguladığı politikanın parlamentoya güven vermemesi sonucu ortaya çıkar.  

Bu durumda parlamento gensoru yolu ile hükümete karşı güvensizliğini açıklar ve 
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parlamentonun çekilmesini sağlar. Bunlardan başka bir de bakanlar kurulu için ortak 

sorumluluktan bahsedilebilir. Hükümet ile ilgili her sorun bütün bakanların katılması ile 

oluşur ve bir karara bağlanır. Bakan karara katılmadıysa hatta kararı imzalamadıysa bile ortak 

sorumluluktan kurtulamayacaktır. Kabine ortak sorumluluk gereği birlik halinde kurulmuş 

olup, bu birliği başbakan temsil ettiğinden başbakanın istifası da tüm kabinenin görevden 

çekilmesi anlamına gelecektir
39

.  

Bakanlar Kuruluna hâkim olan bir diğer ilke ise “kolejyallik ilkesi”dir. Buna göre 

Bakanlar Kurulu, başbakan ve diğer bakanların bir araya gelmesiyle meydana gelir. Bu ilke 

nedeniyle, Bakanlar Kurulunun, karar alırken somut olarak her zaman oylama yapması gerekli 

değildir. Oylama yapılırsa da, Bakanlar Kurulunda bir kararın alınabilmesi için belli bir karar 

yeter sayısı yoktur. Kararların her zaman oy birliğiyle alındığı varsayılır. Bakanlar Kurulunda 

muhalefet olmaz. Bakanlar Kurulu toplantılarında başbakanın isteği doğrultusunda genel bir 

uzlaşma olduğu varsayılır. 

 “Dayanışma ilkesi” gereği Bakanlar Kurulu tarafından ortaklaşa alınan kararların 

sorumluluğunun, tek tek bütün bakanlar tarafından da yüklenilmesi gerekir. Şüphesiz ki bir 

bakan, Bakanlar Kurulunun aldığı bir kararı benimsemeyerek Bakanlar Kurulu toplantılarında 

bu karara karsı görüşünü belirtebilir. Ancak başbakanın isteği doğrultusunda Bakanlar Kurulu 

aksi yönde bir karar almışsa, bu karara karsı olan bakan, istifa etmedikçe, bu kararı 

imzalamak zorundadır. Bakanlar, bakan olarak kaldıkları sürece hepsinin aynı görüşü 

paylaştıkları varsayılır. Başbakan ile görüş ayrılığına düşen bir bakanın yapacağı şey, ya 

susmak, ya da istifa etmekten ibarettir. Dahası, bakan kararı beğenmemesine rağmen istifa 

etmemiş ise, dayanışma ilkesi gereği, bu kararı kamuoyu önünde savunmak ve onu kendi 

bakanlığı alanında etkili bir şekilde uygulamak zorundadır. Keza yine dayanışma ilkesi 

gereğince, Bakanlar Kurulunun bir üyesi, diğer üyelerini, Bakanlar Kurulu dışında 

eleştirmemekle yükümlüdür. 

Bakanlar Kuruluna hakim bir diğer ilke olan “homojenlik ilkesi”ne göre bakanlar 

kurulu ortak bir siyasi çizgiye sahiptir. Ancak bu durum koalisyon hükümetini temsil eden 

bakanlar kurulunda bu ilke daha esnek bir şekilde işlev görmektedir.  “Gizlilik İlkesi”ne göre 

ise bakanlar kurulu toplantıları gizlilik içinde yapılır. Bu amaçla bazı ülkelerde Bakanlar 
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Kurulu toplantılarında tutanak tutulmazken bazı ülkelerde ise tutulan tutanaklar uzun bir süre 

kamuoyu ile paylaşılmaz
40

.  

         Devlet başkanı veya hükümet başkanı parlamenter sistemde fesih yetkisine dayanarak 

belirli bir süre için seçilmiş olan bir meclisin görevine son verebilir
41

. Meclisin hükümeti 

düşürebilmesi ihtimaline karşılık hükümetin elinde de meclisi feshetme yetkisi bulunması bir 

denge sistemi getirmiştir. Yasama ve yürütme arasında uyuşmazlık çıktığında fesih en etkili 

çözüm aracı olarak işlev görmektedir. Çünkü fesih sonunda yapılacak seçimlerin tıkanan 

sistemin önünü açması görevi vardır. Seçimler ile halkın hakemliği yeni bir çoğunluğu ortaya 

çıkarır ya da öncekinin devamına karar verir
42

. Bu durum da parlamentoda istikrarlı bir 

çoğunluğun kalmaması halinde, yeni seçimlerde böyle bir çoğunluğun olması ihtimali vardır. 

Fesih tehlikesi altında bulunan yasama organı disiplin altında tutulur
43

.  

         Yasama ve yürütmenin birbirine bağımlı ve birbiriyle işbirliği içinde olması nedeniyle, 

parlamenter sistemde yasama ve yürütme organının etkileşim araçları vardır. Yürütme organı 

kanun önerme hakkına sahip olması ile yasama çalışmalarına katılmaktadır. Parlamenter 

hükümet sistemlerinde, yasama organı tarafından kabul edilmiş kanunlar devlet başkanı 

tarafından yürürlüğe konulur. Bu nedenle genellikle devlet başkanlarına “geciktirici veto” 

niteliğinde, kanunları “bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderme yetkisi” tanınmaktadır. 

Bütçeyi, yürütme organı hazırlar. Ama yasama organı kabul eder. Uluslararası antlaşmaları 

yapma yetkisi yürütme organına aittir. Bununla birlikte bu antlaşmaların onaylanması yetkisi 

yasama organına düşer. Yasama organı, soru, meclis araştırması, meclis soruşturması, gensoru 

gibi yollarla yürütmeyi denetleyebilir
44

. 

          c) Parlamenter Sistemin Güçlü ve Zayıf Yönleri 

         Parlamenter sistemler sahip oldukları güvenoyu ve fesih mekanizmaları ile sistemin 

tıkandığı süreçlerde seçim yoluna gidilerek halkın hakemliğine başvurulur. Fesih ve 

güvenoyu mekanizmaları parlamenter sistemin devamını sağlayan araçlardır
45

. Demokratik 

krizlerden çıkış yolu ve halkın eğilimlerinin sisteme hızlı bir şekilde yansımasının aracı 

parlamenter sistemlerde güvenoyu ve fesih mekanizmalarıdır. Parlamento ile hükümet 
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arasında bir uyuşmazlık olması, parlamentonun ülkenin o anki düşünce ve eğilimini 

yansıtmaması, seçim döneminin yaklaşması, iki meclisli sistemlerde bu iki meclis arasında 

sorun çıkması gibi nedenlerle sistem tıkanmalarının olduğu durumlarda fesih ve güvenoyu 

mekanizmaları sayesinde sistem arızaları rejim krizine dönüşmeden çözüme ulaşma imkânı 

oluşur. Bu nedenle yasama ve yürütme fonksiyonlarının görevlerini yapamadığı durumda 

parlamenter rejimin araçları ile duruma el koyulur ve sistemin devamı sağlanır. Bu araçlar ile 

yasama ve yürütme organları birbirlerinin görevlerine son verebilirler.  Bu nedenle yasama 

organı ile onun içinden çıkan yürütme organı arasında sorun yaşansa bile sistemin kilitlenmesi 

ihtimali yoktur; parlamenter rejim elinde bulundurduğu kontrol araçları ile sorunu çözecek 

yapıdadır. Bu araçların kullanılması ile seçimlere gidilir ve iki organ arasındaki sorun halkın 

hakemliği ile çözülür.  

Parlamenter sistem esnektir; yani hükümet ile parlamento arasındaki süreç sürekli 

olarak gelişime açıktır. Parlamenter sistemde görevini yerine getiremeyen hükümeti 

değiştirmek için başkanlık sistemindeki gibi dört, beş yıl beklemek gerekmemektedir. Bu 

nedenle parlamenter sistemin tıkanması başkanlık sisteminin tıkanmasına göre daha düşük bir 

ihtimaldir
46

. Parlamenter sistem açısından krizler ve tıkanmalar diğer sistemlere nazaran daha 

az risk unsuru taşır. Sahip olduğu mekanizmalar ile sistem çoğulculuğa elverişli hale 

gelmiştir. Bunalımla karşılaşılan durumlarda yasama ve yürütme feda edilerek demokratik 

sistem kurtarılır ve rejim işlemeye devam eder. Tüm bu özellikleri ile parlamenter sistem, 

çoğunluğu değil çoğulculuğu, kişisel iktidarı değil kollektif iktidarı teşvik eder
47

.      

Parlamenter sistemde hükümetin görevde kalabilmesi için parlamentonun devamlı 

güvenine sahip olması gerektiği için bu model kutuplaşmayı önler
48

. Seçimleri kazananların 

her şeyi kazandığı, kaybedenlerin de her şeyi kaybettiği başkanlık sisteminin aksine, 

parlamenter sistemde kazanan her şeyi kazanmış olmaz, kaybeden her şeyi kaybetmiş olmaz. 

Yürütme kuvveti meclisin içinden çıktığı için, meclis her zaman yürütmenin yapısını 

değiştirebilecek araçlara sahiptir. Öte yandan, yürütme kuvvetinin karşısında seçimi kaybeden 

siyasi kesimler de parlamenter sistemde iktidar olamayanlar sistemden dışlanmayarak 

muhalefet partilerini oluştururlar ve yeterli oy da aldıkları taktirde parlamentonun da üyesi 

olurlar; yani yasama görevine katılırlar
49

.  
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Parlamenter sistemde devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eden devlet başkanı 

partiler üstü bir konumdadır ve yasama ile yürütme organları arasında uzlaştırıcı bir görev 

görmektedir
50

. Devlet başkanının bu konumu parlamenter rejimin devamını sağlamakta ve 

sistemin kriz yaşamasını önlemektedir.            

Parlamenter sistemin zayıf yönlerine bakıldığında ise ilk başta bu sistemin istikrarsız 

hükümetlere sebep olması gelmektedir. Parlamenter sistemde hükümet, parlamentonun 

güvenine dayanır; dolayısıyla parlamento tarafından her zaman görevden alınabilir. Yasama 

içerisinden çıkan ve onun güvenine dayanan hükümet, yasama organındaki desteğini 

kaybederse; yerini bu desteği alacak hükümete bırakacaktır. Başkanlık sistemini anlatırken 

ileride değineceğimiz halk tarafından seçilen ve belirlenmiş bir dönemde impeachment 

(suçlama) dışında hiçbir şekilde görevden alınamayan yürütme organına nazaran parlamenter 

sistemde yürütme organı her an görevden alınma tehlikesi ile karşı karşıyadır
51

. Keza 

hükümetin varlığını sürdürmesi için yasama organının güvenine ihtiyaç duyması, hükümetin 

düşürülmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Nitekim parlamenter hükümet sistemi 

uygulamalarının birçoğunun ömrü bir yılı bulmamaktadır. Ülkemizde Cumhuriyetin 

kuruluşundan bu yana geçen 92 yılda 61 hükümet kurulmuş yani hükümetlerin ömrü bir 

buçuk yıl civarında kalmıştır. Ancak hükümet istikrarsızlığının parlamenter sistemin sorunu 

olmadığını, bazı parlamenter sistemlerin sorunu olduğunu kabul eden görüş de mevcuttur. 

Buna göre parlamentarizm tek bir olguyu ifade etmemekte ve parlamenterler yasama ve 

yürütme arasındaki ilişkiler gereğince farklı performans göstermektedir
52

.  

          Parlamenter sistemde güçlü hükümetlerin görülme ihtimalinin düşük olması bu 

sistemin zayıf yönlerindendir
53

. Bunun başlıca sebebi parlamenter hükümet sisteminin 

uygulandığı çoğu ülkede nispi temsil seçim sisteminin uygulanmasına bağlı olarak 

hükümetlerin koalisyon hükümetleri şeklinde kurulmasıdır.  Bunun sonucu olarak da farklı 

plan ve programlara sahip partilerin aynı hükümette yer almasıyla yönetim tek elde 

toplanamamaktadır. Bu durum koalisyon hükümetlerinden uzun vadeli bir program 

beklenmesini zora sokmaktadır. Bununla beraber parlamenter sistemde bakanlar kurulunun 

kararlarını oybirliği ile alıyor olması da kurulu zor durumda bırakabilir. Karara katılmayan 

bakanın istifa etmesi veya azledilmesi gerekir. Bu durumun da hükümeti rahatsız edecek 

derecede yankıları olacağı şüphesizdir. 
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 Hükümet istikrarsızlığı olan ülkelerde aynı şahısların yıllar içerisinde defalarca 

başbakanlık ya da bakanlık yapmaları sıkça görülen bir durumdur. Örneğin; Üçüncü Fransız 

Cumhuriyeti’nde Briand on kez başbakanlık yaparken, on yedi kez de dışişleri bakanlığı 

görevini üstlenmiştir. Yine, Türkiye’de Süleyman Demirel 1965 yılından 2000 yılına kadar 

yedi kez başbakanlık görevi bir kez de cumhurbaşkanlığı görevi yapmıştır. Bu tarih 

aralıklarında adı geçen ülkelerde istikrarlı yönetimler sürekli bir şekilde kurulamazken, 

siyaset sahnesi hep aynı şahıslarca işgal edilmiştir. Sistem adeta kamuya değil şahıslara 

çalışmıştır
54

.  

Parlamenter sistemin bir diğer zayıf yönü ise temel aldığı araçların pratikte işe 

yaramamasıdır. Bu sistemin en önemli özelliği kuvvetler arasındaki eşitlik ve dengedir. 

Bunun sonucu olarak da yasama ve yürütme organı karşılıklı olarak birbirlerinin görevlerine 

son verebilirler. Ancak uygulamaya bakıldığında siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez 

bir öğesi haline geldikten sonra denetim işlevinin yerine gelmediğini görmekteyiz. Prof. Dr. 

Burhan Kuzu bu konuyu şu şekilde değerlendirmektedir: “Hangi parlamento çoğunluğu kendi 

partisinin oluşturduğu hükümeti düşürüyor? Ya da hangi hükümet Cumhurbaşkanı aracılığı 

ile kendisinin dayandığı parlamentoyu fesih ediyor? Bu, bindiği dalı kesmek anlamına gelir. 

Parlamenter rejimde fesih yetkisi ancak hükümetin kendisini parlamentoda daha kuvvetli 

çoğunluğa dayanmak için başvurduğu bir müessese haline gelmiştir
55

.” 

         Yine Burhan Kuzu’ya göre; parlamenter sistemde yasamanın yürütmenin kontrolünde 

çalışıyor olması organlar arasındaki dengeyi bozmuş ve sistemde sapmalar meydana 

getirmiştir. Bu durum yürütmeyi yasama karşısında daha güçlü bir konumda tutmaktadır. 

Parlamentodan geçen yasaların %98’i hükümetlerden gelmektedir; geri kalan %2’lik kısım ise 

milletvekillerinin teklifi olarak gelmekle beraber, yine hükümetlerin bilgisi dâhilinde 

gerçekleşmektedir. Bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesini işlemez duruma getirmektedir
56

.  

         Parlamenter sistemde önce halk parlamento üyelerini seçmekte, parlamento üyeleri de 

hükümeti seçmektedir. Yani halk yürütme organını doğrudan doğruya belirleyememektedir. 

Bununla beraber koalisyon hükümetlerinde sistemin zora girdiği durumda koalisyona ortak 
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olan partilerin sorumluluğu üzerlerinden atmaları da görülen bir durumdur
57

. Bu halde hesap 

sorulabilirlilik bakımından parlamenter sistemin eleştirilmesine neden olmaktadır. 

        II) Başkanlık Sistemi 

        a) Genel Olarak  

        ABD’de uygulanmakta olan başkanlık sisteminin temeline kuvvetlerin ayrılığı ilkesi 

hâkimdir. Ancak parlamenter sistemden farklı olarak başkanlık sisteminde kuvvetler sert bir 

şekilde ayrılmıştır. Dünyada uygulamalarına bakıldığında saf şekilde uygulandığı tek ülkenin 

ABD olduğunu görmekteyiz. İleride değineceğimiz gibi Başkanlık sistemi Amerika’da uzun 

tarihsel bir süreç sonucunda ve ülkenin sahip olduğu şartlar neticesinde bir zorunluluk olarak 

ortaya çıkmıştır. Nitekim Amerikan sisteminin kurucularının temel kaygısı aşırı güçlü bir 

merkezi devletin yaratacağı tehlikelerden kaçınmaktı
58

. Bu sebeple devleti hem yatay hem de 

dikey olarak ayırmak suretiyle kuvvetler ayrılığına dayanan federal bir devlet kurdurlar
59

.  

Diğer ülkelerde uygulanan başkanlık rejimleri başkanlık sisteminden sapma olarak 

değerlendirilebilir
60

. Bu nedenle konunun aydınlatılması açısından saf başkanlık sistemini 

tanımlamak gerekmektedir. Nur Uluşahin’e göre saf anlamda başkanlık sistemi tanımlanırken 

şu üç unsura yer verilmelidir
61

:  

1.Başkanın doğrudan veya doğrudan-benzeri bir biçimde halk tarafından seçilmesi,  

2. Belli bir dönem için seçilen yürütmenin yasamanın güvenine dayanması, 

3.Yürütmenin tek kişiden oluşması. 

Başkanlık sisteminde parlamenter sistemin aksine hem hukuken hem de fiili olarak 

kuvvetler sert bir şekilde ayrılmıştır
62

. Yani kuvvetler karşılıklı olarak birbirinden, gerek 

kaynak bakımından, gerek varlıklarını sürdürme bakımından bağımsızdır. Bu bağımsızlık üç 

noktada toplanmaktadır: Organların yapısındaki bağımsızlıktan kasıt hem yasama hem de 

yürütme organının oluşması birbirinden ayrı olmasıdır. Buna göre hiçbir organ diğerinden 

çıkamaz. Yasama organı genel oyla halk tarafından seçildiği gibi yürütme organı da yine halk 

tarafından seçilerek göreve gelmektedir. Yani parlamenter rejimdeki gibi yürütme yasama 

organı içinden çıkmamakta; meşruluğunu halktan almaktadır. Organların fonksiyonlarındaki 
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bağımsızlık denilince akla organların birbirlerinin faaliyetlerine katılamamaları gelmelidir. 

Buna göre yürütmenin başında olan başkan yasama faaliyetine katılamamakta; yasama organı 

da başkanın yürütme faaliyetine iştirak edememektedir. Yine mahkemeler de fonksiyonları 

bakımından bağımsızdır. Yani kanunlar ile yargılama yapar ancak kanunların yapılmasına 

katılamaz.  Organların ilişkilerinde bağımsızlık ile organların hiçbirinin diğerini etkileme 

aracına sahip olmaması belirtilmektedir. Parlamenter rejimdeki fesih ve güvensizlik oyu gibi 

denge ve kontrol araçları bu sistemde yoktur. Bu durumda sistemin tıkanması halinde ya 

devlet faaliyetleri durur ya da hükümet darbesi olur
63

.  

 b) Başkanlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi  

17. yüzyılda Avrupa’da Protestanlık ve Katolik mezhepleri arasındaki çatışma 

sonucunda ortaya çıkan dinsel baskılar, Amerika’ya yapılacak olan göçleri teşvik etmekteydi. 

Özellikle İngiltere’den kitleler halinde yaşanan göçler sonucu Amerika’da kolonileşme 

hareketleri başlamış oldu. 1776 tarihine kadar Amerika’da 13 koloni meydana gelmiş 

bulunuyordu. Nitekim bu kolonilerin bir araya gelmesi ile ABD’nin temelleri atılacaktı. 

Thomas Jefferson’un ünlü düşünür John Locke’den ilham alarak kaleme aldığı Bağımsızlık 

Bildirgesi, 4 Temmuz 1776 tarihinde ilan edildi. Bu bildiri ile yeni bir milletin doğması ilan 

edilirken, sonradan düzenlenen 2. Kıta Kongresi ile eyaletler kendi anayasalarını yapmaya 

çağrılıyordu. Eyaletlerin bu anayasal çalışmaları 1787 Federal Anayasa’nın oluşum sürecine 

katkıda bulunacaktı
64

.  

İlerleyen dönemde savaşın getirdiği siyasi, mali ve askeri sorunlar eyaletler arasındaki 

birlikteliği imkânsız kılmış ve konfederatif bir yapıya geçilmesine neden olmuştu. 

Konfederasyonun merkezinde yer alan Kongre’nin yetkileri oldukça sınırlıydı. Kongre 

devletlere kendi rızaları dışında bir görev veremezdi, onları zorlayamazdı. Konfederasyon’un 

bağımsız bir yürütme ve yargı organı da yoktu. Kongre’nin aldığı kararların uygulanması 

devletlerin iyi niyetlerine kalmıştı. Bu nedenle ilerleyen süreçte 1787 yılında Konvansiyon 

(Kurucu Meclis) kurulmuştur. Kurucular daha etkili bir birliğin temellerini atmak istiyordu. 

Bu amaçla 17 Eylül 1787 tarihinde ise federal anayasa kabul edilmiştir. Anayasa ile kabul 

edilen başkanlık sistemi İngiltere’deki meşruti monarşiye benzemekteydi ancak aralarında 

yürütme organı bakımından önemli farklar bulunmaktaydı. İngiltere’de yürütme kral’ın 

elindeyken Amerika’da ise kral bulunmadığından bu organ başkana verilmiştir
65

.   
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c)  Başkanlık Sisteminin Özellikleri 

Başkanlık sisteminde yürütme organını elinde bulunduran başkan dört yıllık süre için 

halkın oyu ile seçilmektedir. Bir kimsenin başkan seçilmesi için üç aşamadan geçmesi 

gerekir: Önce partiler her eyalette kendi başkan ve başkan yardımcısı adaylarını belirler. 

Sonra her eyaletteki oy sahipleri, Kongre’ye gönderme hakkına sahip oldukları senatör ve 

temsilcilerin sayısına eşit bir sayıda ikinci seçmenleri veya başka bir deyimle “seçmenler 

koleji”ni seçerler. Direkt olarak halkın seçtiği bir başkanın çok güçlü olacağından endişe 

edildiği için bu şekilde elitist bir seçim sistemi öngörülmüştür. Bu seçimlerde hangi partinin 

ikinci seçmenleri çoğunluk sağlamışsa, o partinin başkanına artık fiili olarak seçilmiş gözüyle 

bakılabilir. Çünkü ikinci seçmenler emredici vekâletle yükümlüdürler ve mensup oldukları 

partinin başkanına oy vermek zorundadır
66

.     

Başkanın haricinde sembolik de olsa bir devlet başkanlığı makamı yoktur; başkan aynı 

zamanda devlet başkanıdır. Başkan milli birliği temsil eder. Böylece başkan hükümet şefi, 

parti lideri ve devleti temsil gibi üç fonksiyonu da tekelinde bulundurmaktadır
67

. Bununla 

beraber başkan bazı özel yetkilere de sahiptir. Örneğin; Senato’un üçte iki çoğunluğunun 

onayı ile Yüksek Mahkeme üyeleri dahil olmak üzere federal hakimler başkan tarafından 

atanır. Başka bir yetkisi ise Kongre tarafından yapılan impeachment (suçlama) dışında devlete 

karşı işlenmiş suçları affetmek ve cezanın infazını ertelemektir. Bununla beraber başkanın 

imzaladığı uluslararası antlaşmalar Senato’nun üçte iki çoğunluğunun onayı ile hukuki 

geçerlilik kazanmaktadır.  

Başkan kuvvetlerin sert ayrılığı prensibi gereği yasama organının faaliyetine 

katılamamaktadır. Buna göre başkan yasama organının toplantılarına katılamaz, yasa 

teklifinde bulunamaz. Buna rağmen başkanın Kongre’ye mesaj hakkı vardır. Başkan bu yol 

ile çıkmasını istediği kanunları Kongre’ye telkin edebilir. Kuvvetlerin sert ayrılığının bir 

başka sonucu olarak başkanın ve meclisin karşılıklı bağımsızlıkları vardır. Her organ sadece 

kendi faaliyeti ile sınırlıdır; parlamento kanun koyar ama kanunun uygulanmasına karışamaz; 

hükümet kanunları uygular ama yapım aşamasına katılamaz. Bununla beraber “veto” olarak 

bilinen kontrol aracı ile başkan Kongre’nin kabul ettiği kanunların geçersiz olmasını 

sağlayabilir. Başkanın veto ettiği kanun Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından ayrı ayrı 

üçte iki çoğunluk ile tekrardan kabul edilirse başkan kanunu yayımlamak zorundadır. Ancak 
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Kongre’nin bu çoğunluğu elde etmesi çok güç olduğundan Başkan veto yetkisini Kongre’ye 

karşı bir silah olarak kullanmaktadır
68

.  

Başkanlık sisteminde organlar karşılıklı olarak birbirlerinin görevlerine son 

veremezler. Bir istisna olarak yasama organı, sadece cezai sorumluluk aracı ile başkanın 

görevden uzaklaşmasını sağlayabilir
69

. Çünkü başkanın Kongre önünde siyasi sorumluluğu 

bulunmamakta ancak cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Impeachment (Suçlama) gereğince 

temsilciler meclisi tarafından çoğunlukla suçlanması ve federal anayasa mahkemesi 

başkanının başkanlığında muhakeme edilmesi gerekmektedir
70

. Ancak tarihsel süre 

baktığımızda bu mekanizma ile görevden alınmış bir başkan olmadığını söylemeliyiz
71

. 

Parlamenter rejimde olduğu gibi başkanlık sisteminde kolektif bir yürütme organı 

yoktur; başkan kendi atadığı sekreterleri ile yürütme yetkisini kullanır. Sekreterler 

parlamenter sistemdeki bakanlar gibi yasama organına karşı sorumlu değildir. Sorumlulukları 

sadece başkana karşıdır. Başkan yardımcısı başkan ile beraber seçilir ancak yetkileri çok 

sınırlıdır. Başkan yardımcısı yasama organı olan Kongre’nin bir kanadını oluşturan 

Senato’nun başkanlığını yapmaktadır. Bununla beraber başkan yardımcısı adayının 

uygulamada, başkanın oyunu artıracak etkiye sahip olduğu da söylenmelidir. Örneğin; başkan 

adayının demokrat olduğu durumda yardımcısı cumhuriyetçi bir aday olmakta ve bu şekilde 

seçmenlerin çoğunluğunun oyu kazanılmaya çalışılmaktadır
72

.  

ABD’de federal devletin halkını temsil eden “Temsilciler Meclisi” ve federe 

devletlerin temsil edildiği “Senato”dan oluşan “Kongre” yasama organıdır
73

. Kongre birleşimi 

ve organlarının faaliyetleri bakımından parlamenter sistemin yasama organı olan 

parlamentodan farklıdır. Kongre; yapısal, işlevsel olarak yürütmeden ayrı olması sebebiyle 

parlamentoya göre daha bağımsız bir yapıdadır. Kongre’nin bir ayağını oluşturan Temsilciler 

Meclisi, Amerikan federasyonunun birliğini temsil etmektedir. Bu meclis federe devletlerin 

nüfuslarıyla orantılı olarak iki yıl için halk tarafından seçilen temsilcilerden oluşmaktadır. 

Temsilciler meclisine seçilebilmek için yirmi beş yaşını doldurmak, yedi yıldan beri ABD 

vatandaşı olmak ve seçildiği zaman eyalette ikametgâh etmek gerekmektedir
74

.  Temsilciler 
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meclisi için seçim tek turlu, dar bölge ve basit çoğunluk seçim sistemine göre yapılmaktadır
75

. 

Temsilciler meclisinin sahip olduğu en önemli yetki ise mali konularda yasa tasarısı 

önerilerini tekelinde bulundurmaktır. Öyle ki bu yetki başkan üzerinde çok etkili 

olabilmektedir. Başkan bütçe yapım aşamasına katılamadığı için yasama organı ile iyi 

geçinmek zorundadır
76

. Bununla beraber Temsilciler Meclisi, başkanı impeachment (suçlama) 

yolu ile itham edebilir ve başkanın görevden önce yaptığı yemine sadık kalmadığını 

düşündüğü anda başkanın yargılanmasını isteyebilir. Temsilciler Meclisi ile ilgili son olarak 

değinmemiz gereken ise meclisin istisnai durumlarda başkanı belirleyebilme yetkisine sahip 

olmasıdır. Başkan adaylarından hiçbirisi seçimlerde yeterli oyu elde edemediği taktirde 

Temsilciler Meclisi en fazla oy almış beş aday arasından birini başkan seçecektir
77

.  

  Kongrenin ikinci kanadını oluşturan Senato federe devletler ile federal devlet 

arasında bir köprü görevi görmektedir. Senato her federe devletin seçtiği ikişer senatörden 

oluşmaktadır. Ancak her iki yılda bir Senato’nun üçte biri yenilenmektedir. Senatör olabilmek 

için otuz yaşını doldurmak, dokuz yıldan beri ABD vatandaşı olmak ve seçildiği zaman 

seçildiği eyalette ikametgâh etmek gerekmektedir
78

.  Senatonun yetkilerine baktığımızda 

Senato’nun Temsilciler Meclisine göre daha geniş yetkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Literatürde başkanlık sisteminin sahip olduğu araçlar “frenler ve dengeler sistemi
79

” olarak 

bilinmekte ve bu araçları başkan ile Senato bu araçları kullanmaktadır. Örneğin; federal 

devletin dış politikasında başkanın yetkili olmasına karşın, başkanın imzaladığı uluslararası 

antlaşmalar Senato’nun üçte iki çoğunluğunun onayı ile geçerli olmaktadır
80

. Yine başkan 

federal hâkimleri, elçileri ancak Senato’nun onayı ile atayabilmektedir. Bununla beraber 

Temsilciler Meclisi’nin üçte bir çoğunluğunun başkana ve federal görevlilere dava açmaya 

karar verdiğinde bunları yargılama yetkisi Senato’ya aittir. Ancak başkan yargılanırken 

Senato’nun başkanlığını yürüten başkan yardımcısı bu görevini Yüksek Mahkeme başkanına 

bırakır. Bunun nedeni, başkanın suçlu bulunması durumunda başkan yardımcısının başkanlık 

görevini üstlenecek olmasıdır
81

.  

Kongre’nin yukarıda anlatılan yetki ve görevlerden başka işlevleri de vardır. Örneğin 

Kongre para basmaya yetkili tek mercidir. Bununla beraber başka bir ülkeye savaş ilan etmek 

Kongre’ye verilmiş bir yetki olarak göze çarpmaktadır. Yine Kongre bölgesel ve alt 
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mahkemeler kurmak, posta yolları ve postahane yapmak, bilim ve yararlı sanatların 

gelişmesini teşvik etmek gibi görevleri de vardır
82

.  

 d) Başkanlık Sisteminin Güçlü ve Zayıf Yönleri 

 Başkanlık Sisteminde parlamenter sistemdeki “fesih” ve “güvensizlik oyu” gibi 

araçların olmaması istikrarlı ve güçlü bir yönetimin oluşmasını sağlar. Bu sistemde başkan 

dört yıllık bir süre için seçilmekte ve impeachment (suçlama) haricinde görevinden 

alınamamaktadır. Tarihte ABD’de bu araç ile görevinden alınan bir başkanın olmadığını 

önceden söylemiştik. Bu nedenle yürütme organını tekelinde bulunduran başkan, parlamenter 

sistemin yürütme organının bir kanadı olan bakanlar kurulunun aksine her an düşürülme 

tehlikesi ile karşı karşıya değildir. Bunun sonucu olarak görev süresi boyunca programını 

hiçbir endişe duymadan kararlı bir şekilde uygular. Yasama organının da başkan tarafından 

görevine son verilmemesi nedeniyle yasama organı da görev süresi bitene kadar faaliyetine 

devam etmektedir. Bu nedenle yasama organı da güçlü durumdadır. Meclisin kanun yapma ve 

bütçe gibi önemli iki yetkiyi tekelinde bulundurması sebebiyle başkan meclise muhtaç 

kalmakta ve bu durum yasama organını güçlü tutmaktadır. Bununla beraber meclisin 

güvenoyu ile düşürülmesi tehlikesi de yoktur
83

.  

Bu karşılıklı durum başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde hükümetlerin uzun 

ömürlü olmasını sağlamaktadır
84

. Bu durum hükümetleri yönetimi daha da güçlü 

yapmaktadır. Yine hükümetin bir kişiden olması sebebiyle koalisyon hükümetleri de olmadığı 

için bunlara bağlı olarak gelişen hükümet krizleri başkanlık sisteminde görülmemektedir
85

. 

  

         Başkanın yani yürütme organının doğrudan halk tarafından seçilmesi bu sistemi daha 

demokratik hale getirmektedir. Halkın genel oyu ile yürütme organının belirlenmesi başkanlık 

sistemini parlamenter sisteme göre daha demokratik konuma getirmektedir. Parlamenter 

sistemde halkın oyu ile seçilen yasama organı içinden çıkan yürütme organının seçimine halk 

doğrudan katılamamaktadır. Başkanlık sisteminde temsil ilişkisi doğrudan kullanılır bu 

nedenle halk egemenliği ve ulusal temsil gerçeğe dönüşmüş olur
86

. Bununla beraber dört sene 

için seçilen başkanın programından memnun olmayan seçmen bir dahaki seçimde kararını 

değiştirebilir ve başkanı görevden alabilir. Bu nedenle başkanlık sisteminde halkın siyasi 
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bilinci artar. Başkanlık sisteminin parlamenter sisteme göre daha demokratik olduğunu ortaya 

koyan bir başka özelliği ise bu sistemde sorumluluğun kimde olduğunun belli olmasıdır. Bu 

nedenle hesap sorulabilirlilik kriteri açısından da daha demokratik bir sistem olarak kabul 

edilebilir
87

. 

 Başkanlık sisteminde kuvvetlerin sert ayrılığı güçlerin bölünmesini sağlar. Bu nedenle 

otorite tek bir elde toplanmamış olur. Kuvvetler ayrılığı ile sadece kendi alanında faaliyet 

gösterecek olan organlar arasında denge ve denetim mekanizmaları sayesinde güçleri eşit olan 

organlar birbirlerini dengeler. Sistemin kontrol araçlarından olan “azınlık vetoları” ile 

çoğunluğun azınlık üzerindeki baskısı da bertaraf edilir
88

.  

  Başkanlık sisteminin zayıf yönlerine bakıldığında göze ilk çarpan sistemin katı 

olmasıdır. Hem başkan hem de yasama organı görev süreleri dolana kadar faaliyetlerine 

devam ederler. Parlamenter sistemdeki gibi fesih ve güvenoyu gibi araçların başkanlık 

sisteminde olmaması bu sistemi katı bir hale getirmiştir. Bu nedenle başkan ile yasama organı 

arasında uyuşmazlık olduğunda siyasi süreç yeni seçimlere kadar donuklaşır. Çünkü halkın 

desteğini zamanla kaybeden başkan görev süresi tamamlanana kadar görevine devam etmek 

durumundadır. Bu durum yürütme ve yasama organının uzlaşmamalarına rağmen görevlerine 

bir arada devam etmelerine sebep olur. Bununla beraber başkanın belli bir siyasi politikayı 

yürütmek amacıyla seçilmesine rağmen, başkan “mesaj” yoluyla dolaylı olarak faaliyette 

bulunsa bile yasama faaliyetine aktif bir şekilde katılamamaktadır
89

. 

Halkın güvenini kaybetmiş başkanın görevinden alınamaması başkanın meşruluk 

sorunu yaşayacağı anlamına da gelmektedir. Bununla beraber başkanın görev süresi dolmadan 

ölmesi veya kendiliğinden seçilmesi halinde yerine başkan yardımcısının geçecek olması da 

başkan yardımcısının meşruluk sorununu gündeme getirebilir. Çünkü halk başkan 

yardımcısına değil başkana oy vermiştir ve başkan yardımcısı halkın desteğini kaybetse bile 

görev süresi bitene kadar faaliyetine devam eder. Bu sorunun çözümü de bulunmamaktadır
90

.   

Başkanlık sisteminin yapısı gereği sistem kendi içinde kurumsal ve siyasal güçlükleri 

barındırmaktadır. Başkan belirli bir siyasi programı yürütmek amacıyla yürütme kuvvetini 

elinde bulundurmakta ancak yasa yapım sürecine katılamamaktadır. Oysa başkanın görevini 
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yerine getirmesi için yasalara ihtiyacı vardır. Başkanın yürütme kuvvetini kullanarak 

programını gerçekleştirmesini sağlayacak yasaları oluşum sürecine katılamaması sistemin 

kurumsal güçlüğünü ortaya koymaktadır. Siyasal güçlük ise kurumsal güçlüğe göre daha ciddi 

sorunları beraberinde getirmektedir. Başkanın ve yasama organının farklı partilerden olduğu 

kutuplaşmış siyasi partilerin olduğu toplumlarda sistem kriz ile tıkanacaktır. Çünkü bu krizi 

çözebilecek araçlar başkanlık sisteminde bulunmamaktadır
91

.  

Başkan bu sistemde kendisine verilen rol gereği hem ülkeyi temsil eder hem de 

belirlediği programı yürürlüğe koyar. Başkanın hem siyasi bir politika izlemesi hem de 

ülkenin tamamını kuşatacak şekilde temsil yetkisine sahip olması kendi içinde çelişmektedir. 

Bununla beraber yürütme ve yasama organı arasındaki uyuşmazlıklarda uzlaştırıcı rol 

oynayacak olan devlet başkanlığı gibi bir makamın olmaması da kurumsal bir boşluktur. Bu 

durum da bu modeli katı bir sistem yapan unsurlardan biridir
92

.  

Başkanlık sisteminde kriz çıktığında bunun ancak demokratik olmayan yollarla 

çözülebiliyor olması bu sistemin zayıf yönlerinden biridir. Çünkü bu sistemde fesih, 

güvensizlik oyu gibi kontrol araçları yoktur
93

. İleride değinilecek olan Güney Amerika 

başkanlı sistemlerinde kriz durumunda ülke bir çıkmaza sürüklenmiş ve ordu uzun yıllar 

yönetime el koymuştur.  

Bununla beraber bu sistemde yasama ve yürütme arasında karşılıklı etkileşim 

araçlarının olmaması nedeniyle bu iki organ arasındaki ilişki sürekli komiteler aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Parlamento bu komiteler aracılığı ile başkanın politikasını kontrol altına 

almaya çalışmaktadır. Bu durum da başkanın faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecektir
94

. 

Başkanın elindeki gücü yanlış şekilde kullanması sebebiyle başkanlık sisteminde başkan 

kendisini “kral”, “imparator” gibi hissederek kararlar alabilir. Bu durum sistemi demokratik 

olmayan bir duruma getirecektir. 

    Başkanlık sisteminde yasama organının ve başkanın doğrudan doğruya halkın oyu ile 

seçilmesi çift meşruluk sorununu gündeme getirir
95

. Özellikle iki kuvvetin farklı partiden 

olduğu durumda kuvvetler birbirleri ile rekabet ederek sistemin ilerlemesi zorlaşabilir. Başkan 

ve yasama organı meşruluk iddasında bulunarak kendini destekleyen seçmenin çoğunluğuna 

dayanarak sistemi işlemez duruma getirebilir. Parlamenter rejimde görülen fesih ve 
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güvensizlik oyu gibi araçların olmadığı başkanlık sisteminde sistemde yaşanan soruna rağmen 

organlar görev süreleri sonuna kadar faaliyetlerine devam ederler. Bu da sistemi krizin 

yaşanmasına neden olabilir
96

.  

Başkanlık sisteminde başkanın halk tarafından seçilmesi başkanın iktidarının 

kişiselleşmesine neden olabilir. Başkan tek başına yürütme organını elinde bulundurur. 

Atadığı sekreterlerini istediği zaman görevden alabilir. Bununla beraber başkan devletin 

başıdır ve tüm milletin temsilcisidir. Başkan parlamenter sistemdeki gibi diğer milletvekilleri 

ile ilişki kurmak zorunda değildir. Tüm bu özellikler başkanın iktidarını kişiselleştirmesine 

neden olabilir. Nur Uluşahin’e göre: “Başkanın yasama organı üyesi olamaması ve devlet 

başkanına ait özel bir başkanlık konutuna sahip olması nedeniyle, başkanın kendisini bir 

imparator gibi hissetmesi zor olmayacaktır.
97

” 

Başkanlık sisteminde kazanan her şeyi kazanmakta kaybeden ise her şeyi 

kaybetmektedir. İktidarın bölünememesi sebebiyle göreve seçilen başkan yürütme kuvvetinin 

tek sahibi olmaktadır. Seçimi kaybetmeleri nedeniyle saf dışı kalan siyasiler iktidarı ele 

geçirmek için demokratik olmayan yollara başvurabilir. Parlamenter sistemde ise seçimden 

birinci çıkamayan parti yeterli çoğunluğu elde ederse muhalefet pozisyonunda kalır ve 

yasama organında yerini almaktadır. Bu durumun başkanlık sisteminde olmaması nedeniyle 

seçimden galip çıkan başkan, seçimin mağlupleri ile işbirliği yapmak zorunda değildir. 

Başkanlık sistemini uygulandığı ülke federal devlet ise federe devlette kaybedenler 

federal devlette kazanabilirler veya tersi de olabilir. Bu durumda sistem dengeye gelir ve 

sistemin riskleri azalır. Ancak üniter yapıya sahip ülkelerde başkanlık sisteminin uygulanması 

halinde kazananın her şeyi kazanması kaybedenin de her şeyi kaybetmesi siyasi alanda daha 

çok kırılmaya neden olur
98

.  

     e) ABD’de Başkanlık Sisteminin İşleyişini Kolaylaştıran Unsurlar  

Başkanlık sisteminin ABD’de başarılı olmasının birçok sebebi vardır. ABD 

Anayasası’nın sert kuvvetler ayrılığını savunması ve Kongre ile başkanlık seçimlerinin farklı 

tarihlerde yapılması sebebiyle Başkan ve Kongre arasında siyasal özdeşlik 

sağlanamamaktadır. Yasama ve yürütme organının görevlerine karşılıklı olarak son 

verememeleri sistemin kriz yaşama ihtimalini taşımaktadır. Buna rağmen ABD’nin bazı 
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özellikleri sebebiyle saf şekliyle uygulanan başkanlık sistemi ciddi bir tıkanma ile karşı 

karşıya kalmadan yıllardan beri uygulanmaktadır. Bu durumun oluşmasında en çok pay sahibi 

olan unsur ABD’de disiplinsiz ve zayıf iki parti sisteminin olmasıdır. ABD’de Cumhuriyetçi 

Parti ve Demokrat Parti haricinde başka parti bulunmamaktadır. Bu iki parti arasında servetle 

bağlantılı bir çizgi olsa da, iki partinin kutuplaştığı söylenemez. Partiler arasındaki net 

olmayan ideoloji sebebiyle seçmenler oy verirken adayların performanslarına bakmaktadır. 

Bununla beraber iki parti oldukça bağımsızdır; iki partiyi de kontrol edecek bir yapı da 

mevcut değildir
99

.  

ABD’nin federal yapılanması da başkanlık sisteminin işleyişini kolaylaştırmaktadır. 

Buna göre devlet fonksiyonları tek bir merkezden yürütülmemekte, oluşturulan ikili yapı 

arasında bölüştürülmektedir. Ulusal önemi büyük olan, ülke düzeyinde tek biçim olarak ve tek 

elden yürütülmesi gereken konular, federal yönetime bırakılmaktadır. Gündelik işleri 

ilgilendiren sorunlar ise federe devletlere devredilmiştir. Bu yetki paylaşımının yapılması 

başkanlık sistemini uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Yasama kuvvetini elinde bulunduran 

Kongre sadece kendi alanına düşen görevler için çalışmaktadır. Yine başkan yürütme 

kuvvetini Anayasa’nın çizdiği sınırı aşmayarak kullanmaktadır
100

.  

ABD’de etkin bir faaliyette bulunan lobi sistemi ise başkanlık sisteminin uygulanmasını 

kolaylaştırmaktadır. ABD’de sanayi ve ticaret kuruluşlarından sendikalara, etnik gruplardan 

çeşitli meslek örgütlerine kadar geniş bir yelpazede binlerce kuruluş, siyasi otoriteyi 

etkilemek amacıyla lobicilik faaliyetine girmektedir. Bu durum başkanlık sisteminin işleyişine 

büyük bir katkı sağlamaktadır. Öyle ki 1946’da lobicik faaliyetlerini düzenleyen yasaya göre; 

lobiciler herhangi bir yasanın yapım sürecini etkilemeye çalışan kişiler olarak kabul 

edilmektedir. Lobiler yaptıkları kampanyalar ile kamuoyunu bilinçlendirmektedir. Bunun 

sonucu olarak ABD’de siyasi faaliyet belli bir kadronun elinde kalmamakta ve tabana 

yayılmaktadır 
101

.  

f) Başkanlık Sisteminden Sapmalar 
102

 

Çalışmamızın bu bölümüne kadar başkanlık sisteminin tarihsel bir süreç içerisinde türlü 

aşamalardan sonra ortaya çıktığını açıklamaya çalıştık. Nitekim ABD dışında uygulanan 
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başkanlık sistemleri ülkelerin yapısına uymamış ve bazı olumsuz sonuçlar meydana gelmiştir. 

ABD dışında uygulanan başkanlık sistemlerine baktığımızda sistemin temel özelliklerinden 

sapıldığını görmekteyiz. Bu nedenle bu sistemlere başkanlık sistemi değil başkancı sistemler 

denilmektedir
103

. 

Güney Amerika başkancı rejimlerinde başkana ABD’nin başkanlık sisteminden daha 

fazla yetki tanınmasıyla yürütme daha güçlü hale gelmiştir. Latin Amerika ülkelerinde 

ekonomik ve sosyolojik sorunlara çözüm bulmak amacıyla yasama yetkisi yürütmeye 

devredilmiştir. Bu durum ise ülkeleri bir çıkmaza sokmuş ve ülkelerde askeri darbeler 

olmuştur. Bu ülkelerde askeri yönetimler uzun süre yönetimde kalmış, ancak uzun bir 

mücadele sonucunda demokratikleşme yolu açılmıştır
104

. 

Afrika tipi başkancı rejimlerinde başkanlara tanınan yetki en uç noktadadır. Siyasi 

alanda tek bir partinin bulunduğu bu rejimlerde başkanın parlamentonun toplantılarında 

gündemi belirlemesi ve parlamento faaliyeti dışında emirnameler ile yasal düzenleme yapma 

yetkisi başkanı çok güçlü yapmıştır. Afrika tipi başkancı sistemini saf başkanlık sisteminden 

asıl ayıran unsur başkanın parlamentoyu feshedebilmesidir. Daha önce değindiğimiz gibi 

başkanlık sistemi sert kuvvetler ayrılığına dayanmakta ve organlar birbirlerinin görevlerine 

son verememektedir. Ancak Afrika tipi başkancı sistemde ise başkanın parlamentoyu 

feshedebilmesi başkanlık sisteminin mantığı ile çelişmektedir. Nitekim bu ülkelerde 

başkanların bu kadar güçlü olması çoğu kez askeri darbelere neden olmuş ve darbe olmayan 

ülkelerde ise yaşanan iç savaşlar ülkeleri bir çıkmaza sokmuştur
105

. 

III) Yarı Başkanlık Sistemi 

Yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı özelliklerinin 

birleştiği melez bir hükümet sistemidir. Bir hükümet modelinin yarı başkanlık sistemi olarak 

kabul edilmesi için şu şartlara ihtiyaç vardır: ”Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk 

tarafından seçilmesi, parlamentoya karşı sorumlu başbakan ve bakanlar kurulunun varlığı ve 

son olarak da Cumhurbaşkanının başbakan ve ilgili bakanların karşı-imzaları olmaksızın tek 

başına kullanabileceği önemli yasal niteliklerin bulunması
106

.” Bu özelliklerden 

cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve geniş anayasal yetkilere sahip olması 
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başkanlık sisteminin, parlamentonun güvenine tabi başbakan ve bakanlar kurulunun olması da 

parlamenter sistemin özelliklerindendir
107

.  

Başlıca örnekleri Fransa, Avusturya, Weimar Almanyası ve Finlandiya’da görülen yarı 

başkanlık sisteminde önemli yetkiler verilen cumhurbaşkanı halkın oyu ile seçilmektedir. 

Fransa’da 1962 yılında yapılan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının genel oyla 

seçilmesinin öngörülmesinden sonra parlamenter sistemden farklı bir sistemin doğduğu 

düşünülmeye başlanmıştır. Nitekim Fransız kamu hukukçusu Maurice Duverger bu modele 

“yarı başkanlık hükümeti” demiştir
108

.   

Yarı başkanlık sisteminde yürütme iki başlıdır. Yürütmenin bir kanadını halkın oyu ile 

belli bir dönem için seçilen cumhurbaşkanı oluştururken diğer kanadını ise yasama organı 

içinden çıkan bakanlar kurulu oluşturur. Yani cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu “ikili 

iktidar” yapısını oluşturmaktadır. İkili iktidar yapısı olmakla beraber bu sistemde bakanlar 

kurulu siyasi açıdan yasama organına karşı sorumludur. Yasama organı kabineyi güvensizlik 

oyu ile görevden alabilir.   

Uygulamada bu sistemin de bazı farklılıklar yaşadığı görülmektedir. İrlanda ve 

İzlanda’da parlamentonun üstünlüğüne önem verilmesine rağmen, devlet başkanları ülkenin 

politikasına yön vermektedirler. Finlandiya ve Portekiz’de parlamento önünde sorumlu 

başbakan, iktidarın kullanılmasını, zamana ve koşullara göre değişen yoğunlukta devlet 

başkanı ile paylaşmaktadır. Yavuz Atar’a göre ise; “Cumhurbaşkanının halk tarafından 

seçilmesi ile birlikte, yetkileri önemsiz ve sembolikse, ya da yetkileri geniş olup da bunların 

kullanılması ülkenin siyasal kültürü ve anayasal gelenekleri nedeniyle mümkün değilse, bu 

sistemin aslında bir parlamenter rejim olduğunu kabul etmek gerekir. Bu nedenle Avusturya, 

İrlanda ve İzlanda parlamenter rejimler olarak kabul edilmelidir
109

.  

 

Fransa’da dördüncü Cumhuriyetin parlamentosu ülkenin bulunduğu karışıklık ve seçim 

sisteminden kaynaklanan sonuçlarla işlevini yerine getirememekteydi. Bu dönemde 

hükümetlerin siyasi istikrarsızlığı da göze çarpmaktadır. Nitekim 1958’e kadar geçen 12 yıl 

içinde 20 hükümetin kurulmuştur. Ardından ülkede rejim 1958 yılında askeri darbeyle yıkıldı. 

Bu dönemde “anayasal mühendislik” yolu ile ülkede yaşanan sorunların anayasa değişikliği 

ile giderileceği düşüncesi gündeme gelmiştir. Bu nedenle De Gaulle mevcut sistemi tamamen 
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değiştirerek yeni bir anayasayı Fransa halkının çoğunluğuna kabul ettirdi. Bu sistemin 

temelinde yürütmenin güçlendirilmesi düşüncesi hâkimdi. Beşinci Cumhuriyet denilen bu 

dönemin en önemli özelliği artık parlamentonun değil Cumhurbaşkanının yetkilerinin ön 

plana çıkmasıydı. Yeni sistemde Cumhurbaşkanının yetkileri artmakta ve Cumhurbaşkanı 

siyasi hayatta aktif bir rol üstlenmekteydi
110

. 

Fransa’da devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı yasamaya karşı sorumlu 

değildir ancak yasama organını feshedebilir. Sivil ve askeri atamaları gerçekleştiren 

Cumhurbaşkanının bireysel af yetkisi de vardır. Cumhurbaşkanı tarafsız olmadığı gibi 

Anayasadan aldığı yetkilerle politikaya müdahale edebilir. Hükümet toplantılarının gündemini 

belirleyen Cumhurbaşkanı aynı zamanda toplantılara başkanlık etmektedir.  Bununla beraber 

referandum yetkisini kullanarak Cumhurbaşkanı doğrudan halka başvurarak yasama organının 

yerini alabilir. Cumhurbaşkanının ulusun bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğü ile ilgili bir 

durum ile karşılaştığında; başbakanla, meclisle görüşerek durumun gerektirdiği önlemleri 

alabilmesi
111

. Cumhurbaşkanının yasamanın ve kamu yönetiminin bütün yetkilerine sahip 

olduğu şeklinde değerlendirilebilir.  
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                                                      İKİNCİ BÖLÜM 

 HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

          1) Türk Anayasal Gelişiminde Hükümet Sistemleri 

Türk anayasaları hükümet sistemleri açısından incelendiğinde bir istisna haricinde 

parlamenter hükümet modeli çizgisinde kalındığı görülmektedir. Nitekim Türkiye’nin ilk 

meclisi 1876 Kanun-i Esasi Anayasasında öngörülmüştür. Buna göre yasama organı Heyet-i 

Ayan ve Heyet-i Mebusan isimli iki meclisten oluşmaktaydı. Heyeti Ayan üyeleri doğrudan 

doğruya padişah tarafından seçilmekte, Heyet-i Mebusan üyeleri kısmi bir seçimle 

belirlenmekteydi. Bu sistemde yürütme yetkisi padişaha aitti ve padişah bu yetkisini Vekiller 

Heyeti ile kullanacaktı. Bu heyetin göreve gelmesinde ve görevden uzaklaştırılmasında 

padişah tam yetkiliydi. Vekiller Heyeti parlamentoya karşı sorumlu değildi, padişaha karşı 

sorumluydu. Bu nedenle bu sistemin tam anlamıyla parlamenter sistem olduğunu söylemek 

zordur. Bununla beraber fesih ve güvensizlik oyu gibi kontrol araçları 1876 Anayasası’nın 

öngördüğü sistemde bulunmamaktaydı
112

.  

1921 Anayasası Meclis Hükümeti Sistemini benimsemiştir. Şüphesiz bu rejimin 

benimsenmesinde Kurtuluş Savaşı’nın olması ile bu rejimi benimsemek zorunlu hale gelmiş 

ve meclis rejimi belirlenirken J.J.Rousseau’nun egemenliğin bölünmezliği ilkesinden de 

ilham alınmıştır. 1921 Anayasası’na göre kuvvetler birliği ilkesi temel alınmış ve egemenliğin 

tek sahibi meclis olmuştur. Yani Büyük Millet Meclisi hem yasama hem de yürütme yetkisine 

sahiptir. 1921 Anayasası’nın 8. maddesine göre; hükümetin bölümlerinin Meclisin seçtiği 

vekiller aracılığı ile yönetileceği, bu vekillere meclisin yön vereceği ve bu vekillerin Meclis 

tarafından görevden alınacağı belirtilmiştir. Bu özellikler meclis hükümeti sisteminin temel 

özelliklerindendir. Bununla beraber meclis hükümeti sisteminin ayırıcı bir özelliği olan devlet 

başkanına yer verilmemesi de 1921 Anayasa’sında yerini almıştır. Buna göre devlet 

başkanlığı makamı yoktur ancak devlet başkanına ait olması gereken yetkiler ve görevler 

Büyük Millet Meclisi başkanına aittir. Yine meclis başkanı doğal olarak Vekiller Heyetinin de 

başkanıdır
113

.   

1924 Anayasası ise meclis hükümeti ve parlamenter sistem arasında karma bir sistem 

kurmuştur. O dönem Anayasa hazırlanırken etkisinde kalınan Polonya Anayasa’sı, “meclis 

hükümeti sistemini”, Fransız Anayasa’sı ise, “parlamenter hükümet sistemini” benimsemişti. 
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1924 Anayasasında bu iki anayasadan etkilenilmekle beraber daha çok parlamenter sisteme ait 

özellikler ağır basmaktadır. Egemenlik yetkisini millet adına tek başına kullanan meclisin 

yasama ve yürütme yetkisini kullanması, meclisin hükümeti her zaman denetleyebileceği ve 

düşürebileceği halde hükümetin meclisi feshetme yetkisinin olmaması 1924 Anayasası’nın 

meclis hükümeti sistemini benimsediğini gösterir. Yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulunun kullanması, başbakanın Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından 

tayin olması ve hükümetin kolektif sorumluluğu ilkesini açıkça benimsemiş olması 

parlamenter rejimin özelliklerindendir. 1924 Anayasası’nın getirdiği sistem ”kuvvetler birliği 

ve görevler ayrılığı” olarak da isimlendirilmiştir
114

.  

1961 Anayasası ise kuvvetlerin yumuşak ayrılığını benimseyerek kendisine parlamenter 

sistemi model olarak almıştır. 1961 Anayasası’na göre; yürütme Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 

Kurulundan oluşmaktaydı. Cumhurbaşkanı siyasi açıdan sorumsuzken; Bakanlar Kurulu’nun 

meclise karşı siyasi sorumluluğu vardı. Bu anayasada yasama ve yargının yetki olarak 

düzenlenmesi ve yürütmenin görev olarak düzenlenmesi bilinçli bir tercihtir. Böylece yürütme 

oldukça dar bir alana çekilmiştir. Nitekim özerk statüye sahip üniversiteler ve radyo 

televizyon idareleri oluşturulması da yürütmenin zayıf tutulması sonucu meydana gelmiştir. 

Yasama kuvveti ise Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’ndan oluşan TBMM tarafından 

kullanılmaktadır. Millet Meclisi üyeleri halkın oyu ile belirlenmekteydi. Cumhuriyet 

Senatosu’nda ise üç tür senatör vardı: Yüz elli senatör halk tarafından, on beş senatör 

Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekteydi. Ayrıca “tabi üyeler” diye nitelendirilen üyeler 

bulunmaktaydı. Bunlar Milli Birlik Komitesi üyeleri ve eski Cumhurbaşkanlarından 

oluşmaktaydı
115

. 

1982 Anayasası, 1921 Anayasası hariç olmak üzere önceki anayasaların benimsediği 

parlamenter sistem geleneğini devam ettirmiştir. Prof. Dr. Kemal Gözler’e göre; 21 Ekim 

2007 halk oylamasından önce 1982 Anayasası’nın kurduğu hükümet sistemi saf parlamenter 

rejimdir
116

.  Nitekim parlamenter rejimin tüm özellikleri 1982 Anayasası’nda mevcuttur
117

. 

Anayasanın 8. maddede yürütme yetkisini cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu arasında 

paylaştırması, 101 ve 105. maddelerde cumhurbaşkanının tarafsız ve sorumsuz bir makam 

olduğunun belirtilmesi parlamenter sistemin özelliklerindendir. Bununla beraber hükümetin 

kuruluş yöntemini düzenlemeyen 109. maddesi, hükümetin göreve başlarken ve görev 
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sırasında meclisin güvenine tabi olacağını düzenleyen 110 ve 111.maddeleri, bakanlar 

kurulunun kolektif sorumluluğunu düzenleyen 112. madde parlamenter rejim ile uyumlu 

düzenlemelerdir.  99. maddede TBMM’ye hükümeti düşürme yetkisi tanınması ve son olarak 

116. maddede Cumhurbaşkanına TBMM seçimlerini yenileme yetkisinin verilmesi de 1982 

Anayasasının parlamenter sistemi benimsediğini gösterir
118

. 

1982 Anayasası’nı hazırlayan darbe yönetimi, derinden sarsılan devlet düzeninin yerine 

getirilmesi için devletin organları ile ilgili düzenleme yapmak istemiştir. 1961 Anayasası’nın 

yetersiz kaldığından hareketle devletin gücünü artırmak amacıyla yürütme organına daha 

geniş yetkiler verilmiştir. Bu amaçla Cumhurbaşkanının yetkilerinin kapsamı genişletilmiştir. 

Bakıldığında 1961 Anayasası’nın 6.maddesi “yürütme görevi” başlığı taşırken; 1982 

Anayasası’nın 8.maddesi “yürütme yetkisi ve görevi başlığı” taşımaktadır. Yani 1961 

Anayasası’nda yürütme kuvveti yetki olarak değerlendirilmemiş olmasına rağmen, 1982 

Anayasası’nda hem yetki hem de görev olarak değerlendirilmiştir.  

Cumhurbaşkanının önemli görevlere özellikle yargı organlarına yapacağı atamalar 

yürütmeyi Cumhurbaşkanı lehine güçlendirmiştir. Bununla beraber sorumsuz olan 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına kullanacağı yetkilerin yargı denetimi dışında kalması da 

parlamenter sistemden sapma olarak nitelendirilebilir. Bilindiği gibi saf parlamenter sistem iki 

kanatlı yürütme organını öngörmektedir. Ancak 1982 Anayasası iki başlı yürütme 

öngörmüştür. Sorumsuz olan Cumhurbaşkanı’nın yetkileri artırılmış ve parlamenter sistemden 

sapma meydana gelmiştir. Bu sebeple 1982 Anayasası’nın benimsediği hükümet rejimi 

hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 1982 Anayasasında iki başlı bir yürütme organı 

olması ve yasama organı karşısında yürütmeyi güçlendirmesi saf parlamenter sistemden 

sapma olarak değerlendirilmiştir
119

. Nitekim Cumhurbaşkanının çeşitli devlet kademelerine 

özellikle yargı organlarına yapacağı atamaların ve Cumhurbaşkanının tek başına kullanacağı 

yetkilerin yargı denetimi dışında kalması Cumhurbaşkanının elinde bir güç haline 

gelmektedir
120

. Bu gücü tek başına kullanacak olan Cumhurbaşkanı’nın verdiği kararlardan 

siyasal anlamda sorumlu tutulabilecek bir organın bulunmaması da parlamenter sistemin 

mantığı ile çelişmektedir
121

. Bu belirtilen durumlar 1982 Anayasasının benimsediği sistemin 

yarı başkanlık sistemi olduğunu akla getirse de bu değerlendirme doğru olmayacaktır. 

Örneğin; Anayasanın 121 ve 122. maddeleri olağanüstü hal ile ilgili tedbirlerin alınması 
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yetkisini cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna tanımıştır. Yine 

cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme yetkisini sınırsız bir şekilde tanımaması da 

Anayasanın belirlediği sistemin yarı başkanlık sistemi olmadığını göstermektedir
122

. Çünkü 

yarı başkanlık sisteminde bu yetkinin sınırsız olması gerekmektedir.  

21 Ekim 2007 tarihinde yapılan referandum sonucu cumhurbaşkanının genel oy ile 

seçilecek olmasıyla yarı başkanlık sisteminin benimsendiğini ileri sürülmektedir. Elbette bu 

değişiklik hükümet sistemini parlamenter sistemden uzaklaştırarak başkanlık sistemine 

yaklaştırmıştır ancak yeni sistemi yarı başkanlık sistemi olarak nitelendirmek mümkün 

değildir. Halkın cumhurbaşkanını belirlemesi rejimin temel unsuru haline gelmemiştir çünkü 

mevcut sistemde cumhurbaşkanı bağımsız bir şekilde kendi programını yürütememektedir. 

Kaldı ki yarı başkanlık sisteminin belirgin bir özelliği olan cumhurbaşkanının parlamentoyu 

şartsız fesih yetkisi mevcut düzenlemede yer almamaktadır. Bununla beraber mevcut sistemin 

parlamenter sistem olmadığı da ortadadır. Çünkü parlamenter sistemde cumhurbaşkanı 

yasama organı tarafından seçilmekle beraber sembolik bir makamdır.   

Prof. Dr. Kemal Gözler’e göre de 2007 referandumu ile olan değişiklikten sonra oluşan 

hükümet modeli için yarı başkanlık sistemi demek yanlış olur. Halkın Cumhurbaşkanını 

seçmesi yeni oluşan rejimin başkanlık sistemine ait olan tek özelliğidir. Buna karşın 

yürütmenin iki başlı oluşu, Cumhurbaşkanının siyasi sorumsuzluğuna karşın Bakanlar 

Kurulunun meclise karşı siyasi sorumluluğunun olması, aynı kişinin hem yasama hem de 

yürütmede görev alması, Bakanlar Kurulunun yasama görevine katılması ve 

Cumhurbaşkanının meclisi sınırlı da olsa feshetme yetkisi bakımından parlamenter sistemin 

özelliklerini taşımaktadır. Yarı başkanlık sisteminin parlamenter sistemden ve başkanlık 

sisteminden yarı yarıya özellikleri alması gerektiğini savunan Gözler, parlamenter rejimin beş 

özelliğine karşı başkanlık sisteminin tek bir özelliğinin alınmasının sistemi yarı başkanlık 

sistemine götürmeyeceğini dile getirmektedir
123

.  

2007’de yapılan referandum birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Öncelikle 

yapılan değişikliğin meydana getirdiği sistem hükümet sistemlerinden hiçbirine tamamen 

uymamaktadır. Mevcut sistem hem parlamenter sisteme hem de yarı başkanlık sistemine ait 

özellikleri barındıran bir sistemdir. Cumhurbaşkanının ve yasama organının halk tarafından 

belirlenmesi ile parlamento tek meşruluk özelliğini kaybetmiş ve çift meşruluk durumu var 

olmuştur. Bununla beraber halk tarafından seçilmesi ile Cumhurbaşkanının tarafsızlığına da 

                                                           
122

 Yazıcı, s.141. 
123

 Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s.299-301.  



39 
 

gölge düşmüştür. Mevcut sistemde cumhurbaşkanı ile yasama organının yaşayacağı fikir 

ayrılıkları sistemin tıkanmasına neden olabilir. Sonuç olarak yapılan değişiklikle meydana 

gelen sistem hükümet sistemlerinden hiçbirine tamamen benzememekle beraber bu 

değişikliğin yapılmasının mevcut sistemi başkanlık sistemine götürmek için atılan bir adım 

olarak görülebilir. 

          2) Türkiye’de Başkanlık Sistemine Geçiş Tartışmaları 

Başkanlık sistemine geçiş ilk defa Mart 1980’de Tercüman gazetesinin düzenlediği 

Anayasa Semineri’nde ve Yeni Forum dergisinin önerdiği Anayasa Projesi’nde tartışmaya 

açılmıştır. Tartışmalarda yarı başkanlık sisteminin tercih edilmesi ya da mevcut sistem içinde 

cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanınmasını savunulmaktaydı. Yeni anayasa yapım sürecinde 

ise Danışma Meclisi çeşitli kuruluşların da görüşünü alarak cumhurbaşkanının TBMM 

tarafından seçilmesi ancak yetkilerinin genişlemesi yönünde karar verdi
124

. 

Devam eden sürece baktığımızda mevcut sistemin değişmesi gerektiği zaman zaman 

gündeme getirildiğini görmekteyiz. 1987 yılında Turgut Özal, Anayasanın Cumhurbaşkanına 

tanıdığı yetkileri aynen korunmasını ancak Cumhurbaşkanının beş yıllık süre için iki turlu 

mutlak çoğunluk yöntemiyle halk tarafından seçilmesini dile getirmiştir.  Genel seçimler ile 

Cumhurbaşkanı seçiminin aynı gün yapılmasını savunan Turgut Özal, Cumhurbaşkanının en 

çok iki dönem için seçilmesini öneriyordu. Turgut Özal’ın bu tasarısı asıl hedefi olan 

başkanlık sistemine ulaşmak için bir ara sistem getirme düşüncesiydi. Ancak o dönem Turgut 

Özal’ın bu düşüncesi siyasi partiler tarafından ilgi görmedi
125

. 

1997 yılına gelindiğinde tarihe 28 Şubat Olayı olarak kaydedilecek post modern darbe 

olarak da adlandırılan gelişmeler sonucunda Başbakan Necmettin Erbakan istifa etmek 

zorunda kalmıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dört yıllık görevinde üç tane 

hükümet onayladığını söyleyerek parlamenter sistemin terk edilmesi gerektiğini tekrardan dile 

getiren kişi olmuştur. Demirel’in bu önerisi siyasiler tarafından eleştirilmiş ve bu öneri de 

destekçi bulamamıştır. 
126

 

Son dönem de ise başkanlık sistemini ciddi bir şekilde dile getiren Adalet ve Kalkınma 

Partisi (AKP) olmuştur. 2012 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

hazırlattırılan yeni anayasa taslağı Meclis Uzlaştırma Komisyonu’na sunulmuştur. Bu taslakta 
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yasama organı ile yürütme organının farklı seçimlerle seçilmesi ve yürütmenin yasama 

organına karşı sorumlu tutulmaması bakımından taslağın başkanlık sisteminin en temel 

özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Taslağa göre, yürütme yetkisi Başkan’da, yasama yetkisi 

TBMM’de, yargı yetkisi de yargı kurumlarında toplanmaktadır. Bu özellikleri itibariyle 

taslakta savunulan sistemin başkanlık sistemi olduğunu söylemek mümkün olsa da taslakta 

yer alan diğer özelliklere bakıldığında ABD’de uygulanan saf başkanlık sisteminden farklı 

olduğu görülmektedir. Taslağı hazırlayan komisyon üyelerinden Prof. Dr. Burhan Kuzu da bu 

durumu kabul ederek ABD’nin başkanlık sistemlerinin bazı sorunları olduğunu ve bunu 

aşmak amacıyla değişiklikler yaptıklarını belirtmiştir. İlk farklılık ABD’de başkanın 

kararname çıkarması yetkisi olmamasına rağmen burada sözü edilen taslakta başbakana bu 

yetki verilmiştir. İkinci diğer farklılık ise ABD’de organların seçimi için erken seçim 

olmamasına karşılık AKP taslağında, hem Meclis’e hem de Başkan’a, Parlamento ve 

Başkanlık seçimlerini birlikte yenileme olanağının tanınmış olmasıdır. Üçüncü farklılık ise 

AKP taslağında Başkan’a bakanları, kamu görevlilerini, büyükelçileri, yüksek yargı 

mensuplarını tek başına atama yetkisi verilmesidir. ABD’de bu atamaları başkan tek başına 

yapmamakta Başkan’ın bu atamalarını belli aşamalardan sonra Senato tarafından 

onaylanmaktadır. Dördüncü farklılık ise ABD’de federal sistem ve güçlü yerel yönetimler 

bulunurken, taslakta Türkiye’nin üniter devlet yapısında bir değişiklik öngörülmemiştir. 

Beşinci farklılık ise ABD’de parlamento iki meclisli olmasına karşılık, AKP’nin hazırladığı 

taslakta yasama organı tek meclisten oluşmaktadır. 

AKP’nin hazırladığı taslak ile ABD’de uygulanan saf başkanlık sisteminin arasındaki 

bu farklılıklar eleştirilmiş ve “Türk Tipi Başkanlık Sistemi” olmayacağı doğrultusunda görüş 

bildirilmiştir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki; hazırlanan taslakta önerilen değişiklikler ile 

getirilmek istenen sistemin hangi sistem olduğu açık değildir. Yukarıda dile getirilen 

farklılıklar önerilen sistemi ciddi bir şekilde saf başkanlık sisteminden saptırmıştır. Bunların 

yanında ise meclis seçimleri ile başkanlık seçimlerinin birlikte yapılmasının öngörülmüş 

olması da Başkan’ın, partisinin Meclis grubu üzerindeki denetimini sürdürmeye yönelik bir 

düzenleme olarak görülebilir. Yine Başkana verilen önemli atama yetkileri ve kararname 

çıkarma yetkisi Başkanı parlamento karşısında daha üstün bir yere getirecektir. Mevcut 

Anayasa’da öncelikle ve ivedilikle meclisin onayına sunulması gereken olağanüstü ve 

sıkıyönetim kararnameleri, hazırlanan taslakta Başkan tarafından çıkarılmaktadır. Taslakta 

ayrıca yasamanın yürütmeyi denetleyebileceği tek mekanizma olarak “meclis araştırması” 

gösterilmiştir. Bu da yasamanın yürütme üzerindeki denetim yetkilerini oldukça 

sınırlandırmıştır.  
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         3) Başkanlık Sisteminin Türkiye Açısından Uygulanabilirliği 

        Başkanlık sisteminde başkanın doğrudan halk tarafından seçilmesinin demokratik 

meşruluğu artırdığı ileri sürülse de ülkemizin bazı özellikleri göz önüne alındığında durumun 

böyle olmadığı görülecektir. Kişilerin kurtarıcı olarak kabul edildiği ülkemizde liderler 

kurallardan ve kurumlardan daha önemli görülmektedir. Seçmenler partilerin programlarına, 

çözüm önerilerine bakmamakta; liderlerin kendisine oy vermektedir. Ülkemizdeki partiler ise 

genel olarak milliyetçi ya da dinsel bir düşünce doğrultusunda birleşen yapılardır. Buna bağlı 

olarak yürütmeyi elinde bulunduracak başkanın sorunlara çözüm getirecek belli bir programı 

olmadan milliyetçi ve ya dinsel söylemler ile seçilmesi de zor görünmemektedir. Seçmenlerin 

kararlarını önemli derecede etkileyen iletişim araçlarını da arkasına alacak olan liderler, 

ülkenin sorunlarına çözüm önerileri getirmemelerine rağmen sadece popülerliğine dayanarak 

başkan olabilecektir. Bununla beraber başkan halkın genel oyu ile seçildiği için zamanla 

iktidarını kişiselleştirebilir ve bu durumu kötü bir şekilde kullanabilir. 

        Başkanlık sisteminin tercih edilmesiyle siyasi istikrarın sağlanacağı düşüncesini 

incelediğimizde burada sözü edilen istikrarın siyasi değil kurumsal olduğunu söylemeliyiz. 

Başkanlık sisteminde yürütme ve yasama karşılıklı olarak birbirlerinin görevlerine son 

verememekte yani kurumsal olarak görev süreleri dolana kadar faaliyetlerine devam 

etmektedir. Kurumsal istikrarın siyasi istikrar getirmesi garanti değildir. Kutuplaşmış siyasi 

özellik de dikkate alınırsa ülkemizde kontrol araçlarından yoksun bir sistemin tıkanması 

kaçınılmazdır. Başkan ile yasama organı görüş ayrılığına düştüğünde kurumsal istikrar devam 

ederken siyasi istikrar kesintiye uğrayacaktır. Bu durumda devletin organları, aralarındaki 

anlaşmazlığa rağmen görev süreleri sonuna kadar görevlerine devam etmek zorunda 

kalacaklardır. 

         ABD’de bölünmüş parti yapılarının olmaması sistemin uygulanmasını 

kolaylaştırmaktadır. Ülkemizde siyasi partilerin aşırı kutuplaşmış ve bölünmüş yapıda olması 

sebebiyle bu sistem ülkemize uygun değildir. Yasama organını oluşturan partiler birbirlerinin 

önerilerine sıcak bakmayarak olumlu oy vermekten kaçınabilir. Bu durum yasama faaliyetinin 

aksamasına neden olacaktır. Bununla beraber başkanın partisinden olmayan ancak mecliste 

yer alan partiler de başkana karşı tutum takınacağından başkan ile yasama organı arasındaki 

ilişkiler sıklıkla gerilecektir. 

        Başkanlık sisteminin uygulandığını kabul edersek seçimler sonucunda ülkemizde 

olumsuz bir tablo ortaya çıkabilir. Başkanın partisi ile meclisteki birinci partinin aynı parti 
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olduğu varsayımında yürütme organının tamamı ve yasama organının çoğu aynı siyasi partide 

toplanacaktır. Bu durumda yasama organı başkan lehine çalışabilir. Örneğin; başkanın istediği 

kanunlar kabul edilebilir, başkanın istediği bütçe yasalaşabilir. Yani bu durumda ülkede 

yasama ve yürütme organlarının kullanımında tek kişi söz sahibi olacaktır. Sadece yürütme 

kuvvetini elinde bulundurması gereken başkan yasama organının alanına da dahil olacak ve 

yetkisini aşacaktır. Bu durumda kuvvetler ayrılığı ilkesi zarar görecektir. Bunun tam tersi 

durumda başkanın partisi ile meclisteki birinci partinin farklı partiler olduğu varsayımında ise 

yürütme ile yasama organı birbirine zıt bir yol izleyebilir. Bu ihtimalde Parlamento ve 

hükümet başkanın önünü kesmek, hareket alanını sınırlamak isteyebilir. Bu durumda yasama 

organı elindeki kanun yapma gücünü kullanarak başkanı zor durumda bırakabilir. 

Parlamenter sistemin tıkandığını savunanlar koalisyonların neden olduğu istikrarsız 

hükümetleri örnek göstermektedir. Ancak bu durum sadece parlamenter sistemden 

kaynaklanmamaktadır. Seçim sistemi, partilerin yapısı, liderlerin durumu ve seçmen 

davranışları da bu durumun oluşmasında etkilidir. Kaldı ki siyaset biliminde kriz denilince 

hükümet kurulamaması ve yasa çıkamaması düşünülmelidir. Parlamenter sistemde kriz 

halinden söz edebilmek için bir buçuk yılın altında hükümet süresi olmalı ve yasa yapamayan 

bir meclis bulunmalıdır.  

         Sonuç olarak; ABD’de tarihsel bir süreç neticesinde ortaya çıkan başkanlık sisteminin, 

ABD dışında da saf şekli ile uygulanan bir örneğinin de olmadığı göz önüne alındığında bu 

sistemin ülkemizin siyasi yapısı ile uyuşmayacağını söylemek mümkündür. Ülkemizde 

kutuplaşmış, birbirine zıt ideolojilerden beslenen siyasi partilerin olduğunu göz ardı etmek 

hükümet değişikliği için yanlış atılmış bir adım olacaktır. Siyasi partilerin liderlerin 

baskısında olduğu da düşünülürse; bu konuyu iyi tahlil etmek gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

            4) Yarı Başkanlık Sisteminin Türkiye Açısından Uygulanabilirliği 

 Yarı başkanlık sisteminde halkın oyu ile belirlenecek olan Cumhurbaşkanı’nın 

ülkemizdeki parçalı ve disiplinli parti yapısı dikkate alındığında bir siyasi partinin adayının 

birleştirici olması güçtür. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman partisi ile ilişkisinin kesilmesine 

rağmen siyasi partinin temsilcisi gibi hareket etmeye devam edecektir. Bu nedenle 

tarafsızlığını yitirerek Cumhurbaşkanlığı makamına da zarar vermiş olacaktır. 

Cumhurbaşkanının halkın oyu ile seçilmesi sebebiyle de kendisini partiler üstünde bir güç 

olarak görecek ve yasama organı karşısında üstün olduğunu hissedecektir. Bu durumda 

Cumhurbaşkanı denge görevinden sıyrılarak kendisini “sultan” olarak görecektir.   
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 Yarı başkanlık sisteminde yürütmeyi oluşturan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 

Kurulunun bizde olduğu gibi kutuplaşmış parti yapılarının olduğu ülkelerde uygulanması da 

birtakım sorunları beraberinde getirecektir. Cumhurbaşkanının ve Başbakanın farklı 

partilerden olduğu ihtimalinde bu ikili yapı çatışmaya başlayacak ve sistem çıkmaza 

sürüklenecektir. Ülkemizin siyasi partilerinin yapıları da dikkate alındığında Cumhurbaşkanı 

ile Başbakanın farklı partilerden seçilme ihtimalinin yüksek olduğu görülür. Tam tersi 

ihtimalde ise Cumhurbaşkanının ve Başbakanın aynı siyasi partiden olduğu varsayımında 

yürütmede tek yetkili Cumhurbaşkanı olacaktır. Başbakan bu durumda sembolik bir makam 

halini alacaktır.   

 Yarı başkanlık sisteminin işlemesi için öncelikle Cumhurbaşkanının tarafsız olması ve 

ülkenin tüm kesimlerini birleştirecek özellikte olması gerekmektedir. Bu yapıdaki karizmatik 

liderler ülkemizde pek çıkmamaktadır. Bunun sebebi partilerin kutuplaşması ve ideolojik 

olarak ayrılmalarıdır. Bu nedenle seçilecek olan Cumhurbaşkanı kendisini partisinin temsilcisi 

gibi görmeye devam edecektir. Yarı başkanlık sisteminin iyi işlediği ülkelere bakıldığında 

sistemde kriz yaşanması halinde Cumhurbaşkanının geri plana çekilerek yetkilerini başbakan 

ve hükümete bıraktığı gözlemlenir. Ancak değindiğimiz gibi ülkemizin siyasi partilerinin 

anlayışı buna izin vermeyecektir.  

Yarı başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanına tanınan fesih ve hükümeti azil yetkisi 

ülkemizde keyfi kullanıldığında parlamenter sistemde yaşanan istikrar sorunu çözülmüş 

olmayacaktır. Cumhurbaşkanı bu yetkilerini kullandığında parti yapılarında aşırı 

kutuplaşmanın devam ettiği sürece sık yenilenen seçimler sonucu istikrar sorunu devam 

edecektir. 

Sonuç olarak ülkemizde siyasi bilincin yerleşmediği ve aşırı kutuplaşan parti yapılarının 

siyasi hayatta söz sahibi olduğu sürece yarı başkanlık sistemi ülkemiz için uygun 

olmayacaktır. Yarı başkanlık sistemine geçiş için yargı bağımsızlığı sağlanmalı, sivil toplum 

kuruluşları halkı bilinçlendirmede aktif görevler almalı ve seçmenler de siyasi hayatın 

içerisinde yer almalıdır.  Bu amaçla öncelikle yapılması gereken siyasi partileri liderlerin 

baskısından kurtarmaktır.  
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5) Parlamenter Sistemin Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri 

Öncelikle 2007 yılında yapılan referandum sonucunda Cumhurbaşkanını halkın seçtiği 

ancak sistem tanımı bakımından literatürde olan sistemlerin hiçbirine benzemeyen bu yeni 

modelden vazgeçilmelidir. Çalışmamızın önceki başlığında değindiğimiz gibi ülkemizin 

tarihi, siyasi, toplumsal özellikleri dikkate alınarak en ülkemize uygun sistemin yıllarca 

uygulanmış olan parlamenter sistem olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Buna bağlı olarak 

Cumhurbaşkanını halk seçmemeli, Cumhurbaşkanı meclis seçmelidir. 

Kuvvetler ayrılığının derecesi anayasadan çok parti sistemine bağlıdır. Bu nedenle 

ülkemizde kökleşmiş bulunan parlamenter rejimin sorunlarını seçim hukukuna bağlamak 

mümkündür
127

. Örneğin; Anayasa açık bir ayrılığı öngörmesine rağmen tek parti çok sıkı bir 

kuvvetler toplanmasına yol açabilir
128

. Mevcut düzende lider sultasından kaynaklanan siyasal 

partilerin özellikleri parlamentonun araçlarını etkisiz bırakmaktadır. Buna bağlı olarak 

yasama ve yürütme ayrılığının kâğıt üzerinde kaldığı görülmektedir. İktidarı elde etmek 

amacıyla kurulmuş yasal örgütler olan siyasi partileri demokratik ülkelerde iktidara götüren 

tek yok seçimlerdir. Bu nedenle yasama ve yürütme organlarının düzgün çalışmasının 

temelinde iyi bir seçim sistemi yatmaktadır
129

.  

Ülkemizin seçim sistemi ile ilgili en büyük sorunu hiç şüphesiz seçim barajıdır. 

Siyasilerin ülkemizde mevcut olan %10’luk seçim barajının yüksek olduğu konusunda 

hemfikir olmalarına rağmen bunu düşürmeye yönelik girişimlerde bulunmadıkları 

görülmektedir. Seçim barajının %10 gibi bir oranla belirlenmesi nedeniyle seçimler 

sonucunda adaletsiz durumlar meydana gelmektedir. Belli bir bölgede daha çok oy alan bir 

parti barajı geçemediği için o partiye oy vermiş seçmenler temsil edilememekte ancak o 

bölgede daha az oy alan parti barajı geçtiği için meclise milletvekili gönderebilmektedir. 

Siyasi partilerin aşırı kutuplaştığı ülkemizde seçimlerden birinci çıkan parti aldığı oy 

oranından daha çok oranda milletvekiline sahip olmaktadır. Örneğin; 2011 seçim sonuçlarına 

baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ülke genelinde %49,9 oy almasına rağmen 

çıkardığı 326 milletvekili ile parlamentonun %59’una sahip olduğunu görmekteyiz. 

Ülkemizde uygulanan D’hont seçim sisteminin de bu tablonun oluşmasında payı vardır. 

Siyasi partilerin sayıca çok olmasıyla beraber, kutuplaştığı ve bölündüğü de dikkate alınırsa 

D’hont sisteminin ülkemize uygun olmadığı ortadadır. Bu nedenle daha demokratik bir çözüm 
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olarak seçim barajı düşürülmeli ve ülkemizin yapısına uygun bir seçim sistemi 

benimsenmelidir. 

Ülkemizde siyasi partiler liderlerinin kontrolü altındadır. Liderler tek başına seçim 

listelerini belirlemekte ve seçmen de oy vereceği adayı yeterince tanımamaktadır. Bununla 

beraber seçmenin kendisini temsil edecek vekil ile arasında gerçek anlamda bir temsil ilişkisi 

de yoktur. Seçmen, iktidarı elde etmesini istediği partiyi serbestçe tayin edebilmekte ancak 

kendisini parlamentoda temsil edecek vekili belirleyememektedir. Yani temsilcinin kim 

olacağı konusunda yetki, parti ile seçmen arasında paylaşılmakta ancak seçmen partinin 

önceden belirlediği isimleri onaylamaktan öteye geçememektedir. Bu nedenle seçmen adayı 

tanımadığından aslında partiye oy vermekte ancak seçmenin verdiği bu yetkiyi parti adına 

aday kullanmaktadır
130

. Bununla beraber Türk seçmenlerinin tercihlerinde liderler ve 

partilerin dine bakış açısı ile ideolojisinin ön plana çıktığı göz önüne alındığında
131

 seçmenin 

kendini yönetenleri seçme konusunda aktif olmadığı görülmektedir.  

Ülkemizdeki siyasi parti yapılarına bakıldığında partilerin bir ideolojik program 

etrafında örgütlendikleri görülmektedir. Partinin yukardan aşağıya her organı bu program 

çerçevesinde şekil almıştır. Örneğin; gençlik kolları, kadın kolları gibi oluşumlar partinin bu 

programının dışına çıkacak faaliyetlerde bulunamamaktadır. Bunu geniş düşünecek olursak; 

vekil olarak seçilmek isteyen ve yasama organında hatta yürütme organında görev almak 

isteyen bir kimse partinin önceden belirlediği programına tabi olmak zorundadır. Bu kişi 

partinin kademelerinde görev aldığı andan itibaren partinin bir parçası haline gelmektedir. 

Buna bağlı olarak da partinin programı ya da ideolojisi ile çelişecek şekilde siyasi yaşamına 

devam edemez. Örneğin; aday, seçim döneminde partinin seçim kampanyasından farklı bir 

seçim kampanyası yürütemez. Meclise vekil olarak seçildiğinde bile partinin dolayısıyla parti 

liderinin baskısı altındadır. Bakanların bile en küçük olumsuz bir durumda parti lideri ile 

arasının açılması ile bir sonraki seçimde milletvekili adayı dahi olamadığı düşünülürse; bu 

durumun önemi daha çok anlaşılacaktır. Demokrasinin temelinde özgürlük olduğu 

düşünülürse bu durumun halkın temsilcisi olarak seçilmiş vekilin siyasi özgürlüğünü 

kısıtlayacak derecede olduğu görülecektir.  

Yukarıda değinilen nedenlerle siyasi partilerin liderlerin kontrolü altında olduğu göz 

önüne alındığında ülkemizin siyasi alanında öncelikle yapılması gereken siyasi partileri 
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özgürleştirmektir. Bunun için partiler liderlerin sultasından kurtulmalıdır. Halkın oyu ile 

göreve gelmiş temsilci, partisinin programından vazgeçmemekle beraber kendini siyasi alanda 

özgür kılacak şekilde görevine devam etmelidir. Çünkü temsilci, siyasi partinin bir üyesi 

olmaktan öte halkın temsilcisidir. Temsilci bu nedenle körü körüne partisine bağlı olmamalı 

gerektiğinde partisini eleştirebilmelidir. Seçimde adaylar belirlenirken de liderler tek başına 

söz sahibi olmamalı, oy verecek seçmen de adayların belirlenmesine katılabilmelidir. Bu 

amaçla seçim bölgelerinde parti üyelerinin katılacağı bir ön seçim yapılmalıdır. Bu şekilde 

seçmenler hem vekil adaylarını seçimden önce tanıyacaktır hem de adayları bizzat belirleme 

fırsatı yakalayacaktır.   

Sivil toplum kuruluşları da aktif bir şekilde halkı bilinçlendirmelidir. ABD’de lobicilik 

faaliyetlerinin yasama organını etkilemesinde olduğu gibi sivil toplum kuruluşları 

önderliğinde yürütülecek kampanyalarla halka siyasi bilinç kazandırılmalıdır. Siyasetten 

uzaklaşmış, oy verdiği partiyi ve adayı yeterince tanımayan seçmenlerin bilinç sahibi 

olmasında şüphesiz ki sivil toplum kuruluşlarının önemli etkileri olacaktır. Bununla beraber 

iyi örgütlenen bu kuruluşlar belli bir yasanın çıkmasını ya da çıkmamasını sağlayabilecek 

duruma gelebilir. Bu da siyaseti belli bir kesimin tekelinden kurtaracak ve geniş tabana 

yayılacak siyaset demokrasinin yerleşmesine hizmet edecektir. 
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SONUÇ 

 

Tasnifleri yapılırken kuvvetler ayrılığından yararlanılan hükümet sistemlerinin ortaya çıktığı 

toplumun dinamiklerinden beslendiği görülmektedir. Bir ülkede uygulanan hükümet sistemi 

diğer ülkelerde uygulandığında olumlu sonuç vermeyebilir. Bu açıdan iyi ya da kötü hükümet 

sistemi yoktur; ülkeler için uygun olan veya uygun olmayan hükümet sistemi vardır. 

Ülkelerin ancak buhranlı dönemlerinden sonra hükümet sistemlerinde değişikliğe gittikleri de 

göz önüne alınmalıdır. Bununla beraber kendi yapılarına uymayan hükümet sistemlerini 

benimseyen ülkelerin ödediği bedeller iyi tahlil edilmelidir. Bu nedenle ülkemizin gerçekleri 

ile örtüşmeyecek bir hükümet sistemi getirmektense parlamenter sistemin mevcut sorunlarını 

giderecek değişiklikler yapılmalıdır. Hükümet sistemi değişikliği hakkında; her ülkenin 

tarihsel gelişiminin, siyasal yapısının, toplumsal ve sosyal özelliklerinin farklı olduğu dikkate 

alınarak, ülkelerin mevcut sorunlarını giderecek çözümler getirilmelidir. Siyasi alanda her 

sorunun kendi içerisinde çözümü barındırdığını da dikkate alarak; soruna dışarıdan çözüm 

aramak yerine, ülkemizin kendi iç dinamiklerinden beslenecek çözümler getirilmelidir. Bunun 

için öncelikle seçim barajı düşürülmeli ve siyasi partiler liderlerinin baskısından 

kurtarılmalıdır. Bununla beraber sivil toplum örgütleri halkı bilinçlendirmede aktif olarak rol 

üstlenmelidir. 

Hükümet sistemlerini ortaya koymak ve ülkemizde uygulanan parlamenter sistemin 

mevcut sorunlarını değerlendirmek amacıyla yaptığımız bu çalışma umarız ki demokrasinin 

işleyişine katkıda bulunmuştur.  
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