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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
“Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık
ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu
derste esas olarak literatürde ‘devlet sistemleri’ olarak da adlandırılan siyasal sistemlerin
karşılaştırmalı olarak sınıflandırması yapılacaktır. Bu çerçevede siyasal sistemler önce
demokratik ve demokratik olmayan sistemler olarak ikiye ayrılacak, bu iki kategoriye giren
sistemler de Anayasal erklerin özellikle Yasama ve Yürütme arasındaki dağılımı da dikkate
alınarak sınıflandırılacaktır. Siyasal sistemler karşılaştırmalı olarak farklı biçimlerde
incelenebilir. Örneğin, anayasalar, siyasal partiler, seçim sistemleri, bürokrasi gibi birçok
siyasi kurum ve kurallar bütünü karşılaştırmalı siyasetin konusudur. Ancak biz bu derste,
yaygın olan yaklaşımı takip ederek, rejim tipi ne olursa olsun bütün sosyal ve politik
örgütlenmelerde görülen üç temel işlevin; yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin düzenleniş ve
işleyiş biçimlerini temel alarak, sözü edilen bu işlevleri yerine getiren kurumlar çerçevesinde
siyasal sistemleri karşılaştırmalı olarak ele alacağız.
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YAZAR NOTU
Değerli öğrenciler, öğrencisi olduğunuz “Kamu Yönetimi’ bölümü, toplum
yönetiminin hukuki, politik, sosyolojik ve iktisadi boyutları ile ilgili derslerden oluşmaktadır.
Bu dersimiz bu bileşimin politik yönü ile yakından ilgili olup, siyasi yönetim sistemlerinin
karşılaştırılmasını ele almaktadır. Bu nedenle, bu derste verilen konular Kamu Yönetimi
Bölümü öğrencileri olarak, hem önceki dönemlerde hem de bundan sonraki dönemlerde
alacağınız dersler ile yakından ilişkilidir. Bu çalışma bu hususu da dikkate alarak
düzenlenmiştir.

VI

1. KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER: KAVRAMLAR VE
TANIMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölüm, dersimizin başlığını oluşturan iki temel kavramı ele almaktadır: Bunlardan
birisi sosyal bilimlerde “karşılaştırma”, diğeri ise “siyasal sistem”. Sosyal bilimlerde
karşılaştırma geleneği Aristoteles’e kadar götürülebilmekle birlikte, günümüzde
kullandığımız anlamda toplumsal ve politik olguları karşılaştırma metodu oldukça yenidir. Bu
metodun hangi ihtiyaçlar doğrultusunda ve nasıl ortaya çıktığı bu bölümde ele alacağımız
konulardan biridir. Üzerinde duracağımız diğer kavram olan “siyasal sistem” ise,
karşılaştırma kavramından çok daha yenidir ve farklı siyasal sistem yaklaşımları
bulunmaktadır. Bölüm boyunca bu yaklaşımlar ele alınacak ve dersimizde ne tür bir yaklaşım
benimseyeceğimiz açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sosyal bilimlerde “karşılaştırma” ne demektir?

2.

Sosyal bilimlerde “karşılaştırma” ne tür ihtiyaçlar sonunda ortaya çıkmıştır?

3.

Sosyal bilimlerde karşılaştırma bize ne kazandırır?

4.

“Siyasal Sistem” ne demektir?

5.

“Siyasal Sistemi” oluşturan unsurlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Siyaset

Kazanım
Siyasetin diğer toplumsal
faaliyetlerden farkını
kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
İlgili literatürü okuyarak,
kendisinin ve çevresindekilerin
siyasete ilişkin davranış, tutum
ve eylemlerini izleyerek.

Karşılaştırma

Sosyal bilimlerde
karşılaştırma kavramını
anlamak.

Okuyarak ve araştırarak

Karşılaştırmanın amacı
ve yöntemleri

Sosyal bilimlerde
karşılaştırma yapmanın ne gib
işlevleri ve yöntemleri
olduğunu kavramak.

Karşılaştırma metodu ile yapılan
araştırmaları okuyarak

Siyaset biliminde bir
karşılaştırma modeli olarak
siyasal sistemin nasıl bir
soyutlama olduğunu
kavramak

Okuyarak ve araştırarak

Siyasal sistem
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Anahtar Kavramlar


Karşılaştırma



Siyasal Sistem



Siyasal Kurum



Çevre



Girdiler-Çıktılar



Geri Besleme Süreci
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Giriş
Topluluk halinde yaşayan insan gruplarının varoluşunu ve kolektif eylemini
düzenleyen siyaset, aynı zamanda farklı çıkarların ve tercihlerin uyumlulaştırılarak ve
uzlaştırılarak uyulması zorunlu kararlara dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç tarih boyunca
farklı kurumlar ve prosedürler ile düzenlenmiştir. Doğal olarak binlerce yıllık insanlık
tarihinde siyasetin düzenlenme biçimi önemli değişimlere uğramıştır. İlkel toplumlarda siyasi
örgütlenmelere ilişkin kısıtlı bilgilere sahibiz. Bununla birlikte, toplumları modern-öncesi ve
modern dönemler olarak çok kabaca iki döneme ayırırsak, modern-öncesi dönemlerde
yöneten-yönetilen ilişkilerinin temelini gelenekler ve dinsel inançların belirlediğini
söyleyebiliriz. Yönetme erkinin tek bir kişi veya bir grup/bir aile elinde toplandığı modernöncesi (geleneksel) toplumlarda, yöneten yönetme gücünü iki temel kaynaktan almaktadır. Bu
kaynaklardan biri temel ekonomik değer olarak toprak sahipliği, asker ve askeri teçhizata
sahip olma gibi maddi koşullardır. Diğeri ise yöneticinin tanrının yeryüzündeki temsilcisi
olduğuna duyulan inançtır. Bu iki kaynak aynı zamanda gelenekler ile beslenmekte ve
yöneticinin toplumu yönetmekte haklı olduğuna duyulan inancı güçlendirmektedir.
Yönetilenlerin yönetilmeye rıza göstermesine ‘siyasal meşruiyet’ demekteyiz.
Kökenleri 17. Yüzyıl “Aydınlanma” dönemine kadar giden modern dönem ile birlikte
siyasi meşruiyetin kaynağının giderek değişmeye başladığını görmekteyiz. Bu değişim
sürecinin arkasında iktisadi ve toplumsal hayatta meydana gelen köklü değişimler
yatmaktadır. Bilindiği gibi geleneksel toplum, iktisadi hayatın toprağa bağlı olduğu;
dolayısıyla nüfusun çok büyük bir kısmının tarımda faaliyet gösterdiği toplumlardır. Toprağın
iktisadi hayattaki hâkim konumu, onu diğer birçok şeyden daha değerli yapmakta dolayısıyla
meşruiyetin kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Nüfusun büyük kısmının toprağa bağlı
olarak köylerde yaşamakta olduğu geleneksel toplumlarda kentsel hayat günümüze kıyasla
çok daha sınırlıdır. Kentler, zanaatkârların, dar bir tüccarlar sınıfının ve yönetici sınıfın
yaşadığı mekânlardır. Toplumlar geniş bir köylü sınıf, tüccar ve zanaatkârlardan oluşan dar
bir orta sınıf ve nihayetinde en üstte çok küçük bir yönetici sınıftan oluşmaktadır. Yönetici
sınıfın içinde ise hem lord, kral, şef ve benzeri dünyevi iktidar sahipleri hem de din adamları
yer almaktadır. Tarih boyunca bu iki grubun; dünyevi ve dini iktidarların toplumu yönetme
konusunda çatışmalarına sık sık rastlansa da, dünyevi iktidar sahiplerinin meşruiyetinin bir
ayağının dinsel olması nedeniyle, dini iktidarların da iktisadi değere ihtiyaç duyması
nedeniyle çoğu kez bu iki grubun bir uzlaşma içinde olduğundan söz edilebilir. Geleneksel
toplumlarda tarımsal tekniklerin sınırlılığı nedeniyle tarımsal üretim oldukça sınırlıdır;
üretilen malın önemli bir kısmı üretici tarafından tüketilmektedir yani ‘geçimlik üretim’
dediğimiz bir üretim yaygındır. Bir başka deyişle, pazar için üretim dardır, bu nedenle de
tüccar sınıfı geniş değildir.
Özellikle 16. Yüzyıldan itibaren Avrupa coğrafyasında tarımsal üretim tekniklerindeki
gelişmelerle birlikte üretimde önemli ölçüde artış sağlanmış, pazara çıkacak ürün miktarı
genişlemiş dolayısıyla tüccar sınıfı giderek genişlemeye başlamıştır. Üretimdeki bu artışın
Avrupa toplumsal ve politik örgütlenmesi üzerinde çok radikal değişimler yaratmıştır. Bu
değişim sürecinin detayları dersimizin konusunu aşacağından bunlara değinilmeyecektir
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ancak bu sürecin sınıfsal yapıyı alt-üst ettiğini, köylü sınıfının ve zanaatkarlar sınıfının
giderek küçülürken burjuva sınıfının büyüdüğünü, burjuva sınıfının daha da büyüyebilmek
için daha fazla özgürlüklere ihtiyaç duyarak siyasal iktidarlara baskıda bulunduğunu ve kişisel
siyasi yönetimlerden kitlesel siyasi yönetimlere diğer bir ifadeyle monarşilerin önce meşruti
monarşilere ve oradan da demokrasilere dönüşmesine neden olduğunu ifade etmemiz gerekir.
Bütün bu gelişmeler siyasal işlevlerin yerine getirildiği kurumların ve bu kurumların işleyiş
biçimlerinin, bunları düzenleyen yazılı veya yazısız kurallar dizisi olarak yasal metinlerin
değişimine de neden olmuştur.
Rejim biçimi ne olursa olsun (ister monarşi, ister oligarşi, ister demokrasi), coğrafi
veya beşeri büyüklüğü ne olursa olsun, en ilkel kabileden en gelişmiş ülkelere kadar bütün
siyasi örgütlenmelerde temel olarak üç işlev bulunmaktadır. Bunlar; Yasama, Yürütme ve
Yargı’dır. Yasama faaliyeti, topluluğun uyum içinde bir arada yaşaması için oluşturulan ve
herkesin uyması gereken kuralları belirleme, Yürütme bu kuralların uygulanmasını sağlama,
Yargı ise belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını denetleme ve uyulmaması halinde
cezalandırma faaliyetidir. Bu işlevler tüm siyasi örgütlenmelerde görmüş olduğumuz
işlevlerdir; bu anlamda işlevler değişmemektedir. Ancak, bu işlevleri yerine getiren kurumlar,
kurumların örgütlenme biçimi ve kurumlar arasındaki ilişkiler ve yetki dağılımı önemli
farklılıklar göstermektedir. Örneğin, kimi toplumlarda bu üç işlev tek bir kişi, bir aile veya bir
kurumun elinde toplanabilirken, kimilerinde her bir işlevi farklı bir kurum yerine
getirebilmektedir. Yine, kimi toplumlarda yasama ve yürütme işlevini yerine getiren kurumlar
arasında ilişki minimum düzeyde iken, kimilerinde ilişki daha sıkıdır ve kurumlar arasında
geçirgenlik vardır. Yukarıda sözünü ettiğimiz modern topluma geçiş süreci ile birlikte, önce
Avrupa coğrafyasında daha sonra ise diğer coğrafyalarda küçük bir seçkinler grubunun elinde
toplanan yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin düzenlenme biçimi de önemli bir değişim
göstermiş, bu işlevler farklı kurumlar tarafından yerine getirilmeye başlanmış ve kurumlar da
denetlenebilir hale gelmiştir.
Bu bölümden itibaren farklı rejim tiplerinde bu kurumların, özellikle yasama ve
yürütme kurumlarının örgütlenme biçimleri ve birbiri ile ilişkileri bakımlarından benzerlik ve
farklılıklarını karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Bu kurumların farklı örgütlenme ve ilişki
biçimleri ortaya farklı siyasal sistem tipleri çıkarmıştır. Bu sistem tipleri, daha önce de
belirttiğimiz gibi, ‘devlet sistemleri’ olarak da adlandırılmaktadır. Bu derste siyasal sistemler
önce demokratik ve demokratik olmayan sistemler olarak ikiye ayrılacak, daha sonra da bu iki
kategoriye giren sistemler özelliklerine göre alt başlıklar altında karşılaştırmalı olarak
incelenecektir. Ancak, bu aşamaya geçmeden önce, dersimizin temel kavramları olan
“karşılaştırma” ve “siyasal sistem” kavramları açıklanacaktır.
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1.1. Sosyal Bilimlerde Karşılaştırma
Sosyal bilimlerde karşılaştırma, konumuz itibariyle siyaset biliminde karşılaştırma, bir
metod olarak Antik Yunan’a kadar geri gider. Ünlü Antik Yunan düşünürü Aristo, bu
anlamda ilk isim olarak zikredilebilir. Aristo, 158 Antik Yunan sitesini iki siyasi soru
çerçevesinde: Siyasal iktidar kimin? ve “Siyasal iktidar kimin yararına kullanılıyor?” soruları
çerçevesinde gözlemleyerek, gözlemlerinin sonucunda edindiği cevaplara göre 6 tip siyasi
düzen tespit ediyor. Bunlardan monarşi, aristokrasi ve Politeia’yı makbul siyasi düzenler
olarak, tiranlık, oligarşi ve demokrasi’yi ise bozulmuş düzenler olarak nitelendiriyor. Burada,
Aristo’nun düzenlere vermiş olduğu isimler ve bu düzenleri nitelendirme biçiminden çok,
Yunan sitelerini gözlemleyerek bu sitelerin belirli özelliklerini tespit edip, oradan bir
soyutlama yaparak bir sınıflandırmaya ulaşmış olmasıdır. Bu soyutlama girişimi, siyaset
biliminde karşılaştırma yapma çabasının ilk örneğidir.

SİYASİ
İKTİDAR
KULLANILIYOR?

NASIL

Bir
kişinin
Azınlığın
Herkesin

SİYASİ İKTİDAR KİMİN?

Herkesin yararına

İktidar
sahiplerinin
yararına

MONARŞİ

TİRANLIK

(Krallık)

(Şahıs diktası)

ARİSTOKRASİ

OLİGARŞİ

(Seçkinler düzeni)

(Zenginler diktası)

POLİTEİA

DEMOKRASİ

(Çoğulcu cumhuriyet)

(Çoğunluk diktası)

Tablo 1: Aristo’nun Siyasal Düzenler Sınıflandırması1
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15. Yüzyılın önemli tarihçi ve siyaset kuramcılarından Machiavelli, bu konuda
zikredilebilecek ikinci isimdir. Floransalı düşünür ve İtalyan Rönesans hareketinin önemli
isimlerinden Machiavelli de, Aristo’nun başlattığı çizgiyi biraz daha değişik bir biçimde
devam ettiriyor. Siyasi düzenlerin doğasına bireylerin eylemlerini de dahil ederek meseleyi
ele alıyor ve daha realist bir yaklaşımla birincisi “zamanın belirlediği koşullar” (la fortuna),
ikincisi ise “bireysel irade gücü” (la virtù) olmak üzere iki değişken üzerinden siyasi
sistemleri “Krallık” ve “Cumhuriyet” olmak üzere ikiye ayırıyor. Krallık ise kendi içinde
“Despot” ve “Aristokrat” olmak üzere ikiye, yine Cumhuriyet de kendi içinde “Seçkinler
Cumhuriyeti” ve “Halk Cumhuriyeti” olmak üzere ikiye ayrılıyor.
18. Yüzyılın ünlü Fransız düşünürü Montesquieu ise, bir adım daha ileri giderek başka
bir soru soruyor: kurucuların iradeleri ve dönemin belirlediği koşulların dışında toplumsal
yapıların özelliklerinin siyasi düzenlerin tipi üzerinde nasıl bir etkisi olduğu. Montesquieu
siyasi düzenin gerisine giderek toplumun derinliklerine iniyor. Yani, sadece siyasi sorular
değil aynı zamanda sosyolojik sorular da sorarak yola çıkıyor. “Bu yaklaşım, haliyle, siyasi
düzenin aynı zamanda belli bir topluma denk düşmesi anlamına geliyor. Siyasi düzen,
Aristo’da olduğu gibi, içinde bulunduğu toplumdan soyutlanmış olarak değil, özellikle o
toplumla birlikte ele alınıyor.” 2 Birincisi siyasal düzenin “doğası” ikincisi ise siyasi düzenin
“ilkesi” olmak üzere iki temel ölçü kullanan Mostesquieu, siyasi düzenin doğasını üçe
ayırıyor: Herkesin sınırlı iktidarı, tek kişinin sınırlı iktidarı ve tek kişinin sınırsız iktidarı.
Siyasi düzenin ilkesini de üçe ayırıyor: fazilet, şeref ve korku. Bu iki temel ölçünün yanı sıra
ülkenin büyüklüğünü ve iklimini de dikkate alan düşünür, sonunda üç temel rejim tipini
soyutlama düzeyinde ortaya koyuyor: Cumhuriyet, Monarşi ve Despotluk.

2

Cemil Oktay, a.g.e. s.82
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Siyasi Düzenin Doğası
sınırlı Tek kişinin sınırlı Tek kişinin sınırsız
iktidarı
iktidarı

(Eşitlikçi özgürlükçü düzen)

Şeref

MONARŞİ
(Eşitsiz özgürlükçü/çoğulcu
düzen)

(Eşitlikçi istibdat düzeni)

Küçük boy ülke

Orta boy ülke

Sert
iklim

Korku

DESPOTLUK

Geniş ülke

Siyasi Düzenin Fiziki Çevresi
Tablo 2: Mostesquieu’nun Siyasi Düzen Sınıflandırması3
1930’lu yıllarda ABD toplumunu gözlemlerinin sonucunu Amerika’da Demokrasi
başlıklı kitabında toplayan Tocqueville de benzer bir yöntem kullanmaktadır. Tocqueville
kitabında sadece ABD’deki gözlemlerinden bahsetmez, bu gözlemlerden yola çıkarak diğer
toplumları da anlamamızı ve birbirleri ile karşılaştırmamızı sağlayacak bir harita
oluşturmuştur. Orada demokratik toplumun bir tür resmini çekmeye çalışmıştır. 4“Demokrasi
nedir, ne değildir?” sorusunun cevabını vermeye çalışmış, oluşturduğu ideal tip demokrasi ile
toplumları demokratiklik bakımından karşılaştırma imkânını sunmuştur.
Anlaşıldığı üzere, siyaset biliminde karşılaştırma, zaman zaman önemi azalsa da
sosyal bilim tarihi boyunca önemli bir bilimsel metod olarak varlığını korumuştur, “…fakat
ekonominin, teknolojinin, ulaşımın ve iletişimin dünyanın tüm alınlarını derin bir karşılıklı
bağımlılık haline getirdiği yirminci yüzyılın sonunda özel bir önem kazanmıştır.”5
Toplumların coğrafi ufku genişledikçe farklı toplumlarda süre giden siyasi olgular daha fazla
ilgi çekmeye başlamış ve siyaset biliminin geleneksel bakış açısını genişletmiştir. Geleneksel
bakış açısı daha çok Avrupa toplumlarında ve ABD’deki siyasi gelişmeler ile sınırlı iken ve
karşılaştırmalı siyasetin konusu daha çok devlet, hükümet, yasama süreci ve kurallar iken,
hem dünyanın diğer bölgeleri de çalışma alanına dâhil edilmiş hem de çalışılan konulara
siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, oy verme davranışı, siyasal toplumsallaşma gibi yeni
3

Cemil Oktay, a.g.e., s.88.
Cemil Oktay, a.g.e., s. 103.
5
Ruth Lane, Karşılaştırmalı Siyaset Sanatı, (Çev.: Zeynel Abidin Kılınç), Küre Yayınları, 2011, s.14.
4
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İklimin Özellikleri

CUMHURİYET

Ilıman iklim

Fazilet

Siyasi Düzenin İlkesi

(toplumsal yapıya ilişkin özellikler)

Herkesin
iktidarı

konular eklenmiştir. İncelenen coğrafi alanın ve konuların genişlemesi ve aynı zamanda
mevcut kuramların bunları açıklamakta yetersiz kalması, karşılaştırmalı bir bakış açısı
geliştirmeyi zorunlu kılmıştır.
Karşılaştırmalı siyaset, her şeyden önce bir disiplin ve metoddur. Oldukça karmaşık
olan siyasal hayatı anlamaya ve açıklamaya çalışan ve bunu yapabilmek için de çeşitli
modeller ve kavramlar üreten bir çalışma alanıdır. Böyle bir çalışma için çeşitli toplumların
politik yapıları ve süreçleri hakkında pratik gerçeklikler kavranarak soyutlama düzeyinde
teorik bir düşünme biçimi gerekmektedir. Dolayısıyla karşılaştırmalı siyaset pratik ile teorinin
bir sentezi olarak düşünülebilir. “… ‘karşılaştırmalı’ kavramı, belirli tipte bir analiz demektir.
… Bu anlamda karşılaştırmalı yaklaşımın üç önemli özelliğinden bahsetmek gerekir.
Öncelikle, çok sayıda örnek olayın analiz edilmesi ve karşılaştırılması sürecini içermektedir.
İkinci olarak, karşılaştırmalı yaklaşım ya karşılaştırılan toplumların tüm siyasal sistemini
bütün olarak karşılaştırmayı ya da siyasal süreçlerinin belirli özelliklerini karşılaştırmayı
hedefler.6 Örneğin, ABD, Türkiye, Kanada ve Fransa üzerinde çalışan bir siyaset bilimci ya
bu siyasal sistemleri bütüncül bir yaklaşımla her yönüyle, ya da örneğin yasama süreci,
siyasal partiler ve seçimler bakımlarından analiz eder ve karşılaştırır. Bu karşılaştırmayı
yapabilmesi için karşılaştırmayı mümkün kılan araçlara sahip olması gerekir. Bu araçlar ile
kastedilen belirli bir kavramsal ve teorik bakış açısı veya modeldir. Üçüncü olarak,
‘entelektüel yaklaşım olarak karşılaştırma’ ile ‘bir araştırma süreci olarak karşılaştırma’
arasında ayırım yapmak gerekir.7 ‘Entelektüel yaklaşım olarak karşılaştırma’ bir siyasi
olgunun karşılaştırmalı bir bakış açısı ile ele alınmasıdır. Örneğin, Türkiye’de yasama
sürecini, (1) hangi tip parlamento olduğu ( tek kamaralı mı, iki kamaralı mı?), (2) yürütme ile
ilişkilerinin yasal olarak nasıl düzenlendiği, (3) çıkarların nasıl temsil edildiği ve benzeri
bakımlardan incelemek demek entelektüel olarak karşılaştırmalı metodu kullanmak demektir,
dolayısıyla ‘entelektüel yaklaşım olarak karşılaştırma’ kategorisine girer. Buna karşın ‘bir
araştırma süreci olarak karşılaştırma’ birden fazla siyasal birimi, örneğin İran, Belçika ve
Brezilya parlamentolarını veya siyasal parti sistemlerini analiz ederek karşılaştırmaktır.
Burada bir başka soru ortaya çıkmaktadır: Yukarıda örnekleri verilen araştırmalarda
araştırmacının kullandığı araçlar nasıl elde edilmiştir? Diğer bir ifade ile araştırmacı
Türkiye’de parlamentonun hangi tip parlamento olduğunu anlamaya çalışırken elindeki
tipleştirme modeli nereden gelmiştir? Karşılaştırmalı çalışmaların bir başka boyutu da,
çalışmalar sırasında elde edilen bulguları kullanarak karşılaştırma yapmayı mümkün kılan
tipoloji üretme, sınıflandırma, kavramsal çerçeve oluşturma da bir başka entelektüel
faaliyettir.
Birden fazla siyasal birimi karşılaştırmak neden önemlidir? Karşılaştırma bize ne
kazandırır? Karşılaştırmalı çalışmanın en azından dört temel öneminden bahsedebiliriz: İlk
olarak, karşılaştırma yapmak sınıflandırma, sıralama, tipoloji üretmeyi mümkün
kılmaktadır. En azından farklı siyasal birimler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit
etmek bile, basit bir sınıflandırma yapmanın ilk adımıdır. İkinci olarak, karşılaştırma yapmak

6
7

Howard A. Scarrow, Comparative Political Analysis: An Introduction, Harper and Row Publ., 1969, s.4-6.
Howard A. Scarrow, a.g.e., s.7.
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genel olarak dünyada siyasetin en temel ortak özelliklerini tespit etmemizi sağlar. Örneğin,
sınıfsal veya grupsal çıkarların siyasal karar alma süreci üzerindeki etkisi genel bir politik
özellik olarak tüm siyasal birimlerde görülmektedir. Bu etkileme sürecinin nasıl işlediği
toplumdan topluma değişebilir. Bu değişimi anlayabilmek için önce genel özellikleri
bilmemiz gerekmektedir. Üçüncü olarak, siyasal birimlerin özelliklerinin benzerliklerini tespit
etmemizi sağlar. Bu, bize hangi tarihsel, toplumsal, iktisadi ve benzeri özellikler bir araya
geldiğinde ne tip siyasal özelliklerin ortaya çıkacağına ilişkin tahminlerde bulunmamızı
kolaylaştırır. Örneğin, “bir rejim olarak demokrasi ne tür toplumsal ve iktisadi özelliklere
sahip toplumlarda mümkündür?” sorusuna cevap bulmanın ve bu çerçevede bir sınıflandırma
yaparak ülkeleri karşılaştırmanın önemli bir yolu karşılaştırma yapmaktır. Dördüncü olarak,
karşılaştırma yapmak bize “açıklama” yapma imkânı vermektedir. İki veya daha fazla siyasal
birimin karşılaştırılması sonucunda farklılıklar tespit edilirse, araştırmacının bu farklılığı
açıklaması gerekir.8 Diğer bir ifade ile bu farklılığın bu ülkeler arasındaki hangi toplumsal,
iktisadi, tarihsel, coğrafi ve benzeri farklılıklardan kaynaklandığını tespit etmesi gerekir.
İngiltere ve Fransa örneklerini ele alırsak, her ikisinin de demokrasi ile yönetildiğini ancak
İngiltere’nin ‘parlamenter’ bir yapıyı benimserken Fransa’da yarı-başkanlık sisteminin
yürürlükte olduğunu bilmekteyiz. Bu kurumsal farklılığın nereden kaynaklandığını
açıklamamız gerekmektedir. Burada, bu iki ülkede demokrasinin kurulma sürecini tarihsel
olarak ele almamız, bu siyasal birimlerin toplumsal sınıflarının yapısını ve sınıflar arası
ilişkilerini, üretim yapılarını, sanayileşme süreçlerini, kültürel kalıplarını, girdikleri savaşları,
deneyimledikleri politik ayaklanmaları vb karşılaştırmalı olarak analiz etmemiz
gerekmektedir. Ancak bu yöntemlerle bu farklılığı açıklayabiliriz.

1.2.

Siyasal Sistem

Biz de bu dersimizde esas itibariyle siyasi düzenleri karşılaştırmalı olarak ele alacağız.
Ancak bunu siyasi birimleri birer siyasal sistem olarak kurgulayarak ve bu kurgu üzerinden
karşılaştırarak yapacağız. Bu nedenle öncelikle siyasal sistem ile ne kastettiğimizi
açıklamamız gerekmekte. Siyasal sistem öncelikle bir kurgulamadır. Bir siyasal toplulukta
cereyan eden olguları ve bu olguların içinde cereyan ettiği kurumları, karşılıklı ilişki ve
etkileşimleri açıklamak için oluşturulan bir kurgulamadır. Elbette bu kurgulama bir hayal
ürünü değildir; toplulukların siyasi süreçleri gözlemlenerek bu gözlemlerden elde edilen
bulguların yardımı ile oluşturulmuş bir kurgulamadır.
Her siyasal sistem öncelikle bir çevre içinde vücut bulur. Bu çevre temel olarak iki
tanedir: Biri toplumsal çevre, diğeri ise uluslararası çevre. Her bir çevre de kendi içinde alt
sistemlere ayrılır; toplumsal çevre ekolojik, biyolojik, kültürel, demografik vb alt sistemlere
ayrılırken, uluslararası çevre de siyasi, ekolojik, sosyal vb alt sistemlere ayrılır. Dolayısıyla,
siyasal sistem bir boşlukta oluşmaz; içine yerleştiği ve etkileşim içinde bulunduğu çevreler ve
sistemler bulunmaktadır.

8

Howard A. Scarrow, a.g.e., s.7-8.
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Bir siyasal sistem kendi içinde çok sayıda parçadan oluşmaktadır. Her bir parçanın bir
takım işlevleri ve birbirleri ile karşılıklı etkileşimi bulunmaktadır. Bu parçalardan en
önemlileri toplumun uyması gereken kuralların belirlendiği yasama kurumları, bu kuralları
uygulamak üzere oluşturulan yürütme kurumları ve kurallara uyumun denetlenmesi ve
uymayanların cezalandırılması işlevini gören yargı kurumları bulunmaktadır. Bu üç temel
kurumun yanı sıra bu kurumlarla belirli ölçülerde ilişki içinde olan siyasal partiler, baskı
grupları, çıkar grupları, iktisadi örgütlenmeler, etnik ve dinsel grupların örgütlenmeleri ve
benzeri çok sayıda sosyal, kültürel, ekolojik, demografik unsur bulunmaktadır. Siyaset, kimi
merkezde kimi ise çevrede konumlanmış olan bu gruplar ve kişiler arasındaki ilişkileri içeren
bir süreçtir. Bu süreç, aslında bazen çatışmayı bazen de pazarlık ve uzlaşmayı içeren bir
süreçtir. Bu süreç nasıl işlemektedir? Diğer bir ifade ile siyasal sistemin işleyiş sürecini nasıl
kurgulayabiliriz?
Siyasal sistem soyutlamasına ilişkin birden fazla yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan
en önemlileri şunlardır:
1.

Klasik Kurumsalcı yaklaşım

2.

Yeni Kurumsalcı Yaklaşım

3.

Davranışçı Yaklaşım

Şimdi bu yaklaşımların temel özelliklerine kısaca değinelim. Klasik Kurumsalcı
Yaklaşım, “siyasetin işleyişinde devleti ve onun kurumsal yapılarını öne çıkartan ve siyaset
sürecinde devlet otoritesi tarafından konulmuş kuralların belirleyici olduğunu savunan bir
yaklaşımdır.” 9 Siyasal sistemin işleyişinde çevrenin öneminin az olduğunu, buna karşın
çevreyi belirleyenin devlet ve kurumları olduğunu varsayar. Bu yaklaşım, niteliği itibariyle
asıl araştırılması gereken alanlar olarak anayasalar, yasalar ve bunlara göre yetki dağılımını
görür. Ancak, özellikle 1940’lı yıllardan itibaren Davranışçı Yaklaşımın eleştirileri ve daha
sonra da Avrupa Birliği’nin güçlenmesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu ortaya
çıkan yeni devletlerdeki gelişmeler bu yaklaşımın zayıflamasına neden olmuş ve giderek Yeni
Kurumsalcı Yaklaşım daha yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.
Yeni Kurumsalcı Yaklaşımda tarihsel geçmiş önemlidir; çünkü var olan kurumların
sürekliliği ve zaman içinde yavaş değişimine inanılmaktadır, hatta devrim gibi radikal
dönüşümlerde bile bu kurumların işlevlerini değiştirerek varlıklarını koruduğu
düşünülmektedir. İngiltere Parlamentosu, Fransa Parlamentosu bunun tipik örnekleridir. Yine
İngiltere’de önce parlamentoda hizipler olarak ortaya çıkan Tory ve Whig gruplaşmalarının
zaman içinde bugünkü İşçi Partisi ve Muhafazakâr Parti’ye dönüşmesi de buna örnek
verilebilir. Bunun yanı sıra, bu tip kurumlar başka toplumları da etkilemekte ve zamanla
oralarda da benzer kurumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Örneğin, yukarıda sözü
edilen ülkelerdeki anayasacılık hareketi zaman içinde Osmanlı İmparatorluğu’nun aydınlarını

Haluk Alkan, Karşılaştırmalı Siyaset: Başkanlık ve Parlamenter Sistemler Işığında Yarı Başkanlık
Modelleri, Açılım Kitap, 2013, s. 15.
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da etkilemiş ve 1876 yılında Anayasa ilan edilerek (I. Meşrutiyet) İmparatorluk meşruti
monarşik bir yapıya dönüşmesine ön ayak olmuştur. Bütün bunlar kurumların zaman içinde
elde edilen deneyim ve birikimlerin bir ürünü olduğunu ve kurumların birçoğunun çevresel
faktörlerin değişimine ayak uydurarak varlıklarını sürdürdüklerini göstermektedir. Yeni
Kurumsalcı Yaklaşım, Klasik Kurumsalcı Yaklaşım gibi kurumlar ile toplumsal çevre
arasındaki ilişkiyi tek yönlü olarak görme eğilimindedirler; yani kurumlar ve bunların üretmiş
olduğu kurallar toplumu yönlendirir, toplumsal aktörler bu kurallara uyum göstererek hareket
eder. Bu kurallara uyum göstermeyen aktörler kurumlar tarafından cezalandırırlar. Klasik
Kurumsalcı Yaklaşımdan ikinci farklılığı, Yeni Kurumsalcı Yaklaşımın sosyolojik boyutu da
dikkate almasıdır. Bu yaklaşıma göre siyasi kurumlar toplumda rekabet eden grupların ve
çıkarların çatıştığı ve dengelendiği bir arena değildir; tersine kurumlar belirledikleri kuralları,
standartları ve prosedürleri diğer aktörlere empoze eder, toplumsal kimlikleri şekillendirir,
bazı grupları güçlendirirken bazılarını zayıflatabilir. Bu nedenle siyasal sürecin
açıklanmasında siyasal kurumlar asıl dikkate alınması gereken unsurlardır. Elbette, karar alıcı
konumunda olan tek bir kurum yoktur; kararlar birden fazla kurumun etkileşimi sonucunda
şekillenmektedir. Ancak, her bir kurumun diğerlerinden farklı kimliği, yönelimi, tercihleri ve
kimliği vardır, bu nedenle siyasal karar alma sürecinde bu kurumlar arasında rekabet söz
konusudur. 10 Sonuç olarak Yeni Kurumsalcı Yaklaşım, siyasal sistemi devlet ve kurumları
temel alarak çözümlemekte; bu kurumların asıl kural ve norm belirleyici olduğunu
varsaymakta; toplumun kimlik, kültür, davranış kalıbı, amaç ve meşruiyet kalıplarını
düzenlediğine inanmakta; ve nihayet dünya üzerindeki tüm sistemleri açıklayabileceğimiz tek
bir model olamayacağını, her bir sistemin açıklanabilmesi için siyasi kurumlarının tarihsel
gelişimine bakılması gerektiğini öne sürmektedir.
1940’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlayan Davranışçı Yaklaşım ise, “… temel
olarak hükümet olgusunu gözlemlenebilir insan davranışları ışığında açıklanabileceğini ileri
sürmektedir.”11 Klasik ve Kurumsalcı yaklaşımlardan farklı olarak, devleti birbiri ile rekabet
eden grupların mücadele alanı olarak görmektedir. Bu grupları kendi çıkarlarının bilincinde
olan örgütlenmeler olarak gören bu yaklaşım, kamu politikalarının bu gruplar arasındaki
rekabetin bir ürünü olduğunu düşünmektedir. Hatta bazı davranışçılar, sadece çıkar ve baskı
gruplarının değil aynı zamanda kamu kurumlarının da kendi kimlikleri ve çıkarları olan
gruplar olarak diğer gruplardan ayrı tutulamayacağını, dolayısıyla bunların da çıkar grupları
gibi düşünülmesi gerektiğini düşünmektedir. Davranışçı Yaklaşım’ın karşılaştırmalı siyaset
için kapsamlı bir siyasal sistem modeli oluşturan en önemli ismi David Easton’dır. David
Easton’a göre siyasal sistem, toplumun bir alt sistemidir, diğer bir ifadeyle toplumsal çevrenin
içinde yer alan birçok alt sistemden biridir, ancak elbette karar alma ve yürütme erkini elinde
tutması nedeniyle en güçlüsüdür. Bununla birlikte, siyasal sistem sadece kendi eğilimleri,
tercihleri doğrultusunda karar almaz; bir yandan içinde yerleşmiş olduğu sosyal çevreden
diğer yandan da uluslararası çevreden gelen talepler ve baskılar sistemin karar alma sürecini
yakından etkiler. Ama ilişki sadece tek yönlü değildir. Sistemin aldığı kararlar da hem sosyal

10
11

Haluk Alkan, a.g.e., s. 16-17.
Haluk Alkan, a.g.e., s. 19.
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hem de uluslararası çevre üzerinde etkilerde bulunur. Bu etki bazen çevreyi dönüştürür bazen
de çevrenin yeni talepler, şikâyetler üretmesine neden olabilir.
Siyasal sistem, yukarıda da değinildiği gibi toplumsal çevredeki birçok sistemden
birisidir. Sistem adeta bir çekirdek gibidir, içinde karar alma ve uygulama süreçlerini yerine
getiren çok sayıda kurum bulunmaktadır. Sistem, bir yandan çevreden gelen talepler ve
elindeki kaynaklara göre, diğer yandan geleceğe yönelik hedefleri dikkate alarak bir takım
kararlar alır ve bu kararları uygulamak üzere bir takım eylemlerde bulunur. Diğer bir ifadeyle,
siyasal sistem kural oluşturma, bunları uygulama ve yargılama faaliyetlerini yerine getiren bir
dizi kurum, kural, prosedür ve personelden oluşmaktadır. Toplumsal ve uluslararası çevreden
gelen talep, destek ve kaynaklar “girdiler” (inputs) olarak, sistemin üretmiş olduğu karar ve
eylemler ise “çıktılar” (outputs) olarak adlandırılmaktadır. Çevreden gelen girdiler sistem
tarafından nasıl değerlendirilip çıktılara dönüşüyor ise, sistemden çevreye yönelik olarak
üretilen çıktılar yani kararlar ve eylemler de çevrede bir takım memnuniyet veya
memnuniyetsizlikler oluşturmakta bazen de yeni taleplere neden olabilmektedir. Yeni girdiler
yeni çıktıları, yeni çıktılar ise yeni talepleri doğurarak süreç kendini sürekli yenilemektedir.
Bu nedenle, çevre ile siyasal sistem arasında sürekli bir “geri besleme” (feedback) döngüsü
bulunmaktadır. Ancak bu döngü kısır bir döngü değildir, sürekli olarak değişen ve yeni
almaşıklar ortaya çıkaran bir döngüdür bu nedenle de dinamiktir. 12 Davranışçı yaklaşıma
göre, önceki iki yaklaşımdan farklı olarak siyasal sistemin kurumları ile toplumsal çevre
arasındaki ilişki tek taraflı değil karşılıklıdır. “Farklı siyasal sistemler benzer kurumlara sahip
olabilmekte iken, benzer toplumlar farklı kurumsal yapılar altında farklı siyasal süreçler
geliştirebilmektedirler.”13 Kurumlar yüzlerce yıl içinde oluşan geleneklerin bir ürünü olarak
süreklilik göstermektedirler, ancak diğer yandan da toplumsal yapıda ve uluslar arası çevrede
meydana gelen değişimler var olan kurumları değiştirebilmekte, bu kurumların meşruiyetini
ortadan kaldırabilmekte, hatta yeni kurumlar oluşturabilmektedirler.

David Easton’ın Siyasal Sistem Modeli’ne ilişkin detaylı bilgi için Türkçe kaynak olarak bkz. Şirin Tekeli,
David Easton’un Siyaset Teorisine Katkısı Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yayınları, 1976.
12

13

Haluk Alkan, a.g.e., s. 23.
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Uluslararası Çevre

Toplumsal Çevre

Siyasal Sistem
Girdiler:
Talepler
Destek
Kaynaklar

Çıktılar:
Kararlar
ve
eylemler

(karar alıcı otoriteler)

Toplumsal Çevre
Uluslararası Çevre

Geri besleme döngüsü

Şekil 1: David Easton’ın Siyasal Sistem Akış Modeli
Bir siyasal sistem iki boyutta incelenebilir. Bunlardan birisi kurumsal boyut, ikincisi
ise sistemsel boyuttur. “Kurumsal boyut, bir ülkedeki siyasal rejim özelliklerini belirler.”14
Kurumsal boyut, bir siyasal sistemi bir yandan kurumlar dizisi olarak diğer yandan da bu
kurumların işleyişine ilişkin kararlar, kurallar, prosedürler olarak ele alır. Kurumlar
bağlayıcı kararların alındığı temel siyasal birimlerdir; örneğin yasama, yürütme ve yargı
kurumları bu kategoriye girmektedir. Kararlar, kurallar ve prosedürler ise anayasalar, yasalar,
seçim sistemi, siyasal partiler yasası gibi hem kurumların işleyişine ilişkin hem de toplum
üyelerinin uymakla yükümlü olduğu yazılı metinlerdir, hatta bazen de yazılı olmayan ancak
gelenek olarak varlığı kabul edilen ve işleyen normlardır. Sistemsel boyut ise, incelenen
siyasal sistemin kendine has özellikleri ile ilişkilidir. Örneğin, Türkiye’de anayasal sisteme
ilişkin veya siyasal parti sistemine ilişkin bir inceleme, bu kurumların işleyişini kolaylaştıran
ya da zorlaştıran faktörleri ele alma böyle bir boyutu gösterir.

14

Haluk Alkan, a.g.e., s. 11.
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Biz, bu dersimizde, siyasal sistemleri karşılaştırmalı olarak incelerken kurumsal boyut
belirgin bir şekilde ön planda olacaktır. Diğer bir ifadeyle, siyasal sistemleri kurumsal olarak
sınıflandırarak karşılaştırma yapacağız. Elbette, karşılaştırdığımız ülkelerin kendine has
sistemsel özellikleri de sürekli göz önünde tutulacaktır. Örneğin, Başkanlık Sistemini ve bu
sistemin örneklerini ele alırken, bu sistemi benimseyen ülkelerin tarihsel geçmişi, toplumsal
ve iktisadi koşullarının dikkate alınmaması mümkün değildir. Tüm bunlar konuya dahil
edilmekle birlikte, asıl hedef burada Başkanlık Sisteminin veya ele alacağımız diğer
sistemlerin temel karakteristiklerini betimlemek ve karşılaştırmaktır.
Bu bölümün Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi, farklı rejim tiplerinde özellikle
yasama ve yürütme kurumlarının örgütlenme biçimleri ve birbirleri ile ilişkileri bakımından
benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Bu kurumların farklı örgütlenme
ve ilişki biçimleri ortaya farklı siyasal sistem tipleri çıkarmıştır. Bu sistem tipleri ‘devlet
sistemleri’ olarak da adlandırılmaktadır, ancak bu dersimizde daha yaygın olan kullanımı esas
alarak siyasal sistem kavramını tercih edeceğiz. Önümüzdeki bölümden itibaren siyasal
sistemler önce demokratik ve demokratik olmayan sistemler olarak ikiye ayrılacak, daha
sonra bu iki kategoride yer alan sistemler özelliklerine göre sınıflandırılacak ve karşılaştırmalı
olarak örnekler üzerinden incelenecektir.
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Uygulamalar
1. Karşılaştırmalı yöntem ile yapılmış bir araştırma bulunuz ve inceleyiniz. Bu
araştırmada nasıl bir metod izlenmiştir?
2. İçinde yaşadığımız toplumda veya uluslararası alanda ulusal siyasal sisteme
benzeyen başka sistemler gözlemliyor musunuz? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kısaca siyasal sürecin temel özellikleri verildikten sonra, iki temel kavram
detaylı bir biçimde tanımlanmış, açıklanmış ve zaman içinde anlamlarındaki değişim ele
alınmıştır. Bu kavramlar, ‘karşılaştırma’ ve ‘siyasal sistem’ kavramlarıdır. Ayrıca, dersimizde
nasıl bir karşılaştırma metodu izleyeceğimiz ve siyasal sistemleri hangi boyutta ele alacağımız
da açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir siyasal sistemin çevresini oluşturmaz?
a) Uluslararası çevre
b) Ekolojik çevre
c) Sosyal Çevre
d) Siyasal Çevre
e) İktisadi Çevre
2) Bir siyasal sisteme çevreden talep, destek ve kaynaklar olarak gelen unsurlara ne
denir?
a) Girdiler
b) Geri besleme
c) Siyasal otoriteler
d) Çıktılar
e) Devlet
3) Aşağıdakilerden hangisi modern öncesi toplumların özelliklerinden değildir?
a) Tarımda çalışan nüfus geniştir
b) Burjuva sınıfı dardır
c) Meşruiyetin kaynağı kitlesel katılımdır
d) Siyasal otoriteler dini meşruiyete sahiptir
e) Geçimlik üretim vardır
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4) Siyaset biliminde gözlem yöntemini kullanarak ilk siyasi sistem sınıflandırması
yapan isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aristo
b) Machiavelli
c) A. Comte
d) Tocqueville
e) Montesquieu
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Siyasal sistemlerde “geri besleme döngüsü” kendini tekrar eden kısır bir
döngüdür.
b) “Geri besleme döngüsü” siyasal sisteme giren girdilerin çıktılara dönüştükten
sonra çevrede bulmuş olduğu yankı ile tekrar sisteme yeni girdiler olarak dönmesi sürecidir.
c) “Geri besleme döngüsü” sürekli olarak değişen ve yeni almaşıklar ortaya çıkaran
bir döngüdür.
d) “Geri besleme döngüsü” dinamik bir döngüdür.
e) “Geri besleme döngüsü” sistem ile çevre arasındaki ilişkinin göstergesidir.
6) Siyasal sistemin işleyişinde çevrenin öneminin az olduğunu, buna karşın çevreyi
belirleyenin devlet ve kurumları olduğunu varsayan yaklaşım hangisidir?
a) Davranışçı Yaklaşım
b) Marksist Yaklaşım
c) Yeni Kurumsalcı Yaklaşım
d) Liberal Yaklaşım
e) Kurumsalcı Yaklaşım7
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7) “Davranışçı yaklaşım ……. ileri sürmektedir.” Boşluğa aşağıdaki ifadelerden
hangisi gelmelidir?
a) Bir siyasal sistemi anlamanın tek yolunun sistemi oluşturan kurumların tarihine
bakmak olduğunu
b) Hükümet olgusunun gözlemlenebilir insan davranışları ışığında açıklanabileceğini
c) Siyasal sistem ile toplum arasındaki ilişkinin tek yönlü olduğunu
d) Devletin kurumlarının topluma kimlik verme, hedef belirleme, davranış kalıplarını
şekillendirme gibi işlevlerinin olduğunu
e) Dünya üzerindeki tüm siyasal sistemleri açıklayabilecek bir model olamayacağını
8) Yönetilenlerin yönetilmeye rıza göstermesine ne denmektedir?
a) Siyasi otorite
b) Siyasi tahakküm
c) Siyasi meşruiyet
d) Otoriterlik
e) Geleneksellik
9) Rejim biçimi, gelişme düzeyi ve büyüklüğü ne olursa olsun tüm siyasal
örgütlenmelerde görebileceğimiz üç temel işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yasama, Belediyeler, Yargıtay
b) Yürütme, Sayıştay, Yargı
c) Yargı, Siyasi Partiler, Yasama
d) Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Yasama
e) Yasama, Yürütme, Yargı
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10) Siyasi düzenlerin sınıflandırılmasında Montesquieu’yu Aristo’dan ayıran en
önemli özelliği nedir?
a) Aristo’nun öğrencisi olması
b) Sadece siyasi sorular sorması
c) Sadece sosyolojik sorular sorması
d) İlk defa siyasi soruların yanı sıra sosyolojik sorular da sorması
e) Machiavelli ile aynı yöntemi kullanması

Cevaplar
1)d, 2)a , 3)c, 4)a, 5)a, 6)e, 7)b, 8)c, 9)e, 10)d
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2. SİYASİ YÖNETİM BİÇİMLERİ – I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ve bir sonraki bölümde Siyasi Yönetim Biçimlerini ele alacağız. Siyasi
yönetimler birden fazla ölçüte göre sınıflandırılabilir. Bu bölümde, dört temel ölçüte göre yani
rejim biçimlerine göre, devlet biçimlerine göre, devlet yapılanmalarına göre ve nihayet
hükümetlerin örgütlenme biçimlerine göre siyasi yönetimleri sınıflandıracağız. Bu bölümde,
rejim biçimlerine göre siyasi yönetimleri sınıflandıracağız. Bu bölümün devamı niteliğinde
olan bir sonraki bölümde ise diğer üç ölçüt ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Siyasi rejim ne demektir?

2.

Monarşi ile Cumhuriyet arasında ne fark vardır?

3. Bir devletin “üniter” ya da “federal” olması siyasi sistemin örgütlenmesinde ne
gibi farklar yaratır?
4.

Hükümet örgütlenmeleri kaç biçimde olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Siyasi rejim kavramı

Kaç türlü siyasi rejim
vardır?

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Siyasi rejim kavramını
kavramak, siyasal sistem
kavramından farkını
anlayabilmek

Kazanım okuyarak ve dünya
üzerindeki mevcut sistemler
karşılaştırılarak geliştirilecektir.

Siyasi rejim tipolojisini
öğrenmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Demokrasi



Totaliter Sistem



Otoriter Sistem
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Giriş
Siyasi yönetimler birden fazla ölçüte göre sınıflandırılabilir. Bu ölçütlerden birisi
rejimlerdir. Siyasi rejim, çok genel olarak, siyasi erkin kim(ler) tarafından ve nasıl
kullanılacağına ilişkin kurallar dizisidir. Bu kuralların önemli bir kısmı anayasa ve yasalarda
belirtilen yazılı kurallardır, bir kısmı ise yazılı olmasa da herkes tarafından zımnen kabul
edilen kurallardır. Bu kurallar çoğu kez toplum tarafından paylaşılan tutum, davranış, değerler
olarak da kendini gösterir. Buna göre rejimleri demokrasi, otoriterizm, totalitarizm, oligarşi,
teokrasi (dini rejim) pretoryenizm (askeri rejim) gibi türlere ayırabiliriz. Siyasi yönetimleri
sınıflandırmada kullanılabilecek bir diğer ölçüt, devlet biçimleridir. Devlet biçimlerine göre
siyasi yönetimleri ayırdığımızda karşımıza iki genel tür ortaya çıkmaktadır: Anayasal Monarşi
ve Cumhuriyet. Devlet yapılanmasına göre bir ayrıma gidersek ise siyasi yönetimleri Üniter
ve Federal olmak üzere ikiye ayırmaktayız. Ve nihayet hükümetlerin örgütlenme
biçimlerini ölçüt aldığımızda karşımıza üç örgütlenme biçimi çıkmaktadır. Bunlar;
parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı-başkanlık sistemi. Bugünkü dersimizde, siyasi
yönetimleri bu ölçütlere göre sınıflandırarak her birini detaylı bir şekilde ele alacağız.
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2.1 Rejimlerine Göre Siyasi Yönetimler
Binlerce yıldır insanlar topluluklar halinde yaşamaktadır ve bu birlikte yaşama siyaset
adını verdiğimiz bir ilişki biçimini doğurmaktadır. Siyasetin varlığından bahsedebilmemiz
için öncelikle bir topluluğun bulunması gerekmektedir. Birden fazla kişinin bir arada
yaşadığı bir topluluğun varlığı, kendi içinde farklılığı da beraberinde getirmektedir. Çünkü
insanlar, cinsiyet, yaş, fiziksel özellikler gibi biyolojik özellikler bakımından birbirinden
farklıdır. Farklılıklar sadece biyolojik özelliklerle sınırlı olmayıp, coğrafi, mesleki, dini, etnik,
gelir, statü, maddi çıkarlar ve benzeri bakımlardan da farklılıklar göstermektedir. Çıkarların
farklılığı beraberinde çatışmayı doğurmaktadır çünkü herkesin çıkarını tatmin edecek kadar
maddi ve manevi kaynak bulunmamaktadır. Kaynaklar ile burada kastedilen sadece maddi
değerler değildir. Maddi değerlerin yanı sıra statü, itibar, temsiliyet gibi kimi zaman dolaylı
olarak maddi sonuç da doğuran ama kimi zaman da hiçbir maddi getiriye veya kayba neden
olmayan manevi kaynaklar da çok önemlidir. Örneğin, bir toplumda dinsel veya etnik
özelliklerinden dolayı siyasal alanda temsil edilmiyor olmak veya toplum tarafından
dışlanıyor olmak bu grup için önemli bir itibar ve statü eksikliğidir ve birçok durumda böyle
bir eksiklik maddi kaynaklardan yararlanmayı da zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, her kişi veya
ortak çıkarlara sahip grup, mevcut kaynaklardan belirli ölçülerde yararlanmak isteyecek ve
bunun için diğerleri ile mücadele edecektir. Kimlerin ne kadar bu kaynaklardan
yararlanacağına ilişkin bir tercihte bulunulması, diğer bir ifadeyle karar alınması
gerekmektedir. Kaynakların dağıtımı her zaman eşit olmayacaktır, bazen bir grubun bazen de
diğerlerinin çıkarlarının tatmini söz konusu olacaktır. Karar alma süreci, bazen çatışmaya
bazen de pazarlık ve sonunda oydaşmaya dayanabilir. Burada kritik alan, bu kararların
alındığı alandır. Bu alan bir mekân değildir, içinde belirli mekânları da barındıran bir süreçtir.
Bu süreç, siyasi partiler ve parlamento gibi çeşitli anayasal ve yasal siyasi kurumları, kuralları
ve prosedürleri içerdiği gibi tek tek bireyleri ve çeşitli çıkar ve baskı gruplarını ve bunların
faaliyetlerini de kapsayabilmektedir. İşte, siyasi rejim ile kastettiğimiz, toplumun yönetimine,
yönetime dair kuralların oluşturulmasına ve kaynakların paylaşımına dair kararların alınma
sürecine kimler ne ölçüde katılmaktadır sorusudur. Kimler, ne ölçüde, ne kadar süre ile
iktidarı (siyasi erki) kullanacaktır, iktidar nasıl el değiştirecektir, iktidar ne gibi sınırlamalara
tabidir ve benzeri sorulara verilen cevaplar bize incelediğimiz topluluğun rejim biçimi
hakkında bilgi verecektir.
Literatürde siyasi rejimlerin sınıflandırılmasına dair çok sayıda örnek bulunmaktadır
ve kısmen birbirinden farklılıklar gösterebilmektedir. Siyasi rejimlerin sınıflandırılmasına
ilişkin klasik tasnifleri daha önceki bölümde görmüştük. Hatırlanacağı üzere, Aristo ile
başlayan sınıflandırma geleneği Machiavelli ile devam etmiş, daha sonra Montesquieu,
Tocqueville gibi isimler de daha gelişmiş ölçütlerle siyasi düzenleri sınıflandırmaya devam
etmiştir. Bu sınıflandırma çabaları sonucunda Monarşi, Aristokrasi, Oligarşi, Tiranlık,
Demokrasi, Teokrasi gibi çok sayıda rejim tipi ortaya çıkmıştır. Ancak, modern dönemlerde
bu sınıflandırmaları pek kullanmıyoruz. Bunun çok sayıda nedeni var, ancak bunlardan iki
tanesi oldukça belirgin. Bunlardan ilki, bazı kavramların binlerce yıl içinde önemli anlam
değişikliklerine uğraması. Örneğin, Aristo’nun sınıflandırmasında yer alan Demokrasi rejimi,
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o dönemin Yunan sitelerinin birey, toplum, devlet, özgürlük anlayışları çerçevesinde
tanımlanan bir demokrasi’dir. Örneğin, Yunan demokrasisi bugün anladığımız anlamda
“devlet”e dayanmamaktadır; Yunan sitelerinde asıl olan “site”dir ve vatandaşlık hakkı ve
görevi de sitede doğmuş olmak, erkek olmak, özgür olmak ile kazanılan bir hak ve görevdir.
Yine, günümüz demokrasilerinin dayanmış olduğu temel unsurlardan olan “eşitlik” Yunan
sitelerinde kölelerin, kadınların, sitede doğmamış olanların sahip olduğu bir özellik değildir.
Bir başka farklılık, “özgür birey”, “özel alan” gibi günümüz dünyasında önem atfedilen
birçok kavram, o dönemde ya değersizdir ya da farklı anlamlara gelmektedir. Bir başka örnek,
“otorite” kavramı üzerinden verilebilir. Modern dünyada otoriter rejimler, “makbul olmayan”
rejimler arasında yer almaktadır, oysa “otorite” kavramın kökenine baktığımızda “meşru
olmak”, “köklü olmak, geçmişe dayanıyor olmak bu nedenle de makbul olmak” anlamına
gelmektedir.15 Klasik sınıflandırmaları günümüzde pek kullanmıyor olmamızın ikinci bir
nedeni, birçok rejim tipinin artık ortadan kalkmış olmasıdır. Zaman zaman günlük kullanımda
tiranlık, oligarşik, otokratik gibi kavramlara başvuruyor olsak da, artık günümüzde ne tarihte
görülen tiranlıklara ne de oligarşilere rastlayabiliyoruz. Elbette, eski Tiranların veya
oligarkların yönetim anlayışına benzer tavırlar, tutumlar benimseyen, halklarını baskı altında
tutan liderlere ve rejim biçimlerine rastlıyoruz ancak artık bunlara Tiranlık veya Oligarşi
demiyoruz, çünkü tarihte görülen Tiranlık rejimlerinin oluştuğu koşullar yani birey, toplum,
meşruiyet anlayışları, toplumsal örgütlenme biçimleri, üretim tarzları artık yok. Çünkü o
günlerden bugüne dünya, özellikle de Batı uygarlığı Hristiyanlık, doğal haklar teorisi, Reform
hareketi, Aydınlanma, Liberalizm, Sanayi Devrimi gibi toplumsal, iktisadi ve politik
deneyimlerden geçmiştir.16 Yöneten-yönetilen ilişkisinde Tiranlık bir tavır, bir yönetme tarzı
olarak varlığını sürdürmüş ama Tarihsel tiranın siyaset yapma koşulları değiştiğinden, farklı
bir biçim almıştır. Bu nedenle, bu siyaset yapma biçimini, modern toplumun özellikleri içinde
Faşizm, Otoriterizm, Pretoryenizm gibi isimlerle yeniden adlandırmaktayız.
Modern dönemler ile bir yönü ile tarihsel süreç içinde daha yakın bir zamana diğer
yönü ile de belirli özelliklere örneğin sanayileşmiş, kentleşmiş, teknolojikleşmiş vb olmaya
işaret etmekteyiz. 17 Modernite olarak adlandırdığımız süreç, esas itibariyle 17. Yüzyıl
Aydınlanma hareketi ile başlamıştır. Kitabımızın Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi,
tarımsal toplumdan kapitalist topluma geçiş sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan sınıfsal
değişim, kentleşme, okur-yazarlık oranında artış, ulaşım ve iletişim teknolojisinde gelişmeler,
bilimsel alanda gelişmeler ve benzeri değişim süreçleri birkaç yüzyıl içinde farklı bir birey
tipi ve toplumsal-siyasal örgütlenme biçimi ortaya çıkarmıştır. Geleneksel ve dinsel değerlerin
yerlerini giderek “akıl”a bıraktığı, aklı ile kendi çıkarının farkında olan rasyonel bireyin
ortaya çıktığı, nüfusun kentlerde yoğunlaştığı, ekonomik değer olarak toprak yerine kapitalin
önem kazandığı, yöneten-yöneten ilişkisinin tek yönlü olmaktan çift yönlü hale geldiği bu
yeni toplum tipine modern toplum tipi demekteyiz. Elbette modern toplumlar tüm geleneksel
toplum özelliklerinden tamamen sıyrılmış değillerdir; geleneksel topluma özgü bazı özellikler
varlığını bazen aynen bazen de değişerek varlığını korumaktadırlar. Burada modern toplum
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ile kastettiğimiz, yukarıda sayılan modern topluma özgü özelliklerin daha yaygın hale
gelmesidir. Toplumsal, iktisadi ve siyasi ilişki biçimlerinin farklı biçimlere büründüğü bu
modern toplumlarda siyasi rejim sınıflandırmaları da bu ilişki biçimlerini ve koşullarını
yansıtacak biçimde yeniden adlandırılmaktadır. Örneğin, modern ulus-devletlere özgü bir
rejim biçimi olan pretoryenizm yani ulusal orduların sivil siyaseti ele geçirdiği veya
yönlendirdiği rejim biçimlerine tarihte rastlamamaktayız. Yine, dolaylı demokrasiler Antik
Yunan demokrasilerinden çok farklı bir demokrasi biçimidir. Modern dönemlerin
toplumlarında görülen rejim biçimlerini çeşitli biçimlerde sınıflandırmak mümkündür. Ancak,
özellikle 20. Yüzyıldan itibaren bu rejimleri üç temel başlık altında toplamaktayız: Bunlar
demokrasi, otoriterizm ve totalitarizmdir. Bunlar da kendi içlerinde farklı alt kategorilere
ayrılmaktadırlar. Örneğin, demokrasi her toplumda birebir aynı özelliklere sahip biçimde
ortaya çıkmamakta, liberal demokrasi, sosyal demokrasi, halk demokrasisi gibi alt başlıklara
ayrılmaktadır. Bununla birlikte, tüm bu demokrasi türleri demokrasinin olmazsa olmaz
koşullarını taşıdığından demokrasi başlığını hak etmektedir. Aynı şekilde, otoriterizm de
otoritenin kim veya kimler tarafından kullanıldığına ve kullanılma biçimine göre farklı
toplumlarda kimi kişisel diktatörlükler olarak, kimi askeri rejimler olarak, kimisi dini
(teokratik) rejimler olarak ortaya çıkmaktadır. Totalitarizm de 20. Yüzyılın ilk yarısında
Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz’de kısa süreli faşist rejimler olarak hem de SSCB’de 40
yıldan uzun bir süre, özellikle de Stalin döneminde komünizm olarak tezahür etmiştir. Bazı
yazarlar, bu üçlü sınıflandırmayı geniş bularak ikili “Demokratik Rejimler” ve “Demokratik
Olmayan Rejimler” olarak ikili bir sınıflandırmayı tercih etmektedirler. Biz, bu dersimizde
anlamayı kolaylaştırmak bakımından bu ikili sınıflandırmayı benimseyeceğiz; yani önce
demokratik rejimlerde siyasi sistemlerin hükümetlerinin nasıl örgütlendiğini ele alacağız,
daha sonra ise incelemeyi demokratik olmayan siyasi sistemlerden örnekler ile yapacağız.
Ancak, yine de ileriki bölümlerde ele alınacak konuları daha iyi anlayabilmek için,
demokratik olmayan rejimler içinde yer alan otoriterizm ve totalitarizmi ayrı ayrı ele alacağız
ve aralarındaki benzerlik ve farklılıkları kavramaya çalışacağız.

2.1.1 Demokrasi
Demokrasi hem bir kavram hem de pratik olarak uygulanmış olan bir yönetim biçimi
olarak oldukça eskidir. Kökeni Antik Yunan sitelerine dayanmaktadır ve “halkın halk
tarafından yönetilmesi” anlamına gelmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Antik Yunan
demokrasileri günümüz demokrasilerinden çok farklı bir toplumsal, iktisadi ve siyasi
örgütlenme biçimi ve anlayışın ürünüdür. 2.500 yıl içinde meydana gelen değişimler
sonucunda hem kavramın anlamı hem de uygulanış biçimi önemli bir değişime uğramıştır.
Şimdi bu değişim sürecinden ve bugünkü anlamına ulaşmasından bahsedeceğiz. Antik Yunan
sitelerinin bir kısmında uygulanan demokrasi, bu demokrasiler çöktükten sonra yüzlerce yıl
bir daha uygulanamamış, demokrasi sadece bir kavram olarak varlığını sürdürmüştür.
Kavramın tekrar gündeme gelmesi, ancak modernleşme sürecinin sonucunda kitle
toplumunun ortaya çıkması ile mümkün olmuştur. Ancak, bir yönetim biçimi olarak tekrar
uygulanmaya başlamadan önce, Kilise hukukunda “temsil” kavramının tebarüz ettiğini
görmekteyiz. 12. Yüzyılda Avrupa’da Kilise, geniş coğrafi alanlarda birliği ve eşitliği
sağlamak için prosedürlerin gelişimine ihtiyaç duymaya başlamış ve bunun üzerine idari
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olarak genişleme ve merkezileşme anlamında önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bunun
sonuçlarından birisi, Gregoryen reform hareketinden sonra, Ortaçağ Kilisesi’nin örgütlü ve
merkezi bir dini toplum yaratmak amacıyla, giderek daha karmaşık hale gelen Kilise
kurumunun yönetimi için pratik metodlar geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Mevcut feodal
hukukun yeni ihtiyaçlara cevap verememesi, Roma hukukunun ve Kilise Hukukunun yeniden
canlanışına neden oldu. Roma hukukunun yeniden yorumlanışı, siyasal otorite kavramının
anlamını da kısmen değiştirdi. Ama asıl önemli olan, kurumun yeniden örgütlenmesi
sürecinde “temsil” mekanizmasının ortaya çıkmasıdır. Yerel kiliselerin merkezde temsil
edilmesi, temsilcilerin cemaatleri adına “konuşması” anlamında temsil mekanizması, 12.
Yüzyıldan itibaren dini hukukta böylece ortaya çıktı ancak henüz dini olmayan sivil siyasi
alanda henüz temsil kavramı bir anlam ifade etmemekteydi. Ancak 13. Yüzyılın sonlarından
itibaren sivil hukukçuların kavrama itibar ettiğini görmekteyiz. Sivil hukukçuların bir
otoritenin topluluğu nasıl temsil ettiği veya onların adına nasıl hareket ettiği problemini
çözmede kilise hukukçularından daha başarılı olmaya başladı. Çünkü gücün halktan
temsilciye nasıl aktarıldığını tanımlamakla işe başladılar. Ancak yine de, modern anlamda
temsil fikri henüz ortaya çıkmamıştı, çünkü sivil yöneticiler hala tüm devlet imajının
temsilcileri olarak algılanmaktaydı, henüz kolektif kişilik kurgusu ortaya çıkmamıştı. Kolektif
yaşamın ortaya çıkması ve bunun temsil aracının belirlenmesinin bir ihtiyaç olarak ortaya
çıkması için birkaç yüzyıl daha beklemek gerekecekti. “Uquino’lu Thomas ve Salisbury’li
John, siyasal yöneticiden temsilci olarak bahsederken, kafalarındaki yönetici, mecazi ve
sembolik anlamda tüm komüniteyi kişisel olarak temsil eden kişiydi. Tabii ki bir birey olarak
değil, fakat iktidarı elinde bulunduran kişi olarak yönetici, tüm toplumun kendisi idi.”18 Sonuç
olarak, “temsil” kavramı ilk önce Kilise hukukçuları tarafından geliştirildi ancak daha sonra
kavrama teorik çerçevesini sivil hukukçular tarafından kazandırıldı ve yöneten-yönetilen
ilişkisinde önemli bir kavram haline geldi. Toplum bir kolektif bütün olarak, bireysel çıkarları
ve hakları olan kişilerin toplamı olarak görülmeye başladıktan sonra, toplumu temsil fikri,
demokratik bir siyasal birim ile bağlantılı temsil anlamına gelmeye başladı. Bu nedenle,
parlamenter demokrasinin ilk biçimlerinin Batı Avrupa’da ne zaman oluştuğu sorusunu
anlayabilmek için, o dönem Avrupa’sında parlamentoya denk gelebilecek temsili kurumlara
bakmak gerekmektedir.
Avrupa’da henüz bir rejim biçimi olarak temsili demokrasi (dolaylı demokrasi) ortaya
çıkmadan önce “temsil” kavramı sivil siyasi bir anlam kazanmaya başlamıştı ve temsil
mekanizmasının işlediği yerler olarak “parlamentolar” ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla, günümüz
temsili demokrasilerini anlayabilmek için, yukarıda kısaca anlatılan temsil kavramının ortaya
çıkışı gibi temsilin gerçekleştiği kurumlar olarak parlamentoların da ortaya çıkış sürecine
kısaca bakmamız gerekmekte. Avrupa’da parlamentoların gelişimini iki aşamaya ayırmak
gerekir. İlki, günümüz parlamentolarına pek de benzemeyen, daha çok siyasi lidere (Kral,
prens vb) danışmanlık hizmeti veren konsey ya da meclislerdir. Bu meclisler, daha çok liderin
karar ve eylemlerini duyurmak veya belirli olaylara resmilik kazandırmak amacıyla, lider
tarafından çoğu soylular ve din adamları arasından lider tarafından seçilerek atanan kişilerin
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1971; ve Birsen Örs, “Siyasal Temsil ve Demokrasi”, İktisat Dergisi, sayı 374, Aralık 1997.
18

33

oluşturduğu toplantılardı ve istişari gücü yoktu. Zamanla, toplumsal sınıfların değişimi ve
özellikle burjuva sınıfının güçlenmesi ile birlikte bu Melislerin güç ve yetkileri artmaya
başladı. Parlamento benzeri bu kurumlardan ilki, 1188 yılında Leon İspanya Krallığı’nda
kuruldu ve Kral din adamları ve soylulardan oluşan bu meclisin görüşlerini dikkate almayı
taahhüt etti. 13. Yüzyıl sonunda diğer İspanyol Krallıklarında da benzeri kurumlar oluştu ve
zamanla güçlerini artırdılar. Benzeri bir gelişme İngiltere’de yaşanmaktaydı; 1199 ila 1327
yılları arasında Krallar ile soylular arasında yaşanan ciddi çatışmalar nedeniyle yönetenyönetilen ilişkilerinde önemli değişimler meydana geldi ve nihayet 1215 yılında Magna Carta
adı verilen bir anlaşma ile Kral’ın bazı yetkileri sınırlandırıldı. Bu, İngiltere’de parlamenter
demokrasiye giden yolun başlangıcı oldu. Soylulardan, din adamlarından ve nüfuzlu
tüccarlardan oluşan ve “konuşulan yer” anlamında Parlamento’nun onayı olmadan Kralın yeni
vergiler koyamayacağına karar verildi. 14. Yüzyıl sonuna gelindiğinde Parlamento baronların,
şövalyelerin, din adamlarının ve burjuvazinin ayrı ayrı temsil edildiği ve birden fazla
bölümden oluşan bir kurum haline gelmişti ancak kısa süre sonra tek bir organ haline dönüştü.
İngiliz Parlamentosu, temsilcilerin bölgeleri adına konuştuğu ve bölgeleri adına alınan
kararları tartıştığı yerlerdi, bazen bu görüşmeler Kral ile ciddi pazarlıklara dönüşebilmekteydi.
Dolayısıyla, İngiliz Parlamentosu bir yandan toplumdaki önemli sınıfların çıkarlarının
korunduğu ve temsil edildiği hem de yöneten-yönetilen arasında iletişimin kurulduğu bir
kanaldı. Zamanla, burjuva sınıfının daha da güçlenmesi ve kapitalist üretimin bir sonucu
olarak işçi sınıfının da ortaya çıkmasıyla, İngiliz Parlamentosu tüm toplumun temsil edildiği
bir organ olmaya başladı. Fransız Meclisi Estates-General ise, 1355-1357 yıllarındaki
toplantılarına kadar bir parlamento niteliğini kazanamamıştı. Aslında, Fransız Meclisi hiçbir
zaman düzenli olarak toplanamamıştı, fakat toplandığı zaman karar alma sürecinde etkili
olabiliyordu. 13. ve 14. yüzyıllarda Alman ve İtalyan krallıklarında da benzer gelişmeler
yaşanıyordu.
Anlaşılacağı üzere, parlamentolar giderek güçlenen toplumsal sınıfların ve bireylerin
siyasal karar-alma süreci üzerinde etkili olmaya başlaması sonucunda ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, monarşiler temsili bir nitelik kazanarak “Meşruti Monarşi” adı almaya
başlamıştır. Bu, meşruiyetin kaynağının değiştiğini göstermektedir. Modern öncesi
toplumlarda meşruiyetin kaynağı bir yandan siyasi liderin sahip olduğu toprak, askeri güç gibi
maddi güçler diğer yandan da liderin tanrının yeryüzünde temsilcisi olduğu inancıydı.
Rasyonel ve kendi kaderini tayin edebilen bireyin ortaya çıkışı geleneklerin ve dinin siyaset
ile ilişkisini güçsüzleştirmiş, aynı zamanda ekonomik bir değer olarak toprağın yerini
kapitalin almasıyla da burjuvazi sınıfı önem kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle, siyasi liderlerin
yeni meşruiyet kaynaklarına ihtiyaç vardır. Kitlelerin baskısı, meşruiyetin kaynağını daha
sonra “ulus” adını alacak olan kitlelere kaydırmıştır. Yani, ancak halkın rızasını, onayını alan,
halkın taleplerini dikkate alan monark meşru sayılacaktır. İşte bu süreç, monarşilerin
“meşruti” sıfatını alması ile sonuçlanmıştır. Ancak, toplumsal değişim bu noktada durmamış,
devam etmiştir. 19. Yüzyılda yaşanan Sanayi Devrimi ve bunun diğer toplumlara sıçramasıyla
birlikte sınıfsal dönüşüm devam etmiş ve sınaî üretim merkezlerinde çalışan ve emeklerini
para karşılığı satarak geçimlerini sağlayan işçi sınıfı ortaya çıkmış ve bir zamanlar burjuvazi
sınıfının siyasi karar-alma süreci üzerinde uyguladığı baskıyı bu sefer bu sınıf da yapmaya
başlamıştı. Bu taleplerin yükselmesi ve yaşanan büyük devrimler sonucunda meşruti
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monarşiler demokrasilere yani kitlelerin kendileri ile ilgili kararları kendilerinin alacağı
sistemlere yani demokrasilere dönüşmüştür.
Ancak, bir rejim biçimi olarak 19. Yüzyıl sonlarında yayılmaya başlayan
demokrasiler, elbette Antik Yunan demokrasileri ile aynı özelliklere sahip değildi; olamazdı
da, çünkü bambaşka bir iktisadi yapı, bambaşka bir birey, bambaşka bir özgürlük ve eşitlik
anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu yeni demokrasiler, 12. Yüzyılda önce Kilise hukukunda ortaya
çıkan “temsil” ve temsilin konuşularak, tartışılarak ve nihayet kararlara dönüşerek icra
edildiği yerler olarak “parlamento” ile ilişkili olmuştur. Yani yeni demokrasiler artık “dolaylı”
diğer bir ifadeyle “temsili” demokrasilerdir. Bu yeni demokrasi biçimi, “… egemenlik
yetkileriyle donatılmış vatandaşların kendi temsilcilerini seçerek kendi kendilerini dolaylı
olarak yönetmeleri anlamına gelmektedir.”19
Elbette, bütün bu gelişmeler beraberinde yeni toplumsal ve politik örgütlenme
biçimlerine zemin hazırlayan düşünsel ürünlerle birlikte gitmiştir. Bu düşünsel ürünleri üreten
isimler arasından özellikle 17. Yüzyılda J. Locke ve T. Hobbes, 18. Yüzyılda J.J. Rousseau,
19. Yüzyılda J.S. Mill’i zikretmek gerekir. Aslında liberal düşüncenin kurucuları sayılan bu
isimler, aynı zamanda günümüz liberal demokrasilerinin de düşünsel temellerini atmışlardır.20
Bu düşünsel ürünleri yukarıda sözü edilen toplumsal, iktisadi ve politik gelişmelerle birlikte
düşünmek gerekir. Özellikle Avrupa’da din savaşları, feodalizmden kapitalizme geçiş,
burjuvazinin yükselişi öncelikle bireysel liberalizmi (bir anlamda bireyin Kilise’den,
geleneklerden, statüye dayalı hiyerarşik örgütlenme ve değerlerden kurtulması anlamında
bireysel liberalizmi) güçlendirmiş, ardından bireylerin siyasi erk karşısındaki edilgen
konumları sorgulanmış ve katılımcı topluma duyulan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. İngiltere’de
1688 “Görkemli Devrim”i, hem İngiliz monarşisinin iktidarını kısıtlamış hem de Avrupa ve
Amerika liberalleri için bir model oluşturmuştu. Aynı dönemde J. Locke’un “doğal haklar”
felsefesi, tam da bu konudan; bireyin doğuştan özgür olduğundan, bunun doğal bir hak
olduğundan söz etmektedir. Locke’un çağdaşı T. Hobbes da, gelişen burjuvazinin feodal
biçimde örgütlenmiş toplumlarda gelişemeyeceğinin, merkezi ulus-devletlere ve bu
devletlerin sağlayacağı ulusal sınırlar, ortak dil, ortak hukuk, ulusal pazar gibi oluşumlara
ihtiyaç duyacağının farkındadır. Hobbes, doğa durumunda insanın özgür olduğunu ancak
kaynakları kıt olan bir doğada insanları bir arada uyum içinde birlikte tutacak ve insanların
doğuştan sahip oldukları özgürlükleri koruyacak ortak bir anlaşma ve bu anlaşma ile
oluşturulmuş bir siyasi otorite olmadıkça doğa durumunun aslında bir kaos durumu olduğunu
söylerken, aslında önerdiği şey merkezi bir ulus-devletin oluşumudur. Fransız düşünür j.J.
Rousseau da “Toplum Sözleşmesi” ve “genel irade” kavramları ile, öncekilerden biraz daha
farklı olmakla birlikte benzer şeyleri söylemektedir: Yönetici-yönetilen ilişkilerini “genel
irade” kavramı etrafında yeniden kurgulayan Rousseau, ulus-devleti hem kuran hem de
devam ettiren milliyetçi düşüncenin önemli isimlerindendir.

Rıza Arslan, Demokratik Yönetim Sistemleri, Dora Yayınevi, 2013, s.6.
Liberalizm konusunda bkz. Fatmagül Berktay, Liberalizm: Tek Bir Teorik Pozisyona İndirgenmesi Olanaksız
Bir İdeoloji”, (içinde), H. Birsen Örs, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 2007; Giovanni Sartori (1996), a.g.e., s.397425.
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Liberalizm ile demokrasi arasındaki temel ilişki, özgürlük ile eşitlik arasındaki
ilişkidir. Liberal demokraside liberalizm özgürlüğü, demokrasi ise eşitliği temsil etmekte ve
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 21 Aslında liberalizm bireye, demokrasi ise topluma
dayanmaktadır; özgürlük toplumu dikeyine, eşitlik ise yatayına kesen özelliklerdir; demokrasi
sosyal birlik ve dağıtıcı eşitliğe değer verirken, liberalizm üstünlüğe önem vermektedir;
liberalizm bireysel girişimciliği yüceltirken, demokrasi sosyal birliği hedeflemektedir.
Belirtilen bu özellikleri ile liberalizm ve demokrasi birbiri ile çelişir gözükmektedir. Bütün bu
çelişkilere rağmen, liberal demokrasi neredeyse son iki yüzyıldır tüm dünyada üstünlüğünü
kabul ettirmiştir. Bu nasıl mümkün olmaktadır? Liberaller ile demokratlar nasıl
uzlaşmaktadır? Liberalizm devlet iktidarının sınırlandırılması tekniğidir, bireyin devletin
baskıcı iktidarına karşı korumayı hedeflemektedir; demokrasi ise halkın iktidarını devlete
ortak etmeye dayanmaktadır. Dolayısıyla, liberaller ile demokratlar arasında bir rol ayrılması
olmuş ve birbirlerine katkıda bulunmuştur. Böylece liberalizm devletin biçimi ile ilgilenirken,
demokrat devletten kaynaklanan normlarının içeriği ile ilgilenmektedir.22 Günümüz
demokrasileri bu anlamda bu iki yaklaşımın bir bileşimidir.
Liberalizmin ve demokrasinin gelişimi, “egemenliğin kime ait olduğu” sorusu ile
yakından ilişkilidir.23 Egemenliğin kimde olduğu sorusuna verilen yanıtlarda iki temel
yaklaşım söz konusudur:
1.

Tekli (Monist) Egemenlik Modeli

2.

Çoğulcu (Pluralist) Egemenlik Modeli

Tekli egemenlik modeli de a) teokratik (dini yönetim), b)geleneksel (krallık veya
sultanlık) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tekli egemenlik modelinde, ister teokratik ister
geleneksel nitelikte olsun, egemenliğin nihai kaynağı tanrıdır. Teokratik modelde yöneticiler
ve dini liderler toplumu yönetme yetkileriyle donatılmışlardır. İktidarın meşruiyeti, tanrının
yönetme görevini bu kişi veya kişilere verdiği inancına dayanmaktadır. Yöneticiler sadece
tanrıya karşı sorumludurlar; yönetilenler ise “kul” statüsündedirler; hem tanrının kulları hem
de yöneticinin kullarıdırlar. Geleneksel modelde de iktidarın meşruiyeti tanrıya
dayanmaktadır ve kral veya sultan yetkilerini tanrı adına kullanmaktadır ancak yöneticiler din
adamları veya dinsel kurumlar değildir.
Çoklu egemenlik modelinde ise egemenlik yetkisi vatandaşlardadır. Egemenlik
yetkisine sahip vatandaş olma her sistemde belirli kısıtlamalara tabidir, örneğin yaş önemli bir
kısıttır, egemenlik hakkını kullanmak için belirli bir yaşta olmak gerekir (bu sınır genellikle
18 ila 21 yaş arasında değişmektedir), yine hükümlü olmak veya bazı ülkelerde belirli
meslekleri icra ediyor olmak da bu kısıtlamalar arasındadır. Reşit ve eşit haklarla donatılmış
vatandaşlar, demokratik seçimlerle kendilerini temsil edecek kişileri seçerler. Genellikle
temsilci adayları bir siyasal parti tarafından aday gösterildikten sonra seçimlere katılmaktadır.

21

Giovanni Sartori, (1996) a.g.e., s.415.
Giovanni Sartori, (1996), a.g.e., s.415-416.
23
Rıza Arslan, a.g.e., s. 6-7.
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Siyasal partilerin sayısının en az iki olması gerekmektedir; tek partili sistemler kendilerini
demokrasi olarak ilan etseler de bunlar demokratik rejimler arasında sayılmazlar. Birden fazla
partinin, toplumun belirli kesimlerinin çıkarlarının temsilcisi olarak parlamentoda yerini
almasıyla çoğulculuk ilkesinin en önemli şartı yerine gelmiş olur.
Temsili demokrasilerde önemli bir mesele, iktidarın sınırlandırılması meselesidir.
Daha önce de değinildiği gibi, günümüz demokrasilerinin önemli bir kısmı liberal nitelikte
temsili demokrasilerdir ve liberalizmin temel amaçlarından birisi de iktidarı sınırlandırarak
birey özgürlüklerinin kısıtlanmasını ve yöneticilerin ayrıcalıklı konumlarını kullanarak
görevlerini kötüye kullanmalarını engellemektir. Bunun için geliştirilen yöntem, Kuvvetler
Ayrılığı İlkesidir. Kökenini Antik Yunan düşüncesinde yer alan Karma Anayasa’dan alan
Kuvvetler Ayrılığı ilkesi, 17. Yüzyıldan itibaren geliştirilmiş, özellikle Montesquieu
tarafından şekillendirilmiştir. Günümüz temsili demokrasilerinde Kuvvetler Ayrılığı ilkesi,
esas itibariyle ülke yönetiminin üç anayasal organ olan yasama, yürütme ve yargı arasında
paylaştırılmasına dayanmaktadır. Böylelikle merkezi yönetimin tek elde toplanması,
dolayısıyla görevin kötüye kullanılma ihtimali engellenmektedir. Kuvvetler Ayrılığı ilkesi iki
temel amaca dayanmaktadır: kontrol etme ve dengeleme (check-and-balance). Yasama işlevi
parlamentolara; yürütme işlevi başkan ve kabineye, yargı işlevi ise bağımsız mahkemelere
verilmektedir. Bu organlar görevlerini yerine getirirken, yetkilerini diğer organların
yetkilerinin başladığı yere kadar genişletebilirler. Aynı zamanda her bir organ, diğer organları
denetleyecek belirli araçlara sahiptirler. Bu organlar erki genel olarak şu şekilde
paylaşmaktadırlar.
Yasama Organı: Belirli aralıklarla yapılan seçimlerde seçmenlerin seçtiği
temsilcilerden oluşan yasama kurumlarıdır ve parlamento veya meclis olarak
adlandırılmaktadır. Temel işlevleri, kanunlar yapmak, hükümeti denetlemek, toplumda farklı
grupları ve çıkarları temsil etmek, şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, bazı sistemlerde
hükümeti (yürütme organını) seçmek (Başkanlık sisteminde hükümeti seçme görevi
parlamentoya ait değildir).
Yürütme Organı: Hükümet veya Kabine olarak da adlandırılan Yürütme Organı, esas
olarak yasama organının yapmış olduğu kanunları hayata geçirmekle yükümlüdür. Yürütme
organının elinde merkezi ve yerel düzeyde geniş bir bürokrasi vardır ve bu bürokrasi aracılığı
ile bu kanunları hayata geçirir. Yürütme Organı, gerekli gördüğü durumlarda Parlamentoya
kanun tasarıları da sunmaktadır. Ancak, günümüzde Yürütme Organı çok daha güçlenmiş, bir
çok durumda yasaları kendileri yaparak parlamentoları sadece birer onay kurumu haline
dönüştürmüştür.
Yargı Organı: Bu organın temel görevi, yapılan kanunları ihlal eden kişi ve kurumlar
hakkında açılan davaları sonuçlandırmak, parlamentonun çıkarmış olduğu kanunların
Anayasaya uygun olup olmadığını denetlemek (bunu birçok ülkede Anayasa Mahkemesi
yapmaktadır) ve yürütme organının (hükümetin) icraatlarının anayasal çerçevede olup
olmadığına karar vermektir.
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Kuvvetler Ayrılığı ilkesi sadece bu üç anayasal erkin birbirinden ayrılması ve birbirini
kontrol etme ve dengeleme yetkisine sahip olmasının dışında başka mekanizmalarla da
güçlendirilmektedir. Örneğin, baskı grupları ve sivil toplum kuruluşları da iktidarın
denetlenmesi işlevini yerine getirmektedir. Yine bazı ülkelerdeki federal yapılanmalar da
kuvvetler ayrılığı ilkesini güçlendirmektedir. Yasama yürütme ve yargı organlarının
ayrıştırılması yatay kuvvetler ayrılığıdır; buna karşın federal yapıların varlığı dikey
kuvvetler ayrılığıdır. Bu ikisinin bir arada bulunduğu sistemlerde, yani yönetimin hem
merkezi organlar arasında hem de yerel organlar arasında paylaştırıldığı ABD, Almanya,
İsviçre gibi sistemlerde kuvvetler ayrılığı ilkesi daha etkili işlemektedir.
Kuvvetler Ayrılığı ilkesi, pratikte iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Parlamenter
sistemlerde yasama ile yürütme arasındaki ilişki ve iş birliği çok daha sıkıdır ve yürütme
parlamentodaki iktidar partisi ile işbirliği içinde ülkeyi yönetir. Buna karşın Başkanlık ve
Yarı-Başkanlık sistemlerinde bu ilişki çok daha gevşektir, organlar birbirinden çok daha net
biçimde ayrılmıştır. Bu sistemlerde Başkanın partisi, bazen parlamentoda çoğunluğu oluşturan
partiden farklı olabilmektedir.
Sonuç olarak bir siyasal sistemin demokrasi ile yönetildiğini söyleyebilmek için, şu
temel özelliklere sahip olması gerekmektedir:24


Belirli aralıklarla seçimlerin yapılması



Seçimlerin özgür ve adil olması



Seçimlere birbiri ile rekabet eden en az iki siyasal partinin olması



Vatandaşların kişisel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınmış olması



Tüm vatandaşların eşit olması



Azınlıkların hak ve özgürlüklerin garanti altına alınmış olması



Muhalefetin haklarının gözetilmesi



Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin geçerli olması



İktidarın hesap veriyor olması

 Devletin sosyal devlet sorumluluğunu üstlenmesi, diğer bir ifadeyle vatandaşların
asgari ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal güvencelerinin oluşturulmasının devlete ait bir
sorumluluk haline gelmesi

24

Rıza Arslan, a.g.e., 10-13.
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2.1.2 Otoriterizm
Demokratik olmayan rejimlerin önemli bir kısmı otoriter ya da totaliter biçimde
örgütlenmişlerdir. 20. Yüzyıl dünyada demokrasinin yükselişe geçtiği bir dönemdir ve çok
sayıda otoriter veya totaliter yönetim demokrasiye geçme çabası içine girmiştir. Bununla
birlikte, otoriter ve totaliter rejimler hala çok sayıdadır ve kimi kişisel diktatörlükler, kimi dini
teokrasiler, kimi de askeri diktatörlükler (pretoryenizm) biçiminde varlıklarını
sürdürmektedirler. Hatta bazı demokratikleşme sürecine giren toplumlarda bu sürecin
kesintiye uğradığını ve tekrar otoriter veya totaliter rejimlere geri dönüş yaşandığını
görmekteyiz.
Latince bir kavram olan otorite (auctoritas), yakın zamana kadar negatif anlamda bir
kelime olarak kullanılmamıştır. Tersine, kökeni olan, belirli bir geçmişe dayanan dolayısıyla
meşru olan anlamında makbul bir terim olmuştur. Oysa günümüzde, “otorite” kavramının
sonuna “izm” eklenerek otoriterizm veya otoriter rejim kavramı türetilmiştir ve baskıcı, ezici,
özgürlükleri kısıtlayıcı otorite anlamında yani negatif anlamda, hatta demokrasinin tersi
anlamında kullanılmaktadır. 25 Günümüzde kullanılan anlamıyla, tarihte kullanılan
anlamından farklı olarak “otoriter olmak” ile “meşru olmamak” bir araya gelmiş ve meşru
olmayan ve baskıcı olan rejimler otoriter olarak adlandırılmıştır. Ve bu haliyle Otoriterizm,
bir rejim biçimi olarak özellikle 20. Yüzyılda birçok siyasal iktidarın benimsediği bir yöntem
olarak oldukça yaygınlaşmıştır. Otoriterizm, özgürlüğe ya hiç yer bırakmayan ya da az yer
bırakan bir siyasi rejimdir. Bazı yazarlar, otoriter rejimleri demokrasi ile totalitarizm arasında
bir kademe olarak tanımlamaktadır.26 Otoriter rejimler, baskıcı rejimlerdir ancak ideolojik
rejimler değildir; yani toplumu yeni bir biçime dönüştürme hedefleri yoktur. Hedefleri esas
olarak belirli bir kişi veya grubun iktidarda sürekliliğini sağlamak ve iktidarın tüm
nimetlerinden sonuna kadar yararlanmaktır. Toplumun ne şekilde yaşadığı, neye inandığı,
hangi sanatla ilgilendiği ilgi alanları dâhilinde değildir, topluma bu konularda herhangi bir
yön empoze etmezler, temel bir ideal ilkeleri bulunmamaktadır.
Otoriter toplumlarda iktidarın şiddete başvurarak toplumu yönetmesi, kendi iktidarına
tehdit edebilecek grupları baskı altına alması sık rastlanan bir durumdur, ancak şiddeti
meşrulaştırmak için herhangi bir ideolojik haklılaştırma kullanmaz. İnsan hakları ihlallerine
sık rastlanır. Polis partinin kontrolündedir ve polis tarafından keyfi tutuklamalar sık
rastlanılan bir durumdur. İletişim araçlarında, sanatsal faaliyette sansür kullanılır ancak bu
sansür tamamen pratik nedenlerledir; iktidara ve yakın çevresine ilişkin olumsuz haberler,
sanatsal ürünlere izin verilmez, bunun dışındaki faaliyetlerle ilgilenilmez. İktidar yetkilerini
azamileştirmek ister ancak toplumdan kendisine gelebilecek muhalefeti de göz ardı edemez,
bu gibi durumlarda iktidarını garanti altına almak için bazı muhalif gruplarla işbirliğine
gidebilir.
Tek parti sistemi, otoriter rejimlerin en belirgin özelliğidir. Parti, diktatör ve yakın
çevresi tarafından yönetilmektedir. Kendi iktidarına tehdit oluşturabileceği korkusu ile
25
26

Giovanni Sartori, (1996), a.g.e., s.202.
Atilla Yayla, a.g.e., s.57
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alternatif partilere izin verilmez. Bu nedenle, seçimler göstermeliktir; başka partilere izin
verilmediği için, mevcut parti yüksek bir oranla seçimi kazanmış görünür. Bu rejimlerde
seçimle diktatörün ve partisinin görevden alınması mümkün değildir, ancak bir sivil veya
askeri darbe ile veya bir devrim ile bu rejimler sona erer. Bazen, uluslararası alanda
demokratik bir görünüm kazanmak için göstermelik de olsa başka partilerin kurulmasına izin
verilir ancak bunlar genellikle esas partinin uydusu niteliğindedir ve muhalif politika
yapamazlar. Partinin temel işlevleri, yasama, yürütme ve yargı erkini iktidarın elinde
toplamak, toplumu kontrol etmek, muhalif grupları bastırmak, kendine yandaş seçkin
yetiştirmektir. Otoriter sistemlerde Kuvvetler Ayrılığı ilkesi yoktur; yasama, yürütme ve yargı
erkleri partinin elindedir, bu nedenle hukukun üstünlüğü ilkesi bu rejimlerde geçerli
değildir.27
Ekonomi kısmi olarak devletleştirilmiş olabilir ya da devletleştirilmemiştir ancak
diktatör ve partisinin kontrolündedir. Serbest ekonomi genellikle vardır ancak ekonomide
yolsuzluk çok yaygındır. Devletin tüm kaynakları partililere ve diktatörün akrabalarının
kullanımına tahsis edilmiştir.
1979-2003 yılları arasında Irak’ta Saddam Hüseyin iktidarı, 1943-1955 yılları arasında
Arjantin’de Peron iktidarı, 1973-1988 yılları arasında Şili’de General Pinochet iktidarı, 19791989 yılları arasında İran’da Humeyni iktidarı (Humeyni’nin vefatından sonra da rejimin
otoriter özellikleri devam etmiştir), kimi askeri, kimi kişisel, kimi ise dinsel nitelikte otoriter
rejime örnek olarak verilebilir.

2.1.3 Totalitarizm
Totalitarizm, otoriter rejimlerin tüm özelliklerini içermekle birlikte çok daha baskıcı
rejimlerdir. Total kelimesi, “bütün”, “her şeyi içine alan” anlamına gelmektedir ve
totalitarizm bir rejim biçimi olarak bu özelliklere sahiptir. Çünkü tüm toplumu her bakımdan
birbirine benzeyen insanlardan oluşmuş, aynı idealleri paylaşan bir bütüne dönüştürmeyi
hedefler. Bu tip rejimlerde “birey” yoktur; birey tek başına bir değer değildir. Ancak ve ancak
toplumla bütünleşirse bir değer kazanır. Elbette bütün toplumlar, kendisini oluşturan
bireylerin ortaklıkları üzerine kuruludur. Ortak tarihsel geçmiş, ortak dil, ortak değerler ve
ortak ülkü, ortak coğrafya, ortak müzik ve sanat vb. Ve bu ortaklıklar günümüzde ulus-devlet
ve onu oluşturan bireyler olarak vatandaşlar olarak tezahür etmektedir. Ancak, bu ortaklığın
belirli sınırları vardır ve birey tüm bu ortaklıklara rağmen ayrı bir varlıktır. İşte totaliter
rejimlerde, özel hayatı, kendine ait beğenileri, değerleri, ideali olan bir birey tanımı kabul
edilmemektedir. Çünkü devletin her konuda en iyiyi bildiği varsayılmaktadır; insanların
kendiliğinden bu iyiyi bilmeleri mümkün değildir, devletin bunu topluma anlatması,
anlatmakla da kalmayıp bireylerin bu değerleri ve yaşam biçimini zorla da olsa benimsemesi
gerekmektedir.

27

Atilla Yayla, a.g.e., s. 57-59.
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Totalitarizm organizmacı ve dayanışmacı toplum fikrine dayanmaktadır.
Organizmacı bakış açısına göre toplum, aynı yaşayan bir organizma gibi örneğin bir insan ya
da hayvan gibi çeşitli organlardan oluşmaktadır; eller, ayaklar, iç organlar, kafa, gözler,
kulaklar vb. Organların hepsi bir arada ve uyum içinde olursa o organizma sağlıklı bir yaşam
sürebilir. İşte, toplum da bütün bu organlardan oluşan bir canlıdır; örneğin devlet beyindir,
düşünen ve iyiyi bilen, ayakların, ellerin, kolların hangi durumda, hangi zamanda, ne yapması
yaptığına karar verip ona komutu veren organdır. Diğer organların beynin emirlerini yerine
getirmesi gerekir ki organizma sağlıklı bir yaşam sürebilsin. Bunun için dayanışma gerekir,
yani tüm organların tek bir ülkü etrafında birleşmesi ve birbirine yardım etmesi gerekir. Tek
bir amaç etrafında birleşen ve faaliyet gösteren böyle bir toplumun yaratılması için ortak bir
ideoloji gerekmektedir. Bu ideoloji bazen milliyetçilik, bazen ırkçılık, bazen ideal politik
düzen olabilir. İdeolojinin içeriğinin ne olduğu önemli değildir, önemli olan toplumun bu
ideolojinin tek ve en doğru ideoloji olduğuna inandırılmasıdır. Bu ideolojiler total
ideolojilerdir, yani kapsayıcıdırlar, “… hayatın hiçbir alanını dışarıda bırakmazlar.” 28 Her
soruya verecekleri cevapları vardır, hayatın her alanına ilişkin doğruları vardır ve bunlara
inanmayanlar hain olarak ilan edilirler.
Siyaset totaliter rejimlerde, tüm alanları içeren ve onların üstünde olan bir alandır.
Toplum tamamen politize edilir. Toplum, bu anlamda adeta askeri bir garnizon gibidir. 29
Kültürel, sosyal, iktisadi, sanatsal vb tüm alanlar siyasi alanın güdümü altındadır; hangi sanat
tipinin benimsenip üretileceği, neyin üretilip ne kadar tüketileceği, toplum-din ilişkisinin nasıl
olacağı, hatta bazen kaç çocuğa sahip olunacağı gibi üretimden konut politikasına, sanattan
nüfus politikasına her alan devlet tarafından en ince ayrıntısına kadar planlanır ve uygulanır.
Yani, siyasetin kapsayıcılığı ve üstünlüğü, totaliter rejimlerin bir başka özelliğidir.
Böyle bir rejimin kurulması, hemen her alanda tekelci bir yapının oluşturulmasıyla
mümkündür. Tekelci parti, bunun en bariz örneğidir. Ancak tek bir partinin kurulmasına izin
verilir; birden fazla partinin bulunduğu totaliter rejimlere rastlansa da bu partiler
göstermeliktir ve siyasal parti fonksiyonu görmemektedir. Çünkü toplumun tek bir bütün
olması durumunda farklılıklar olmayacağından, bu farklılıkları temsil edecek başka partilere
de ihtiyaç duyulmayacağına inanılmaktadır. Tekelci parti, demokrasilerde gördüğümüz siyasi
partilerle en ufak bir benzerliğe sahip değildir. Parti adeta devletin kendisidir. Dolayısıyla,
parti-devlet bütünleşmesi, totaliter sistemlerin bir başka özelliği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hatta birçok durumda, parti-lider bütünleşmesine de rastlanmaktadır. Soğuk
Savaş döneminde Doğu Bloku’nun lideri olan Sovyetler Birliği’nin Komünist Partisi, 1933’de
Almanya’da kurulan faşist rejimde Alman Nasyonal Sosyalist Parti, yine hala varlığını
sürdüren Çin Komünist Partisi totaliter partilere örnek olarak verilebilir.
Totaliter sistemlerde ekonomi genellikle devlet kontrolündedir. Elbette bu durumun
çok sayıda istisnası da vardır, ancak yine de totaliter sistemlerde genellikle, diğer birçok alan
gibi ekonomik alanın da devlet tarafından planlı bir şekilde düzenlenmesi, neyin ne kadar

28
29

Atilla Yayla, a.g.e., s. 37.
Giovanni Sartori, (1996), a.g.e., s.216.
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üretilip tüketileceği, ne kadar ithalat ve ihracat yapılacağı ve benzeri konular devletin
tekelindedir. Çünkü ekonomik alanda bireysel özgürlük, toplumu her yönü ile kontrol etmek
isteyen ve bireyi yok sayan totaliter zihniyet için tehlikeli bir durumdur. Bireysel ekonomik
özgürlük, aynı zamanda bireyleri ve grupları güçlendirebilir ve devlete karşı bir tehdit
olmalarının yolunu açabilir.
Şiddet, totaliter toplumda yöneten-yönetilen ilişkisinin belirleyici öğesidir. Otoriter
rejimlerde de devletin vatandaşlara karşı şiddet kullanması çok görülen bir durumdur, ancak
totaliter sistemlerde bu hem daha yaygındır hem de şiddetin kullanımından çok kullanma
potansiyeli bir terör unsuru olarak kullanılır. Montenquieu, siyasal düzenleri sınıflandırırken
Despotluk rejiminden bahseder ve bu rejimi ayakta tutan ilkenin “korku” olduğunu söyler.
Montesquieu’nun sözünü ettiği şey, tam da totaliter rejimlerdeki korku ile aynı şeydir. Sınırsız
bir şiddet ve şiddet kullanma tehdidi vardır. Şiddet sadece işkence veya silah ile
uygulanmamaktadır. Aynı zamanda, sürgün edilme, çalışma kamplarına gönderilme gibi
yöntemler kullanılmakta, bunun yanı sıra tüm toplum üyelerinin birbirini jurnalliyeceği bir
sistem kurarak herkesin birbirinden (komşusundan, akrabasından, arkadaşından, eşinden hatta
çocuğundan) şüphelenmesini sağlamakta, böylece ihbar edileceği korkusu yaşayan suskun ve
boyun eğen bir kitle yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu şiddet o kadar yaygındır ki, sadece
muhaliflere değil bazen rejim yandaşlarına da uygulanmaktadır. Örneğin, Almanya’da A.
Hitler, 1933 yılında faşist rejimi kurduktan kısa bir süre sonra, kendisine rejimin
kurulmasında yardımcı olan SA örgütünün ileri gelen üyelerinin kimini hapse attırmış, kimini
sürgün etmiş, kimini de öldürtmüş, böylece kendisine ileride rakip olabilecek veya yapılanlara
tanıklık edebilecek kişileri ortadan kaldırmıştır. Bu anlamda, totaliter sistemlerde şiddetin ve
terörün sınırı yoktur.
Sonuç olarak totaliter rejimler, “… tüm toplumu kapsayan ideolojik rejimlerdir. Bu tür
rejimlerde toplumsal, iktisadi, kültürel vb tüm alanlar siyasallaşmış, ideolojikleşmiş, siyasal
alanın (devletin) içine adeta hapsedilmiştir. Totaliter rejimin özünü, korku ve kontrol
oluşturur. Devlet, her şeyin üstünde ve her şeyi kapsayan, kontrol eden ve kendi içinde eriten,
kendi dışında başka alanların oluşmasına ve yaşamasına izin vermeyen, amaçsallaştırılmış bir
idealdir. Tektipleştirilmiş insan ve tektipleştirilmiş yaşam biçimi, totaliter rejimin nihai amaca
ulaşmak için düşündüğü en ideal insan ve toplum biçimidir.” 30Totaliter sistemler bir’den
fazla biçimde ortaya çıkabilir. 20. Yüzyılda en yaygın örnekleri faşist rejimler ve komünist
rejimler olarak ortaya çıkmıştır. Bütün faşist rejimler totaliterdir ancak komünist rejimlerin
totaliter olan örneği olduğu gibi olmayan örnekleri de bulunmaktadır. Faşist rejimler ideolojik
yelpazenin genellikle daha sağında yer alıp, milliyetçilik, ırkçılık, kültürel birlik ve benzeri
zeminler üzerine total toplum yaratmaya çalışırken, komünist totaliter rejimler ideolojik
yelpazenin solunda yer alıp, genellikle eşitlik ve devletsiz toplum ideali ile yola
çıkmaktadırlar. 1922 yılında Mussolini önderliğinde İtalya’da, 1929 yılında Portekiz’de, 1933
yılında Hitler liderliğinde Almanya’da ve 1938 yılında İspanya’da kurulan ve II Dünya Savaşı
ile sona eren rejimler totalitarizmin faşist türüne örnek verilebilir. Sovyetler Birliği’nin

Birsen Örs, “Faşizm: Modernitenin Karanlık Yüzü”, (içinde), Birsen Örs, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern
Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007; Giovanni Sartori, (1996), a.g.e.,s. 510.
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özellikle 1920’lerden 1950’lere kadar devam eden Stalin dönemi ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nde 1960’ların ortalarından 1970’lerin ortalarına kadar devam eden Çin
komünist Partisi Başkanı Mao Zedong dönemi (Kültür Devrimi dönemi olarak da
bilinmektedir) ise totalitarizmin komünist türüne örnek verilebilir.
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Uygulamalar
1. Bölümde verilen örnekler dışında, otoriter ve totaliter sistemlere örnekler bulunuz
ve inceleyiniz.
2. Bu örnekler üzerinden otoriter ve totaliter sistemleri özellikleri bakımından
karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önce Siyasal Yönetim Biçimlerini bir’den fazla ölçüte göre
sınıflandırabileceğimizi ve bu ölçütlerin; rejim; devlet biçimleri; devlet yapılanmaları ve
hükümetlerin örgütlenme biçimleri olduğunu öğrendik. Bu ölçütlerden ilki olan rejim
biçimi göre siyasal yönetimleri iki alt kategoriye ayırdık: Bunlar demokratik sistemler ve
demokratik olmayan sistemlerdir. Demokratik olmayan sistemler de kendi içinde Otoriter
ve Totaliter olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bölüm boyunca, demokratik, otoriter ve
totaliter sistemlerin özelliklerini inceledik.

45

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi totaliter rejimlerin özelliklerinden değildir?
a) Terör
b) Tek Parti
c) Korku
d) Güçler ayrılığı
e) Devlet ideolojisi
2) “Demokrasi, halkın ……. tarafından yönetilmesidir”.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kral
b) Halk
c) Konsey
d) Ordu
e) Bürokrasi
3) Aşağıdakilerden hangisi siyasi yönetim biçimlerini sınıflandırmada bir ölçüt
değildir?
a) Geri besleme döngüsü
b) Rejim
c) Devlet biçimi
d) Devlet yapılanması
e) Hükümetlerin örgütlenme biçimi
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4) “Siyasi erkin kim(ler) tarafından ve nasıl kullanılacağına ilişkin kurallar dizisine
…. denir?
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Rejim
b) Başkanlık Sistemi
c) Siyasal Sistem
d) Hükümet
e) Oligarşi
5) Bir siyasal sistemde yasama, yürütme ve yargı kurumlarının birbirlerini kontrol
etmesi ve dengelemesi amacıyla ayrıştırılmasına ne denir?
a) Demokrasi
b) Monarşi
c) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
d) Çoğulculuk İlkesi
e) Başkanlık Sistemi
6) Günümüzde uygulanan demokrasi türü hangisidir?
a) Monarşik demokrasi
b) Doğrudan Demokrasi
c) Oligarşik Demokrasi
d) Sosyal Demokrasi
e) Temsili Demokrasi
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7) İngiltere’de Parlamentonun ve temsil mekanizmasının doğuşuna kaynaklık eden
metin hangisidir?
a) 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
b) 1789 Fransız Devrimi İnsan Hakları Bildirisi
c) 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
d) 1215 Magna Carta
e) 1688 Muhteşem Devrim
8) Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin ve liberal demokrasilerin düşünsel
temellerine katkıda bulunan isimlerden değildir?
a) J.S. Mill
b) T. Hobbes
c) J.J. Rousseau
d) J. Locke
e) K. Marx
9) “Tekli egemenlik modeli ….. ve ….. olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.”
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Geleneksel ve monarşik
b) Teokratik ve geleneksel
c) Teokratik ve demokratik
d) Demokratik ve monarşik
e) Liberal ve demokratik
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10) Aşağıdakilerden hangisi otoriter sistemin özelliklerindendir?
a) Çok partili sistem
b) Kanun önünde eşitlik
c) Tek kişinin yönetimi
d) Terör
e) Devlet İdeolojisi

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)a, 5)c, 6)e, 7)d, 8)e, 9)b, 10)c
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3. SİYASİ YÖNETİM BİÇİMLERİ – II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir önceki bölümde Siyasi Yönetim Biçimlerini dört ölçüte göre sınıflandıracağımızı
belirtmiş ve bunlardan ilki olan rejim biçimlerine göre siyasi yönetimleri sınıflandırmıştık.
Devam niteliğinde olan bu bölümde ise diğer üç ölçütü ele alacağız; yani devlet biçimlerine
göre, devlet yapılanmalarına göre ve nihayet hükümetlerin örgütlenme biçimlerine göre
siyasi yönetimleri sınıflandıracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
nelerdir?
3.

Cumhuriyet ile Anayasal Monarşi arasında ne fark vardır?
Bir devletin üniter veya federal yapılanmasında coğrafi ve tarihsel faktörler
Üniter ve federal yapılanmanın temel ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Anayasal Monarşi ve
Cumhuriyet

Bu iki devlet yapılanma
biçimi arasındaki farkı
kavramak

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Üniter sistem

Üniter sistemin örgütlenme
ilkelerini kavramak

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Federal sistem

Federal sistemin örgütlenme
ilkelerini kavramak

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Bu sistemlerin temel
özelliklerini kavramak ve
karşılaştırma yapabilmek

Kazanım okuyarak ve örnek
ülkeler karşılaştırılarak.

Hükümetin örgütlenme
biçimleri: Başkanlık,
Parlamenter ve YarıBaşkanlık Sistemleri
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Anahtar Kavramlar


Anayasal Monarşi



Cumhuriyet



Üniter Sistem



Federal Sistem



Parlamenter Sistem



Başkanlık Sistemi



Yarı-Başkanlık Sistemi
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Giriş
Bu bölüm, daha önce de belirtildiği gibi, siyasi yönetim biçimlerini sınıflandırmada
kullandığımız diğer üç ölçüte ayrılmıştır. Bu ölçütlerden ilk ikisi devletin örgütlenme
biçimiyle, sonuncusu ise hükümetin örgütlenme biçimiyle ilgilidir. Bu nedenle, öncelikle
devlet ile hükümet arasındaki farktan bahsetmemiz gerekmekte. Devlet, aşağıda daha detaylı
olarak anlatılacağı gibi siyasi bir örgütlenmeler ve ilişkiler dizisidir ve toplumdaki en üst
otoritedir. Devlet aynı zamanda uzun solukludur. Hükümet ise, belirli bir dönemde, ülkede
geçerli olan iktidarı devralma kurallarına göre bir süreliğine toplumu yönetme erkini devralan
gruba verilen addır. Devletten farklı olarak, kalıcı değildir, belirli bir süre için ülkenin
başındadır.
Devletin örgütlenmesi ile hükümetin örgütlenmesi birbirinden farklı düzeylerdir.
Günümüz modern demokratik devletleri, hem görünüş olarak hem de temel ilke olarak ya
Anayasal Monarşi ya da Cumhuriyet olarak biçimlenmiştir. Aynı zamanda, siyasi erkin
coğrafi olarak nasıl dağıtıldığına göre Üniter ya da Federal düzeyde örgütlenmiştir. Günümüz
demokratik devletlerinin hükümetleri ise, devletlerden farklı olarak, üç anayasal organın yani
yasama, yürütme ve yasama organlarının arasında yetki dağılımı ve ilişki biçimlerine göre
Başkanlık, Parlamenter ve Yarı-Başkanlık olmak üzere üç biçimde örgütlenmiştir.
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3.1Devlet ve Hükümet Ayrımı
Devlet, temelde şu özelliklere sahiptir:
-

Sınırları belirli bir coğrafi alan üzerinde nüfusa sahiptir

-

Bu coğrafi alan üzerinde güç kullanma tekeline sahiptir,

-

Politika oluşturma ve uygulamaya ilişkin kurumlara ve prosedürlere sahiptir,

- Karmaşık, uzmanlaşmış ve hiyerarşik bir yapısı vardır, diğer bir ifade ile
kurumsallaşmıştır,
- Egemenlik hakkına sahiptir, diğer bir ifade ile ulusal sınırları içinde karar verme,
kural koyma yetkisine sahiptir,
- Polis teşkilatı, eğitim kurumları, ordu, mahkemeler gibi bir dizi kurum tarafından
temsil edilir
-

Toplumdaki en üstün kontrol kurumudur. 31

Aslında, devlet bir kurgulamadır. Kimse devlet ile yüz yüze gelmemiş, selamlaşmamış
veya kahvaltı etmemiştir. O zaman devlet nedir? Benimsedikleri yaklaşıma göre devleti farklı
biçimlerde tanımlayan çok sayıda sosyal bilimci vardır. Örneğin, kimi, devleti bir kurumlar
dizisi olarak tanımlamaktadır, kimi bir ilişkiler ağı olarak, kimi sadece ezeli ve ebedi bir
“idea” olarak, kimi de siyasetin gerçekleştiği yer olarak. Ünlü sosyal bilimci Max Weber,
devleti toplum üzerinde şiddet kullanma tekeline sahip siyasal bir örgütlenme olarak
tanımlamaktadır. Ancak bu tanım, tam da modern devleti tanımlamaktadır. Bu durumda
modern öncesi dönemlerde devlet yok muydu? sorusu gündeme gelmektedir. Liberal
düşünürler, devleti toplumların bir arada uyum içinde yaşamak için kendilerini yönetme
hakkını bir sözleşme ile devrettikleri bir örgütler dizisi olarak tanımlamakta. Dolayısıyla
liberalizmde devlet, farklılaşmış ama uyumlu bir ekonomik alanın düzenleyicisidir. Marx’ın
devlet tanımında ise temel değişken “sınıf”tır. Marx’a göre, üretim tarzının belirlediği sınıfsal
yapı bir üst yapı unsuru olan siyaseti ve devleti de şekillendirmektedir. Bu durumda devlet,
üretim araçlarına sahip sınıfların mevcut ayrıcalıklı konumlarını korumak üzere diğer sınıfları
kontrol altında tutmak için oluşturdukları bir baskı aygıtıdır. Hegel ise, her toplumsal
örgütlenmenin iki bölümden oluştuğunu, bunlardan birinin toplumsal ve iktisadi ihtiyaç ve
çatışmaların yer aldığı sivil toplum, diğeri ise felsefi ve manevi yaşamı içeren siyasal
toplumdur. Devlet, siyasal topluma tekabül etmektedir. Sivil toplum, özü itibariyle anarşi ve
kaos eğilimlerini beslerken, devletin yer aldığı siyasal toplum barış ve uzlaşmayı sağlamanın
aracıdır. Hegel’de sivil alanda yer alan hiçbir sınıf veya grup sınıflarüstü değildir, bu nedenle

Devletin temel özellikleri konusunda bkz. Atilla Yayla, a.g.e., s. 61; Ali Yaşar Sarıbay, Global Bir Bakışla
Politik Sosyoloji, Everest Yayınları, 2008, s.147-150; Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar, tanımlar,
Yaklaşımlar, Bağlam Yayınevi, 2006, s. 19-34.
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toplumsal uzlaşmayı sağlayamaz. Toplumsal uzlaşmayı sağlayabilecek tek şey, evrensel bir us
olarak devlettir; bu anlamda Hegel’de devlet adeta ilahi bir güçtür, Platon’un “idea”sına
benzeyen ve görünmeyen ama düşünsel olarak var olduğu bilinen bir güçtür. 32
Devlete ilişkin bütün bu tartışmalar ve tarihte görülen devlet ve devlet-benzeri
örgütlenmeler, devletin aslında sadece bir kurumlar dizisi olmadığını, kurumlar kadar bir
ilişkiler bütünü olduğunu, aynı zamanda bu kurumlar ve ilişkiler bütününe ilişkin bir kültürel
anlayış ile de ilişkili olduğunu göstermektedir.
Hükümet ise,
-

Devleti idare etme yetkisine sahiptir,

-

Bu yetki bir süreliğine (geçici)dir,

-

Seçilmiş kişilerden (başkan, başbakan, bakanlar kurulu) oluşur,

-

Hükümeti oluşturmanın yazılı veya yazılı olmayan belirli kuralları vardır,

-

Mevcut siyasal rejim tarafından sınırlandırılmıştır (yetkileri mutlak değildir)

-

Anayasal monarşilerde seçilmemiş bir kişi de bulunabilir (Monark),

-

Devlete göre daha zayıf bir şekilde kurumsallaşmıştır.

Devlet’e Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fransa Cumhuriyeti Devleti, Amerika Birleşik
Devletleri Devleti, İran İslam Cumhuriyeti Devleti örnek verilebilir. Hükümete ise
Türkiye’den Demirel Hükümeti, Ecevit Hükümeti, Özal Hükümeti, Erdoğan Hükümeti örnek
verilebilir. Türkiye’de hükümetler bazen sırasına göre de adlandırılır; örneğin 32. Hükümet,
58. Hükümet gibi. Demokrasilerde devlet, hükümete belirli ölçülerde yön verir; çünkü birçok
devlet örgütünün ömrü hükümetlerden çok daha uzundur. Örneğin, yargılama sistemi, ordu,
polis teşkilatı, devlet planlama teşkilatı hükümetler değişse de varlığını sürdürür. “Devlet
gücü daha ziyade bürokratlarda ve kurumlarda tezahür eder. Demokrasilerde hükümet ve
devlet bir makasın iki bıçağı gibidir. Aralarındaki mesafe asla tam olarak kapatılamaz. Ama
belli bir açıklığın aşılması halinde demokrasiden uzaklaşıp bürokratik vesayet sistemine
yaklaşmış olur.”33
Batı dünyasında devlet “state” kavramı ile, hükümet ise “government” kavramı ile
ifade edilmektedir. Ancak, bazı ülkelerde özellikle federal biçimde örgütlenmiş ülkelerde,
örneğin Emerika Birleşik Devletleri’nde hükümet (government) kavramı devlet ile eş anlamlı
kullanılıp, devlet (state) federal yapıyı oluşturan her bir eyalet için kullanılmaktadır. Bu
farklılık, bir yandan Anglo-Sakson geleneğinde “devlet” geleneğinin zayıf olmasından, bir
yandan da ülkenin bir’den fazla federe devletten oluşmasından kaynaklanmaktadır.
Devlet tanımlamaları ve devletin kökeni konusundaki tartışmalar için bkz. Andrew Heywood, Political
Theory: An Introduction, Palgrave Publ., 1999, s. 77-86; Nur Vergin, a.g.e., s. 19-34.
33
Atilla Yayla, a.g.e., s.61-62.
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3.2

Devlet Biçimlerine Göre Siyasi Yönetimler

Yaygın kanı, tüm demokrasilerin Cumhuriyet fikri etrafında örgütlendiği yönündedir;
ancak demokrasilere daha yakından baktığımızda bunun doğru olmadığını görürüz. Günümüz
demokrasilerinin önemli bir kısmı ya Cumhuriyet ya da Anayasal Monarşi biçiminde
örgütlenmişlerdir. İngiltere, Hollanda, Danimarka, Belçika, İsveç, Lüksemburg, Norveç,
İspanya, Anayasal monarşilerin en bilinen örnekleridir. Fransa, Almanya, Türkiye,
Yunanistan, Avusturya, Finlandiya ise Cumhuriyete dayalı demokrasilere örnek verilebilir.
Devletlerin bunlardan hangisine göre örgütlendiğini genellikle o ülkenin demokratikleşme
sürecinde yöneten-yönetilen ilişkilerinin nasıl şekillendiğine göre tarihsel koşullar
belirlemiştir. Devlet biçimlerine göre siyasi yönetimlerin ayrımı, bir yönü ile devletin başında
bulunan kişi veya kişilerin bu göreve geliş şekliyle ilişkilidir.

3.1.1. Anayasal Monarşi
Monarşi, en basit tanımıyla, bir hükümdarın tek başına devletin başkanı olduğu bir
yönetim biçimidir. Monark’a, monarşinin hâkim olduğu ülkeye göre Kral, Padişah, İmparator,
Prens, Şef, Emir gibi isimler verilebilir. Monark’ın iktidara gelişi seçim dışı yöntemlere
dayanmaktadır. Çoğu kez belirli bir aileden, soydan olmak, monark olmanın yolunu açan en
önemli faktördür. Monark’ın ülkeyi yönetme yetkisi sınırsızdır, istisnai durumlar dışında
ölene kadar bu yetkiyi elinde tutar. Ömrü sona erdiğinde de varsa oğlu veya yakın akrabası
onun yerini alır. 17. yüzyıla kadar dünyada belki de en yaygın yönetim biçimi olan
monarşiler, bu dönemden itibaren önemli bir değişim sürecine girmişlerdir. Bu değişim,
“mutlak monarşi”lerin “meşruti monarşi”lere (anayasal monarşilere) dönüşmesi sürecidir.
Mutlak monarşilerde “mutlak iktidar” (potestas absoluta) söz konusudur: yani monarkın
yetkilerini sınırlandıracak hiçbir güç yoktur, sınırsız bir iktidar söz konusudur ve, doğal ve
tanrısal niteliktedir. bu iktidar hukukla sınırlandırılmamış Mutlak monarşiler hukukla
sınırlandırılmamış iktidarlardır, bu nedenle Anayasaya ihtiyaç duymazlar. Bu devletler aynı
zamanda patrimonyal devletlerdir yani devlet hükümdarın mülkü sayılmaktadır. Karşılarında
iktidarı dengeleyecek başka iktidar odakları bulunmamaktadır34. Yüzyıldan itibaren
Avrupa’da laikleşme süreci ile birlikte iktidarın tanrısallığı, diğer bir ifadeyle meşruiyetin
zemini olarak tanrının yeryüzündeki temsilcisi olmasına duyulan inanç zayıflamaya başlamış,
iktidarın gücünü “halk”tan aldığı inancı yaygınlaşmıştır. O zaman, monarkın iktidarının halk
iradesi ile sınırlandırılması prensibi gündeme gelmiş ve Anayasalar bu sınırlandırmanın aracı
olmuştur. Nitekim 17. Yüzyılda Avrupa’da başlayan monarşilerin Anayasalar aracılığı ile
meşruti hale gelmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nu da etkilemiş, 1876 yılında II Abdülhamid
tarafından ilan edilen Anayasa ile Osmanlı padişahlarının mutlak iktidarları sınırlandırılmaya
çalışılmıştır. Anayasal monarşilerin birçoğu parlamenter bir nitelik kazandı. “Monarklar
yetkilerini bir taraftan doğumla değil atamayla göreve gelen bakanlara ve başbakana bir
taraftan da parlamentoya devrettiler.”35 Zamanla parlamentolar güçlenerek yasama kurumu
olarak, hükümetler de yürütme gücü olarak iyice belirginleşti, monarkların gücü sembolik
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hale geldi ve günümüz Anayasal Monarşileri ortaya çıktı. Bu ülkelerde parlamenter
demokrasilere geçilmesine rağmen sembolik de olsa monarşik yapının varlığını sürdürmesi,
geleneklerin devamlılığı ile yakından ilgilidir. Monark ve ailesi ülkenin toplumsal ve siyasal
kültüründe önemli figürlerdir; bir yandan ülkenin geçmişini diğer yandan da birlik ve
bütünlüğü temsil etmektedirler. Böylece, seçimle iş başına gelen parlamento ve hükümet
pratikte ülkeyi yönetme gücünü elinde bulundurmakla birlikte, tarafsız bir kurum olarak tüm
politik çekişmelerin üstünde yer alan monarşik yapı, kriz dönemlerinde birlik ve beraberliği
sağlayarak rejimin devamlılığının garantisi rolünü üstlenmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinden
farklı olarak, Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp yerine yeni bir ulus-devlet inşa edilmesi
sürecinde Anayasal Monarşik bir yapı yerine Cumhuriyetçi bir yapının kurulmasının
arkasında, yeni rejimi kuran siyasi kadronun yeni bir ulus inşa edebilmek için geçmiş ile
bağları koparmanın daha yararlı olacağını düşünmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun dayalı
olduğu dini zeminin yeni kurulacak rejimin laiklik ilkesi ile çelişeceğini düşünmeleri ve
benzeri faktörler yatmaktadır. Aynı zamanda, hem son dönem Osmanlı reformist
entelektüellerinin ve onların kısmen devamı niteliğinde olan yeni rejimin kurucu kadrosunun
Fransız Cumhuriyetçi düşünce geleneğinden etkilenmiş olması da bir başka önemli faktördür.

3.1.2 Cumhuriyet
Cumhuriyet kelimesi, Latince “res publica” yani bir topluluğu birleştiren, onların bir
olmasını sağlayan durum anlamında “kamusal olan anlamına gelmektedir. Aynı zamanda
Arapça’da “cumhur” kelimesi, bir araya gelme ve toplanarak birlik oluşturma anlamına
gelmektedir. Latince Res publica kelimesi, Arapça’daki cumhur kelimesi ile benzer bir
anlama geldiğinden, zamanla bu ilke üzerine oturan rejimlere Türkçe’de Cumhuriyet adı
verilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet, Monarşinin tamamen tersi anlama gelmektedir; yani,
ülkenin yönetiminin ayrıcalıklı bir kişi tarafından değil, herkes tarafından yönetilebiliyor
olmasıdır. Bu anlamda Cumhuriyet ilkesi, herkesin ülkeyi yönetme konumuna gelebilme
imkânına işaret etmektedir. Montesquieu’nun siyasi düzen sınıflandırmasında yer alan
cumhuriyet, O’na göre “herkesin sınırlı iktidarına” ve “fazilet” ilkesine dayanmaktadır ve
Monarşi’nin tamamen tersidir. “… doğası itibariyle cumhuriyet, eşitlikçi bir düzeni ifade
eder. Düzenin çalışma üslubunda yasal sınırlılık esastır. … fazilet cumhuriyet düzenini
destekleyen bir davranış nedenidir. Halka ait ve ancak kanunlar çerçevesinde icraat yapabilen
iktidar örgütlenmesinin hangi tür koşullarda varlığını sürdürebileceği sorusunun yanıtıdır.
Cumhuriyetin fazıl yurttaşları, kamu yararını kendi kişisel çıkarlarının önüne koyabilen, hal
ve hareketlerini tanzim ederken toplum çıkarını kendi bencil çıkarlarının üstünde tutabilen
bireylerdir.”36 Cumhuriyetin fazilet ilkesi, her yurttaşın kendini diğeriyle eşit görmesini
gerektirir. “Bireysel iyi”, “bireysel yarar” yoktur, “toplumsal iyi”, “toplumsal yarar” vardır.
“… fazilet, biraz cemaatçı bir anlayışın ürünüdür.”37 Cumhuriyet “eşitlik” üzerine kuruludur,
oysa Anayasal monarşi “özgürlük” üzerine kuruludur. Cumhuriyet toplumu eşitleştirme
derdindedir dolayısıyla toplumu yatayına keser; Anayasal Monarşi ise toplumu bütünleşmiş
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bir örgütlenme olarak görmez, liberalizmin bireyciliği daha belirgin bir şekilde tercih edilir.
Farklılaşmış, özgürleşmiş, çoğulcu bir toplum monarşiler için daha uygundur.
Cumhuriyet fikri, düşünce tarihinde çok eski dönemlere kadar götürülebilir ancak
günümüz modern cumhuriyetlerin doğuşu 1776 Amerikan Devrimi ve 1789 Fransız Devrimi
ile yakından ilişkilidir. 18. Yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Amerika’da 13 İngiliz kolonisi
İngiltere’ye karşı ayaklanarak bir bağımsızlık savaşı başlatması ile başlayan Amerikan
Devrimi 1775-1783 yılları arasında sürdürülen savaşın sonunda 1781’de bağımsızlığını ilan
etmesi ile sonuçlandı. Bu devrim, o dönemde Amerikan halkı arasında yaygınlaşan
cumhuriyetçi idealler ile yakından ilişkiliydi. İngiltere’den bağımsızlığı kazanma,
cumhuriyetçilik ve demokrasi ile ilişkilendirilmekteydi. Bu anlamda cumhuriyetçilik,
Amerikan siyasi değerlerinin oluşumunda önemli rol oynamıştır. 1789 Fransız İhtilali, mutlak
monarşinin devrilmesi ve Roma Katolik Kilisesi’nin gücünün azaltılması anlamında çok
önemli bir harekettir. Ancak, diğer yandan da toplumdaki soyluların ayrıcalıklarını koruyan
hiyerarşik yapının yıkılarak daha eşitlikçi bir toplum anlayışının geliştirilmesi anlamında
Cumhuriyetçilik fikrine katkıda bulunmuştur. Fransız Devrimi’nin Fransız halkını eski
rejimden kurtarması nedeniyle “bireyciliğe” katkıda bulunduğu görüşü oldukça yaygındır. Bu
bir bakıma doğrudur, ancak bu bireyci yaklaşım sürdürülememiş ve zamanla birey karşısında
devlete ağırlık veren bir anlayış gelişmiştir; yaratılan birey insan birey olarak değil yurttaş
birey olarak değer kazanmıştır. Devrimin ortaya çıkardığı özgür bireye karşı toplumun ve
devletin nasıl korunacağı önemli bir sorun olarak görülmüş ve bireycilik yerine “birlik”
düşüncesine ağırlık verilmiştir. Bu anlayış, devrim sonrası Fransa’da Cumhuriyetçi ilkelere
dayalı bir siyasi yapının oluşmasını sağlamıştır.38 Bu bakımdan, Fransız Cumhuriyetçiliği ile
Amerikan Cumhuriyetçiliği birbirinden farklılıklar göstermektedir.
Cumhuriyet ilkesi, eşitlik ideali arasında birebir ilişki kurulmakla birlikte, bu, birebir
eşitlik değildir. “Bunun sebebi siyasetin doğasıdır.”39 Teorik olarak eşitliğin pratikte
gerçekleştirilmesi pek rastlanan bir durum değildir. Birçok Cumhuriyetçi demokraside belirli
sınıflar veya aileler siyasi seçkinler arasına girebilmektedirler. Bunun dışında, adı Cumhuriyet
olmakla birlikte, ya göstermelik seçimlerle ya da seçimler dahi yapılmadan sivil ya da askeri
darbelerle iktidarın belirlendiği çok sayıda ülke bulunmaktadır. Örneğin, Libya Sosyalist Halk
Cumhuriyeti, 1969 yılında Kral İdris’e karşı ordu tarafından düzenlenen bir darbe ile
monarşinin yıkılması ve subaylardan El-Kaddafi’nin iktidarı ele geçirmesi sonucunda
kurulmuştur (Bu rejim 2011 yılında yıkılmış ve Libya Cumhuriyeti adında başka bir rejim
kurulmuştur, ülkede iç savaş halen devam etmektedir).
Bu iki devlet örgütlenmesi arasında, demokratiklik açısından önemli bir farklılık
bulunmamaktadır. Her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Modernleşme ve
demokratikleşme sürecinde, geçmiş ile bağını koparmadan evrimci bir süreci benimseyen
ülkelerde Anayasal Monarşilerin daha yaygın olduğunu, buna karşı bu süreçte geçmiş ile
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bağlarını daha radikal bir biçimde koparmayı ve devrimci bir yöntemle ilerlemeyi seçen
toplumlarda ise Cumhuriyetlerin daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz.

3.3

Devlet Yapılanmasına Göre Siyasi Yönetimler

Devletlerin kurulu oldukları topraklar üzerinde nasıl yapılanacağı da, siyasi yönetim
biçimlerinin ortaya çıkışında bir başka faktördür. Devletin yetkilerinin coğrafi olarak nasıl
dağıtıldığı, genel olarak iki farklı tipte yönetim biçimi ortaya çıkarmaktadır. Bunlar Üniter ve
Federal sistemlerdir.

3.3.1 Üniter Sistemler
Merkezi sistem olarak da adlandırılan üniter sistemlerde, egemenlik parçalanmamıştır,
sadece tek bir merkezde, devletin elindedir. Zaten, üniter, bütün, birleşik, tek parça
anlamlarına gelmektedir. Egemenlik, devletin dışında hiçbir kurum veya başka bir birimle
paylaşılmamaktadır. Kararların tamamı ülkenin başkentinde alınır, alınan kararlar ise merkezi
ve taşra teşkilatı tarafından uygulanır. Bu sistemlerde vesayet denetimi uygulanır, yani
merkez diğer organların alınan kararları uygulayıp uygulamadığını yakından kontrol eder.
Elbette, üniter sistemlerde de coğrafi olarak ülke alt bölümlere ayrılmıştır; il, ilçe, köy gibi
adlarla anılan bu bölümlerin idari yetkileri vardır, ancak bu yetkiler kendilerine merkez
tarafından verilmektedir ve yine merkez tarafından geri alınabilir. Taşra teşkilatının yasama
ve yargı yetkileri yoktur, sadece merkezin aldığı kararları yürütmekle yükümlüdürler. Bu
nedenle, tüm ülke genelinde merkezin belirlediği yasalar ve diğer yazılı kurallar geçerlidir.
Yerel yönetimler, sınırlı konularda iç toplumsal hayata ilişkin düzenlemeler yapabilirler,
ancak bunlar kanun niteliğinde değildir ve merkezin düzenlediği kanunlara aykırı olamazlar. 40
Üniter sistem, tüm ülke coğrafyasını ve bu coğrafyada yaşayan insanları etnik, din, dil gibi
ayrımlara tabi tutmadan bir bütün olarak görme anlayışına dayanmaktadır.
Üniter devlet, hem “devletin unsurlarında teklik” hem de“devletin organlarında teklik”
ilkesine dayanmaktadır. Devletin unsurlarında teklik ile kastedilen, tek ülke, tek millet, tek
devlet anlayışıdır. Devletin organlarında teklik ile kastedilen ise, devletin yasama, yürütme ve
yargı bakımından tekliğidir; yani bir tek anayasa vardır, ülkenin bütünü için geçerli olan
kanunlar tek bir yasama organı tarafından yapılır, tek bir yargı organı vardır. Yürütmede de
teklik söz konusudur: yürütme organının başında, eğer sistem parlamenter ise Bakanlar
Kurulu, eğer sistem Başkanlık Sistemi ile “Başkan” vardır. Örneğin, Türkiye’de tek yasama
organı Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir, yürütme organı Başbakan ve Bakanlardan oluşan
“Bakanlar Kurulu”dur (diğer adıyla Kabine’dir). Yargı organı ise bağımsız mahkemelerdir.
Elbette, bu mahkemeler çeşitlidir, ancak bu çeşitlilik ülke coğrafyasının her bölgesi için
geçerlidir.
Üniter devletlerde tek kamaralı parlamentolar daha yaygındır; yani ülkede parlamento
tek parça halindedir, ancak bunun istisnaları da vardır. Örneğin İngiltere, üniter devlet
olmasına rağmen iki kamaralı parlamentoya sahiptir (Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası).
40
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Bunun sebebi tarihseldir; İngiltere’de 13. Yüzyılda oluşmaya başlayan parlamentoda zaman
içinde iki grup belirmiş; bunların biri soyluları ve din adamlarını, diğeri ise tüccarları ve diğer
meslek erbabını temsil etmiştir. Tarih içinde parlamentoda zaman zaman tek kamaralı sistem
uygulansa da, iki kamaralılık İngiliz parlamentosunun temel özelliği olarak kalmıştır.
Fransa, üniter devlet örgütlenmesinin en tipik örneğidir. Son yıllarda, tüm demokratik
ülkelerde olduğu gibi yerel kimliklerin hâkim ulusal kimliğe karşı korunması eğiliminin
artması neticesinde, Fransa’da bile yerel birimlere bazı konularda sınırlı yetkiler verilse de,
Fransa hala üniter sistemi en katı biçimiyle uygulayan ülkedir. Türkiye de üniter bir sistemdir
ve bu modeli Fransa’dan almıştır.

3.3.2 Federal Sistemler
Egemenliğin yatay düzeyde paylaşılması, federal sistemi ortaya çıkarmaktadır. En
tipik örneği ABD olan federalizmde, bir federal devlet, bir de federal devleti oluşturan federe
devletler bulunmaktadır. Federe devletlere “devlet”, “eyalet”, “kanton” gibi isimler
verilmektedir. Bunlar federal devletin kurucu birimleridir. Örneğin ABD’de 50 tane federe
devlet (eyalet-state) ve bir de tüm federe devletleri bir araya toplayan bir federal devlet
bulunmaktadır. Aslında federasyon, bir’den fazla devletin aynı merkezi iktidara tabi olmak
koşuluyla oluşturduğu bir devletler topluluğudur. 41
Federal sistemlerin genellikle geniş topraklara sahip ülkelerde ve/veya bir’den fazla
etnik, dinsel, mezhepsel ve benzeri grubu içinde barındıran ülkelerde uygulandığını
görmekteyiz. ABD’de federal örgütlenmenin ortaya çıkmasında, koloni geleneğinin önemli
bir etken olduğu bilinmektedir. Federal örgütlenmenin bölünmeyi teşvik edeceği sıkça iddia
edilmekle birlikte, uygulamaya bakıldığında bunun doğru olmadığı söylenebilir. Hatta tersine,
federalizmin yukarıda sözü edilen farklılıkları uyumlulaştırma konusunda üniter sistemlerden
daha başarılı olmuşlardır.
Federal sistemlerde birlik bir Anayasa ile kurulmaktadır. Federe devletler merkezi
devlete bağlıdırlar. Üye devletlerin yani federe devletlerin üyelikten çıkma hakkı yoktur,
ancak federal devletin üyelikten çıkma hakkı vardır. Buna karşın, birçok federal sistemde
federal devletin federe devletleri onayları alınmadan bölme veya bir federe devleti diğer
federe devlete bağlama yetkisi yoktur. Federe devletlerin her birinin tüzel kişiliği vardır ancak
uluslararası kişilikleri yoktur.
Federal sistemlerde her federe devlet ayrı bir devlettir, çünkü her biri bir ülkeye, bir
nüfusa, kendilerine ait Anayasa ve kanunlara, bu kanunlara yapan Yasama organına, yürütme
ve yargı organlarına sahiptirler ve hepsinin ayrı ayrı egemenliği vardır. Ama aynı zamanda
federal devlet bir devlettir, çünkü onun da federe devletlerin nüfusunun toplamından oluşan
bir nüfusu, federe devletlerin topraklarının toplamından oluşan bir toprağı vardır ve federe
devletlerin kanunlarının dışında kendi kanunları vardır. O zaman, federal sistemlerde her
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vatandaş, hem kendi federe devletinin vatandaşıdır hem de federal devletin vatandaşıdır; iki
ayrı egemenliğe, iki ayrı hukuk düzenine tabidir. Her federe devletin vatandaşları o federe
devletin toprakları üzerinde o devletin kanunlarına tabidir. Ancak, dış politika, milli savunma,
para basma gibi konularda kanun yapma yetkisi sadece merkezi federal devlete aittir. Örneğin
ABD Anayasası, Anayasanın açıkça federal hükümete vermediği ve federe devletlere
yasaklamadığı konularda federe devletlerin (eyaletlerin) yetkili olduğunu belirtmektedir. Bazı
federal sistemlerde federal devlet ile federe devletler arasında yetki paylaşımı daha hiyerarşik
iken, ABD sisteminde daha yataydır. Örneğin, ABD’de federe devletler, sağlık, eğitim,
medeni hukuk, iş hukuku, kolluk hizmetleri, yerel ticaretin düzenlenmesi, tarımsal ve sınaî
üretim, ormancılık ve benzeri konularda düzenleme yapma yetkisine sahiptir.
Federe devletler yasama, yürütme, yargı organlarının düzenlenişi bakımından
genellikle federal devlete benzerler. Örneğin, ABD’de federe devletler nüfus, coğrafi
büyüklük, ekonomik gelişmişlik ve benzeri bakımlardan önemli farklılıklar göstermekle
birlikte, iç siyasi örgütlenmelerinin merkezi sisteme benzemesi bakımından aynıdırlar. Genel
olarak her eyalet dört yılda bir seçim yapılmakta ve bu seçim sonucunda federe devlet başkanı
(Vali - governor) göreve gelmektedir. Yine, yasama kurumu, federal devlette olduğu gibi iki
kamaralıdır (bunun tek istisnası Nebraska’dır). Türkiye’de Anayasa Mahkemesi olarak
adlandırılan, ABD’de ise fereral düzeyde Supreme Court olarak anılan ve yasaların
Anayasaya uygunluğunu denetleyen mahkemenin benzeri tüm federe devletlerde
bulunmaktadır. Federe devletlerin çoğunda Yüksek Mahkeme yargıçları ve üst düzey yürütme
otoriteleri seçimle göreve gelmektedir. Ancak, bazı görevliler örneğin eyalet bakanları
seçimle değil Vali’nin ataması ile göreve gelmektedir.
Federal sistemlerde iki kamaralı sisteme daha çok rastlanmaktadır. Kamaralardan biri,
genel oylarla seçilen milletvekillerinden oluşurken, ikincisi federe devletleri temsil eden
kişilerden oluşmaktadır. İkinci kamaranın üyelerinin seçim/atanma yöntemi sistemden sisteme
değişiklikler gösterebilmektedir. ABD’de ilk meclise Temsilciler Meclisi, ikinci Meclise ise
Senato adı verilmektedir. Türkiye’de de 1961-1980 yılları arasında çift kamaralı meclis
sistemi uygulanmıştır. Meclislerden ilkine Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikincisine ise
Cumhuriyet Senatosu denmekteydi. Ancak daha sonra bu uygulamadan vazgeçilmiş ve
Cumhuriyet Senatosu iptal edilmiştir. Uygulandığı dönemde, Cumhuriyet Senatosu üç çeşit
üyeden oluşmaktaydı. Bu üyelerden 150 tanesi halk tarafından seçilmekteydi. İkinci grup
Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekteydi ki bunlar “Kontenjan Senatörü” olarak
adlandırılmaktaydı ve 15 kişiden oluşmaktaydı. Üçüncü grup ise, bir kısmı Milli Birlik
Komitesi başkan ve üyelerinden ve eski Cumhurbaşkanlarından oluşmaktaydı. Birinci ve
ikinci grup üyelerin görev süreleri 6 yıl, üçüncü grup üyelerin görev süreleri ise ömür
boyuydu.
Hem üniter hem de federal sistemlerin kendilerine göre avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır. Üniter sistemlerin otoriter ve totaliter yapıların ortaya çıkışını teşvik edeceği
iddia edilmekle birlikte, bu kanıtlanmış değildir. Aynı şekilde, federal örgütlenmenin ülkeyi
parçalayacağı iddiasını kanıtlayan örnekler de yoktur. Bir ülkenin bu örgütlenme
biçimlerinden hangisini tercih ettiği, daha çok nüfusun nitelikleri, toprakların büyüklüğü,
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devletin kurulması sürecinde yaşanan deneyimler, savaşlar, sömürge geçmişi, toplumun
politik ve sosyal kültürü gibi çok sayıda faktöre dayanmaktadır.
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Uygulamalar
1. Türkiye’nin Anayasal Monarşi yerine Cumhuriyetçi demokrasiyi tercih etmesinin
tarihsel koşullarını araştırınız.
2. Türkiye’de federal yapı yerine üniter yapının tercih edilmemesinin tarihsel
koşullarını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümünde, öncelikle devlet ile hükümet kavramlarının temel özelliklerini ve
birbirinden farklılıklarını ele almaktı. Arkasından devletin biçimsel olarak yapılanmasının
temel modelleri olan Anayasal Monarşi ve Cumhuriyet modellerinin hangi özelliklere sahip
olduğunu, hangi tarihsel koşullarda ortaya çıktığını karşılaştırmalı olarak örnekler üzerinden
inceledik. Son olarak ise, devlet erkinin coğrafi olarak nasıl paylaşıldığını gösteren Üniter ve
Federal yapılanmaların nasıl özelliklere sahip olduğunu yine karşılaştırmalı olarak örnek
ülkeler üzerinden ele aldık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi üniter devletin özelliklerinden değildir?
a) Vesayet denetimi uygulanır
b) Devletin unsurlarında teklik ilkesi vardır
c) Her yerel birimin kendi Anayasası vardır
d) Devletin organlarında teklik ilkesi vardır
e) Taşra teşkilatının yasama ve yargı yetkisi yoktur
2) Aşağıdakilerden hangisi “hükümet”in özelliklerinden birisi değildir?
a) Devletten daha güçlü bir şekilde kurumsallaşmıştır.
b) Hükümet etme yetkisi geçicidir.
c) Seçilmiş kişilerden oluşur.
d) Devletten daha zayıf bir şekilde kurumsallaşmıştır.
e) Hükümeti oluşturmanın yazılı veya yazılı olmayan kuralları vardır.
3) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin temel ilkelerinden biridir?
a) Bireycilik
b) Seçkincilik
c) İdeoloji
d) Kamusallık
e) Mutlak iktidar
4) “Mutlakiyetçi Monarşilerde iktidarın sınırlandırılması ve parlamenter yapının
kurulması ile ortaya çıkan rejimlere ne ad verilmektedir?
a) Demokrasi
b) Anayasal Monarşiler
c) Totaliter rejim
d) Pretoryen rejim
e) Otoriter rejim
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5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Anayasal Monarşiler ile Demokrasilerin tek ortak yanı, her ikisinde de monarkın
sembolik yetkilerinin olmasıdır.
b) Anayasal Monarşilerde monark tüm yetkilere sahipken, Demokrasilerde monark
sembolik yetkilere sahiptir.
c) Hem Anayasal Monarşilerde hem de Demokrasilerde iktidar gücünü tanrıdan alır.
d) Anayasal Monarşilerde mutlak iktidar ilkesi geçerli iken, Demokrasilerde halkın
iktidarı ilkesi geçerlidir.
e) Hem Anayasal Monarşilerde hem de Demokrasilerde mutlaka parlamento vardır.
6) “Anayasal Monarşiler, modernleşme ve demokratikleşme sürecinde …. Bir
yöntemi benimseyen ülkelerde daha yaygındır.”
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Devrimci
b) Askeri
c) Bürokratik
d) Evrimci
e) Organizmacı
7) Demokratik rejimlerde yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyen kuruma ne
ad verilir?
a) Yargıtay
b) Anayasa Mahkemesi
c) Danıştay
d) Sayıştay
e) Yüksek Şura
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8) Federal sistemde, devletin kurucu birimlerine ne ad verilir?
a) Federe devlet
b) Özerk bölge
c) Merkezi devlet
d) Konfederasyon
e) Hükümet
9) Aşağıdakilerden hangisi federal sistemin özelliklerinden değildir?
a) Federe devletler istedikleri zaman federasyondan ayrılabilir.
b) Egemenlik yatay düzeyde paylaşılmıştır.
c) Vatandaşlar hem federal devletin hem de federe devletin vatandaşları olarak iki
vatandaşlığa sahiptirler.
d) Federasyonu sadece federal devlet bozabilir.
e) Federal sistemlerde birlik bir Anayasa ile kurulmaktadır.
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Türkiye, üniter bir Anayasal Monarşidir.
b) Türkiye, federal bir Cumhuriyettir.
c) Türkiye, federal bir Anayasal monarşidir.
d) Türkiye, konfederal bir Cumhuriyettir.
e) Türkiye, üniter bir Cumhuriyettir.

Cevaplar:
1)c, 2)a, 3)d, 4),b 5)e, 6)d, 7)b, 8)a, 9)a, 10)e
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4. SİYASİ YÖNETİM BİÇİMLERİ – III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İkinci ve Üçüncü bölümlerde, Siyasi Yönetim Biçimlerini sınıflandırmada
kullandığımız üç ölçütü ele aldık. Bu bölümde ise, hükümetlerin örgütlenme biçimlerine
göre siyasi yönetimleri sınıflandıracağız. Hükümetler örgütlenme biçimlerine göre üç ayrı
biçimde ortaya çıkmaktadır: Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi ve Yarı-Başkanlık
Sistemi. Bu bölümde, bu sistemlerin her birini temel özellikleri bakımından ele alarak
karşılaştıracağız. Vereceğimiz
temel
özellikler, uygulamada
ülkeden ülkeye
değişebilmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmakta olan Başkanlık
Sistemi ile Rusya Federasyonu’nda uygulanmakta olan birbirinin tamamen aynı değildir.
Benzer şekilde, ikisi de parlamenter sistemle yönetilmekle beraber, Türkiye ile İngiltere hem
kurumları hem de işleyiş biçimleri bakımından birbirinden bazı farklılıklar göstermektedir.
İleriki bölümlerde, her bir sistem için birkaç örnek ülke detaylı olarak ele alınacaktır; o zaman
bu farklılıkları daha net biçimde görme imkanımız olacaktır. Ancak, ülkeleri tek tek ele
almadan önce, bu bölümde her bir örgütlenme biçiminin en genel özellikleri detaylı olarak
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Neden demokratik ülkelerin hükümet örgütlenmeleri birbirinden farklı biçimlerde
örgütlenmişlerdir? Bu farklılığın tarihsel, kültürel, coğrafi ve benzeri nedenleri var mıdır?
2.

Bu farklı hükümet örgütlenmeleri demokratiklik açısından bir fark yaratmakta

mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Başkanlık Sistemi

Bu sistemlerin temel
özelliklerini kavramak ve
diğer sistemler ile
karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve karşılaştırılarak.

Bu sistemlerin temel
özelliklerini kavramak ve
diğer sistemler ile
karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve karşılaştırılarak.

Bu sistemlerin temel
özelliklerini kavramak ve
diğer sistemler ile
karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve karşılaştırılarak.

Parlamenter Sistem

Yarı-Başkanlık Sistemi
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Anahtar Kavramlar


Parlamenter Sistem



Başkanlık Sistemi



Yarı-Başkanlık Sistemi
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Giriş
Bir önceki bölümde devlet ile hükümet arasındaki farkları açıklamış ve devletlerin
biçimlerine göre ve yapılanmalarına göre nasıl farklı biçimlerde örgütlendiklerinden
bahsetmiştik. Bu bölümde ise hükümetlerin örgütlenme biçimlerine göre siyasal yönetim
biçimlerinden bahsedeceğiz. Günümüz demokratik devletlerinin hükümetleri, devletlerden
farklı olarak, üç anayasal organın yani yasama, yürütme ve yasama organlarının arasında
yetki dağılımı ve ilişki biçimlerine göre Başkanlık, Parlamenter ve Yarı-Başkanlık olmak
üzere üç biçimde örgütlenmiştir. Biz, dersimizin konusu gereği yasama organlarının
örgütlenme biçimi ve işlevleri ile daha az ilgileneceğiz, ancak yine de konumuzun gerektirdiği
ölçüde elbette bu organa da değineceğiz. Bizim asıl odak noktamız, yasama ve yürütme
organları arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlendiği ve bu düzenlenme biçimlerinin ne tür
sistemler ortaya çıkardığı. Aynı zamanda, bu farklıkların hangi tarihsel, kültürel, coğrafi ve
benzeri faktörlerden kaynaklandığı da ilgi alanımız içinde olacak. Son yıllarda Türkiye’de
Başkanlık sistemine geçiş tartışmaları sık sık gündeme gelmekte. Yine, bazı ülkelerde yerleşik
sistemin dışında diğer sistemlerin denenmesi yoluna gidilmekte. Acaba, bir ülkede bir
sistemin ortaya çıkması, siyasal seçkinlerin kişisel tercihleri ile ne kadar ilişkilidir? Yerleşik
olan sistemler belirli süreçlerin doğal sonucu mudur, yoksa tamamen o dönemdeki yönetici
seçkinlerin tesadüfî veya bilinçli seçimleri ile mi olmuştur? Hangi koşullar hangi sistemler
için daha uygundur? Bunu ölçmenin bir yolu var mıdır? Bir diğer önemli soru, sistem ile
demokrasi arasındaki ilişkidir. Acaba, bu üç sistemden herhangi biri diğerlerinden daha
demokratik bir yönetimi ortaya çıkarmakta mıdır? Görüldüğü gibi, bu bölümde sadece
sistemleri sınıflandırmak ve onların temel özelliklerini betimlemekle kalmayacağız, aynı
zamanda her sistemi ortaya çıkaran diğer koşulları ve bu konudaki farklı görüşlere de
mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışacağız.
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4.1En İyi Yönetimi Bulma Çabası
İnsanlar topluluklar halinde yaşamaya başladıktan sonra, her zaman en iyi yönetim
biçimini aramışlardır. Bu hem düşünürlerin hem de politikacıların temel uğraşlarından biri
olmuştur. En iyi yönetimi bulma çabasının temelinde, topluluğun uyum içinde yaşamasını
sağlamaktır. Bunu sağlamanın en iyi yolu nedir? Herkesin kuralların belirlenmesine tek tek
katılması mı, yoksa bu çok büyük bir kargaşaya neden olacağından tek bir kişinin tüm
kuralları belirlemesi mi? Tüm toplum kararların alımı sürecine katılacaksa, bunun
gerçekleştirmenin mekanizması ne olacaktır? Yani, bu insanların hepsi aynı anda bir araya mı
gelecektir, yoksa tüm insanları bir araya getirmek zor olduğundan dönüşümlü olarak mı
toplanılacaktır? Her karara mı herkes katılacak, yoksa belirli kararlara mı? Bu katılım mekân
olarak nerede sağlanacaktır? ve benzeri onlarca soru sorulabilir. Eğer, tek bir kişinin tüm
toplumu yönetecek kuralları belirlemesi daha iyi gibi görünüyorsa, o zaman da; bu kişi kim
olacaktır? Bu kişinin görev süresi ne kadar olacaktır? Bir sonraki kişi bu görev için nasıl
belirlenecektir? Bunun için seçim mi yapılacaktır yoksa başka belirli özelliklere sahip bir kişi
mi bulunacaktır? Bu kişiye yardımcı olacak kişiler bulunacak mıdır? Bu kişi herkes için iyi
olanı mı karara bağlayacaktır? Eğer öyle ise, herkes için iyi olan bir şey var mıdır, varsa
nedir? Herkes için iyi olanı bilmek mümkün müdür? gibi onlarca soru sorulabilir.
İnsanlık tarihinin önemli bir kısmı, bu sorulara cevap bulma uğraşı ile geçmiştir. Bu
nedenle, tarihte onlarca değişik siyasi yönetim biçiminin denendiğini görmekteyiz.
Toplumların tüm ihtiyaçlarını giderecek, tüm sorunlarını çözecek, tamamen özgürlükçü ve
eşit bir düzen bir ideal olarak hep var olmuş ancak bu henüz gerçekleştirilememiştir. İdeale en
yakın düzen, Antik Yunan sitelerinin bazılarında görülen doğrudan demokrasi olmuştur ancak
doğrudan demokrasinin ayakta kalmasını sağlayan şeyin kölelik olduğunu da unutmamak
gerekir. Antik Yunan demokrasilerinde sadece sitede doğan, köle ve yabancı olmayan
erkekler eşit ve özgürdü, kadınlar, yabancılar ve köleler vatandaşlık haklarına sahip değildi. O
günden bugüne, dünyadaki farklı coğrafyalarda farklı yönetim biçimleri denenmiş, özellikle
17. Yüzyıldan itibaren, önce Avrupa’da daha sonra da diğer coğrafyalarda büyük mücadeleler
sonucunda insanlar özgürlük ve eşitlik için mücadele etmiş ve bunun sonucunda günümüzde
dünyada en yaygın rejim biçimi olarak uygulanan dolaylı (temsili) demokrasilere ulaşılmıştır.
Muhtemelen, bu demokrasiler insanlık tarihinin üretebileceği son rejimler değildir; ileride
daha da gelişeceği ve daha müreffeh toplumlar, daha eşitlikçi ve özgürlükçü düzenler
kurulacağı ümidi hala vardır.
Günümüz için en ideal olarak kabul edilen temsili demokrasiler elbette bu rejimi
benimseyen ülkelerde yeknesak özellikler göstermemektedir. Çünkü yukarıda sormuş
olduğumuz soruların bir kısmına farklı toplumlardaki demokrasiler farklı yanıtlar
vermişlerdir. Bu sorulardan bir tanesi, hükümetin örgütlenme biçimi ile ilgilidir. Hükümetler
nasıl sınırlandırılacaklardır? İktidarın tek elde toplanmasının engellenmesi, iktidarı elinde
tutanların yetkilerini suiistimal etmemeleri, toplumun özgürlüklerini kısıtlamamaları nasıl
sağlanacaktır? Bunun için nasıl bir mekanizma oluşturulmalıdır. Daha önceki bölümlerde
sözü edilen Anayasal erkler olan Yasama, Yürütme ve Yargı’nın birbirini dengeleyen ve
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kontrol eden kurumlar olarak ayrılması anlamında Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, bu sorunu
çözmek için üretilen en önemli mekanizmadır. Bazı demokrasilerde bu ayrılık ilkesi daha sıkı
uygulanırken bazılarında daha gevşek bir uygulama ile gerçekleşmektedir. Bu uygulama
farklılığı, genellikle her ülkenin demokratikleşme sürecinde yaşamış olduğu deneyimler,
kültürel ve coğrafi farklılıklar gibi çok sayıda faktörden kaynaklanmıştır. Sebebi ne olursa
olsun, erklerin karşılıklı ilişkileri bakımından hükümet örgütlenmeleri sonuçta üç farklı sistem
ortaya çıkarmıştır.
1.

Parlamenter Sistem

2.

Başkanlık Sistemi

3.

Yarı-Başkanlık Sistemi (Karma Sistem)

4.2

Hükümetlerin Örgütlenme Biçimleri

4.2.1. Parlamenter Sistem
Tarihte ilk örneği İngiltere olan Parlamenter Sistem, İngiltere’den sonra dünyada
Türkiye’nin de içinde bulunduğu çok sayıda ülkede uygulamaya konmuştur. Daha sonraki
bölümlerde örnekleri incelenecek olan Parlamenter sistem, esas olarak temsili demokrasiye
dayanmaktadır. Parlamenter sistem, uzun bir tarihsel gelişimin ürünüdür. 1215 yılında
İngiltere’de Kralın yetkilerini kısıtlamak amacıyla Kral ile soylular ve din adamları arasında
imzalanan bu belge parlamenter Anayasal düzenin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Ancak, günümüz parlamenter sistemlerine daha çok benzeyen ilk örnekler 18. ve 19. Yüzyıl
Avrupa’sındaki gelişmelerle ortaya çıkmıştır. Mutlak monarşilerin meşruti monarşilere oradan
da parlamenter monarşilere dönüşümü ile birlikte Avrupa’da parlamenter sistem
yaygınlaşmaya başlamıştır. Kıta Avrupa’sında ilk parlamenter rejim 1814 yılında Fransa’da
kurulan yumuşak kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemle monarşi arası bir
karma sistemdir. Daha sonra Belçika, Norveç ve diğer bazı Avrupa ülkeleri de parlamenter
sisteme geçmişlerdir.
Parlamenter sistemde parlamento ağırlıklıdır. Parlamento, bir yasama organıdır ancak
yürütmeyi de kendi içinden çıkartır; dolayısıyla hem yasamanın hem de yürütmenin kaynağı
parlamentodur. Başbakan da bakanlar da parlamento üyesidir. Bakanların parlamento dışından
olması istisnai bir durumdur. Asıl egemenliğin halka ait olduğu ilkesinden hareket eden
demokratik parlamenter sistem, halkın egemenlik yetkisini seçim adı verilen ve belirli
aralıklarla tekrarlanan bir yöntemle temsilcilere (parlamenter, milletvekili, vekil vb olarak da
adlandırılmaktadır) aktarmaktadır. Yasada belirtilen bir süre için bu görevi devralan
temsilciler, Meclis adı verilen yerde bir araya gelmekte ve böylece Yasama organını
oluşturmaktadır. Bu yöntemle oluşturulan meclisin çoğunluğu ile Yürütme
oluşturulmaktadır. Yürütme parlamenter sistemlerde genellikle iki başlıdır.
1.

Devlet Başkanı (Cumhurbaşkanı veya Monark)

2.

Başbakan (Kabine ile birlikte Hükümeti oluşturur)
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DEVLET BAŞKANI
(Cumhurbaşkanı veya Monark)
SEÇİM

PARLAMENTO
HÜKÜMET (Başbakan ve Kabine)

Şekil 2: Parlamenter Sistemin Kurumsal Yapısı 42
Devlet Başkanı’na farklı ülkelerde farklı isimler verilmektedir. Örneğin, Türkiye’de
devlet başkanına Cumhurbaşkanı denmektedir. Eğer ülke Anayasal Monarşik bir yapıya
sahipse, Kral veya Kraliçe (Monark) devlet başkanı olmaktadır. Genellikle devlet başkanının
yetkileri semboliktir ve sorumsuzdur. Asıl yürütme yetkileri başbakandadır. Başbakan,
Bakanlar Kurulu’nun başıdır. Başbakan ve Bakanlar’dan oluşan yürütme erkine Hükümet
denmektedir. Hükümet parlamentoya karşı sorumludur.
Yukarıda da belirtildiği gibi, Parlamenter sistemlerde hükümet üyeleri meclisin
içinden ve mecliste bulunan milletvekillerinin çoğunluğunun oyları ile seçilmektedir.
Yani Parlamenter sistemlerde hükümeti oluşturan Başbakan ve Bakanlar, meclisin dışından
olamaz (olağanüstü dönemlerde istisnalarına rastlanabilmektedir). Hükümet’e “Kabine” adı
da verilmektedir. Asıl yürütme gücü hükümete aittir. Parlamento içinden seçilen hükümetin
göreve başlayabilmesi için, parlamentodan güvenoyu alması gerekmektedir. Güvenoyu
önemli bir mekanizmadır, çünkü hükümet güvenoyu ile kurulduğu gibi parlamentonun
güvenoyu vermediği durumlarda düşer. Her ülkenin Anayasasında bir hükümetin nasıl
güvenoyu alacağı belirtilmiştir. Örneğin, Türkiye’de Anayasaya göre, Bakanlar Kurulu listesi
Meclise sunulduktan sonra hükümetin programı Meclise okunur. Aslında her hükümet belli
bir programı uygulamak için kurulur. Program okunduktan sonra Anayasada belirtilen süre
sonunda güven oylaması yapılır. Bakanlar Kurulu’nun TBMM’den güvenoyu alması,
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile olur. Ancak bu sayının da TBMM üye tamsayısının
dörtte birinden çok olması gerekir. Her ülkenin buna benzer güvenoyu prosedürü vardır ve
güvenoyu alındıktan sonra hükümet kurulmuş olur. Parlamenter sistemin, aşağıda
sayacağımız çok sayıda özelliği bulunmaktadır, ancak en temel özelliği, Parlamentonun yasa
yapma, Yürütmenin ise yapılan yasaları yürütme işini yapmasıdır, yani bu iki görev
birbirinden ayrılmış ve farklı kurumlara verilmiştir. Yasama ve yürütme arasındaki ilişkiler şu
ilkelere dayanmaktadır.
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1.

Yasama ve yürütme arasında eşitlik ilkesi vardır;

2.

Yasama ve yürütme arasında işbirliği vardır;
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3. Yasama ve yürütmenin birbirleri üzerinde belirli mekanizmalarla yürütülen
etkileme, denetleme, kontrol etme işlevleri vardır.
Yasama ve Yürütme organları birbirlerinin denetleyebilir ve hukuksal varlıklarına son
verebilir. Parlamento, güvensizlik oyu ile hükümeti düşürebilir. Hükümet de parlamentoyu
feshedebilir. Aynı kişi aynı anda hem yasama hem de yürütme organında görev alabilir. Yani,
parlamentoda temsilci olan bir kişi aynı zamanda Başbakan veya Bakan olabilir. Parlamenter
ülkelerde, diğer sistemlere göre Kuvvetler Ayrılığı İlkesi daha zayıftır.
Parlamenter sistemlerin çoğunda çift-meclisli (iki kamaralı da denmektedir –
bicameral) bir yapı vardır. Bu yapılardan birine Meclis, diğerine ise Senato adı verilmektedir.
Ancak Türkiye gibi tek meclisli örnekler de bulunmaktadır. Daha önce de sözünü ettiğimiz
gibi, Türkiye’de de bir dönem çift-meclisli yapı uygulanmıştır.
Parlamenter sistemlerin birçoğunda disiplinli parti sistemi vardır. Ancak partilerin
aşırı disiplinli olması genellikle parti-içi demokrasinin işlemesini güçleştirmekte, parti
başkanını aşırı güçlü hale getirerek partili milletvekillerinin parlamentoda yasama işlevini
özgür iradeleri ile gerçekleştirmesini engellemekte, bir müddet sonra parlamento ile hükümet
tek bir siyasal partinin hâkimiyeti altına girme riski ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Parlamenter sistemlerde yasama ve yürütme erkleri arasında eşitlik ilkesi bulunmakla beraber,
uygulamada tam bir eşitlikten bahsetmek mümkün değildir. Bazı parlamenter sistemlerde
hükümet üstündür, bazılarında ise parlamento üstündür. İki partili sistem ve çoğunluk
seçim sistemi genellikle hükümetin üstünlüğünü kolaylaştırırken, çok partili ve nispi temsil
sistemi parlamentonun üstünlüğünü kolaylaştırmaktadır. İngiltere, hükümetin üstün olduğu
parlamenter sistemlerin en tipik örneğidir. Ülkede iki partili sistemin hâkim olması, çoğunluk
seçim sisteminin uygulanması ve parti içi demokrasinin zayıf olduğu disiplinli partilerin
olması, hükümeti parlamento karşısında daha güçlü konuma getirmiştir. Türkiye de, aslında
seçimlerde nispi temsil sisteminin uygulanmasına ve çok partili yapıya sahip olmasına
rağmen, hükümetin güçlü olduğu parlamenter sistemlere daha yakın bir görünüm
sergilemektedir. Aslında, dünyada bütün parlamenter sistemler giderek hükümetlerin
parlamentodan daha güçlü olduğu sistemlere dönüştüğünden söz edebiliriz. Parlamentoların
hükümetlerden daha güçlü olduğu örnekler çok azdır ve daha çok tarihte görülmektedir.
Örneğin, Fransa’da 3. ve 4. Cumhuriyet dönemleri, Soğuk Savaş döneminde ikiye ayrılmış
olan Almanya’da Federal Batı Almanya Cumhuriyeti gibi. 43
Yukarıda belirtilenler, parlamenter sistemler için genel özelliklerdir. Ancak, pratikte
birçok ülkede bu özelliklerden sapmalar görülmektedir. Örneğin, parlamenter sistemler
genellikle üniterdir ancak daha önce de belirtildiği bazı ülkelerde yerel birimlere geniş
yetkiler verilmeye başlamıştır. Yine, çoğu iki kamaralı olmakla birlikte Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu bazı ülkelerde tek kamaralı meclis vardır. Bir başka ilginç örnek,
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bakanların (kabine üyelerinin) milletvekili olması genel bir kural olmakla birlikte, bunu
yasaklayan parlamenter sistemler de vardır. Mesela Hollanda ve Norveç’te milletvekillerinin
Bakanlar Kurulu’nda yer alması yasaktır.44 Bunun gibi pek çok istisnadan söz edilebilir.
Sartori, parlamenter sistemlerin tek tip olmadığını, bu nedenle ortaya bütün
parlamenter ülkeler için geçerli bir model çıkamayacağını söylemekte ve bu çeşitliliği üç
grupta toplamaktadır: Birinci tip, yürütmenin güçlü olduğu ve parlamento üzerinde hâkimiyet
kurduğu sistemlerdir. İkincisi, meclisin üstün olduğu, özellikle parlamentodaki çok sayıdaki
partinin çekişmesi nedeniyle yürütmenin çalışamaz hale geldiği tiptir. Üçüncüsü ise, parti
denetiminin hâkim olduğu parlamentarizmdir. Sartori, bu parlamenter rejimin doğurduğu
hükümet biçimlerini de üçe ayırarak, birincisini “eşitsizler üzerinde birinci”, ikincisini
“eşitsizler arasında birinci” ve üçüncüsünü “eşitler arasında” birinci olarak adlandırmaktadır.
İlk hükümet tipine İngiltere’yi, ikincisine Almanya’yı örnek vermektedir. İngiltere’de
bakanlar her bakımdan Başbakana bağımlıdır ve Başbakan kabineyi istediği gibi
düzenleyebilir. Almanya’da ise koalisyon hükümetleri nedeniyle Başbakan kabine üzerinde
daha az güce sahiptir, ama yine de belirli açılardan gücü vardır, örneğin kabine değişse bile
görevinde kalabilir. Sartori’ye göre, ideal olan üçüncü tiptir yani Başbakan ile bakanların eşit
konumda olduğu, bir takım gibi çalıştıkları, Başbakan ile kabinesinin aynı anda
düşürülebildiği tiptir. Ancak, bunun örneğini bulmak zordur.45
Önümüzdeki bölümlerde parlamenter sistemlere örnek ülkeler ele alınırken, bu
farklılıklar daha yakından görülecektir.

4.2.2 Başkanlık Sistemi
Başkanlık sisteminin en tipik özelliği, yasama ile yürütmenin birbirinden kesin olarak
ayrılmasıdır; diğer bir ifadeyle Kuvvetler Ayrılığı ilkesi katı biçimde uygulanır. Yasama ve
Yürütme organları birbirlerinden bağımsızdırlar ve birbirlerini frenleme ve dengeleme
mekanizmalarına sahiptirler. İkinci bir özelliği, hem yasama hem de yürütme seçmenler
tarafından seçilir. Başkan seçimi ile Yasama organı üyelerinin seçimi için ayrı ayrı
seçimler yapılır. Bu nedenle, Başkanlık rejiminde çifte meşruiyet anlayışı yaygındır.
Başkanın ve Yasama organı üyelerinin görev süreleri Anayasa tarafından
belirlenmiştir. Hatırlanacağı gibi, parlamenter sistemde Başbakanın yürütme yetkisi
parlamentonun güvenoyuna bağlı idi, oysa Başkanlık sisteminde Başkan yürütme yetkisini
direkt olarak seçimlerden alır. Dolayısıyla, Başkanın meşruiyeti yasamaya bağlı değildir,
meşruiyeti seçmenlerden kaynaklanır. Bu nedenle, yürütme otoritesi kişi tarafından temsil
edilmektedir. Ancak Başkanın gücü sadece halk tarafından seçilmiş olmasına dayanmaz, aynı
zamanda güçlü Anayasal yetkilerle donatılmıştır. Halk tarafından seçilmiş ancak güçlü
Anayasal yetkileri olmayan bir Başkanın bulunduğu sistemler, Başkanlık sisteminden çok
Parlamenter sisteme benzer. Saf Başkanlık sistemlerinde, Yürütme organında yer alan

44

Haluk Alkan, a.g.e., s.129.
Giovanni Sartori, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, (çeviren: Ergun Özbudun), Yetkin Yayınları, 1997,
s.137-40.

45

80

bakanlar meclisten çıkmaz, başkan tarafından meclis dışından atanarak görevlendirilir,
bakanların görevleri yine Başkan tarafından sona erdirilebilir. Bakanların atanmasının meclis
tarafından onaylanması gerekmemektedir, ancak bazı kamu görevlilerinin atanması meclis
tarafından onaylanmak zorundadır. Başkanın yürütmenin çeşitli kademelerinde görev yapacak
çok sayıda görevli atayabilir. Bunlar, daimi bürokratlar değildir; görev süreleri Başkanın
görev süresi ile sınırlıdır. Bakanlar bir kurul halinde çalışmazlar, Başkan gerek gördükçe
bakanlarla tek tek görüşür ve karar alır. Bakanların görevi, Başkanın aldığı kararları
yürütmektir. Bakanlar Kurulu, birçok örnekte Başkan için bir danışma organı gibi çalışır ve
kolektif bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu bakımlardan, parlamenter sistemdeki bakanlar
kurulundan çok farklı bir örgütlenme ve çalışma tarzı vardır.
Bu özelliklerden de anlaşılacağı gibi, Yürütme, Başkan ve Bakanlar Kurulu’ndan
oluşur. Yürütme, ikili bir yapıya sahip değildir, tersine tek kişinin yürütmeyi temsil etmesi söz
konusudur. Devlet başkanlığı ile hükümet başkanlığı aynı kişide toplanmıştır (Başbakan
ile Cumhurbaşkanının aynı kişi olması gibi). Bu nedenle, yürütme işlevlerinde bir aksama
olması durumunda, bundan kimin sorumlu olduğu gayet nettir. Parlamenter sistemlerden
farklı olarak hükümetin düşme tehlikesi yoktur, parlamento güvensizlik oyu ile hükümeti
düşüremez (tek istisnası, suç teşkil eden eylemlerden dolayı suçlama –impeachment- yolu ile
görevden uzaklaştırılmasıdır). Buna karşın Yasama organı da yürütmeye karşı güçlüdür.
Yasama, yürütmenin güdümüne girmez; Başkan kanun çıkartmak için Yasama organındaki
milletvekilleri ile görüşmeler ve pazarlık yapmak zorundadır.
Yasama organı, genellikle iki kamaradan oluşur ancak bu bir koşul değildir. Bunun en
tipik örneği ABD’deki sistemdir. ABD’nin federal bir örgütlenme biçimine sahip olması,
kamara sayısında etkili olmuştur. Kamaralardan birisi ülke genelinde federe devletler
düzeyinde ve nüfusa göre temsilin esas alındığı Temsilciler Meclisi’dir. Temsilciler Meclisi
435 üyeden oluşur ve üyeler iki yıl süre için seçilir. Diğer kamara ise Senato’dur ve nüfusu ne
olursa olsun her federe devletin iki üye tarafından temsil edildiği 100 senatörden oluşan bir
yapıdır. Burada da üyeler altı yıl için seçilir. İki meclisin toplama Yasamayı oluşturur ve
Kongre olarak anılır. Kongre’nin Impeachment dışında araştırma komiteleri aracılığıyla
yürütme üyelerini ifade vermeye çağırabilir. Bu oturumlar kamuya açık olduğundan, etkili bir
denetleme aracıdır. Yasamayı güçlendiren bir başka denetleme mekanizması, Başkanın üst
düzey yürütme makamlarına yaptığı atamaların Senato’nun onayına tabi olmasıdır. Başkan
tarafından onaylanan uluslararası antlaşmalar da yine Senato’nun üçte iki oyu ile onaylanması
sonucunda yürürlüğe girebilmektedir.46
Başkanlık sistemleri, genellikle, parlamenter sisteme göre daha istikrarlı sistemler
olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedenleri, seçilen başkanın görev süresine
müdahale edilmemesi, başkanın yürütmeyi oluşturan kişileri genellikle kendisinin belirlemesi,
parlamento karşısında güçlü Anayasal yetkilerle donatmasıdır.47 Aynı zamanda, halkın
iradesinin gerçekleştiği yer olarak Yasama organı da güçlüdür. Yasama organı Yürütmenin
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hukuksal varlığına son veremediği gibi, Yürütme de Yasama’nın hukuksal varlığına son
veremez. Hükümetin tek bir kişiden oluşması, dolayısıyla koalisyon hükümetlerinin söz
konusu olmaması da istikrarı destekleyen bir özelliktir. Ancak, diğer yandan esnek bir sistem
olmaması, Başkanın yetkilerinin çok güçlü olması gibi nedenler sistemi hem istikrar açısından
hem de demokratiklik açısından eleştiriye açık hale getirmektedir. Daha sonra bu üç sistemi
karşılaştırdığımızda, sistemlerin avantaj ve dezavantajlarını ele alacağımızdan, bu aşamada
daha fazla detaya girmeyeceğiz. Ancak, Yarı-Başkanlık Sistemi konusuna geçmeden önce,
Başkanlık sisteminin üç temel unsurunu tekrarlayalım:
-

Güçler ayrılığı ilkesi ve fren-ve-denge mekanizması

- Hem Başkan hem de Yasama Organı üyeleri birbirlerinden farklı seçimlerle
seçilirler.
- Başkan Yürütmeyi tek başına temsil etmekte ve tek başına sorumluluk
taşımaktadır.

SEÇİM

PARLAMENTO

Impeachment-Soruşturma Komiteleri

- - - - - - - - - Ortak Atama Yetkisi
VETO

SEÇİM

BAŞKAN

Şekil 3: Başkanlık Sisteminin Kurumsal Yapısı48

4.2.3. Yarı-Başkanlık Sistemi (Karma Sistem)
Parlamenter sistem ile Başkanlık sisteminin karması niteliğinde olan Yarı-Başkanlık
sisteminin en tipik örneği Fransa’dır ve bu sistem ilk defa V. Cumhuriyet döneminde bu
ülkede uygulanmıştır, daha sonra bu sistemden esinlenerek uygulayan çok sayıda ülke
olmuştur. Yarı-Başkanlık sistemleri genellikle monarşi veya imparatorluk sistemi ile
yönetilen ülkelerde monarşinin çökmesi ile ortaya çıkmıştır. Dağılma sonrası yaşanan siyasi
istikrarsızlıklara bir çözüm arayışının ürünüdürler. 1919 tarihli Alman Weimar Anayasası,
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1920 tarihli Avusturya Anayasası bunun en tipik örnekleridir. Bu Anayasalar, toplumsal ve
politik çalkantıların yoğun olduğu dönemlerde, siyasi partilerin istikrarsızlık kaynağı olarak
görülmesinin, bu nedenle siyasi partilerin yanı sıra halk tarafından seçilen ve gerektiğinde
devlet adına istikrarsızlığa müdahale edebilen tarafsız bir cumhurbaşkanının varlığının bir
güvence olarak algılanmasının sonucudur. Bu bakımdan, bazıları Yarı-Başkanlık rejiminin ilk
örneği olarak Fransız V. Cumhuriyeti’ni değil, Almanya’daki Weimar Cumhuriyeti’ni
göstermektedirler. Bazı yazarlara göre, Yarı-Başkanlık sistemlerinin dünyada gelişimi üç
dalga şeklinde olmuştur: İlk dalgayı İrlanda, İzlanda ve Finlandiya oluşturmaktadır. İkinci
dalgayı V. Cumhuriyet Fransa’sı ve 1976 Anayasası ile Portekiz oluşturmaktadır. Üçüncü
dalga ise Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra gerçekleşmiş, otoriter rejimden çıkan eski
Doğu Bloku ülkelerinin önemli bir kısmı demokratik değerleri kısa sürede
geliştiremediklerinden, siyasal partiler arasındaki çatışmalara karşı güçlü bir lider aracılığı ile
ve yavaş yavaş etkin bir demokrasiye geçmeyi tercih etmişlerdir. Böylece hem güçlü bir
liderle hem parlamentoda hizipleşmeden kaynaklanabilecek istikrarsızlıkları engellemeyi,
hem de siyasal partilerden oluşan çoğulcu bir parlamento ile liderin fazla güçlenmesinin
önüne geçmeyi amaçlamışlardır. Ancak, bu ülkelerin birçoğundaki gelişme
demokratikleşmeden ziyade güçlü bir lidere dayalı otoriterleşmeye dönüşme yönünde
olmuştur. Bunların içinde Polonya, Ukrayna, Bulgaristan gibi Yarı-Başkanlık sistemine
benzemede daha başarılı olanlar da vardır. 49
Yarı-Başkanlık sistemi, yukarıda da belirtildiği gibi, daha önce gördüğümüz iki
rejimin özelliklerini bir arada barındıran bir ara rejim tipidir.50 Başkanlık sistemine benzeyen
yanı, yasama ve yürütme üyelerinin seçimlerinin ayrı ayrı olmasıdır. Parlamenter sisteme
benzeyen yanı ise, yürütmenin iki başlı olmasıdır. Bunların dışında da diğer iki sisteme
benzeyen yönleri bulunmaktadır. Yarı-Başkanlık sistemi, bir yandan Başkanlık sisteminin tek
başlılığının sakıncalarını ortadan kaldırmaya, diğer yandan da Parlamenter sistemin Yasama
ile Yürütmenin kilitlenmesi sorununu çözmeye çalışan bir sistemdir. Yürütmenin bir başı
Hükümet, diğer başı ise Devlet Başkanıdır (Cumhurbaşkanı). Yürütmenin Hükümet kanadı
parlamentonun güvenine dayalı olarak görevine devam ederken, Cumhurbaşkanı doğrudan
halk tarafından seçildiğinden meşruiyetini halktan almaktadır. Hatırlanacağı gibi, Başkanlık
sisteminde seçimlerden birisi Yürütmeyi diğeri ise Yasamayı seçmek için yapılmaktaydı. Bu
sistemde ise seçimler daha çok yürütmeyi oluşturan iki kanadını belirleme işlevi görmektedir.
Elbette, seçimlerden birisi Yasama üyelerini belirlemek içindir ancak yasama üyelerinin
çoğunluğunun hangi partiden olduğu Hükümeti de belirleyeceğinden, seçim esas olarak
Hükümeti oluşturmak içindir; bu bakımdan Başkanlık sisteminden farklıdır. Yani, halk önce
seçimlerde parlamentoyu oluşturacak siyasi partileri seçerler. Eğer bir parti çoğunluğu
sağlamışsa, Cumhurbaşkanı genellikle o partinin liderini hükümeti kurmakla görevlendirir.
Hükümeti kuran parti lideri Cumhurbaşkanı’nın ataması ile Başbakan olur. Başbakan da bir
milletvekilidir ve diğer milletvekilleri arasından seçeceği kişilerle hükümeti (Yürütme)
oluşturur. Bu sistem üç temel kurum üzerine kuruludur: Cumhurbaşkanı, Hükümet ve
Parlamento. Bu üç kurum arasındaki denge arayışları, birbirinden farklı Yarı-Başkanlık
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sistemleri ortaya çıkarmaktadır. Güç merkezinin bu üç unsurdan hangisine kaydığı, sistemin
niteliğini belirlemektedir. Örneğin, Cumhurbaşkanının Parlamento tarafından görevden
alınması kolaylaşırsa veya Hükümetin parlamentoya karşı sorumluluğu zayıflatılırsa sistemde
güç dengesi bozulur. Bu üç unsur arasında güç ne kadar eşit veya eşite yakın dağıtılırsa
sistemin ayakta kalması o kadar mümkün olur.
Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilir ve Parlamentonun oyuyla görevden
alınamaz. Bu nedenle, Parlamenter sistemlerdeki devlet başkanlarından daha güçlüdür, ancak
Başkanlık sistemindeki Başkan kadar güçlü değildir. Yürütme yetkisi, Başbakan, Hükümet
ve Cumhurbaşkanı arasında paylaşılmıştır. Parlamenter rejimde Cumhurbaşkanı
sorumsuzdur, Başkanlık rejiminde ise güçlüdür. Bu iki özellik Yarı-Başkanlık rejiminde bir
araya gelmiştir; Cumhurbaşkanı hem güçlüdür hem de parlamentoya karşı sorumsuzdur.
İlginç bir şekilde Cumhurbaşkanı sorumsuzdur ancak bir siyasi partiyi temsil ettiğinden
tarafsız değildir. Bu sistemin klasik örneklerinde Cumhurbaşkanı siyasi otoriteye sahiptir,
ancak Başbakan Cumhurbaşkanına tabi değildir. Ancak, bu sistemi uygulayan ülkelere
bakıldığında Cumhurbaşkanının ve Başbakanın anayasal yetkileri, birbirlerine karşı
sorumlulukları, parlamento ile ilişkileri bakımlarından büyük farklılıklar gösterdiği
söylenebilir. Bazı ülkelerde Cumhurbaşkanı çok güçlü iken bazılarında Başbakan ve
Hükümet, Cumhurbaşkanından daha güçlüdür. Bu tip Yarı-Başkanlık sistemi daha çok Latin
Amerika ülkelerinde uygulanmıştır. Fransa’da 2000’li yıllara Cumhurbaşkanı Başbakandan
çok daha güçlüydü ancak daha sonra Anayasa’da yapılan bazı değişikliklerle yetkilerin daha
dengeli dağıtımı sağlandı. Buna karşın Avusturya, Bulgaristan, İzlanda, Portekiz, İrlanda gibi
Yarı-Başkanlık sistemlerinde Başbakan neredeyse tüm yetkileri toplamıştır ve
Cumhurbaşkanının yetkileri daha semboliktir; bu bakımdan Parlamenter sisteme
benzemektedir. Ukrayna, Polonya, Hırvatistan gibi örneklerde ise yetkiler Başbakan ile
Cumhurbaşkanı arasında daha dengeli paylaştırılmıştır. Görüldüğü gibi, Yarı-Bakanlık sistemi
melez bir sistem olduğundan Parlamenter sistem ile Başkanlık sisteminden farklı olarak
yeknesak özellikler bulmak daha zordur. Ancak, çok temel olarak şu özellikler belirtilebilir.
-Yürütme iki başlıdır (Başbakan ve Cumhurbaşkanı),
- Bu iki erk yürütmeyi paylaşır,
- Yürütmenin iki kanadı da ayrı ayrı seçimlerle göreve gelir,
- Cumhurbaşkanı Yasamadan bağımsız bir otoritedir ve güçlü Anayasal yetkileri
vardır,
- Hükümet, parlamentonun güvenine tabidir.
- Hükümet, genellikle ülke politikasını Cumhurbaşkanından bağımsız olarak belirler.
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SEÇİM

PARLAMENTO

HÜKÜMET

SEÇİM

CUMHURBAŞKANI (Devlet Başkanı)

Şekil 4: Yarı-Başkanlık Sisteminin Kurumsal Yapısı51
Bu sistemin en dikkat çekici yönü, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın mutlaka aynı
siyasi partiden olmasının gerekmemesidir. İkisi de aynı siyasi partiden ise, yürütme erki
daha rahat çalışır, ancak o zaman sistem Başkanlık sistemi gibi işlemeye başlar çünkü bu
durumda parlamento bir denge unsuru olarak işlev göremez. Farklı partiden iseler o zaman
yürütmede kriz çıkma olasılığı yüksektir. Cumhurbaşkanı ile Meclis çoğunluğunun aynı siyasi
eğilimde olmadığı dönemler cohabitation (kohabitasyon) dönemi olarak adlandırılır. Bu
dönemlerde erkler arasındaki ilişkiler diğer dönemlerden biraz farklıdır. Örneğin,
Cumhurbaşkanı dilediği kişiyi Başbakan olarak atayamayabilir, Mecliste güvenoyu alabilecek
bir ismi Başbakan olarak atamak zorunda kalabilir. Bakanlar Kurulu üzerindeki etkisi de
sınırlanır. Bu nedenle, Cohabitation dönemlerinde Başbakanın ve hükümetin inisiyatifi artar.
Bu sistemin tipik örneği olan Fransa’yı işlerken bu ve benzer durumlara ilişkin detayları
ayrıca ele alacağız.
Yarı-Başkanlık sistemlerinin bir kısmı, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte
otoriter rejimlerden demokrasilere dönem ülkelerdir. Bunların çoğu tipik Yarı-Başkanlık
sisteminin özelliklerini göstermemektedirler. Kiminde parlamentonun hâkimiyeti daha
belirgin iken, kiminde Başkan diğer otoritelerden çok daha geniş yetkilerle donatılmıştır.
Aslında, Başkanlık ile Parlamenter sistem arasında gidip-gelmeler neredeyse tüm YarıBaşkanlık sistemlerinde görülen bir özelliktir. Örneğin, Yarı-Başkanlık modeli ile yönetilen
Finlandiya’da son yıllarda Cumhurbaşkanının güçlü olduğu bir sistemden Parlamentonun
güçlü olduğu bir sisteme doğru kayma görülmektedir.

4.3. Parlamenter, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık İle Yönetilen Belli
Başlı Ülkeler
Aşağıda, bu üç sisteme giren belli başlı ülkelerin bir listesi verilmektedir.
Parlamenter Sistemle Yönetilen Ülkeler:

51

-

İngiltere Birleşik Krallığı

-

Almanya

-

Hollanda

Haluk Alkan, a.g.e., s.150.
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-

Yunanistan

-

Türkiye

-

Avustralya

-

Hindistan

-

Tayland

-

İtalya

-

İspanya

-

Yeni Zelanda

-

Pakistan

Başkanlık Sistemi İle Yönetilen Ülkeler:
-

Amerika Birleşik Devletleri

-

Kıbrıs Cumhuriyeti

-

Arjantin

-

Brezilya

-

Venezuela

-

Paraguay

-

Meksika

-

Peru

-

Azerbaycan

-

Filipinler

-

Kenya

-

Ermenistan

-

Türkmenistan

-

Kazakistan
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Yarı-Başkanlık Sistemi İle Yönetilen Ülkeler:
-

Fransa

-

Portekiz

-

Rusya Federasyonu

-

Romanya

-

Polonya

-

Hırvatistan

-

Bulgaristan

-

İrlanda

-

İzlanda

-

Finlandiya

-

Haiti

-

Kongo

-

Nijer

-

Kırgızistan

87

Uygulamalar
1.

Türkiye’de Parlamenter sistemin kurulma koşullarını araştırınız.

2. Yukarıda verilen listede yer alan ülkelerin dışındaki ülkelerin hangi sistemle
yönetildiğini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm, siyasi yönetimlerin, hükümetin örgütlenme biçimlerine göre hangi türlere
ayrıldığını öğrendiğimiz konulardan oluştu. Yasama ve Yürütme organlarının hangi yetkileri
ellerinde tuttuğuna, ne tür sorumluluklara sahip olduklarına, birbirlerini nasıl denetlediklerine
ve benzeri kriterlere göre üç ayrı siyasi yönetim biçimi olduğunu; bunların Parlamenter
Sistem, Başkanlık Sistemi ve Yarı-Başkanlık Sistemleri olarak adlandırıldığını öğrendik. Bu
bölümde bu sistemlerin tipik özellikleri üzerinde durduk. Ayrıca, hangi sistemlerin, üniter
sistem-federal sistem, tek kamaralı-iki kamaralı parlamento, tek başkanlı-çift başkanlı
özelliklerden hangisine daha yakın olduğunu da ele aldık. Ancak, bu sistemlere sahip ülkelere
tek tek baktığımız zaman birbirlerinden bazı bakımlardan farklılıklar gösterdiğinden de
bahsettik. Nitekim önümüzdeki bölümlerde bu sistemlere sahip ülkelerden örnekler verirken,
bu farklılıklar karşımıza çıkacak.
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Bölüm Soruları
1) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, aşağıdaki sistemlerden hangisinde katı biçimde
uygulanır?
a) Monarşik Sistem
b) Başkanlık Sistemi
c) Üniter Sistem
d) Yarı-Başkanlık Sistemi
e) Parlamenter Sistem
2)

İki ayrı organdan oluşan Yasama Organları nasıl adlandırılır?

a) Çifte meşruiyet
b) Kuvvetler ayrılığı
c) Impeachment
d) İki-kamaralı
e) Cohabitation
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Başkanlık sisteminde devlet başkanı ile hükümet başkanı ayrı kişilerdir.
b) Başkanlık sisteminde devlet başkanlığı ile hükümet başkanlığı aynı kişide
toplanmıştır.
c) Başkanlık sisteminde devlet başkanı Temsilciler Meclisi’nin de başkanıdır.
d) Başkanlık sisteminde devlet başkanının parlamentoda milletvekili olması şartı
vardır.
e) Başkanlık sisteminde bakanlar kurulu üyeleri daimi bürokratlardır.
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4) Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sisteme sahip bir ülke değildir?
a) İngiltere
b) Hollanda
c) Türkiye
d) İtalya
e) Fransa
5) “Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme organları …..”
Boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a) Aynı üyelerden oluşur
b) Başkanı beraber seçerler
c) Milletvekillerinden oluşmak zorundadır
d) Tek bir kişi tarafından yönetilir
e) Birbirinden bağımsızdır
6) Aşağıdakilerden hangisi Parlamenter sistemin özelliklerinden değildir?
a) Parlamento bir yasama organıdır
b) Hem yasamanın hem de yürütmenin kaynağı parlamentodur
c) Başbakan ve Bakanlar parlamento üyesidir
d) Bakanlar parlamento dışından atanır
e) Hükümetin parlamentodan güvenoyu alması gerekir
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yarı-Başkanlık sisteminin özelliklerindendir.
a) Devlet Başkanı ile Başbakan mutlaka aynı siyasi partiden olmalıdır
b) Devlet Başkanı ile Başbakan mutlaka ayrı siyasal partilerden olmalıdır
c) Devlet Başkanı ile Başbakan aynı siyasi partiden olmayabilir
d) Devlet Başkanının mutlaka milletvekili olması gerekir
e) Devlet Başkanının siyasi bir kişilik olmaması gerekir
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8) Yarı-Başkanlık Sisteminde Devlet Başkanı ile Başbakan aynı siyasi partiden ise,
sistem hangi sisteme benzemeye başlar?
a) Parlamenter sistem
b) Demokratik sistem
c) Başkanlık sistemi
d) Monarşik sistem
e) Federal sistem
9) “Çifte meşruiyet” ne demektir?
a) Başkanın seçimi ile Yasama organı üyelerinin seçimlerinin ayrı olması
b) Başkanın parlamento içinden çıkması
c) Başkanın parlamentoya karşı sorumlu olması
d) Başkanın seçimi ile Yasama organı üyelerinin seçiminin birlikte yapılması
e) Başkanın meşruiyetinin hem Yasama organına hem de Anayasa Mahkemesi’ne
dayanması
10) Yarı-Başkanlık sisteminde yürütme yetkisi hangi kurumlar arasında paylaşılmıştır.
a) Başbakan, Devlet Başkanı ve Parlamento
b) Hükümet, Parlamento ve Devlet Başkanı
c) Başbakan, Hükümet ve Devlet Başkanı
d) Başbakan, Anayasa Mahkemesi, Hükümet
e) Parlamento, Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)b, 4)e, 5)e, 6)d, 7)c, 8)c, 9)a, 10)c
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5. HANGİ SİSTEM: TEMEL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN
SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Önceki bölümlerde Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi ve Yarı-Başkanlık
Sisteminin özelliklerini ele aldık. Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok demokraside rejime
ilişkin sorunlar yaşandığında, gündeme gelen ilk tartışma, hangi sistemin diğerinden daha
üstün olduğu sorusudur. Aslında, bu sorunun tek bir cevabı bulunmamaktadır, bu nedenle
tartışma sonlanmamaktadır. Bu soruna ilişkin tartışmaları anlayabilmek için, bu bölümde bu
üç sistemin temel özelliklerini, aynı zamanda güçlü ve zayıf yanlarını karşılaştırmalı olarak
ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Demokrasilerde hükümet krizi ne demektir?

2.

Hangi durumlarda kriz ortaya çıkar?

3.

Bu krizleri çözmek açısından sistemlerden hangisi daha etkilidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Siyasal kriz, istikrar,
istikrarsızlık, kutuplaşma,
esneklik, güçlü yönetim
ve benzeri kavramlar

Parlamenter sistemin
güçlü ve zayıf yanları

Başkanlık sisteminin
güçlü ve zayıf yanları

Yarı-Başkanlık sisteminin
güçlü ve zayıf yanları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bu kavramlar ve olgular
hakkında bilgi sahibi olmak

İlgili konuda okuyarak, konu
ile ilgili konferans, seminer ve
benzeri faaliyetlere dinleyici
olarak katılarak, görsel ve
yazılı medyayı takip ederek

Bu sistemin güçlü ve zayıf
yanlarını kavramak ve krizler
karşısında ne gibi
mekanizmalar üretebileceği
hakkında değerlendirme
yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
örnek ülkeler incelenerek ve
karşılaştırılarak.

Bu sistemin güçlü ve zayıf
yanlarını kavramak ve krizler
karşısında ne gibi
mekanizmalar üretebileceği
hakkında değerlendirme
yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
örnek ülkeler incelenerek ve
karşılaştırılarak.

Bu sistemin güçlü ve zayıf
yanlarını kavramak ve krizler
karşısında ne gibi
mekanizmalar üretebileceği
hakkında değerlendirme
yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
örnek ülkeler incelenerek ve
karşılaştırılarak.
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Anahtar Kavramlar


Siyasi Kriz



İstikrar/İstikrarsızlık
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Giriş
Dünyadaki demokratik sistemlerin tamamına yakını, önceki bölümlerde açıkladığımız
sistemlerden biri ile yönetilmektedir. Ancak, bu sistemlerin bir kısmında hala hangi sistemin
daha üstün olduğu tartışması devam etmektedir. Bu tartışma, özellikle hükümet krizleri
dönemlerinde daha da kuvvetlenmektedir. Sistemin üstünlüğü derken ne kastedilmektedir?
Bir sistemin ne bakım(lar)dan diğerlerinden daha üstün olduğu iddia edilebilir? Burada, esas
itibariyle tartışılan mesele, hangi sistemin diğerine göre hem daha demokratik hem de daha
istikrarlı olduğu sorusudur. Ancak uygulanan hiçbir sistem bu iki koşulu her dönemde aynı
anda karşılamamaktadır. Her sistemin kendine göre bazı avantajları ve dezavantajları
bulunmaktadır. Üstelik bu avantajlar ve dezavantajlar değişebilmektedir; dezavantajlar
ülkenin içinde bulunduğu bazı koşullarda avantajlara dönüşebilmekte/dönüştürülebilmektedir,
tersi de aynı şekilde mümkündür. O zaman acaba mesele sadece sistemlerin kendi özellikleri
değil de uygulanan ülkenin koşulları ile mi ilgilidir? Bu koşullar dönemsel ve geçici midir,
yoksa çok daha derin ve daimi midir? Örneğin, ABD, Başkanlık sisteminin genel olarak kabul
edilen avantajlarının birçoğunu kullanabilen buna karşın dezavantajlarını minimize edebilen
bir ülke olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, Latin Amerika ülkelerinden bu sistemi
uygulayan neredeyse hiçbir ülke sistemin avantajlarını ön palana çıkaramamış buna karşın
dezavantajlarını sonuna kadar yaşamıştır. Aynı şekilde, Parlamenter demokrasinin beşiği
olarak kabul edilen İngiltere, bu sistemin en istikrarlı örneği olarak gösterilirken, aynı sistemi
benimseyen Türkiye’de sık sık rejim problemi yaşanmaktadır. Bunun gibi onlarca örnek
vermek mümkündür. Bu tartışmaları anlayabilmek ve Türkiye gibi sistem tartışmalarının
gündemde olduğu ülkelerdeki gelişmeleri değerlendirebilmek için öncelikle bu sistemleri bazı
bakımlardan karşılaştırmak ve her bir sistemin avantaj ve dezavantajlarını sistematik bir
biçimde öğrenmek gerekmektedir. Aynı zamanda, sistemin kendisinden ziyade uygulanan
ülkeye ilişkin hangi özelliklerin sorun olabileceğini, her bir sistem için bir ülkede asgari
olarak bulunması gereken koşullar var mıdır sorusunu cevaplandırmaya çalışmak
gerekmektedir. Bu bölümde, bir yandan sistemlerin karşılaştırmasını yapacağız hem de
konuya ilişkin tartışmalardan bahsedeceğiz.
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5.1. Demokratik Sistemlerde Krizler ve Demokrasi/İstikrar İkilemi
Kitabımızın II. Bölümünde rejimlerine göre siyasi yönetimleri sınıflandırırken
demokrasi kavramından ve demokrasinin temel özelliklerinden bahsetmiştik. Bunları kısaca
hatırlamaya çalışırsak; belirli aralıklarla seçimlerin yapılması, seçimlerin özgür ve adil
olması, bir’den fazla siyasal partinin bulunması ve seçimlere katılabilmesi, kişisel hak ve
özgürlüklerin garanti altına alınması, herkesin eşit olması,
muhalefetin haklarının
gözetilmesi, iktidarın hesap vermesi, iktidarın herkese açık olması, sosyal devlet anlayışının
gelişmiş olması ve kuvvetler ayrılığı ilkesi en temel koşullar olarak anlatılmıştı. Demokrasi,
bir rejim biçimi olarak 20. Yüzyılda giderek yayılmaya başladı ve çok sayıda otoriter sistem
demokratikleşme sürecine girdi.52 Bunlara, 1989 yılında Sovyetler Birliği’nin çözülmesi ile
birlikte ortaya çıkan çok sayıda devletin rejim biçimi olarak demokrasiyi tercih etmeleri ile
yenileri eklenince, demokrasi dünyada en yaygın rejim biçimi halini aldı. Ancak, gerek yeni
demokrasilerin gerekse bir önceki yüzyılda bu rejimi benimseyen ülkelerin önemli bir
kısmında siyasi krizler ve istikrarsızlıklar belirgin özellikler olarak görülmekte. Bu nedenle,
bu ülkelerde yaşanan her kriz döneminde hangi sistemin daha demokratik ama aynı zamanda
siyasal krizlere karşı daha dayanıklı ve istikrarlı olduğu konusunda sonu gelmeyen tartışmalar
gündeme gelmekte.
Konuya bazı kavramları açıklayarak girmemiz gerek. “Kriz” kelimesi, sadece siyasette
değil, hemen her durum için kullanılan bir kelimedir. Aile ve arkadaşlık ilişkilerimizde, mali
durumumuzda krize girdiğimizden bahsederiz, televizyonda ve gazetelerde çevre krizinden,
uluslararası krizden, iktisadi krizden, güvenlik krizinden söz edildiğini duyarız. Kriz, genel
olarak, var olan veya istenen durumun negatif yöne doğru bir değişim gösterdiğine işaret eder.
Peki, siyasi kriz nedir? Siyasi kriz ile de benzer bir durumdan söz etmekteyiz. Toplumu
olumsuz yönde etkileyen her politik olgu, eylem, durum ve gelişme bir kriz olarak
adlandırılmaktadır. Siyasi kriz sadece “istenmeyen” değil aynı zamanda genellikle
“beklenmeyen” bir durumdur, bu nedenle de “olağanüstü”dür. Kriz, süregitmekte olan ve
alışılagelen durumda bir “değişim”i içermektedir. Aynı zamanda bir “aciliyet” durumunu da
gösterir, hemen çözülmesi gereken bir soruna işaret eder, aksi takdirde siyasi sistem zarar
görebilir hatta tamamen çökebilir. Bu durumda, siyasi krizi, siyasal sistemin zarar
görmesine ve nihai olarak çökmesine neden olabilecek ölçüde sistemi tehdit eden bazı
beklenmeyen ve istenmeyen değişimlerin ortaya çıkışı olarak tanımlayabiliriz. Siyasal
krizler bazen siyasi olmayan nedenlerden örneğin iktisadi nedenlerden, doğal afetlerden,
savaş gibi uluslararası bazı gelişmelerden de kaynaklanabilir. Siyasal sistemin iktisadi veya
başka nedenlerden kaynaklanan sorunları çözememesi dolaylı olarak sistemde siyasi krizlere
neden olabilir. Burada bu diğer koşulların da varlığını ve etkisini dikkate alacağız ancak
dersimizin konusu gereği biz daha çok üç sistemin kendi özelliklerinden ve bu özellikler ile
uygulanan ülkenin kendi koşullarının uyumsuzluğundan kaynaklanabilecek sorunlar ve
bunların yaratabileceği krizlerden bahsedeceğiz.

Dünyada demokratikleşme dalgaları konusunda bkz. Samuel P. Huntington, Üçüncü Dalga: Yirminci Yüzyıl
Sonlarında Demokratlaşma, (çeviren: Ergun Özbudun), Yetkin Yayınevi, 1996.
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Konumuzla ilişkili bir diğer kavram, “siyasal istikrar/istikrarsızlık” kavramıdır. Bu iki
kavram konusunda literatürde tam anlamıyla bir oydaşma sağlanmış değildir. Ancak, yine de
yapılan tanımların ortak özelliklerinden yola çıkarak genel bir çerçeve çizebilmemiz
mümkündür. İstikrar, ilk olarak “süreklilik”tir. Örneğin, Rejimin değişmemesi, Anayasa’nın
değişmemesi, parlamentonun yasama sürecini tamamlayabilmesi gibi. İkinci özelliği ise,
“siyasal şiddetin yokluğu”dur. Siyasal istikrarı bu iki özellik ile tanımlarsak, o zaman Siyasal
istikrarsızlık da, “süreksizlik” ve “şiddetin varlığı” olarak tanımlanabilir. Elbette, süreklilik ile
“durağanlık” kastedilmemekte, zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde Anayasa’da
ve diğer kurumlarda değişiklikler yapılabilir; burada sözü edilen süreklilik, bu değişimlerin
şiddet yolu ile veya yasal olmayan, ya da meşru olmayan yollar ile yapılmamasıdır. Örneğin,
bir grubun veya hizipin bir ayaklanma ile siyasal sistemi ele geçirmesi, bir askeri darbe veya
benzeri bir durum demokratik bir rejimde beklenmeyen bir durumdur. Böyle bir eylem,
sadece Anayasal bir değişiklik yapmakla veya parlamentoyu ortadan kaldırmakla kalmamakta
aynı zamanda rejimi de değiştirmektedir. Diğer yandan şiddetin yokluğu, toplumdaki farklı
çıkar gruplarının kendi taleplerini hiçbir şekilde ifade etmeyeceği anlamına gelmemektedir.
Zaten bir rejimin demokratiklik düzeyini gösteren unsurlardan birisi, onun farklı düşünce ve
çıkarları ifade etmeye ne kadar izin verdiği ile ilgilidir. Sistem bunların ifadesine izin
vermiyor ise, şiddet tek ifade biçimi olabilir. Dolayısıyla, siyasal istikrar, sadece süreklilik ve
şiddetin yokluğu değil, aynı zamanda rejimin gerektirdiği asgari koşulların sistem tarafından
sağlanıp sağlanmaması ile de ilgilidir. O zaman demokratik rejimlerin siyasal istikrarı ile, bir
yandan demokratik kurumların (Anayasa, parlamento, hükümet vb) sürekliliği, değişimin
şiddet içermeyen yöntemlerle yapılması ve nihayet demokrasinin gerektirdiği asgari
koşulların sağlanması (katılım, muhalefetin haklarının korunması, eşitlik ve özgürlük vb)
kastedilmektedir.53
Günümüz demokrasilerinin önemli bir kısmında krizlerin engellenmesi konusunda bir
ikilemden bahsedilmektedir. Daha demokratik bir sistem mi yoksa daha istikrarlı bir sistem
mi tercih etmeliyiz? Bu, daha başından daha demokratik bir sistem istersek istikrarın
olmayacağı, daha istikrarlı bir sistem istersek de daha az demokratik olunacağı konusunda bir
ön kabulü göstermektedir? Her ikisi birden olamaz mı? Elbette, bu kolay bir şey değildir.
Demokrasi katılımcı, özgürlükçü, toplumdaki farklı çıkarların, inançların, kimliklerin kendi
taleplerini ve düşüncelerini açıkça ifade etmesine olanak veren sistemleri gözeten bir düşünce
ve rejim biçimidir, dolayısıyla değişime açıktır. Değişim ise, özellikle hızlı ve radikal ise
siyasal istikrarı sarsan bir durumdur. Bu nedenle, ikisinin birlikteliği kolay değildir, ancak
imkânsız da değildir; bunu başarmak için özel bir çaba gerekir. Oysa bu konuda yapılan
tartışmaların bu birlikteliği sağlamanın nasıl mümkün olacağını aramaktan çok demokratik bir
rejim mi yoksa istikrarlı bir rejim mi istiyoruz sorusunun cevabı konusunda bir karar
vermemiz gerektiği ve verdiğimiz bu karara göre de üç sistemden birini seçmemiz gerektiği
sonucunu önümüze koymakta.

Siyasal istikrar/istikrarsızlık konusunda bkz. Herry Eckstein, “Bir İstikrarlı Demokrasi Teorisi”, (çeviren:
Ergun Özbudun), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1967.
53
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Bir başka mesele, daha önce temel özelliklerini ele aldığımız bu üç sistemin
demokrasiyi gerçekleştirme ve istikrarı sağlama konusunda bazı avantajları ve dezavantajları
olduğu bir gerçek olmakla birlikte, her bir sistem bu sistemi tercih eden toplumun koşulları ile
yakından ilgili olduğunun çoğu kez göz ardı edilmesidir. Örneğin, Başkanlık sisteminin daha
çok federal biçimde örgütlenen toplumlarda daha iyi örgütlendiği iddia edilmektedir. Oysa
federalizm her toplum için işlevsel olmayabilir. Aynı zamanda federal örgütlenmenin etnik,
dinsel, dilsel ayrımlara mı dayandığı, sadece tarihsel gelişmelerle mi veya dış faktörlerle mi
ilgili olduğu, ya da tamamen coğrafi koşullardan mı kaynaklandığı da burada ortaya çıkan
federal yapının niteliklerini etkilemektedir. Dolayısıyla, birden fazla faktörün devrede olduğu
ve bir araya gelen her bir grup faktörün diğerlerinden bambaşka bir federal yapı ortaya
çıkardığı görülebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, her federal sistem için Başkanlık sistemi
uygun olmayabilir. Nitekim Almanya federal bir örgütlenmeye sahip olmakla birlikte
Başkanlık sistemini değil Parlamenter sistemi benimsemiştir ve bu sistem ile siyasi krizlerin
üstesinden şimdiye kadar gelebilmiştir. Bölüm boyunca yeri geldikçe bu tartışmalara tekrar
değineceğiz. Şimdi, bu sistemlerin temel özelliklerini karşılaştırmalı olarak ele alacağız.

5.2. Sistemlerin Temel Özellikleri
Bir önceki bölümde, yasama ve yürütmenin örgütlenme biçimi, yetki dağılımı, kontrol
ve dengeleme sistemleri bakımlarından üç sistemin temel özelliklerini anlatmıştık. Bunları
karşılaştırabilmek için aşağıdaki şekilde basit bir tablo üzerinde gösterebiliriz.
Özellikler

Parlamenter Sistem

Başkanlık Sistemi

Parlamento

Parlamento

(tek veya iki
kamaralı)

(tek veya iki
kamaralı)

(tek veya iki kamaralı)

Yasamanın
kaynağı
(meşruiyeti)

Seçimler

Seçimler

Seçimler

Yürütme

İki başlı

Tek başlı

İki başlı

Yasama

Yürütmenin
kompozisyonu

Hükümet+Devlet
Başkanı
(Cumharbaşkanı)
(Hükümet Başbakan
ve Bakanlar
Kurulu’ndan
oluşmakta

Devlet Başkanı (tek
kişiden oluşur)

Yarı-Başkanlık Sistemi

Parlamento

Hükümet+Devlet Başkanı
(Cumharbaşkanı)
(Hükümet Başbakan ve
Bakanlar Kurulu’ndan
oluşmakta
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Yürütmenin
kaynağı
Yürütme
üyelerinin
parlamento
üyelikleri

Parlamento (yasama)

Doğrudan halk
tarafından seçilir

Parlamento (yasama)

Yürütme üyeleri aynı
zamanda parlamento
üyesidir.

Aynı kişi hem
yasama hem de
yürütmede yer
alamaz.

Başbakan parlamento
üyesidir. Bakanlar Kurulu
da parlamento üyeleridir
ancak farklı uygulamalara
da rastlanmaktadır.

Devlet Başkanı
Yasama organı
karşısında
sorumsuzdur.

Devlet Başkanı sorumsuz.
Hükümet yasama organına
(parlamentoya) karşı
sorumludur.

Seçimleri
kazanmak

Cumhurbaşkanının
görevlendirmesi ve
Parlamentonun güvenoyu
(farklı uygulamalar vardır)

Anayasada
belirtilen süre

Anayasada belirtilen süre;
parlamentonun güvensizlik
oyu; Aynı zamanda farklı
ülkelerde farklı
uygulamalar var

Sembolik

Çok güçlü

Kısmen güçlü. (Yetkileri
Hükümet ile paylaşır)
Ülkelere göre değişiklik
gösterebilir.

Parlamento tarafından
seçilir.

Parlamento
seçimlerinden ayrı
yapılan seçimlerle
halk tarafından
seçilir.

Parlamento seçimlerinden
ayrı yapılan seçimlerle
halk tarafından seçilir.

Partiler üstü

Bir siyasi parti
üyesi

Bir siyasi parti üyesi

Devlet Başkanı
sorumsuzdur.
Yürütmenin
Sorumluluğu

Hükümet yasama
organına
(parlamentoya) karşı
sorumludur.

Yürütmenin
başlaması

Parlamentonun
güvenoyu

Yürütmenin
sona ermesi

Anayasada belirtilen
süre veya
Parlamentonun
güvensizlik oyu

Devlet
Başkanının
rolü

Devlet
Başkanının
göreve gelişi

Devlet
Başkanının
Siyasi
Partilerle

102

İlişkisi
Kuvvetler
Ayrılığı

YasamaYürütme
ilişkisi

Yumuşak

Katı

Katı

Aralarında işbirliği
var.

Aralarında işbirliği
zayıftır.

Aralarında işbirliği var.

Birbirlerinin hukuksal
varlığına son
verebilirler.

Birbirlerinin
hukuksal varlığına
son veremezler.

Cumhurbaşkanı Meclisi
feshedebilir

Yürütme daha güçlü.

Tablo 3: Sistemlerin Temel Özellikleri

5.1 Demokratiklik ve İstikrar Bakımlarından Sistemlerin Avantaj ve
Dezavantajları
Görüldüğü gibi, hem yasama ve yürütmenin kendi içinde örgütlenmesi hem de iki
erkin aralarındaki ilişkiler, yetki dağılımı, kontrol ve denge mekanizmaları bazı bakımlardan
büyük farklılıklar bazı bakımlardan ise benzerlikler göstermekte. Ancak, bazı farklılıklar
sistemin işleyişi üzerinde önemli etkilerde bulunabilmektedir. Demokratik rejimler hem bir
yandan eşitlik ve özgürlük, çoğulculuk, şeffaflık, açıklık, hesap verilebilirlik gibi
demokrasinin gereklerini yerine getirmeye çalışmakta hem de sistemin istikrarlı bir şekilde
işlemesini ve kriz yaşanmamasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu sistemlerin her biri, doğası
gereği bazı krizlere gebedir, ama diğer yandan da bazı krizleri engelleme veya çözme
konusunda mekanizmalara sahiptir. Diğer bir ifadeyle, demokratiklik ve istikrar
bakımlarından her bir sistemin bazı avantajları ve dezavantajları (güçlü ve zayıf yanları)
vardır. Bu konudaki görüşleri ve tartışmaları burada ele alacağız.54

5.3.1 Parlamenter Sistem
Güçlü yanları:
- Esnektir: Hükümet ile Parlamento arasında yakın işbirliği nedeniyle; sorunlar
tartışma, ödün verme, uzlaşma gibi yöntemlerle çözülebilir. Halkın desteğini yitirmiş bir
hükümet yeni bir seçimle değiştirilebilir. Oysa Başkanlık sisteminde hükümetin süresini
doldurması gerekmekte, yeni seçim dönemi gelene kadar beklenmek zorundadır.
- Yasama-Yürütme ilişkisinin kuvvetli olması krizleri önler: Parlamenter sistemde
Hükümet parlamentonun içinden çıktığı için zaten kriz çıkma ihtimali düşüktür. Kriz olması

Sistemlerin güçlü ve zayıf yönleri konusunda bkz., Kemal Gözler, a.g.m., s.27-31 ve 40-43; Cüneyt Yüksel,
“Türkiye’nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi: Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı Başkanlık ve Başkanlık
Sistemleri”, Yasama Dergisi, 2013, sayı 25, s.25-38.

54
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halinde “güvensizlik oyu”, “fesih” gibi araçlarla Hükümet düşürülebilir. Hükümetin de
Meclisi feshetme yetkisi vardır. Her iki durumda da seçime gidilerek sorun halk tarafından
çözülür.
- Kutuplaşma ihtimali azdır: Başkanlık sistemlerinde seçimleri kazanan her şeyi
kazanmış olur, yani seçimi kaybedenler oyunun dışında bırakılır. Oysa Parlamenter sistemde
seçimi kaybedenler dışlanmazlar, muhalefet partileri olarak belirli sayıda milletvekili ile
parlamentodadır ve hükümetin parlamentonun güvenoyuna, kanunların yapılmasında oylarına
ihtiyacı vardır. Muhalefet böylece hükümeti sürekli olarak denetleme imkânına sahiptir.
Hükümet, bu nedenle muhalefeti dikkate almak zorundadır.
- Devlet Başkanının uzlaştırıcı rolü vardır: Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı
(Devlet Başkanı) herhangi bir siyasi partiyi temsil etmez, tarafsızdır. Tüm ulusun birlik ve
beraberliğini temsil eder ve bu nedenle özellikle kriz dönemlerinde çatışan taraflar arasında
birleştirici ve uzlaştırıcı bir rol üstlenir.
Zayıf yanları:
- Hükümet istikrarsızlığına yol açabilir: Hükümetin meclisin güvenoyuna bağlı
olması ve meclisin hükümeti feshedebiliyor olması, hükümet-meclis işbirliğini bir yandan
zorunlu kılarken diğer yandan istikrarsızlığa da neden olabilir. Nitekim Türkiye, İtalya gibi
koalisyon hükümet dönemlerinin sık olduğu ülkelerde bu tür istikrarsız dönemlere
rastlanmaktadır; böyle dönemlerde hükümetlerin ömrü bir yıldan az olabilmektedir. Ancak,
İngiltere gibi disiplinli iki partili parlamenter sistemlerde bu tür krizlere daha az rastlandığı
bilinmektedir. Diğer yandan, hükümet istikrarsızlığı çoğu kez görünüştedir çünkü hükümet
değişse bile iktidardaki parti aynı kalır çünkü oyların çoğunu alan partinin hükümeti kurar.
- Zayıf hükümetlere yol açar: Hükümetler tek partiden oluşsa bile parlamentonun
güvenine bağlı olması nedeniyle hiçbir zaman kendilerini Başkanlık sisteminde olduğu kadar
güvende hissetmezler. İkinci olarak, yürütmenin iki başlı olması nadir de olsa sorun
yaratabilir. Üçüncü olarak, Başbakanın yürütmeyi tek başına temsil etmeyip Bakanlar Kurulu
ile birlikte kolektif bir niteliğe sahip olması; ve son olarak parlamenter sistemlerin genellikle
koalisyon hükümetleri kurulmasını kolaylaştırıyor olması ve koalisyon hükümetlerinin farklı
siyasal partilerden olması nedeniyle hükümet içinde çatışma olasılığının yüksek olması, zayıf
hükümetlere yol açabilmektedir.
- Düşük nitelikli demokrasiye yol açar: Bu iddianın temelinde ilk olarak
Parlamenter rejimde halkın parlamento üyelerini seçerek hükümeti dolaylı yoldan belirlemesi
yani doğrudan belirleyememesi yatmaktadır. İkinci neden, hükümetin Başbakan ve Bakanlar
Kurulundan oluşması nedeniyle icraatlardan bir tek kişinin sorumlu olmaması dolayısıyla
kimin hesap vereceğinin belli olmamasıdır. Üçüncü neden, hükümetlerin genellikle bu
sistemde kısa ömürlü olması nedeniyle alınan kararların icra edilmesine vakit kalmamasıdır.
Ve son olarak, seçmenlerin bir şahsa değil de bir partiye oy vermesi nedeniyle, parti seçimleri
kazanırsa kimin Başbakan ve kimlerin bakan olacağını bilememesidir.
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5.3.2 Başkanlık Sistemi
Güçlü yanları:
- İstikrarlı bir yönetim sağlar: Başkanlık sisteminde Başkan belirli bir süre
seçildiğinden ve bu süre içinde güvensizlik oyu ile düşürülemediğinden hükümet krizi çıkma
ihtimali yoktur. Hükümet tek bir kişiden oluştuğu için koalisyon ihtimali de yoktur.
- Güçlü bir yönetim yaratır: Yürütmenin tek bir kişiden oluşması; doğrudan halk
tarafından seçilmesi; yasal görev süresi boyunca meclis tarafından görevden alınamaması
kendine güvenli ve güçlü bir yönetim ortaya çıkarmaktadır.
- Demokratik bir yönetim yaratır: Başkanın doğrudan halk tarafından seçilmesi,
Başkanlık sistemini demokratiklik açısından üstün bir duruma getirdiği düşünülmektedir.
İkinci olarak, yürütme tek kişiden oluştuğu için kimden hesap sorulacağı bellidir. Yani,
demokratik yönetimin önemli gereklerinden olan “hesap sorulabilirlik” bu sistemde karşılık
bulmaktadır. Son olarak, seçmen oy verirken kimin başkan olacağını bilmektedir.
Zayıf yanları:
- Rejim krizlerine yol açabilir: Burada sözü edilen kriz hükümet krizi değil, rejim
krizidir. Yani bir kriz anında hükümetin değişmesinden değil, demokratik bir rejimden
demokratik olmayan bir rejime geçişten söz edilmektedir. Parlamenter sistemde yasama ile
yürütme arasındaki çatışmalarda çözüm üretebilecek bir takım mekanizmalar vardır, örneğin
birbirlerini feshedebilirler. Oysa Başkanlık sisteminde böyle bir mekanizma olmadığından ve
erken seçime gitme imkânı da olmadığından çatışma halinde tek çözüm bir sivil veya askeri
darbe ile rejimi değiştirmektir. Nitekim Latin Amerika’da bunun örnekleri bulunabilir.
Başkanlık sistemi katıdır: Seçimler yapıldıktan ve Başkan belli olduktan sonra bir
dahaki seçime kadar sistem adeta donar. Yasama ve Yürütmenin birbirlerinin hukuki
varlıklarına son verme yetkileri yoktur. Dolayısıyla, halk, başarılı olmayan bir başkana bir
dahaki seçime kadar katlanmak zorundadır.
-

- Çifte meşruiyet sorununa yol açabilir: Yasama ve Yürütme organlarının ayrı ayrı
seçimlerle seçiliyor olması çifte meşruiyet sorununa yol açmaktadır. Parlamenter sistemde
hükümet doğrudan halkoyuyla seçilmemekte yasamanın içinden çıkmaktadır, dolayısıyla
halkın gözünde meşru olan parlamentodur. Oysa Özellikle başkan ile yasamanın farklı
partilerden olduğu dönemlerde ikisi arasında bir anlaşmazlık olduğunda, her biri kendisinin
meşru olduğunu söyleyebilir ve uzlaşmamakta ayak direyebilir. O zaman sistem kilitlenir.
Siyasal kutuplaşmaya yol açabilir: Bu sistemde seçimleri kazanan parti tüm
iktidarı ele geçirir, diğer parti veya partiler hiçbir şekilde yönetimde yer alamazlar.
Hükümetin muhalefete ihtiyacı yoktur. Bu, bir kutuplaşmaya yol açabilir. Bu durum, aynı
zamanda demokrasinin gereği olan muhalefetin kendini ifade etmesi, hak taleplerinde
bulunması gibi imkânları da ortadan kaldırdığı için anti demokratik bir durum ortaya
çıkarmaktadır.
-

105

- İktidarın kişiselleşmesine yol açabilir: Bu sistemde Devlet Başkanlığı ile
Başbakanlık birleşerek tek bir kişide toplanmaktadır. Buna, doğrudan halk tarafından seçiliyor
olması da eklenince, Başkanın kendi kişisel çıkarları ve kaprisleri yönünde politikalar
izlemesi, kendini bir kral gibi görmesi ihtimali ortaya çıkmaktadır. Özellikle demokratik
siyasal kültür geleneğinin güçlü olmadığı ülkelerde uygulanan Başkanlık sistemi, bu tür
sonuçlar doğurmaktadır.

5.3.3 Yarı-Başkanlık Sistemi
Yarı-Başkanlık sistemi uygulamada çok sayıda türe sahip olduğundan, burada klasik
örnek olarak Fransa’da uygulanan hali dikkate alınarak sistemin güçlü ve zayıf yanları
belirtilmiştir.
Güçlü yanları:
- Hükümet istikrarı sağlar: Hükümetin düzenleyici işler yapma konusunda yetkileri
geniştir. Aynı zamanda yasama organının karar alabileceği konular sınırlıdır. Bu iki özelliğe,
yasama organının yürütmeyi güvensizlik oyu ile düşürebilmesi için bu kararın
Cumhurbaşkanı tarafından dikkate alınması gerektiği için etkin bir şekilde denetleyememesi
eklenince hükümetler kısa süreli olma ihtimali artmaktadır.
- Yürütmenin güçlü olmasını sağlar: Yürütmenin iki kanadından birini oluşturan
Devlet Başkanının (Cumhurbaşkanının) yetkilerinin güçlü olması (örneğin, Cumhurbaşkanı
Başbakanın görevine son vererek yeni bir Başbakan görevlendirebilir), sistem için bir istikrar
unsuru olarak değerlendirilmektedir.
- Çifte Meşruiyet krizini önler: Bilindiği gibi, hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis
halk tarafından seçilmektedir. Ancak, Cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi Başkanlık
Sistemlerinde görülen çifte meşruiyet krizini önlemektedir.
Zayıf yanları:
- Kohabitasyon durumu: Cumhurbaşkanı ve Başbakanın farklı partilere üye olduğu
ve Devlet Başkanının partisinin kabinede hiç temsil edilmediği durumlarda ortaya çıkan
Kohabitasyon, sistemin işleyişinin yavaşlamasına neden olabilir.
- Yürütmenin çift başlılığı: Cumhurbaşkanı ile Başbakan aynı partiden olmayabilir.
Aynı partiden olsa bile sistem hükümetin bu iki unsurunu rekabete itmektedir. Bu durum,
Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında iktidar mücadelesine neden olarak yürütmeyi
kilitleyebilir.
- Devlet Başkanının tarafsızlığını yitirmesi: Özellikle olağanüstü dönemlerde
Cumhurbaşkanının yetkisinin çok artması, tek-adam iktidarı olasılığını yükseltmektedir.
Ayrıca, Devlet Başkanı’nın bir siyasal partiden olması da tarafsızlığını daha başından
imkânsız hale getirmektedir.
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- Hesap verilebilirliği zorlaştırmakta: Hükümet iki başlı olduğundan icraatlardan
kimin sorumlu olduğu belli değildir.
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Uygulamalar
1. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra demokrasiye geçerek Başkanlık veya
Yarı-başkanlık sistemini benimseyen eski Doğu Bloku üyesi ülkelerden birini seçerek
özelliklerini tespit ediniz.
2.

Türkiye’de Başkanlık sistemine geçiş tartışmaları hakkında okuyunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Demokratik sistemlerin en temel sorunlarından birisi, demokrasinin gereklerini
istikrarlı bir yönetimle yerine getirmektir. Demokrasilerin bu iki koşulu aynı anda yerine
getirmesi kolay değildir. Demokrasi, doğası gereği toplumdaki farklı çıkarları ve yönelimleri
aynı anda içinde barındırır, bunlara kendilerini ifade etme imkânı tanır. Bu, sadece devlet ile
toplum arasındaki günlük ilişkilerde değil, aynı zamanda halkın iradesinin gerçekleştiği
parlamentoda ve yürütmede de gerçekleşmelidir. Ancak bu birlikteliğin, kurumların
devamlılığını bozmaması gerekmektedir. Hangi sistem, sistemin istikrarını ve demokratikliği
bir arada sağlayabilir. Bu bölümde, önce siyasi kriz, siyasal istikrar/istikrarsızlık gibi
kavramları açıkladık, ardından sistemlerin temel özelliklerini demokratiklik ve istikrar
bakımlarından karşılaştırmalı olarak ele aldık ve her bir sistemin güçlü ve zayıf yönlerine
ilişkin görüşleri anlattık.
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Bölüm Soruları
1) Başkanlık sisteminde Devlet Başkanı…….
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Parlamento tarafından seçilir
b) Siyasi partiler tarafından seçilir
c) Halk tarafından seçilir
d) Eyalet valileri tarafından seçilir
e) Yargıçlar tarafından seçilir
2) Parlamenter sistemde “Kuvvetler Ayrılığı” ...
a) Katıdır
b) Yoktur
c) Bölgeseldir
d) İstikrarsızdır
e) Yumuşaktır
3) Aşağıdakilerden hangisi “siyasi kriz” durumunu gösteren özelliklerden değildir?
a) Aciliyet
b) Esneklik
c) Değişim
d) Olumsuzluk
e) Olağanüstü
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4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Siyasal istikrar, durağanlık demektir
b) Siyasal istikrar, kurumlarda süreklilik demektir
c) Siyasal istikrar şiddetin yokluğu demektir
d) Siyasal istikrar şiddet içermeyen değişim demektir
e) Siyasal istikrar rejimin gerektirdiği asgari koşulların sağlanması demektir
5) Parlamenter sistemler, Hükümet ile Parlamento arasında yakın işbirliği, sorunları
tartışma, ödün verme, uzlaşma gibi yöntemlerle çözülebildiği için …….
Boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Esnektir
b) İstikrarlıdır
c) Katıdır
d) Meşrudur
e) Hizipçidir
6) Başkanlık sisteminin hangi özelliği kutuplaşmaya neden olabilir?
a) Başkanın aynı zamanda parlamento üyesi olması
b) Başkanın halkın oyuyla doğrudan seçilmesi
c) Seçimleri kazanan partinin tüm iktidarı ele geçirmesi ve kaybedenlerin siyasi
mücadelenin tamamen dışında kalması
d) Başbakan ve Cumhurbaşkanının aynı partiden olması
e) Yürütmenin düzenleyici işler yapma konusunda yetkilerinin geniş olması
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7) Aşağıdakilerden hangi ifade Yarı-Başkanlık sistemi için yanlıştır?
a) Yasama organının karar alabileceği konular sınırlıdır
b) Hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis ayrı seçimlerle halk tarafından seçilmektedir
c) Cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi vardır
d) Cumhurbaşkanı Başbakanın görevine son veremez
e) Yasama organının güvensizlik oyu
Cumhurbaşkanının bu kararı dikkate alması gerekir

ile

hükümeti

düşürebilmesi

için,

8) “Kohabitasyon” dönemi ………..
a) Başbakanın yetkilerini daraltır
b) Parlamentonun yetkilerini daraltır
c) Parlamentonun yetkilerini artırır
d) Seçimlerin yenilenmesini zorunlu hale getirir
e) Cumhurbaşkanının yetkilerini daraltır
9) Aşağıdakilerden hangisi Parlamenter sistemlerde demokrasinin niteliğini düşüren
faktörlerden değildir?
a) Hükümetin dolaylı yoldan seçilmesi
b) Başbakan ve Cumhurbaşkanının ayrı seçimlerle göreve gelmesi
c) Hükümetin iki başlı olması nedeniyle icraatlardan kimin sorumlu olduğunun belli
olmaması
d) Seçmenlerin belirli bir şahsa değil bir partiye oy vermesi
e) Hükümetlerin kısa ömürlü olması nedeniyle kararların icra edilememesi
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10) Bir ülkede uyulması gereken kuralları oluşturma işlemine ….., bunu yapan organa
ise … denir?
Boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a) Yürütme-parlamento
b) Meşruiyet-parlamento
c) Yargı-yürütme
d) Yasama-Parlamento
e) Yargı-bürokrasi

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)b, 4)a, 5)a, 6c), 7)d, 8)e, 9)b, 10)d
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6. PARLAMENTER SİSTEM: İNGİLTERE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, parlamenter sistemin ilk ve belki de en başarılı örneği olan İngiltere’yi ele alacağız.
Tarihsel bir arka plan oluşturduktan sonra, bu ülkede yasama, yürütme ve yargının temel özellikleri,
örgütlenme biçimleri, yetkileri ve birbirleri ile ilişkileri incelenecektir.

115

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İngiliz tipi parlamenter yönetimin ayırıcı özellikleri nelerdir?

2.

İngiltere neden Monarşik bir yapıya sahiptir?

3.

Neden iki kamaralı sistem vardır?

4.

Anayasa neden yazılı değildir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Magna Carta

Belgenin önemini kavramak

İlgili konuda okuyarak

Bu sistemin temel
özelliklerini kavramak ve
diğer sistemler ile
karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak

Bu organları örgütlenme
biçimi, yetkileri ve ilişkilerini
öğrenmek

İlgili konuda okuyarak

İngiliz tipi parlamentarizm

İngiltere’de Yasama ve
Yürütme organları
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Anahtar Kavramlar


İngiliz parlamentarizmi



Magna Carta



Lordlar Kamarası



Avam Kamarası



Büyük Britanya Anayasa Mahkemesi
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Giriş
Genellikle kısaca İngiltere olarak adlandırılan ülkenin resmi adı “Büyük Britanya ve
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı”dır. Bu isim, “üzerinde güneş batmayan ülke” ülke olarak
adlandırıldığı Britanya İmparatorluğu döneminden kalmış, ülke artık bir İmparatorluk
olmamasına rağmen bu isim varlığını devam ettirmiştir. Bu Krallık aslında dört parçadan
oluşmaktadır: İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda. Bunlardan İngiltere, Galler ve
İskoçya Britanya Adaları üzerinde, Kuzey İrlanda ise İrlanda adası üzerindedir. İngiltere, bu
dört parçadan biridir ve bizim burada inceleyeceğimiz de bu parçadır. Diğer parçalar ayrı
birer ülkedir ve kendilerine ait siyasi örgütlenmeleri bulunmaktadır, ancak bu ülke
vatandaşlarının da İngiltere’deki seçimlerde oy kullanma hakları vardır ve hepsi Britanya
vatandaşı olarak kabul edilir. Ayrıca, her bir ülkenin Avam Kamarasında belirli sayıda
sandalye ile temsil edilmektedir. Bu nedenle, üniter (merkezi) biçimde örgütlenmiş olsa da,
bir federal sistem gibi de görülmektedir. Yukarıda sözü edilen ve Birliğe üye olan ülkelerin
hepsinin ayrı parlamentosu, ayrı bayrağı vardır. Ancak biz burada, Krallığı oluşturan diğer
ülkelerin iç siyasi yapılarını ele almayıp, bazı bakımlardan bu ülkeleri de içine alan İngiltere
sistemini inceleyeceğiz.
İngiltere, parlamenter demokrasinin ilk örneği olarak değerlendirilmektedir. İkinci bir
özelliği, Anayasal Monarşik bir yapıya sahip olması, diğer bir ifadeyle devlet yönetiminin en
başında Monark bulunmaktadır. Elbette, İngiltere Kraliçesi’nin yetkileri tamamen semboliktir
ancak ülkenin birlik ve bütünlüğünü temsil etmesi bakımından önemli bir yeri vardır. Bir
başka özelliği de, İngiltere’nin yazılı olmayan bir Anayasaya sahip olmasıdır. Dolayısıyla,
parlamenter demokrasi, tarihsel süreç içerisinde toplumsal sınıflar arasındaki çatışmaların ve
ittifakların bir ürünü olarak yüzyıllar içinde gelişmiş ve demokratik bir gelenek oluşmuştur.
Kökenleri 13. Yüzyıla dayanan bu gelenek, günümüzde kuvvetler ayrılığı ilkesinin
benimsendiği, idari yetkiler bakımından üniter (merkezi) biçimde yapılanmış, iki kamaralı bir
yasama ile iki başlı bir yürütme biçiminde örgütlenmiş parlamenter demokrasi biçimine
dönüşmüştür. İngiltere’de doğan ve Westminster modeli olarak adlandırılan parlamentarizm
zamanla Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan gibi eski İngiliz sömürgelerine ihraç
edilmiş, daha sonra da başka birçok ülke tarafından benimsenmiş ve uygulanmıştır.
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6.1. İngiltere’de Parlamentarizmin Tarihsel Kökenleri
İngiltere köken olarak bir’den fazla halktan oluşmaktadır. Bir ada ülkesi olarak Kıta
Avrupası’ndan ayrı olmakla birlikte tarih boyunca çeşitli halkların istilasına uğramıştır.
Keltler, Angıllar, Saksonlar, Romalılar, Normanlar ve Vikingler adayı işgal eden halkların en
bilinenleridir. Yüzyıllar boyunca farklı toplulukları içermesi, bu ülkede sivil toplumun
gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Anglo-Sakson olarak adlandırılan İngiliz halkı ve
kültürünün, bu bakımdan Avrupa Kıta kültüründen farklı olduğu söylenebilir. Bu kültürün ve
tarihsel gelişmelerin nihai olarak siyasi örgütlenme ve demokrasi anlayışına yansıdığını
görmek mümkündür.
Adada parlamenter demokrasinin kökenlerini temel olarak iki tarihsel gelişmede
bulmak mümkündür. Bunlardan birisi 1215 tarihli Magna Carta, ikincisi ise parlamentonun
kurulması. Avrupa’nın büyük bir kısmında olduğu gibi İngiltere’de de feodal düzenin 11.
Yüzyıldan itibaren hâkim olduğu bilinmektedir. Ancak zamanla Kral ile feodal beyler
arasında özellikle vergiler konusunda bir takım gerilimler ortaya çıkmış, Kral vergileri
indirmeyi kabul etmeyince baronlar Krala karşı savaş açma kararı açtılar. 1215 Nisan’ında
başlayan ayaklanmalar Kralı oldukça zor durumda bıraktı. Zaten 1214 yılında Fransa ile
yapmış olduğu savaşta ağır yenilgiye uğrayan Kral (I. John), feodal beyler ile Magna Carta
(Büyük Sözleşme) olarak anılan bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşmaya göre
Kral feodal beylere toprak ve himaye sağlayacak, karşılığında da beyler ihtiyaç halinde Krala
askeri hizmet sağlayacaktır. Ancak, belge sadece bu konularla sınırlı değildir. Kralın
yetkilerinin sınırlandırılması ve ileride demokratik siyasetin yaygınlaşmasına ön ayak olması
bakımından en önemli maddeleri şunlardır:
- Hiçbir özgür insan yürürlükteki yasalara başvurulmaksızın tutuklanamaz,
hapsedilemez, mülküne el konamaz,
- Adalet satılamaz, geciktirilemez ve hiçbir özgür yurttaş adaletten mahrum
bırakılamaz
- Yüksek rütbeli din adamları ve baronlardan oluşan bir kurula danışılmadan Kral
tarafından hiçbir vergi alınamaz, zorla vergi toplanamaz
“Kral bu sözleşmeyle bir mutlak idareci değil eşitler arasında birinci olma yoluna
girdi.” Aynı zamanda, Kralın kendi dışındaki yerel otoritelerin ihtiyaçlarını, haklarını, adet
ve geleneklerini kabul etmek zorunda kaldı. Bu maddeler, İngiltere’de mutlakiyetçi bir
monarşinin ortaya çıkmasını engellemiş, monarşinin sınırlı da olsa meşruti bir nitelik
kazanmasını sağlamıştır. Bu belge ile her bölgeden 2 ila 4 şövalyenin ve aynı zamanda her
kasabadan aynı sayıda temsilcinin Kral tarafından Londra’ya davet edilerek danışma
toplantıları yapma âdeti başladı. Bu danışma kurulları henüz bir parlamento denebilecek
nitelikte değildi ancak siyasi katılım ve temsil geleneğinin başlaması açısından önemli bir
55
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gelişmeydi. Elbette bu durum, İngiltere’de bir yandan Kralın yetkilerini daraltırken ve gücünü
azaltırken, diğer yandan Feodal beylerin gücünü artırmaktaydı. Ancak, özellikle 16.
Yüzyıldan itibaren tarımsal üretkenliğin artması ve pazar için üretimin başlaması ile birlikte
sınıfsal yapı önemli bir değişim geçirmeye başladı. Feodal beyler giderek tarımsal
kapitalistlere, köylüler de bu tarımsal alanlarda çalışan işçilere dönüştü; daha da önemlisi,
pazar için üretilen malın ticareti ile uğraşan geniş bir tüccar sınıfının ortaya çıkmasına neden
oldu. Tüccar sınıfı, daha o dönemde dünyanın her yerinde görülen bir sınıf olmakla birlikte,
üretimin az olması diğer bir ifadeyle pazara götürülebilecek miktarda ürünün sınırlı olması
nedeniyle küçük bir sınıftı. Tarımsal devrim ile birlikte bu sınıf giderek büyüdü, bir zamanlar
köylü ve zanaatkâr olanlar zamanla ya işçi ya da tüccarlar sınıfına katıldı.56 Bu sınıfsal
dönüşümün çok sayıda politik sonucu da oldu. Bu politik sonuçlardan birisi, güçlenen yeni
sınıfların temsil talebidir. İngiltere’de bir temsil kurumu olarak parlamentonun doğuşu, yeni
sınıfların talepleri ile yakından ilgilidir.57
İngiltere’de parlamentonun yerleşik bir kurum haline gelmesi 13. Yüzyılın sonlarına
doğru Kral I. Edward dönemine denk gelmektedir. Henüz modern parlamentolara benzemese
de, toplumun çeşitli kesimlerinin bu kurumda temsili başlamıştır. Bir yandan “shire” adı
verilen bölgelerin toprak soyluları arasından seçilen temsilciler diğer yandan şehirlerde
yaşayan esnaf ve tüccarların temsilcileri parlamentoyu oluşturmaktadır. Genellikle düzenli
olarak yılda iki kez yapılan toplantılarda, hala Kralın iradesi üstün durumdadır. Başlangıçta
tekli bir yapıya sahip olan parlamento zamanla soyluların temsilcilerinden oluşan bir kısım ile
esnaf ve tüccarlardan (burjuva sınıfı) oluşan diğer kısım olmak üzere ikili bir yapıya
kavuşmuştur. Zamanla ilk kısma “Lordlar Kamarası”, ikinci kısma ise “Avam Kamarası” adı
verilmiş, 14. Yüzyıldan itibaren de iki kamara ayrı ayrı toplanıp karar almaya başlamıştır. Din
adamları ayrı bir kamarada temsil edilmemiş, soylu kesimden gelen din adamları Lordlar
Kamarası’nda, toplumun alt sınıflarından gelen din adamları ise Avam Kamarası’nda yer
almıştır. İngiliz Krallığının siyasi iktidarın paylaşımı konusunda Papalığa karşı giriştiği güç
mücadelesinde önemli bir yeri olmuştur. VIII Henry döneminde, bu mücadelenin parlamento
aracılığı ile yapılması, parlamentonun meşruiyeti açısından önemli bir gelişme olmuştur.58
Parlamentonun gücünü artıran bir başka olay, çocuğu olmayan ve bu nedenle karısından
boşanmak isteyen VIII. Henry’nin Vatikan’dan boşanmak için izin alamaması üzerine,
Vatikan ile ilişkilerini kesmesi ve böylece İngiltere’de Vatikan’a bağlı olmayan Anglikan
Kilisesi’nin doğmasıdır. Vatikan’dan ayrılık sürecinde parlamentonun desteği, Kral ile
parlamento ilişkilerini ve parlamentonun etkisini güçlendirmişti. Kral I. Charles’ın
mutlakiyetçi bir yapıya doğru gidişi karşısında Kralcılar ile Parlamentocular arasında 1642’de
başlayan ve 1648’de zaferi ile sona iç savaş da, parlamentonun gücünü pekiştiren bir başka
olay olarak zikredilebilir. Bu arada, Kral ile parlamento arasındaki güç mücadelesinde, Kralın
keyfi yönetimini engellemek amacıyla Parlamentonun 1679 yılında çıkardığı Habeas Corpus
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Kanunu insan hakları hukukunun gelişmesi açısından özellikle dikkat edilmesi gereken bir
belgedir. Bu kanun ile idarenin tüm eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi hale gelmiş ve
keyfi tutuklamalar yasaklanmıştır. Ancak, parlamento gerçek anlamda önemini 1788 tarihli
“Şanlı Devrim” olarak anılan, din nedeniyle çıkan devrim ile kazandı. Devrim sonrası tahta
çıkarılan Kral William’ın idari işleri büyük ölçüde Başbakana ve kabineye bırakması, hem
parlamentoyu güçlendirdi hem de güçlü bir başbakanlık makamının doğmasına neden oldu.
Böylece Kral’ın yetkilerinin sembolikleşmeye başlaması süreci de başlamış oldu. İlk başlarda
soyluları temsil eden Lordlar Kamarası üstün konumda olmuş, vergi yasaları oluşturulurken
kendi çıkarlarını gözetmişler bu nedenle sık sık köylü ayaklanmaları olmuştur. Ancak
zamanla önce burjuva sınıfı daha sonra da işçi sınıfı güçlendikçe oy verme hakkı giderek
genişledi. Böylece Avam Kamarası’nın önemi arttı ve Lordlar Kamarası giderek sembolik bir
nitelik kazanmaya başladı.
İngiliz Parlamentosunun bir başka özelliği, günümüzde Muhafazakâr Parti ve İşçi
Partisi olarak bilinen iki siyasal partinin doğduğu yer olmasıdır. 18. Yüzyıldan itibaren İngiliz
Parlamentosunda iki karşıt eğilim ortaya çıkmıştır. Bunlardan Krala ve Kiliseye bağlı ve çoğu
toprak soylu olan muhafazakâr gruba “Tory”, burjuva sınıfını temsil eden ve daha liberal
eğilimler içinde olan gruba ise “Whigs” adı verilmekteydi. İlk başlarda bu iki grup bir siyasal
partiden çok hizip niteliğindeydi ancak temsili demokrasiye geçiş sürecinde bu iki gruptan
“Tory”ler bugün İngiltere’deki iki partiden Muhafazakâr Parti’nin, Whigs ise İşçi Partisi’nin
kökenini oluşturmaktadır. Tory’ler ilk kez 1846 seçimlerinde kendilerini “muhafazakâr”
olarak adlandırmışlardır, bu onların daha sonra parti kimliklerini belirlemesi açısından
önemlidir. Ancak zamanla parti üyelerinin bazı konularda anlaşmazlığa düşmeleri ile bir grup
partili partiden ayrılarak Liberal Parti’yi kurmuşlardır. İrlanda sorunu nedeniyle Liberal parti
üyelerinin görüş ayrılığı içine girmeleri sonucu liberallerin bir kısmı Muhafazakâr Parti’ye
geri dönmüşlerdir. Bu yüzyıl, bilindiği gibi aynı zamanda İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin
yaşandığı bir dönemdir ve sanayide çalışan işçi sayısı iyice artmış, çalışma ve yaşam
koşullarının olumsuzluğu nedeniyle örgütlenmiş ve işçi sendikalarını kurmuşlardır. Zamanla
bu sendikalar bir araya gelerek İşçi Temsilcileri Komitesi adında bir örgütlenme kurmuşlardır.
Bu Komite, 1906 yılında bugün İngiliz siyasal yaşamının iki büyük partisinden birisi olan İşçi
Partisi’ne dönüştü. 1981 yılında İşçi Partisi’nde çıkan görüş ayrılığı sonucu bir grup partili
ayrılarak Liberal Parti ile birleşmiş ve Liberal Demokratik Parti adında bir başka parti
kurmuştur. Böylece, İngiltere’de iki büyük, birkaç küçük partiden oluşan bir parti sistemi
ortaya çıkmıştır. Diğer küçük partilerin siyasal sistem üzerindeki etkileri az olduğundan, genel
olarak İngiltere parti sistemi iki-partili sistem olarak kabul edilmektedir.
İngiliz siyasetinde ayrışmalar tarihsel süreç içinde önce aristokrat-liberal karşıtlığı
biçiminde ortaya çıkmış, zamanla yeni sınıfsal çatışmalar ve ittifaklar neticesinde liberalmuhafazakâr-sosyalist ayrışımına dönüşmüştür. Ancak İngiltere siyasal kültüründe ve pratik
siyasette katı bir ideolojik ayrışma görülmemektedir, bunun yerine pragmatik tutum
benimsenmiştir. Gerek Muhafazakâr Parti, gerekse İşçi Partisi iktidarda oldukları dönemlerde
koşullar gerektirdikçe kendi ideolojik çizgilerinin dışında politikalar izleyebilmişlerdir.
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6.2. Yasama Organı: Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası
İngiltere’de siyasi yöneticileri meşrulaştırma aracı seçimlerdir. “Çoğunluk Seçim
Sistemi”59 uygulanan İngiltere’de oyların çoğunluğunu alan siyasi parti iktidar olmakta ve
hükümeti kurmaktadır. Biri Avam Kamarası diğeri Lordlar Kamarası olarak adlandırılan iki
kamaralı bir yasama organı vardır. Avam Kamarası üyeleri 1911 yılından beri her beş yılda
bir seçimlerle belirlenmektedir. 18 yaşını doldurmuş her İngiliz vatandaşı seçimlerde oy
verebilmektedir. Ülke 659 seçim bölgesine bölünmekte ve her seçim bölgesinden bir
milletvekili seçilmektedir. Seçim bölgeleri belirlenirken nüfus yoğunluğu ve yerel yönetim
sınırları dikkate alınmıştır. Tek turlu yapılan seçimlerde en yüksek oyu alan aday seçilmiş
kabul edilmektedir. Aday olabilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak, Lordlar Kamarası üyesi
olmamak, büyük kiliselerin üyelerinden biri olmamak, hâkim, subay, asker, polis gibi resmi
bir makam unvanına sahip olmamak gibi koşullar aranmaktadır. Uygulanan seçim sistemi
Çoğunluk sistemi olduğundan, iki büyük partiden birinin adayı olmadıkça bir adayın seçimi
kazanması pratikte mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, azınlık partileri zaman zaman
seçimlerde dayanışma içine girerek adaylarının seçilmesini sağlayan yöntemler
geliştirmektedirler.
Çoğunluk Seçim Sisteminin amacı, tek partili iktidarların yönetime gelmesini
sağlamaktır. Bu sistem, aynı zamanda genellikle iki partili sistemi doğurmaktadır. İngiltere’de
2’den fazla parti vardır ancak seçim sistemi nedeniyle bunların parlamentoya milletvekili
sokabilme olasılığı oldukça sınırlıdır. Küçük partiler aldıkları oy oranlarından daha az, büyük
partiler ise aldıkları oy oranlarından daha çok milletvekili çıkarabilmektedir. Seçmen de
vereceği oyun boşa gitmesini engellemek için küçük bir parti yerine büyük partilerden birine
oy vermeyi tercih etmektedir. Bu durum ülkede bir yönü ile istikrarlı hükümetleri doğururken,
diğer yönü ile demokrasinin gereği olan azınlıkların temsil edilmesi imkânını ve aynı
zamanda yeni fikirlerin ve programların siyasi arenaya girmesini engellemektedir.

6.2.1. Avam Kamarası
Yasama Organının asıl önemli olan kanadı Avam Kamarası’dır (House of Commons).
“Alt Kamara” olarak da adlandırılmaktadır. 1689 yılında liberal eğilimli Whigs
parlamenterlerinin kabul ettikleri Bill of Rights (Haklar Bildirgesi) ile parlamentonun mali ve
vergi artırımı konularındaki yetkileri artırılmış, parlamento çatısı altında kürsü
dokunulmazlığı getirilmiş, özgür parlamento seçimlerinin yapılması hakkı kabul edilmiş ve
Kral’ın parlamento tarafından çıkarılan yasaları veto etmesi sınırlandırılmıştır. Özellikle 19.
Yüzyıldan itibaren yasama yetkileri Kral’dan alınarak tamamen bu kamarada yoğunlaşmıştır.
Bu nedenle, halk iradesinin asıl gerçekleştiği yerdir. Yetkilerini kullanarak isterse Monarşiye
son verebilir, Lordlar Kamarası’nı kaldırabilir.60

Çoğunluk Seçim Sistemi konusunda bkz. Emine Yavaşgel, Temsilde Adalet ve Siyasal İstikrar Açısından
Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Durum, Nobel Yayınevi, 2004, s.85-105.
60
Rıza Arslan, a.g.e., s.48.
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Avam Kamarası “tartışılan” ve “karar alınan” bir yerdir. Milletvekillerinin
dokunulmazlığı yoktur (konuşma özgürlükleri hariç), her türlü cezai kovuşturmaya
uğrayabilirler. Avam Kamarası’nın görevleri şunlardır:
-

Yürütmeyi (hükümeti) oluşturmak

-

Yürütmeyi denetlemek

-

Kanunlar yapmak

-

Halkın talep ve şikâyetlerini dikkate almak ve dile getirmek

Seçimlerin sonucunda Kraliçe, en çok milletvekili çıkaran partinin liderini hükümeti
kurmak üzere görevlendirir. Bu göreve getirilen Başbakan adayı partisinin ileri gelen
milletvekili Bakanlar Kurulu üyeleri olarak belirler ve Taç’a (Kral veya Kraliçe) sunar. Taç’ın
önerilen bakanları reddetme yetkisi yoktur, onaylamak zorundadır. Arkasından Avam
Kamarası’na belirlenen bu kabine sunularak güvenoyu vermesi beklenir. Güvenoyu verilince
hükümet kurulmuş olur. Görüldüğü gibi, İngiliz parlamenter sisteminde, diğer birçok
parlamenter sistemde olduğu gibi hükümet parlamentonun içinden çıkmaktadır.
Parlamento, “hükümeti denetleme” görevini parlamenterlerin bakanlara soru sorması
ile gerçekleştirir. Aynı şekilde parlamenterler Başbakana da soru sorarlar. Kabinenin bu
sorulara cevap vermesi gerekmektedir. Avam Kamarası’nın hükümeti denetlemede kullandığı
bir başka yöntem, muhalefetin istediği bir konuda genel görüşme yapması imkânıdır. Böylece
hem ana muhalefet partisinin hem de diğer küçük muhalefet partilerinin önemli gördükleri
konuları gündeme getirme fırsatı ortaya çıkmaktadır.
Yasama teklifleri ya Avam Kamarası’na ya da Lordlar Kamarası’na sunulur. Sıradan
vatandaşlar da kanun teklifinde bulunabilirler, buna “Özel Kanun Tasarıları” (Private Bills)
denmektedir. “Kamusal Kanun Tasarıları” (Public Bills) ise ya Meclisteki parlamenterler
tarafından verilir ya da Hükümet tarafından verilir. Bunların yasalaşma olasılığı, özel
tasarılardan daha fazladır. Hangi tür teklif olursa olsun, bir teklifin ilk aşaması taslağın sadece
okunması ve hemen ilgili komisyona gönderilmesidir. İkinci aşamada ilgili komisyondan
gelen raporlar okunur ve teklif hakkında tartışmalar başlatılır, bir deneme oylaması yapılır.
Üçüncü aşamada eğer konu çok önemliyse tüm Avam Kamarası toplanabilir. Arkasından
teklif üçüncü kez okunur ve tasarı veya teklif onaylanır. Avam Kamarası’nın onayını alan
tasarı ve tekliflerin kanunlaşabilmesi için Lordlar Kamarası’nın da onayı gerekmektedir.
Lordlar Kamarası çok özel durumlar dışında Avam Kamarası’nın onayladığı kanunları kabul
etmekte ve imzalayarak Taç’a göndermektedir.
Avam Kamarası son olarak, halkın şikâyetlerini dikkate alma ve takip etme işlevini
görmektedir. 1967 yılından itibaren Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) uygulanmaya
başlamıştır. Ombudsman, Başbakanın önerisi ile Taç tarafından atanmaktadır. Ombudsman’ın
görevi, hükümete karşı vatandaşların haklarını korumaktır. 40 kişilik bir çalışma ekibine sahip
olan Ombudsman, geniş yetkilerle donatılmıştır. Gelen tüm şikâyetleri incelemekte, rapor
etmekte ve ilgili bölgenin milletvekiline, hükümete ve Avam Kamarası’na iletmektedir.
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6.2.2. Lordlar Kamarası
Lordlar Kamarası (House of Lords) 14. Yüzyıldan itibaren Krala danışmanlık yapan
ve soylular ile yüksek rütbeli din adamlarından oluşan bir “üst kamara” olarak kurulmuştur.
Yasama Organı’nın ikinci kanadını oluşturan Lordlar Kamarası 19. Ve 20. Yüzyıllarda
önemini iyice yitirmişken, son yıllarda eski konumunu tekrar kazanma ve siyasi önemini
artırma yolunda önemli adımlar atmaya başlamıştır. 2008 yılında Kamaranın lağvedilerek
Senato adını alması dile getirilmiş ancak Senato kurulana kadar görevlerini yapmaya devam
etmesi kararlaştırılmıştır.61
Lordlar Kamarası’nın üye sayısı yıla göre değişmektedir ancak 2008 yılından itibaren
bu sayı 735’tir. Kamarada dört tür üye grubu bulunmaktadır. En kalabalık grup 617 üyeden
oluşup ömür boyu atanmış Lordlardır (Life Peers). İkinci grup 75 kişiden oluşmakta ve siyasi
partilerce atanmış Lordlardan oluşmakta; üçüncü grup ise 26 Ruhani Lordlardan (Lords
Spiritual); dördüncü grup ise Lordlar Kamarası tarafından atanan 15 Lorddan oluşmaktadır.
Eskiden soylu bir unvan taşısa bile kadınların bu kamara üyesi olması mümkün değildi, ancak
1958 yılında yapılan bir düzenlemeyle kadınlar da üye olabilmektedirler.
Lordlar Kamarası’nın af yetkisi bulunmaktaydı ancak bu yetki 2005 yılında sona
erdirilmiştir. Kamaranın bir diğer önemli görevi olan yürütmeyi denetleme görev de yapılan
düzenlemelerle etkisiz hale getirilmiştir. Artık sadece bazı mali konularda çok sınırlı yetkilere
sahiptir. Başbakanlık dâhil tüm önemli bakanlar Avam Kamarası üyesidir ve sadece
yönetimde etkisi az olan bakanlıklar Lordlar Kamarası’na ayrılmıştır ve sadece kendi
kamarasından olan bakanları denetleyebilmektedir. Bir başka görevi yasama süreci ile
ilgilidir. Avam Kamarası’ndan gelen tasarı ve teklifleri kabul etmekte, bunlarda düzeltilmesi
gereken hususlar varsa bunlara dikkat çekerek bazı önerilerde bulunmaktadır. Yukarıda da
değinildiği gibi, Avam Kamarası’nın reforme edilerek Senato’ya dönüştürülmesi
planlanmaktadır. Böylece, Lordlar Kamarası seçmenler tarafından tayin edilen demokratik bir
yasama kurumuna dönüşecektir.

6.3. Yürütme Organı: Hükümet ve Taç
Kuvvetler Ayrılığı ilkesine göre, İngiltere’de ikinci anayasal organ Yürütme’dir.
İngiltere’de yürütme iki başlıdır. Başlardan birisi Taç, diğeri ise Hükümet’tir. Taç,
yürütmenin geleneksel başıdır ve tamamen sembolik yetkilerle donatılmıştır. Resmi olarak
sorumsuz ve dokunulmazdır. Seçimlerde en fazla milletvekili çıkarmış olan partinin lideri Taç
tarafından hükümeti kurmak üzere görevlendirilir. Taç’ın bunun dışında devletin başı ve
yürütmenin parçası olmak, silahlı kuvvetlerin başkomutanı olmak, Anglikan Kilisesi’nin
yöneticisi ve başı olmak gibi görevleri bulunmaktadır. Hükümet, ülkenin yönetimi konusunda
Taç’a bilgi verir, kriz dönemlerinde desteğini isteyebilir. Ayrıca, gerektiğinde parlamentoyu
olağanüstü toplantıya çağırabilir, Başbakanın başvurusu ile parlamentonun dağıtılması
kararını verebilir. Bunun dışında son aşamasına gelmiş kanun taslak ve tekliflerini
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imzalamakta, Başbakanın önerdiği Lord adaylarını atamakta, üst düzey yargıçlar dâhil tüm
yüksek devlet memurlarını atamakta ve İçişleri Bakanı’nın talebi ile af yetkisini
kullanabilmektedir.
Taç, yürütmenin geleneksel kanadını oluştururken, hükümet demokratik kanadını
oluşturmaktadır. Her beş yılda bir yapılan genel seçim sonuçlarına göre Taç, en çok
milletvekili çıkaran parti liderini hükümeti kurmakla görevlendirir. Başbakan adayı da kabine
üyelerini belirleyerek Avam Kamarası’nın güvenoyuna sunar. Güvenoyu alındıktan sonra
hükümet kurulmuş olur. Yürütme yetkileri Başbakan ve Bakanlardan oluşan kabineye aittir.
Her bakan kendi bakanlığındaki işlerden sorumludur, hatalar bakana aittir ancak hatalar
hükümeti etkileyeceğinden bakanlıklar birbiri ile işbirliği halinde çalışır. Toplu sorumluluk
bilinci hâkimdir, yani hükümetin kararları tüm kabineyi bağlamaktadır. Başbakanın konumu
çok güçlüdür, asıl liderin o olduğu kabul edilir. Kabine ortalama 20 bakanlıktan oluşmaktadır
ancak kabine dışı bakanlıklar da vardır. İkinci derecede önemli milletvekillerinin hükümet
işlerine dâhil edilmesi ve yardımcı olması amacıyla geliştirilmiş bir bakanlık türüdür.
Hükümet, kendi partisi ile ilişkisini hiçbir zaman koparmaz, daima iç içedirler ve ortak
çalışırlar. Parlamentodaki çoğunluk da aynı siyasi partiden olduğu için bir müddet sonra
hükümet ile parlamento aynı bütünün parçalarına dönüşmekte ve kuvvetler ayrılığı ilkesi
zayıflamaktadır.
Daha yakından bakılınca, İngiltere’de Yürütme Organı’nın çok güçlü olduğu anlaşılır.
Yürütme, Yasama Organı’nı adeta kontrol etmektedir. Başbakanın istemediği bir kanunun
parlamentodan çıkması oldukça zordur. Elbette bu durum, diğer parlamenter sistemlerin
çoğunda olduğu gibi İngiltere’de de hükümet ile parlamentonun çoğunluğunun aynı siyasi
partiden gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

6.4. İngiliz Anayasa Mahkemesi
İngiltere’de yazılı bir Anayasa bulunmamaktadır. Ancak, Anayasa diyebileceğimiz tek
bir metinde toplanmakla birlikte pratikte uygulanan üç anayasal yetki kaynağıdır. Bunlar;
- Parlamentonun geçmişte çıkarmış olduğu kanunlar (statute law) ve ayrıca karşı
parlamentonun Taç’ı sınırlandırmak için verdiği mücadeleler sonucu elde edilen bazı haklar


1215 Magna Carta



1628 Petition of Rights



1679 Habeas Corpus Act



1707 Act of Union



1911 Parliamentary Acts

-

İçtihatlar (case-law) yani önce mahkemelerce verilmiş önemli kararlar
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- Geleneksel olarak elde edilmiş haklar (constitutional conventions). Bunlar tarihsel
süreç içinde tekrarlanarak bir gelenek haline gelen kurallardır. Örneğin parlamentonun yılda
kaç kez toplanacağı, bakanların mutlaka parlamento üyeleri olmaları gerektiği gibi.62
Bu metinler, İngiliz Anayasasının bir anlamda parçalarıdır. Yazılı bir Anayasası
bulunmadığından, yakın zamana kadar bir Anayasa Mahkemesi’ne de ihtiyaç duyulmamıştır.
Parlamento o kadar güçlüdür ki, alınan her karar anayasal bir metin haline gelmektedir. 2009
yılına kadar Lordlar Kamarası da en üst yargı organı olarak işlev görmüştür. Ancak, bir
yandan kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir gereği olarak böyle bir kurumun kurulmasına ihtiyaç
duyulması neticesinde; hem diğer Batılı demokrasilerdeki hukuk devletinin gelişiminin
izlediği rotanın dikkate alınması, hem de böyle bir kurumun olmamasına yönelik içeriden ve
dışarıdan gelen eleştiriler neticesinde, 2009 yılında Birleşik Krallık Anayasa Mahkemesi
(Supreme Court of the United Kingdom) kurulmuş ve o tarihten sonra en üst temyiz
mahkemesi olarak işlev görmeye başlamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin göreve başlamasıyla
birlikte Lordlar Kamarası’nın üst mahkeme işlevi ve diğer hukuki yetkileri sona ermiştir.
Anayasa Mahkemesi 12 hâkimden oluşmaktadır. Hâkimlerden vefat eden veya
emekliye ayrılan olursa, yerine Hâkimler Komisyonu tarafından belirlenen adaylar arasından
Başbakanın seçerek önereceği bir hukukçu adayı Taç tarafından atanmaktadır. Ömür boyu
atanan Anayasa Mahkemesi üyeleri 70 yaşına kadar görevde kalabilmektedirler. Görevden
alınmaları ancak bir suç işlemeleri veya görevlerini yerine getiremeyecek durumda olmaları
halinde her iki meclisin onayı ile mümkün olmaktadır. Anayasa Mahkemesi, diğer
mahkemelerin verecekleri kararların en üst itiraz makamıdır. Aynı zamanda, hukuki
konularda fikirlerini açıklayabilmektedirler. Ve nihayet, merkezi yönetim ile diğer üç bölge
ve İngiltere’nin denizaşırı toprakları arasında sorunlarda da son sözü söyleme yetkisine
sahiptir.

6.5. Değerlendirme
İngiltere’de parlamenter sistemin gelişimi tarihsel süreç içinde gerçekleşmiştir.
Soylular ile Kral arasında, dinsel kurumlar ile Kral arasında, Burjuva sınıfı ile Soylular
arasında, Burjuva sınıfı ile işçi sınıfı arasında mücadeleler, önce Taç’ın sınırlandırılması daha
sonra da çeşitli toplumsal kesimlerin özgürlüklerini, seçme ve seçilme haklarını alması ile
sonuçlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, İngiliz parlamenter demokrasisi, başka bir ülkeden ihraç
edilen bir model olmayıp, tarihsel süreç içinde dereceli bir biçimde kendi iç dinamikleri ile
gelişmiştir.
İngiliz parlamenter sistemine yöneltilen en önemli eleştiri, kuvvetler ayrılığı ilkesinin
gerektiği gibi uygulanmamasıdır. Yürütmenin Yasama organı içinden seçilmesi, içinden
geldiği kurum olan Yasama organı tarafından denetlenmesi yasama ile yürütmeyi iç içe
geçirmektedir. Diğer bir ifadeyle aslında Yasama organı yürütmeyi denetleyememektedir.
Aynı zamanda, Yürütme, Yasama organındaki çoğunluğu da arkasına aldığından aslında
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sadece yürütme değil aynı zamanda yasama işlevini de görmektedir. İkinci olarak, yürütmenin
başı olan Başbakan, sadece yürütmenin değil aynı zamanda seçimleri kazanan ve
parlamentoda çoğunluğu elde eden siyasi partinin de lideridir. Sartori’nin hükümet
sınıflandırmasında İngiltere’de hükümet “eşitsizler üzerinde birinci” tipe girmektedir.
Dolayısıyla, liderin kolaylıkla tek-adam rolünü üstlenmesi mümkündür. Üçüncü olarak,
egemenliğin halktan değil dolaylı yoldan yani parlamentodan kaynaklanmasıdır. Çünkü
seçimlerle aslında Başbakan seçilmemekte, milletvekilleri seçilmekte ve seçilen
milletvekilleri de halktan aldığı yetkiyi Başbakan’a devretmektedir. Tüm yönetim yetkilerinin
bu şekilde bir elde toplanması, İngiliz parlamenter demokrasisini bir miktar sakatlamaktadır.
Ancak, diğer yandan iki partili sistemi neredeyse zorunlu kılan seçim sistemi; koalisyon
hükümetleri değil de tek parti hükümetlerinin kurulması sistemi nispeten istikrarlı
kılmaktadır. Tüm yetkilerin Başbakanın elinde toplanması tüm olumsuzlukları bir yana, kimin
hesap vereceğine netlik kazandırmakta, bu nedenle de Başbakan ve kabine karar ve
icraatlarında daha dikkatli olmak zorunda kalmaktadır.
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Uygulamalar
1. İngiltere dışında diğer parlamenter sistemlerden bir örnek seçerek inceleyiniz,
İngiltere sistemi ile benzerlik ve farklılıklarını tespit ediniz.
2. İngiliz parlamenter sisteminin demokratiklik ve istikrar bakımlarından, yukarıda
belirtilenlerin dışında başka hangi avantaj ve dezavantajlara sahip olduğu konusunda
araştırma yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Parlamentarizmin beşiği olarak adlandırılan İngiltere’de, Kralın iktidarının
sınırlandırılması 13. Yüzyıla kadar geri gitmekte. Bu anlamda, ülke sadece parlamentarizmin
değil temsili demokrasinin de ilk örneği olarak değerlendirilebilir. Tarihsel süreç içinde,
toplumsal sınıfların birbirleri ile mücadelesi sonucunda kurulan parlamenter yapı, günümüzde
yasamanın iki kamaralı, yürütmenin ise iki başlı olduğu bir örgütlenmeye sahiptir. Halkın
egemenliğinin yasama kurumunda gerçekleştiği bu sistemde, yürütme meşruiyetini
yasamadan almaktadır. Yürütmenin parlamentonun içinden çıkması ve parlamento
çoğunluğunun Başbakanın partisi ile aynı partiden olması yürütmeyi oldukça güçlendiren bu
nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesini zayıflatan bir faktördür ve İngiliz parlamentarizmine
getirilen eleştirilerin başında bu husus yer almaktadır. Yakın zamana kadar Anayasa
Mahkemesi’nin olmaması ve en yüksek yargı merciinin Lordlar Kamarası olması da bir başka
eleştiri kaynağıdır. Ancak, 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sistemde önemli
değişiklikler olmaya başlamıştır. Örneğin, Lordlar Kamarası’nın lağvedilerek seçimle göreve
gelen bir Senato oluşturulması ciddi biçimde gündemdedir. Yine, 2009 yılında Anayasa
Mahkemesi’nin kurulması da güçler ayrılığı ilkesinin gerçekleşmesi açısından önemli bir
gelişmedir.
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Bölüm Soruları
1) İngiltere’de parlamenter rejim ……..
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Fransa’dan ithal edilerek uygulanmıştır
b) 19. Yüzyıl Sanayi Devrimi’nin ürünüdür
c) Tarihsel süreç içinde kendi iç dinamikleri ile dereceli olarak gelişmiştir
d) 1789 yılında Kral’ın tüm yetkilerini toprak soylulara devretme kararı ile
kurulmuştur
e) 19. Yüzyılda ABD’de uygulanan sistem biraz değiştirilerek ülkeye uygulanmıştır.
2) İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin kökeni hangi gruptur?
a) Tory’ler
b) İşçi Temsilcileri Komitesi
c) Liberal Demokratik Parti
d) Whig’ler
e) Lordlar Kamarası
3) Aşağıdakilerden hangisi İngiliz parlamenter sistemine yöneltilen eleştirilerden
değildir?
a) Başbakan fazla güçlüdür
b) Yasamanın çoğunluğu ile Yürütme üyeleri aynı siyasi partidendir
c) Yürütme egemenliği doğrudan halktan değil dolaylı olarak Yasama aracılığı ile
almaktadır.
d) Kararlar ve icraatlar konusunda kimin hesap vereceği belli değildir
e) Çok fazla sayıda siyasal parti vardır
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4) İngiltere’de siyasal partilerin kökeni hangi kuruma dayanmaktadır?
a) Kraliyet ailesi
b) Kilise
c) Parlamento
d) İşçi Sendikaları Konfederasyonu
e) Anayasa Mahkemesi
5) Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Anayasa Mahkemesi’nin görevlerindendir?
a) Kanun hükmünde kararnameler çıkarmak
b) Merkezi yönetim ile diğer bölgeler ve denizaşırı topraklar arasındaki sorunlar
konusunda karar vermek
c) Başbakanı yargılamak
d) Taç ve Yürütme arasında arabuluculuk yapmak
e) Yürütme ile Yasama arasında arabuluculuk yapmak
6) İngiltere’de Kralın yetkilerini sınırlayan ilk belge…… dir/dır.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
a) Habeas Corpus
b) Magna Carta
c) Bill of Rights
d) Act of Union
e) Petition of Rights
7) “İngiltere Anayasal Monarşidir” derken ne kastedilmektedir?
a) Ülkenin parlamenter bir yapıya sahip olması
b) Yasamanın yetkilerinin Anayasa ile sınırlandırılmış olması
c) Yürütmenin Yasamanın içinden çıkıyor olması
d) İki-partili bir siyasi parti sistemine sahip olması
e) Taç’ın yetkilerinin Anayasa ile sınırlandırılmış olması
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8) Aşağıdakilerden
oluşturmaktadır?

hangisi

İngiltere’de

Yasama

Organının

iki

kamarasını

a) Avam Kamarası – Milletler Kamarası
b) Milletler Kamarası – Kuzey İrlanda Kamarası
c) Büyük Britanya Kamarası – Lordlar Kamarası
d) Avam Kamarası – Lordlar Kamarası
e) Lordlar Kamarası – Senato
9) Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de Avam Kamarası’nın görevleri arasında
değildir?
a) Diğer mahkemeler tarafından alınan kararların Anayasaya uygunluğunu
denetlemek
b) Halkın talep ve şikâyetlerini dikkate almak ve dile getirmek
c) Yürütmeyi (hükümeti) oluşturmak
d) Kanunlar yapmak
e) Yürütmeyi denetlemek
10) Lordlar Kamarası’nda kaç tür üye grubu vardır?
a) 2
b) 6
c) 5
d) 3
e) 4

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)c, 5)b, 6)b, 7)e, 8)d, 9)a, 10)e
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7. PARLAMENTER SİSTEM: ALMANYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Parlamenter sisteme ikinci örneğimiz Almanya. Bu ülkeyi seçmemizin nedeni, bir
yandan parlamenter sistemin tipik özelliklerini göstermesi, diğer yandan ise bir önceki
parlamenter sistem örneğinden bazı bakımlardan bazı farklılıklar göstermesi. Bu farklılıkları
aşağıda belirteceğiz. Bu bölümde, Almanya’da, Yasama ve Yürütme organlarının örgütlenme
biçimleri, yetkileri, birbirleri ile ilişkileri, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi’nin özellikleri
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
nelerdir?

Almanya’da parlamenter demokrasiye geçiş neden geç olmuştur?
Alman parlamenter sisteminin İngiliz parlamenter sisteminden farklılıkları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Alman Birliği

Alman Yasama ve
Yürütme Organları

Alman Anayasa
Mahkemesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Birliğin Alman toplumu ve
Avrupa için önemini
kavramak

İlgili konuda okuyarak

Bu organların temel
özelliklerini kavramak ve
diğer sistemler ile
karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak

Bu organın temel
özelliklerini kavramak

İlgili konuda okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Alman Birliği



Weimer Cumhuriyeti



Bundestag (Federal Meclis-Alt Meclis)



Bundesrat (Eyaletler Meclisi-Üst Meclis)
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Giriş
Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin daha esnek olarak uygulandığı Parlamenter sistemler için
seçtiğimiz ikinci örnek Almanya’dır. Bu ülkeyi seçmemizin bir nedeni, Almanya’nın
parlamenter sistemin tipik özelliklerini göstermesi, ikinci nedeni ise bir önceki bölümde ele
aldığımız İngiltere’den bazı bakımlardan farklılık göstermesidir. Farklılıklardan bir tanesi,
İngiltere üniter (merkezi) biçimde örgütlenmişken, Almanya’nın federal bir yapıya sahip
olmasıdır. 16 federe devletten (eyaletten) oluşan Almanya’nın, coğrafi olarak küçük bir ülke
olmasına rağmen üniter yerine federal biçimde örgütlenmesinin tarihsel nedenleri vardır ki bu
nedenlere aşağıda değinilecektir. İkinci farklılık, İngiltere Anayasal Monarşik bir yapıya sahip
iken, Almanya’nın Cumhuriyet’i benimsemiş olmasıdır. Oysa Almanya’da da monarşik bir
gelenek vardır ancak tarihsel gelişmeler monarşinin siyasi yapıdan tamamen silinmesine
neden olmuştur.
Almanya’nın siyasi tarihi oldukça karışıktır. Bir yandan çok sayıda prensliğe ve küçük
devlete bölünmüştür ve bu nedenle bunlar arasında sürekli iktidar mücadelesine sahne
olmuştur. Aynı zamanda, ülke, 16. Yüzyılda Protestanlığın ortaya çıkması sürecinde büyük
din savaşlarına sahne olmuştur. Diğer yandan, Alman topluluklarının birleşerek bir Alman
Birliği kurma hayali de hem iç hem de dış politikalarını önemli ölçüde belirlemiştir. 1871
yılında bu hayal gerçekleşmiş ve Birlik kurulmuştur ancak kısa süre sonra I. Dünya Savaşı
patlak vermiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Weimer Cumhuriyeti’ni kurarak Anayasal bir
rejime geçmeyi denemiş ancak bu deneme A. Hitler öncülüğünde ırkçı faşist bir partinin
iktidarı ele geçirmesiyle totaliter rejime geçmiştir. II. Dünya Savaşı bu rejime son vermiş,
ancak bu antidemokratik deneyimin siyasi, iktisadi, kültürel ve psikolojik sonuçlarını uzun
süre yaşamıştır. Üstelik II. Dünya Savaşı sonunda ülke ikiye bölünmüş, biri komünist rejimi
benimseyerek ülkenin Doğu’sunda Almanya Demokratik Cumhuriyeti’ni kurmuş, diğeri ise
demokratik parlamenter rejimi benimseyerek ülkenin Batı’sında Almanya Federal
Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile sona kutuplaşma neticesinde,
1990 yılında bu iki ülke yeniden birleşmiştir. Bu bölümde, Almanya’da güncel olarak
yürürlükte olan yasama ve yürütme organları ile Anayasa Mahkemesinin yapısı, yetkileri,
görevleri ve birbirlerini denetleme mekanizmaları incelenecektir.
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7.1. Almanya’da Demokrasinin ve Parlamenter Rejimin Tarihsel
Kökenleri
Hem bir Orta Avrupa hem de bir Kuzey Avrupa ülkesi sayılan Almanya, Avrupa
tarihinin birçok bakımdan önemli ülkelerinden biridir. 16. Yüzyılda Hıristiyanlıkta Reform
hareketinin başladığı yerdir; Alman felsefesi bütün Avrupa düşüncesini etkilemiştir; I. ve II.
Dünya Savaşlarının ikisinde de çatışan taraflardan birinin başını çekmiştir. Almanya’nın
Avrupa tarihi üzerindeki etkilerine bunlar gibi daha çok sayıda örnek verilebilir. Aslında
demokratikleşme sürecine oldukça geç girmiştir, yüzlerce yıllık askeri gelenek ve disiplin
kültürü bireysel özgürlüklerin kabulünü zorlaştırmıştır. Ülkeye demokrasinin girişi biraz da
dış güçlerin baskısı ile mümkün olmuştur. Bugün dünyanın en sanayileşmiş ve en zengin
ülkeleri arasında yer almasına rağmen, sanayileşme sürecine de çok geç girmiştir. İngiltere’de
daha 19. Yüzyılın başlarında Sanayi Devrimi gerçekleşmişken, Almanya ancak 20. Yüzyılın
başlarında bu süreci başlatabilmiş ve esas atılımını II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapmıştır.
Alman topluluklar tarih boyunca yüzlerce prenslik ve küçük devletten oluşan siyasi
birimler altında yaşamışlardır. Yaşadıkları bölgelerin coğrafi özellikleri dışarıya karşı
savunmayı zorlaştırdığından her zaman bir güvenlik problemi yaşamışlar ve bu nedenle de
askeri örgütlenme ve teçhizata çok önem vermişlerdir. Bu özellik, Alman toplumlarında
militer örgütlenme, disiplin ve itaat kültürünün gelişmesini kolaylaştırmıştır. Tarih boyunca
siyasi bakımdan birlik olamayan bu topluluklar, 1871 yılında birliği sağlayana kadar birliği
kolaylaştıracak unsurların arayışı içinde olmuşlardır. Bu unsurlar özellikle dil birliği, tarih
birliği, gelenek-görenek birliği ve nihayet ırk birliği olarak öne çıkmış, Alman edebiyatını ve
felsefesini, daha sonra da politikasını etkilemiştir.
Ülkede demokratik parlamenter rejimin kurulma sürecini anlayabilmek için tarihsel
gelişmelere kısaca göz atmak gerekmektedir. Alman siyasi tarihinde üç Reich (İmparatorluk)
dönemi bulunmaktadır. Birincisi Kutsal Roma İmparatorluğu olarak 962-1806 yılları arasında
varlığını sürdürmüş, ilk başlarda başkenti Roma iken daha sonra Viyana olmuştur. Bu
İmparatorluk Alman prensliklerinin kurmuş olduğu bir Cermen siyasi topluluğu olmakla
birlikte çok sayıda küçük devletten oluşmaktaydı. İmparatorluk tek bir hanedanın malı
olmayıp çok sayıda federal hanedanlık tarafından yönetilmekteydi. Bu hanedanlıkların en
önemlilerinden bazıları Habsburg, Hohenzollern, Oldenburg, Holstein hanedanlıkları idi
ancak sadece Habsburg Hanedanlığından olanlar İmparator olabiliyordu. Zamanla
İmparatorluk çözülmeye ve küçük devletlere bölünmeye başladı. 16. Yüzyılın ilk çeyreğinde
Luther tarafından başlatılan Hristiyanlıkta Reform hareketi ile birlikte ülkede Katolikler ve
Protestanlar arasında din savaşları başladı. 1618-1648 yılları arasında çıkan ve sadece Alman
toplulukları arasında değil aynı zamanda Avrupa ülkelerinin çoğunun katıldığı ve “Otuz Yıl
Savaşları” olarak bilinen savaşlar bir yönü ile Katolik-Protestan çatışmasına bir yönü ile de
siyasi çatışmalara dayanmaktaydı. 1648 yılında ünlü Westphalia Antlaşması ile bu savaşlar
sona erdi. Bu antlaşma getirdiği çeşitli sonuçlar bakımından önemlidir. Birincisi, Avrupa
merkezli ve güçler dengesine dayalı çok kutuplu uluslararası sistemin kurulması, ikincisi
Avrupa’da merkezi krallıkların ortaya çıkması ve zaman içinde bunların ulus-devlete
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dönüşmeleri, üçüncüsü ise Almanya’nın yeniden bölünmesi. Görüldüğü gibi, bu antlaşma
diğer Avrupa ülkeleri için merkezi bir monarşik devlet altında birleşmeye neden olurken
Almanya için tam tersi bir sonuç doğurmuş, Alman birliği 360 siyasi birime bölünmüştü. Bu
arada, Alman topluluklarında “junkerler” olarak adlandırılan bir soylu sınıf gelişmeye başladı.
Bu soylu sınıf, Avrupa’daki benzerlerinden farklı olarak merkezi otoriteyi sınırlama çabasına
girişmek yerine onunla işbirliğini tercih ettiler ve devlet ile adeta bütünleştiler. Bu durum,
Almanya’da bağımsız bir tarımsal kapitalizmin ve burjuva sınıfının gelişimini
engellemekteydi.
1789 Fransız İhtilali Alman entelektüelleri arasında milliyetçilik fikrini güçlendirdi ve
Almanların rüyası olan Birlik isteği yeniden canlandı. İkinci Reich dönemi bu isteğin
gerçekleştirilmesi olarak kendini gösterdi. III. Reich dönemi, 1871-1918 yılları arasında Otto
von Bismarck tarafından kurulan ve I. Dünya Savaşı sonrasında ömrünü tamamlayan siyasi
birlikti. 1862 yılında Prusya Başbakanı olan Bismarck dış politikada saldırgan bir tutum
izledi; ülkeyi Danimarka, Avusturya ve Fransa ile savaşa soktu. Bu savaşların hepsinde de
başarılı olan Bismarck 1871 yılında Alman Birliği’ni kurdu. Prusya liderliğinde kurulan bu
birlik, ilk defa ulus-devlet temelinde bir Alman birliğinin kurulması açısından önemliydi.
Alman sanayisinin ve ticaretinin gelişmeye başladığı bu dönemde I. Dünya Savaşı çıktı.
Ancak, Almanlar için bu savaş bir felaketle sonuçlandı. Ülke hem askeri hem de mali açıdan
büyük kayıplar vermişti, üstelik savaşın sonunda üzerlerine büyük bir tazminat yükü ve kırık
bir ulusal gurur bırakan Versailles Antlaşmasını istemese de imzalamak zorunda kaldı.
Ülkenin yeni bir siyasi örgütlenmeye ihtiyacı vardı. Bu yeni rejim Weimar Anayasası ile
kurulan bir Cumhuriyet oldu. Ancak ülkede demokrasi kültürü köklü değildi bu nedenle
zorlukla yürütülmekteydi. Ülkede üç büyük parti vardı: Sosyal Demokratlar, Katolik Merkez
ve Muhafazakârlar. Savaşın getirdiği mali ve psikolojik yükle baş etmeye çalışan Almanlar,
1929 yılında tüm dünyayı sarsan iktisadi krizle de yüz yüze gelince büyük bir altüst oluş
yaşadılar. Bir yandan işçi hareketleri giderek yükselmiş ve sol siyaset güçlenmeye başlamıştı.
Diğer yandan aşırı milliyetçi ve ırkçı sağ siyaset de güçlenmekteydi.63
Bu kaotik ortamda A. Hitler Alman Nasyonel Sosyalist Partisi’nin başına geçti ve
1933 yılında Başbakan olarak atandı. Böylece 1945 yılına kadar sürecek olan, faşist totaliter
bir rejim ile ülkenin yönetildiği Üçüncü Reich dönemi başlamış oldu. Alman toplumuna bir
Dünya İmparatorluğu vadeden Hitler, bir yandan yayılmacı bir politika izleyerek Doğu
Avrupa’da yaşayan Alman azınlıkları tek bir çatı altında birleştirmeyi hedefleyen
“lebensraum” (yaşam alanı) politikasını gerçekleştirmek için Çekoslovakya, Polonya,
Avusturya’ya girdi. Diğer yandan da tüm toplumu kontrol altına alabilmek için kendi partisi
dışındaki tüm partileri, sendikaları, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını kapattı. Alman
toplumunu saflaştırmak iddiasıyla ülkede Yahudileri topluca yok etme politikasını
uygulamaya koydu. Önce Avrupa’yı sonra da tüm dünyayı yönetme arzusunda olan Hitler,
aynı dönemde Almanya gibi totaliter bir rejimin hâkim olduğu Sovyetler Birliği lideri Stalin
ile de ittifaka girerek bir saldırmazlık paktı kurdu. İzlediği bu tehlikeli politikayı durdurmak

Almanya’da parlamenter demokrasinin tarihsel kökenleri konusunda bkz. Rıza Arslan, a.g.e., s. 98-106; Haluk
Alkan, a.g.e., s. 101-106.
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için Fransa ve İngiltere, Almanya’ya savaş ilan etti, arkasından ABD de savaşa katıldı. II.
Dünya Savaşı’nda Almanya’nın mağlup olmasıyla III. Reich dönemi de sona ermiş oldu.64
Almanya, önce savaşın galip ülkeleri ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa tarafından
işgal edildi ve dört ekonomik sömürge bölgesine ayrıldı. Ancak Soğuk Savaş koşulları bu
durumun sürekli hale gelmesini engelledi. 1949 yılında Almanya ikiye bölünerek, ülkenin
doğusunda komünist rejimi benimseyen batısında ise demokrasiyi benimseyen iki ayrı ülkeye
dönüştü. 1989 yılında iki kutuplu sistemin çökmesi, Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa
ülkelerinden desteğini çekmesi ve Doğu ve Batı Almanya arasındaki Berlin Duvarı’nın
yıkılması sonucunda iki ülke tekrar birleşerek bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti
kuruldu. Birleşme, yeni bir yapı oluşturmak yerine Doğu’nun Batı’daki siyasi yapıya adapte
edilmesi biçiminde gerçekleşti.65
Daha önce de belirtildiği gibi, Almanya federal bir yapıda örgütlenmiştir ve “Land”
adı verilen 16 federe devletten (eyalet) oluşmaktadır. Eyaletlerin 10’u eski Federal Alman
Cumhuriyetinin eyaleti iken, iki ülkenin birleşmesi ile 6 eyalet de Doğu Almanya’dan
katılmış ve 16 olmuştur. Bu eyaletlerden 3’ü (Berlin, Hamburg ve Bremen) kent devletidir.
Almanya federal bir yapıyı gerektirecek kadar ne geniş bir coğrafyaya sahiptir ne de etnik,
dinsel, dilsel bakımlardan büyük bölünmeler vardır. Belki de en temel farklılık, ülkenin
kuzeyinin daha çok Protestan, güneyinin ise daha çok Katoliklerden oluşmasıdır ancak bu da
federal bir yapıyı gerektirecek ölçüde derin bir ayrılma yaratmamaktadır. Gerçi ülkede
federalizm geleneği Orta Çağ’a kadar uzanmaktadır ancak Almanya’da federal bir yapının
oluşmasında tarihsel gelenekler değil diğer Batılı devletlerin önemli rolü olmuştur. Özellikle
19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılda dış politikada aşırı saldırgan bir tutum benimseyen Almanya’nın
aşırı merkeziyetçi olmasını istememişlerdir. Aynı zamanda üniter bir sistemin otoriter bir tekadam diktatörlüğü ihtimalini zayıflatacağını düşünmüşlerdir. Bu nedenle Alman federalizmi,
Amerikan federalizminin ortaya çıkışından farklıdır. ABD’de federalizm koloni devletlerin
pazarlıkları sonucu ortaya çıkmış, Almanya’da ise başta ABD olmak üzere Batılı güçlerin
istekleri sonucunda oluşmuştur. Federal sistem, Almanya’da siyasal sistemde hiyerarşik bir
yapılanmadan çok yatayına ve daha demokratik bir yapılanmayı getirmiştir. Örneğin,
Anayasa’ya göre federal devlete tanınmayan bir konuda yasama yetkisi federe devletlerdedir;
yine federal yasamada bir konuda karar alınmamışsa, bu konuda federe devletler düzenleme
yapabilir. Yine, ulusal gelirlerin paylaşımı konusunda da eşitlik vardır; örneğin vergi
gelirlerinin %15’i yerel idarelere aktarıldıktan sonra geriye kalan %85, federal devlet ile
federe devletler arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.
Günümüz Alman siyasal sisteminde, Weimar Cumhuriyeti döneminde yaşanan siyasi
sorunlara yönelik reaksiyonun bir takım sonuçlarına rastlamak mümkündür. Bunlardan bir
tanesi, siyasi parti sisteminde görülmektedir. Weimar döneminde hem sağ hem sol hem de
merkez kanatta çok sayıda parti bulunmaktaydı ve partiler arasındaki çatışmalar ülkenin
krizleri çözmesine engel olmaktaydı. Bu nedenle günümüzde uygulanan seçim sistemi ile “iki
artı” parti sistemi denen, iki büyük partinin birkaç tane de küçük partinin bulunduğu bir parti
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sisteminin oluşması sağlanmıştır. Bu iki büyük parti günümüzde Alman Hıristiyan demokrat
Parti ile Sosyal Demokrat Parti’dir. Ancak uygulanan seçim sistemi nedeniyle genellikle bu
partilerden hiç biri tek başına iktidar olamamakta, bunun yerine bu iki partiden birisi diğer
küçük partilerden birini alarak hükümet kurmaktadırlar. İngiltere’de olduğu gibi Almanya’da
da siyasi partiler disiplinli partilerdir; ABD’de olduğu gibi sadece seçim dönemlerinde varlık
gösteren partiler değildir, iyi teşkilatlanmışlardır ve parti lideri önemlidir. Partinin politikası
liderin başkanlığında beraber belirlenir. Partinin politikasına ve kurallarına uygun
davranmayanlar disiplin soruşturmasına uğrayabilir ve partiden ihraç edilebilir. Almanya’da
uygulanan seçim sistemi, karma bir sistemdir. %5 seçim barajı uygulanmaktadır. Bu sisteme
göre “Tek üyeli basit çoğunluk sistemi” ile “nispi temsil” sistemini bir arada
kullanılmaktadır.66 Ülke 299 seçim bölgesine bölünmüştür. Her seçmen kendi bölgesinde iki
oy hakkına sahiptir; biri kendi bölgesindeki temsilci için, diğeri ise tercih ettiği parti için.
Partilere verilen oylar, partilerin o federe devlette elde edeceği milletvekili sayısını
belirlemektedir. Bu sisteme göre bir seçmen, haklarından biri ile sempati duyduğu partisine
oy vermekte ve bu oy ile partinin sabit listesini seçmiş olmaktadır (bunda Nispi Temsil
Sistemi uygulanmaktadır), diğer hakkı ile de kendi partisinden olmasa bile sempati duyduğu
bir adaya oy verebilmektedir (bunda ise Tek Üyeli Basit Çoğunluk Sistemi uygulanmaktadır).
Her bir seçimin sonucunda 299 milletvekili belli olmakta ve böylece 598 sandalyeli
parlamento oluşmaktadır.67
Weimar dönemine yönelik reaksiyonun bir başka yansımasını yürütmenin başı olan
Başbakanın konumunda görebiliriz. “Şansölye” adı verilen Başbakan bir istikrar unsuru
olarak görülmektedir ve parlamento tarafından görevinden alınması oldukça zordur. Yine,
yeni hükümetin kurulması garanti olmadan var olan hükümet düşürülmez. Hatta başbakanın
düşürülmesi ile yeni başbakanın oylanması aynı anda gerçekleşir.68

7.2. Yasama Organı
Almanya’da Yasama Organı iki başlıdır. Bunlardan birisi doğrudan seçilen Federal
Meclis (Bundestag) tir. Diğeri ise Eyaletler Meclisi (Bundesrat) dir ve üyeleri dolaylı yoldan
seçilir. Yürütme Organı (Hükümet), Federal Meclis tarafından seçilir, yani hükümet
parlamentonun içinden doğar. Eyaletler Meclisi ise, Federal Meclis ile birlikte yürütme
organını denetlemekte ve kontrol etmektedir ancak Eyaletler Meclisi’nin bu konudaki
yetkileri daha geniştir. Bu bakımdan karşılaştırıldığında, Almanya’da kuvvetler ayrılığı ilkesi,
İngiltere’de uygulanan sisteme göre daha etkindir.69

7.2.1. Federal Meclis (Bundestag)
Federal Meclis, dört yılda bir yapılan seçimlerde yenilenmektedir. Ülkede disiplinli bir
parti sistemi olduğundan, milletvekilleri parlamentoda aslında partilerini temsil etmekte ve

Sözü edilen seçim sistemleri için bkz. Emine Yavaşgel, a.g.e., s.86-91, 106-126.
Almanya’da seçim sisteminin detayları için bkz. Rıza Arslan, a.g.e., s. 106-107.
68
Atilla Yayla, a.g.e., s. 130.
69
Rıza Arslan, a.g.e., s.. 113.

66
67
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parti programlarını uygun hareket etmektedirler. Seçim sonuçları belli olduktan ve
milletvekilleri parlamentoda yemin ettikten sonra Meclis Başkanı ve yardımcıları seçilir ve
bunlar da Meclis Başkanlık Divanını oluştururlar. Federal Meclis, Meclis Başkanı’nın
denetiminde ve yönetimindedir. Meclis’te ülke siyasetini belirleyen çok sayıda Alt Komisyon
bulunmaktadır. Siyasi Partiler bu komisyonlara alanlarında uzman olan milletvekillerini
gönderirler, böylece kanun taslaklarının ve tekliflerinin uzman kişilerce incelenmesi
sağlanmış olur. Milletvekilleri yapacakları açıklamalardan ve konuşmalarından dolayı
suçlanamazlar ancak bu tam bir dokunulmazlık değildir. Anayasada belirtilen belirli
konularda suç işlerlerse haklarında dava açılabilir, mahkûm edilebilir. Ancak meclisin talebi
ile cezası milletvekilliğinin sonuna kadar ertelenebilir.
Federal Meclis’in görevleri şu şekilde sıralanabilir:
-

Federal hükümeti seçmek

-

Hükümeti denetlemek

-

Cumhurbaşkanının seçiminde rol oynamak

-

Kanunlar yapmak ve uygulanmasını takip etmek

-

Vatandaşların yazılı şikâyetlerini değerlendirmek ve takip etmek

-

Toplumun sesi olmak ve onu temsil etmek

Bilindiği gibi parlamenter sistemde Yürütme (hükümet) organı Yasama’nın içinden
çıkmaktadır. Dolayısıyla Yasama, hükümeti seçer ve denetler. Parlamentoda en çok
milletvekili olan siyasi partinin lideri olarak veya bir’den fazla siyasi partinin uzlaştığı bir
isim Başbakan tayin edilir. Bu kişi Cumhurbaşkanı tarafından çağrılarak Bakanlar Kurulu
listesi oluşturması istenir. Cumhurbaşkanı kendisine sunulan listeyi onaylar ve liste
Meclis’ten güvenoyu ister. Güvenoyu alındıktan sonra resmen Hükümet kurulmuş olur.
Federal Meclis, seçtiği ve güvenoyu verdiği hükümeti kontrol etmekte ve
denetlemektedir. Almanya’da Meclis, bu görev ve yetkisini “araştırma komisyonları kurarak”,
“soru sorarak”, “yıllık bütçeleri görüşüp denetleyerek ve uygun görürse onaylayarak”
kullanmaktadır.
Alman Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının seçimi, yarısını Federal Meclis’in diğer
yarısını ise Eyaletler Meclisi’nin seçtiği üyelerin bir araya geldiği “Genişletilmiş Meclis”
tarafından gerçekleştirilmektedir. Genişletilmiş Meclis’in üye tam sayısının bir fazlasını alan
aday Cumhurbaşkanı seçilmiş sayılır. İlk iki seçimde hiçbir aday çoğunluğu alamazsa, üçüncü
turda en fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.
Federal Meclis’in temel görevi yasa yapmak ve bunların uygulanmasını denetlemektir.
Ancak, Eyaletler Meclisi de uygulamada yasa yapma sürecinin bir parçasıdır. Kanun tasarı ve
teklifleri Meclis içinden gelebileceği gibi hükümetten de gelmektedir, hatta hükümetten
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gelenlerin sayısı daha fazladır. Ancak teklif ve tasarıların yasallaşma süreci Meclis’te
gerçekleşmektedir ve bu süreçte Eyaletler Meclisi de önemli rol oynamaktadır. Hükümetin
sunduğu kanun tasarıları önce Eyaletler Meclisi’ne sunulmakta, Meclis bunları kayıt altına
almakta, üç ila altı hafta içinde Federal Meclis’e göndermektedir. Hükümetin sunduğu kanun
teklifleri ise ya Mecliste grubu bulunan siyasi partiler tarafından ya da Eyaletler Meclisi
aracılığı ile Federal Meclis’e sunulmaktadır. Hem tasarılar hem de teklifler Meclis İhtiyarlar
Heyeti’nin önüne gelmekte, bu arada partilerin ilgili çalışma gruplarında tartışılmaktadır.
Sonunda genel kurulda tasarı veya teklif okunmakta ve oylamaya geçmeden ilgili
komisyonlara sevk edilmektedir. Komisyonlar gereken çalışmayı yaptıktan sonra Meclis
genel kurulunda bunlar tekrar okunur ve bir deneme oylaması yapılır. Daha sonra taslak tekrar
ilgili komisyona geri gönderilir, gereken düzeltmeler yapılır ve son şekli verilir. Böylece
üçüncü ve son aşama olan mecliste oylamaya geçilir. Alt komisyonlarda tasarı ve tekliflerin
görüşülmesi sırasında muhalefet partileri oldukça etkilidir, böylece muhalefetin ülke
politikaları üzerinde rol oynaması sağlanmış olur. Meclis genel kurulunda onaylanan kanun
tasarı veya teklifleri sonra Eyaletler Meclisi’ne gönderilir, burada da onaylandıktan sonra
Cumhurbaşkanı’nın imzasına sunulur. Anayasa’ya göre, bu tasarı ve teklifler eyaletleri
ilgilendiren konular ise Eyaletler Meclisi’nin onayı alınmak zorundadır, aksi halde Eyaletler
Meclisi’nin veto etme hakkı vardır. Dış ilişkiler, savunma, sınır, vatandaşlık, gümrük
politikaları, ulaşım ve iletişim gibi konular federal yönetimin alanına girerken, dernek ve
toplantı yetkileri, vatandaşların nüfus işlemleri, noterlik, eğitim-öğretim-kültür, gıda ve
tüketim maddeleri, eyalet sınırları içindeki altyapı ve ulaşım gibi konularda düzenlemeler ise
Eyalet Meclisi’nin yetkileri alanına girmektedir.

7.2.2. Eyaletler Meclisi
Eyaletleri temsil eden Eyaletler Meclisi 16 eyalet hükümetlerinin temsilcilerinden
oluşmaktadır. Ancak eyaletler farklı nüfus yoğunluklarına sahiptir bu nedenle farklı oy
oranlarıyla temsil edilmektedirler. Bu nedenle eyaletler, nüfus yoğunluklarına göre 3 ila 6 üye
ile temsil edilmektedir. Her eyaletin bir hükümeti vardır ve hükümet üyeleri Eyaletler Meclisi
üyesi olabilmektedir. Eyaletler Meclisi’nin Başkanı, nüfusu en yoğun eyaletin başbakanından
başlayarak en az eyalete doğru her yıl bir yıllığına seçilen kişi olmaktadır. Eyaletler Meclisi
Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın yardımcısı konumundadır. Meclis’te kararlar salt
çoğunlukla alınmaktadır ancak bazı önemli kararlar için üçte iki çoğunluk gerekmektedir.
Eyaletler Meclisi’nin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-

Federal düzeyde kanunların çıkarılmasında etkin rol oynamak

-

Ülkenin yönetimine katkıda bulunmak

-

Anayasa Mahkemesi’nin hâkimlerinin yarısının seçiminde rol oynamak

Federal Meclis’in çıkaracağı tüm yasalar mutlaka Eyaletler Meclisi’ne gitmektedir.
Bunların bazılarının özellikle Eyaletlerin yetkisi dâhilindeki konuları içerenlerin Eyaletler
Meclisi tarafından onaylanmadan yasallaşması mümkün değildir.
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Tüm kanunlar ve düzenlemeler eyaletler düzeyinde uygulanmaktadır, bu nedenle
yasalaşan her kanun merkezin ilgili bakanlıklarından eyaletlerin ilgili bakanlıklarına iletilir.
Eyaletler bu kanunları uygulamak zorundadır. Merkezi hükümet uygulanıp uygulanmadığını
denetler, uygulanmıyorsa uyarır. Eğer sorun çözülemezse konu Anayasa Mahkemesi’ne gider
ve mahkemenin vereceği karar iki organ tarafından da kabul edilmek ve uygulanmak
zorundadır.
Ve son olarak, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısı Eyaletler Meclisi tarafından
seçilmekte ve atanmaları için Cumhurbaşkanına önerilmektedir.
Eyaletler Meclisi aslında oldukça etkili bir organdır. Meclis üyeleri Merkezi
Yönetimden çok kendi eyaletlerinin çıkarlarını savunmaktadırlar. Merkezi hükümetin partisi
ile tüm eyaletlerin hükümetlerinin partisinin aynı olma olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle,
Almanya’da eyalet hükümetleri ile merkezi hükümet arasında tartışma ve çatışma sık görülür.
Bu durum, kuvvetler ayrılığı ilkesinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.70

7.3. Federal Yürütme Organı (Hükümet ve Cumhurbaşkanı)
İngiliz parlamentarizminde olduğu gibi Alman parlamenter sisteminde de yürütme iki
başlıdır. Bunlardan birisi Hükümet, diğeri ise Cumhurbaşkanı veya Taç’tır. İkisinde de
Hükümet güçlü iken Cumhurbaşkanı’nın veya Taç’ın yetkileri semboliktir. Aralarındaki fark,
İngiltere’de monarşik bir yapı olması nedeniyle bu sembolik yetkinin sahibine Taç (Kral veya
Kraliçe) adı verilirken, Almanya Cumhuriyet ile yönetildiğinden bu kişiye Cumhurbaşkanı adı
verilmektedir.

7.3.1. Hükümet
Yasama Organı’nı anlatırken değinildiği gibi, Yasama’nın görevlerinden birisi
Hükümeti seçmektir. Yapılan seçimlerde salt çoğunluğu alan parti, eğer salt çoğunluğu alan
parti yoksa birden fazla partinin aralarında anlaşarak koalisyona gitmesi sonucu hükümet
seçilmektedir. Federal Meclis’te salt çoğunluğun oylarını alabilecek aday Cumhurbaşkanı
tarafından hükümeti kurmak üzere görevlendirilir. Başbakan adayı Bakanlar Kurulu listesi
oluşturur, bu listeyi Cumhurbaşkanı’na sunar. Cumhurbaşkanı’nın bu listeyi onaylaması
üzerine hükümet kurulmuş olur. Alman parlamenter sisteminde Meclis’e karşı asıl sorumlu
kişi Başbakan (Şansölye) dır. Meclis bakanları eleştirebilir, Başbakan’a ilgili bakanı görevden
almasını önerebilir ancak bakanları görevden alamaz. Bakanları görevden sadece Başbakan
alabilir. Elbette, böyle bir durumda Meclis, güvensizlik oyu ile hükümeti düşürebilir, bu
nedenle genellikle Başbakan, Meclis ile uzlaşma içinde olmayı tercih eder. Meclis bakanları
görevden alamaz ama yeni Başbakanın kim olacağı konusunda uzlaştıktan sonra Başbakan
hakkında gensoru verebilmektedir. Böyle bir durumda, Meclis üzerinde anlaştığı Başbakan ve
Almanya’da Yasama Organı’nın örgütlenme biçimi, yetki ve görevleri konusunda bkz. Rıza Arslan, a.g.e.,
s.113-136; Haluk Alkan, s. 108-114; Atilla Yayla, a.g.e., s. 129-130; Mehmet Okyayuz, “Federal Almanya’nın
Siyasi Sistemi: Araştırma Alanının Gelişimi, Sorunsalları ve Sistemin Yapısı”, (içinde), Başkanlık Sistemi ve
Türkiye: Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, (derleyen: İhsan Kamalak), Kalkedon Yayınları,
2007, s. 219.
70
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kabinesi Cumhurbaşkanı’na sunulmakta, mevcut Başbakanın da görevden alınması talep
edilmektedir. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı yeni Başbakan adayını Meclis’e önermekte,
Meclis salt çoğunluğunun oyunu alan yeni aday Başbakan olarak atanmakta, eski Başbakan
ise görevinden alınmaktadır. Başbakanın da Meclis’e karşı kullanabileceği bazı kozları
bulunmaktadır. Eğer Başbakan Meclis’in desteğini çekeceğini hissederse Meclis’ten tekrar
güvenoyu isteyebilir ve eğer kendisine güvenoyu verilmezse Meclis’i feshedeceği tehdidinde
bulunabilir. Eğer Meclis buna rağmen güvenoyu vermezse, Başbakan Cumhurbaşkanı’na
hükümetinin istifasını sunup ardından Meclis’in feshedilmesini isteyebilir. Bu durumda
Cumhurbaşkanı Federal Meclis’ten 21 gün içinde yeni Başbakan adayını ve Bakanlar Kurulu
listesini sunmasını ister veya Meclis’in kendi kendisini feshederek seçime gitmesini talep
edebilir. Bu tür durumlar, Almanya siyasi tarihinde yaşanmıştır.
Hükümet, kanun ve düzenlemelerin uygulayıcısı konumundadır. Bakanlar, Meclis’e
değil Başbakan’a karşı sorumludur, Başbakan da Meclis’e karşı sorumludur. Kararlar
kabinede görüşmeler sonucunda ortak alınmaktadır. Elbette, Başbakan’ın etkisi bakanlardan
daha fazladır. Hükümet sadece kanun ve düzenlemelerin uygulayıcısı değildir, aynı zamanda
Yasama Organına kanun taslakları sunmaktadır. Kanun taslakları önce Eyaletler Meclisi’ne
sunulmakta, oradan da Federal Meclis’e gitmektedir. Hükümet taslakların yasalaşması
konusunda Federal Meclis’teki çoğunluğuna güvenmektedir. Tüm parlamenter sistemlerde
olduğu gibi Alman sisteminde de Başbakan Meclis’teki kendi partisinin milletvekilleri
üzerinde etkilidir, bu nedenle Yürütme ile Yasama iç içe geçmiş gibidir ki bu durum, bilindiği
gibi, Kuvvetler Ayrılığı İlkesini zayıflatmaktadır.

7.3.2. Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı hem Yürütme’nin ikinci başıdır hem de tüm ülkenin başıdır ancak
yetkileri sembolik olduğu için yürütmede etkisi çok sınırlıdır. Weimar Cumhuriyeti
döneminde Cumhurbaşkanı’nın yetkileri çok daha genişti; yasa dahi çıkarabilmekteydi. Bu
döneme bir tepki olarak, yeni dönemde Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iyice kısıtlandı. 40 yaşını
dolduran adaylar arasından beş yılda bir, Genişletilmiş Meclis tarafından seçilen
Cumhurbaşkanı için ikinci kez seçilme hakkı bulunmaktadır. Cumhurbakanı’nın görev ve
yetkileri şu şekilde sıralanabilir:
-

Yasaları imzalamak

-

Federal üst yargıçların, komutanların ve memurların atanmalarını onaylamak

Bunun dışında, gerektiğinde toplumsal birliğin sağlanması, vatandaşlık bilincinin
gelişmesi, kriz dönemlerinde sağduyulu olunması yolunda halka hitaben konuşmalar
yapmaktadır.
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Yetkileri sembolik olmakla birlikte Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’ya veya federal
yasalara aykırı eylemlerde bulunması, usulsüzlüğe karışması halinde hakkında dava
açılabilmektedir. 71

7.4. Anayasa Mahkemesi
Alman Anayasası “Temel Yasa” olarak adlandırılmaktadır. Amerikalı Anayasa
yapıcıları tarafından kurulan bu Anayasa yapılırken birkaç temel hedef gözetilmiştir: İlk
olarak, yürütmenin tek bir kişide toplanan güçlü bir merkez olmasının engellenmesi; böyle bir
durum oluşursa dış müdahaleye imkan tanıyan bir çerçeve; ve nihayet o dönemde Sovyetler
Birliği işgali altında olan bölgelerin Federal Almanya’ya katılımına imkan verecek bir alt
yapının oluşturulması. Dünyanın en katı anayasalarından biri olan Temel Yasa, çok sayıda
temel özgürlüğün kullanımını, kötüye kullanma durumunda Anayasa Mahkemesi kararı ile
yasaklamaktadır. Temel Yasa, yapıldığı günden bugüne bazı değişikliklerle varlığını
sürdürmektedir, Doğu Almanya ile birleşme gerçekleştikten sonra da çok az değişiklikle
Anayasa yeni duruma adapte edildi.
Federal Almanya Anayasa Mahkemesi, üç Anayasal organdan biri olarak, Almanya’da
1951 yılında kurulmuştur. Diğer ülkelerdeki Anayasa Mahkemelerinden farklı olarak iki
görevi birden yerine getirmektedir. Bunlardan birisi anayasa mahkemesi olarak işlev görmek,
ikincisi ise Almanya’da devletlerarası hukukun temsilcisi olarak işlev görmektedir. Anayasa
Mahkemesi’nin temel aldığı Alman Anayasası’nın kuruluş tarihi yeni olmakla birlikte, Alman
toplumunun tarihinde benzer kurumlara rastlamak mümkündür, dolayısıyla ülkede böyle bir
gelenek bulunmaktadır. Ancak, günümüz Alman Anayasası ve Anayasa Mahkemesi dönemin
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ve örgütlenmiştir. Anayasa Mahkemesi yargıçlarını
Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi seçmektedir, atamaları ise Cumhurbaşkanı tarafından
yapılmaktadır.16 yargıçtan oluşan Anayasa Mahkemesi, sadece önemli kararlarda üye tam
sayısı ile toplanmaktadır ki tüm üyelerin bir arada olduğu toplantılara Büyük Senato adı
verilir. Anayasa Mahkemesi kendi içinde her biri 8 yargıçtan oluşan 2 ayrı Senato’ya
ayrılmaktadır, her bir Senato da kendi içinde 3’er kamaraya ayrılmaktadır. Her bir Senato’nun
karar alabilmesi için 8 yargıçtan en az 6’sının katılması gerekmektedir, herhangi bir yönde
kararın çıkabilmesi için de en az beş yargıcın (bazı durumlarda altı) aynı yönde oyu
gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-

Anayasayı yorumlamak

-

Ülkenin Anayasal üst yargı mercii olmak

-

Yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek

Almanya’da Yürütme Organı’nın örgütlenme biçimi, görev ve yetkileri konusunda bkz. Rıza Arslan, a.g.e.,
136-143; Haluk Alkan, a.g.e., s. 114-117; Mehmet Okyayuz, a.g.e., s. 219-220.
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-

Yetki belirsizliklerinde son kararı vermek

-

Eyaletler arasındaki görüş ayrılıklarında son kararı vermek

-

Temel insan hakları konusundaki başvuruları sonuçlandırmak

-

Yetki paylaşımında karar vermek

-

Parti kapatma yetkisi

-

Seçim itirazlarını değerlendirmek72

7.5. Değerlendirme
İngiltere örneği ile karşılaştırdığımızda, Alman parlamentarizminin bazı bakımlardan
farklı olduğunu görebiliriz. Her şeyden önce ülkede parlamentarizm tarihsel deneyimlerin ve
ülkenin içsel dinamiklerinin bir sonucu değildir. II. Dünya Savaşı’nda yenik düştükten sonra
ülkeyi ABD, Fransa, İngiltere ve Sovyetler Birliği işgal etmiş, bu süreçte siyasal sistemin
yapısı belirlenmiştir. Elbette, bu yeniden yapılanmada Weimar Cumhuriyeti döneminde
yaşanan sıkıntıların tekrarlanmasını önleme kaygısı da oldukça etkili olmuştur. Devletin
federal biçimde örgütlenmesi, güçlü bir Devlet Başkanı yerine güçlü bir Başbakan’ın tercih
edilmesi, Anayasa Mahkemesi’ne verilen yetkiler vb bu kaygıları yansıtan en temel
örneklerdir. Zayıf bir Devlet Başkanı buna karşın güçlü bir Başbakan, Kuvvetler Ayrılığı
İlkesini zayıflatan parlamenter bir rejim ortaya çıkarmıştır; diğer bir ifadeyle Yürütme’nin
başı olan Başbakan’ın aynı zamanda parlamentoda çoğunluğu sağlayan siyasi partinin lideri
olması Yasama ile Yürütmeyi iç içe geçirmekte, bu durum da birbirlerini denetlemelerini ve
kontrol etmelerini zorlaştırmaktadır. Almanya’da hükümet, Sartori’nin hükümetler
sınıflandırmasında “eşitsizler arasında birinci” tipe girmektedir. Ancak, ülkenin federal
biçimde örgütlenmesi, bu konudaki bazı sakıncaları gidermektedir. Almanya’da uygulanan
seçim sistemi, herhangi bir partinin tek başına iktidara gelmesini zorlaştırmaktadır. Bu, siyasi
istikrar açısından zaman zaman sorun yaratsa da, demokratiklik bakımından ülkeyi
güçlendirmektedir.
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Uygulamalar
1. İki Alman devletinin 1990 yılında birleşmesinden önce Demokratik Doğu Alman
Cumhuriyeti’nin yönetim şekline ilişkin bilgi toplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, demokratik rejimlerden parlamenter biçimde örgütlenmiş ülkelerin ikinci
örneği olan Federal Almanya Cumhuriyeti’ni inceledik. Ülkenin demokratikleşme
parlamentarizm bakımından geçirdiği tarihsel deneyimlerin arkasından, Yasama, Yürütme ve
Yargı organlarını örgütlenme biçimleri, yetkileri ve birbirleri ile ilişkileri bakımlarından teker
teker ele alarak, daha önce incelediğimiz İngiltere ile karşılaştırdık.
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Bölüm Soruları
1) Hıristiyanlıkta Reform Hareketi hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
a) 19. Yüzyıl
b) 16. Yüzyıl
c) 20. Yüzyıl
d) 11. Yüzyıl
e) 18. Yüzyıl
2) Almanya’da parti sistemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İki partili ve disiplinsiz
b) Çok partili ve disiplinsiz
c) İki artı partili ve disiplinsiz
d) Tek partili ve disiplinli
e) İki artı partili ve disiplinli
3) Almanya’da II. Reich Dönemi’ni kim kurmuştur?
a) Otto von Bismarck
b) Helmut Kohl
c) Adolf Hitler
d) Angela Merkel
e) Şarlman
4) Aşağıdakilerden hangisi Alman Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden değildir?
a) Anayasayı yorumlamak
b) Yetki belirsizliklerinde son kararı vermek
c) Temel insan hakları konularındaki başvuruları sonuçlandırmak
d) Seçim sonuçlarına itirazları değerlendirmek
e) Hükümeti kurmak
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5) Almanya’da Yürütmenin denetlenmesi ve kontrol edilmesi görevi …… ‘ne aittir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Anayasa Mahkemesi
c) Federal Meclis
d) Başbakan
e) Yerel Mahkemeler
6) Alman parlamenter sisteminde Meclis’e karşı asıl sorumlu olan hükümet üyesi
kimdir/kimlerdir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Tek tek bakanlar
c) Bakanlar Kurulu
d) Başbakan (Şansölye)
e) Başbakan ve Bakanlar Kurulu
7) Aşağıdakilerden hangisi Alman siyasi sistemi için yanlıştır?
a) Federal
b) Cumhuriyet
c) Parlamenter
d) Üniter
e) Disiplinli parti sistemi
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8) 1919 Versailles (Versay) Antlaşması sonrasında Almanya’da kurulan yeni rejimin
adı nedir?
a) Weimar Cumhuriyeti
b) III. Reich
c) Wilhelm Cumhuriyeti
d) Federal Almanya Cumhuriyeti
e) Bismarck İmparatorluğu
9) II. Dünya Savaşı’nda mağlup olan Almanya’yı hangi ülkeler işgal etti?
a) ABD, Avusturya, İngiltere, Sovyetler Birliği
b) ABD, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği
c) İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Çekoslovakya
d) Japonya, ABD, Sovyetler Birliği, Polonya
e) Japonya, ABD, Fransa, İngiltere
10) Almanya’da
uygulanmaktadır?

Yasama

Organı’nın

seçimlerinde

hangi

seçim

sistemi

a) Tek turlu tek adaylı basit çoğunluk
b) % 5 barajlı Nispi temsil
c) Tek üyeli basit çoğunluk ile nispi temsil bir arada
d) İki turlu tek adaylı çoğunluk ile D’Hondt sistemi bir arada
e) Tercihli tek turlu çoğunluk sistemi

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)a, 4)e, 5)c, 6)d, 7)d, 8)a, 9)b, 10)c
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8. BAŞKANLIK SİSTEMİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yasama, Yürütme ve Yargı organlarının örgütlenme biçimleri ve aralarındaki görev ve
yetki dağılımı bakımından ikinci bir yapılanma türü Başkanlık Sistemi’dir. Özellikle 20.
Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni kurulan devletlerin önemli bir kısmında uygulanan bir
sistem olması bakımından önemlidir. Bu sistemin en önemli özelliği, Kuvvetler Ayrılığı
İlkesi’nin Parlamenter sisteme göre daha sıkı uygulanmaya imkân vermesidir. Bu bölümde,
Başkanlık Sistemi’nin ilk ve en başarılı örneği olan Amerika Birleşik Devletleri
İncelenecektir. ABD’nin belirtilmesi gereken diğer iki özelliği, federal yapıda örgütlenmiş
olması ve devletin temelinin Cumhuriyet ilkesine dayanıyor olmasıdır. Önce, ülkede federal
yapının ve demokratikleşme sürecinin tarihsel gelişimi kısaca ele alınacak, ardından
Kuvvetler Ayrılığı İlkesine göre organların yapılanma ve işlevlerini incelenecektir.

156

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Amerika kıtasının keşfi ve Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmesi sürecinin
özellikleri nelerdir?
2.

ABD neden federal bir örgütlenmeyi tercih etmiştir?

3.

ABD neden Anayasal Monarşi yerine Cumhuriyeti tercih etmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Federalizm

Başkanlık Sistemi

ABD’de Güçler Ayrılığı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Federalizmin özelliklerini
kavramak ve üniter sistem
ile karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak

Başkanlık sisteminin
ABD’de uygulanış biçimini
kavramak ve diğer
Başkanlık sistemleri ile
karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve karşılaştırılarak.

ABD’de güçler ayrılığı
ilkesinin uygulanma
biçimini kavramak

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve karşılaştırılarak.
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Anahtar Kavramlar


Başkanlık Sistemi



Federalizm



Federal Devlet



Federe Devlet



Bağımsızlık Savaşı



Bağımsızlık Bildirgesi



Amerikan İç Savaşı
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Giriş
Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Avrupa devletleri ile kıyaslandığında oldukça
genç bir devlettir. Ayrıca, bu ülke Amerika kıtasının yerli halkları tarafından değil,
Avrupa’dan bu kıtaya göç eden İngiliz, Fransız, İspanyol ve Portekizli halklar tarafından
kurulmuştur. Kıta 11. Yüzyılda Vikingler tarafından keşfedilmekle beraber, 1492 yılında
Christopher Columbus isimli bir kâşifin buraya yapmış olduğu sefer, Avrupa ile bu kıta
arasında ilk defa kalıcı siyasi, ticari, dini ve kültürel kurulmasına neden oldu. Bu nedenle,
kıtanın keşfi genellikle bu kişiye atfedilmektedir. Avrupalılar bu kıtaya geldiklerinde elbette
buranın bir yerli nüfusu bulunmaktaydı ve bunlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinen bir kısmı da
tarımla uğraşan küçük topluluklar halinde yaşamaktaydı ve bugünkü anlamda devlet
diyebileceğimiz büyük siyasi örgütlenmeleri bulunmamaktaydı. Bu nedenle, bu kıtada ilk
kurulan devlet olarak ABD kabul edilmektedir. Kıtayı işgal eden bu halklar kısa sürede kendi
ülkelerine bağlı koloniler oluşturmuşlar, zamanla İngiltere kıtanın Kuzey’inde hâkimiyetini
kurarak kendine bağlı 13 koloni oluşturmuştur. Kıtanın keşfi ile birlikte, Avrupa’dan özellikle
din savaşlarından kaçanlar, özgürlük arayışında olanlar, işsizler, suçsuzlar büyük gruplar
halinde bu kıtaya yerleşmeye başlamışlardır. Daha sonraki yüzyılda, yukarıda belirtilen
Avrupa ülkelerinin dışında başka ülkelerden de göç edenler olmuş, özellikle Almanlar ve
İskandinavlar (Danimarkalılar, İsveçliler ve Norveçliler) yerleşmişlerdir. Bu nedenle
ABD’nin karma bir kültürü vardır.
18. yüzyılda İngiliz kolonilerinin İngiltere’den bağımsızlığını önce ayrı birer devlete
dönüşmüş, daha sonra da aralarında federal bir birlik kurarak bugünkü ABD federal devletini
kurmuşlardır. Ülkenin koloni geçmişi, Avrupa’dan gelen halkların kültürleri ve beklentileri,
devleti kuran ve “Kurucu Babalar” olarak adlandırılan kişilerin görüşleri, coğrafi özellikler
gibi birçok faktör, ülkenin siyasi yapısını şekillendirmiştir.
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8.1. ABD’de Demokrasinin, Federalizmin ve Başkanlık Sisteminin
Tarihsel Kökenleri
16. yüzyılın başından itibaren Amerika kıtasının Avrupalı ülkeler tarafından
sömürgeleştirilmesi ve neredeyse Avrupa’nın bir parçası haline getirilmesi ile başlayan süreç,
18. Yüzyıl sonunda bir ulus-devletin kurulması ile sonuçlanmıştır. Bu devleti kuranların
büyük kısmı İngiltere’deki din savaşlarından ve dini baskıdan kaçan Protestanlardan
oluşmaktaydı. Kıtanın Kuzeyine yerleşen Protestanlar zamanla özgürlükçü ve reformist bir
sosyal ve politik örgütlenme oluşturmuş ve ülkede demokratik düşüncenin de temellerini
atmışlardır. Buna karşın gelenlerin İngiliz Anglikan Kilisesi’ne bağlı muhafazakârlar ise
güney kolonilerinde toplanmış ve daha çok çiftçilik ile uğraşmışlardır. Eğitim düzeyi daha
yüksek, ticaret, zanaatkârlık ve sınaî üretimle uğraşan Kuzeylilerin oluşturduğu toplum daha
eşitlikçi, homojen ve çatışmalardan daha uzak iken, Güneyliler arasında yoksulluk ve
çatışmalar daha yaygındı ve kölelik meşru kabul edilmekteydi. Kuzey ve Güney kolonileri
arasındaki bu farklılık, İngiltere’ye karşı verilen bağımsızlık mücadelesi sürecinde ortak tavır
almalarını zorlaştırmıştı.
16. yüzyılda kurulan ilk koloniler resmen İngiltere’ye bağlıydı ve İngiliz Kralı’nın
atadığı “governer” denilen valiler tarafından yönetilmekteydi. Dört tip koloni bulunmaktaydı
ve her birinin İngiltere ile resmi bağları farklı biçimde düzenlenmişti. İlk tip koloniler
doğrudan İngiltere Taç’ına bağlı olan ve “royal colony” (Kraliyet kolonisi) olarak adlandırılan
kolonilerdi. Bunların valileri Taç tarafından atanmaktaydı ve oldukça geniş yetkileri vardı.
Aynı zamanda yine Taç tarafından atanan bir Konsey bulunmaktaydı. New York böyle bir
koloni idi. İkinci tip koloniler “proprietor colony” (kişiler tarafından yönetilen koloni) olarak
adlandırılan, valileri koloni sahipleri tarafından önerilen ancak Taç tarafından atanan siyasi
birimlerdi. Maryland, Pennsylvania bu tip kolonilerdendi. Virginia, Rhode Island ve
Connecticut’ın örnek olarak verilebileceği üçüncü tip koloni “charter colony” (İmtiyaz
Kolonisi) olarak adlandırılmaktaydı. Koloniyi kraliyet fermanı ile yönetme imtiyazı sahibi
olan valiler yönetmekteydi ve valiler o kolonide yaşayan erkekler arasından seçilmekteydi.
Özellikle Kuzey ve Kuzey-Doğu kolonilerinde İngiltere’nin yönetimine yönelik
hoşnutsuzluklar vardı ve bağımsızlık fikri yaygınlaşmaya başlamıştı. İngiltere’nin Kanada’yı
almak için Fransa’ya savaş açması ve Florida’yı almak için de İspanya’ya savaş açmasıyla ve
savaşın maliyetlerini bu kolonilere yeni vergiler çıkararak ödetmeye çalışması, bağımsızlık
fikrinin bir harekete dönüşmesine neden oldu. İlk karşı çıkış Virginia Meclisi’nden geldi ve
Magna Carta’daki “temsil olmadan vergi olmaz” maddesini hatırlatarak vergi ödemeyi
reddetti. Ancak, İngiltere parlamentodaki temsilcilerin bütün ülkeyi temsil ettiğini, kolonilerin
de İngiliz ülkesine dâhil olduğunu bu nedenle vergilerin yasal olduğunu iddia etti. Böylece,
koloniler arasında İngiltere’ye karşı alınan tavır konusunda bir dayanışma oluşmaya başladı.
Kısa sürede İngiltere’ye karşı boykotlar ve gösteriler yayılmaya başladı. Bunun üzerine
İngiltere Boston’a bir ordu göndererek ayaklanmayı bastırmaya çalıştı, çok sayıda insan öldü.
Bu, eylemlerin daha da artmasına neden oldu. 1774 yılında 13 koloni temsilcileriyle
Philadelphia’da bir araya gelerek bir Kongre yaptılar. 1775 yılında bir ordu oluşturuldu ve
nihayet 1776 yılında da bağımsızlık konusunda ne kadar kararlı olduklarını gösteren bir
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girişim olarak bir anayasa komisyonu kurdu ve “Bağımsızlık Bildirgesi”ni (Declaration of
Independence) ilan etti. “Kurucu Babalar”dan Thomas Jefferson’ın kaleme aldığı Bağımsızlık
Bildirgesi, insanların doğuştan sahip olduğu yaşama, hürriyet ve mutluluk hakkına sahip
olduğunu, bu haklarını korumak için insanların ortak bir yönetim oluşturabileceğini ve başına
da kendi rızaları ile yöneticiler seçebileceğini ilan etmekteydi. Bunun üzerine İngiltere
Amerikan kolonilerine savaş açtı. Koloni ordularının başında George Washington, İngiliz
ordularının başında ise General Thomas Gage vardı. 1775-1783 yılları arasında süren savaş
Amerikan kolonilerinin savaşı kazanarak İngiltere’ye karşı Amerikan Bağımsızlık Devrimi’ni
ilan ettiler. 1783 yılında, Paris’te imzalanan bir antlaşmayla İngiltere 13 koloninin
bağımsızlığını ilan etmek zorunda kaldı.
Bu olayların nihai neticesi Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması oldu. Bu
noktada asıl mesele, kolonilerin ayrı devletler olarak mı varlıklarını sürdüreceği yoksa bir
araya gelerek bir devlet mi oluşturacakları idi. Eğer ortak bir devlet oluşturulacaksa, bu devlet
nasıl örgütlenmeliydi? Bir Krallık mı olacaktı, yoksa bir Cumhuriyet mi? Merkezi bir devlet
mi yoksa federal bir devlet mi? Tarafların uzun görüşmeleri sonucunda, zaten bağımsızlık
mücadelesi verilen dönemde 13 koloni arasında gevşek biçimde oluşturulan birliğin
güçlenerek ortak bir siyasi birlik oluşturmasına karar verildi. Ancak, bir Monarşi kurmayı hiç
düşünmediler çünkü zaten bir Krala karşı savaş vermişlerdi, yeniden güçlü bir iktidar
yaratmak istemiyorlardı. Cumhuriyet kurma fikri ağır bastı ancak yıllardır kendi iç işlerini
yürütmeye alışkın olan koloniler merkezi bir yönetim fikrine sıcak bakmıyorlardı. Bu nedenle,
sonunda federal biçimde örgütlenen, her federe devletin kendi iç işlerinde bağımsız olduğu
ancak belirli konularda merkezi federal devletin yetkili olduğu bir devlet kurmaya karar
verildi. 1787 yılında Kurucu Meclis (Philadelphia Convention) oluşturuldu ve ortak anayasal
metin üzerinde çalışmalara başlandı.
Anayasa metni hazırlanırken John Locke’un “yönetme hakkının halka dayandığı”
düşüncesinden ve Montesquieu’nun da “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”nden yararlanılmıştır.
Metin hazırlanırken tartışmalar daha çok merkezi yönetim ile eyaletler arasında yetkilerin
nasıl dağıtılacağı konusunda yoğunlaşmıştır. İkinci olarak, merkez ile eyaletler arasında görüş
ayrılıkları, çıkar çatışmaları olduğunda bunun nasıl uyumlulaştırılacağı önemli bir konu
olmuştur. Bunun dışında temsil mekanizması, eşitlik, özgürlük, mülkiyet konusunda da uzun
tartışmalar yapılmaktaydı. Birkaç değişik Plan oluşturuldu; her bir plan yönetimin nasıl
örgütleneceğine dair gerekçeli önerilerden oluşmaktaydı. Sonunda bir uzlaşmaya varılarak
Anayasal organların birbirinden kesin olarak ayrılması ve aralarında bir denge ve kontrol
mekanizmasının oluşturulması kararı alındı. Anayasa toplantısına katılan 55 üye devletten
39’unun imzalaması üzerine, 1787 yılında Anayasa ilan edildi. Kurucu Meclis imzaladıktan
sonra üye devletlerin imzalaması aşamasına geçildi. Bu arada yapılan Anayasa taraftarları
(federalistler) ile Anayasa’nın yeniden düzenlenmesini isteyenler (anti-federalistler) arasında
tartışmalar yaşanmaktaydı. Anti-federalistler, yapılan Anayasa’da merkezi federal devletin
yetkilerinin fazla geniş olduğunu ve Kuvvetler Ayrılığının da yeterince katı olmadığını
düşünüyorlar ve bunların düzeltilmesini istiyorlardı. Sonunda mücadeleyi federalistler
kazandı ancak anti-federalistlerin bireysel hakların ve insan haklarının ABD Anayasasına
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girmesi konusundaki talepleri de karşılandı. Böylece, bugün hala yürürlükte olan ABD
Anayasası ortaya çıkmış oldu.73
ABD Anayasası oldukça kısa bir anayasa’dır, sadece 7 kısımdan oluşmaktadır.74 İlk üç
kısım yasama, yürütme ve yargı organlarının yetkilerini ve çalışma esaslarını; dördüncü kısım
federal ve federe yönetimlerin yetkilerini; beşinci kısım anayasa maddelerinin değiştirilme
yöntemlerini; altıncı kısım kamusal borçları ve ödeme şeklini; nihayet yedinci kısım
anayasanın ilk 13 devlet tarafından onaylanma yöntemlerine ayrılmıştır. Anayasa metni,
özellikle üç konuyu; bireysel hak ve özgürlüklerin korunması meselesini, federalizmi ve
kuvvetler ayrılığı ilkesini kalın çizgilerde vurgulayan bir metin olarak dikkat çekmektedir. Bu
üç konunun vurgulanmasının sebebi, İngiliz kolonisi oldukları dönemde yaşanmış olan siyasi
sorunların yeniden yaşanmasını engelleme çabasıdır.
Anayasa’nın 4. Kısmında düzenlenen federal ve eyalet yönetimlerine bakıldığı zaman,
federal yönetimin şu yetkilerle donatıldığını görmekteyiz:
-

Ülkenin savunması ve halkın refahının yükseltilmesi için vergiler koymak

-

Krediler almak

-

Eyaletler arasında ticareti veya dış ticareti düzenlemek

-

Tek vatandaşlık hakkı ve iflas düzenlemelerin i yapmak

-

Para, ağırlık ve ölçüm düzenlemeleri yapmak

-

Posta düzenlemeleri yapmak

-

Patent ve telif haklarını düzenlemek

-

Anayasa Mahkemesi’nin düzenlemeleri doğrultusunda mahkemeler oluşturmak

-

Askeri kararlar vermek

Bunların dışındaki tüm alanlar eyaletlere bırakılmaktadır. Merkezi federal yönetimin
yerel yönetimler üzerinde otorite kurmasını önlemek konusunda o kadar hassas davranılmıştır
ki, ülkenin başkenti bulunduğu eyalete bir ayrıcalık sağlamaması için hiçbir eyaletin sınırları
içine alınmamıştır. Bunun yerine, kendi başına bir eyalet olmayan ve Washington DC
(Washington District of Columbia-Kolumbiya Bölgesi) olarak adlandırılan, özel statüde bir
bölge başkent olarak kabul edilmemiştir. Burada Beyaz Saray, Anayasa Mahkemesi (Yüksek
Mahkeme – Supreme Court - olarak adlandırılmaktadır), Kongre, Bakanlıklar, yabancı ülke
Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanlık Sisteminin ve Federalizmin ortaya çıkışının tarihsel koşulları için
bkz., Pınar Akçalı, “Siyasal İstikrar ve Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”, ”, (içinde),
Başkanlık Sistemi ve Türkiye: Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, (derleyen: İhsan Kamalak),
Kalkedon Yayınları, 2007, s.62-73; Rıza Arslan, a.g.e., s.165-176; Atilla Yayla, a.g.e., s. 85-92.
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ABD Anayasası “Çerçeve Anayasa” olarak adlandırılan tipe girmektedir. Yani sadece genel ilkeleri düzenler,
bunların nasıl uygulanacağını kanunlara bırakır. Bu nedenle aynı zamanda esnektirler.
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büyükelçilikleri bulunmaktadır. Hatta 1961 yılına kadar Washington DC’de yaşayanlar
Başkan seçimlerinde oy kullanamıyorlardı, daha sonra Anayasa’da yapılan bir değişiklikle oy
vermeye başlamışlardır.
Kuvvetler Ayrılığı konusunda da Anayasa’nın oldukça hassas davrandığı
görülmektedir. Anayasa’ya göre, Yasama ve Yürütme organları kesin olarak birbirinden
ayrılmıştır, aralarında herhangi bir organik bağ bulunmamasına dikkat edilmiştir. Aşağıda da
değinileceği gibi, örneğin “Başkan” (President) olarak adlandırılan devlet başkanı parlamento
üyesi olamaz. Yasama ile Yürütme organlarının seçimi ayrı yapılır ve böylece her iki organ
doğrudan halk tarafından seçimle meşruluk kazanır. Böylece, hükümetin başı olan Başkan,
seçmene karşı tek sorumlu kişi olacaktır. Benzer bir örgütlenmeyi, Anayasa, eyaletlerin kendi
iç idari örgütlenmeleri için de öngörmektedir ancak biz bu dersimizde eyaletlerin
örgütlenmelerini değil sadece federal örgütlenmeyi ele alacağız.
Katı bir kuvvetler ayrılığının uygulandığı ABD’de Yasama ile Yürütme arasındaki
ilişki kurumsal olarak karşıtlık prensibi üzerine kurulmuştur. Hatta iki organ arasında organik
ilişkisizlikten de bahsetmek mümkündür. Bu iki organın hiçbir şekilde bir araya gelmediği
anlamına veya ilişki kurmadığı anlamına gelmemektedir. Gerektiğinde organlar arasında
görüşme, çatışma, baskı gibi ilişkiler olmaktadır, ancak Yürütme Yasamanın içinden
çıkmadığından ve organların hiç biri diğerinin hukuksal varlığına son veremediğinden ilişkiler
daha özgür biçimde gerçekleşmekte ve birbirlerini karşılıklı olarak daha kolay kontrol
etmekte ve dengelemektedir. Üstelik Başkanlık seçimi ile Meclislerin seçimi aynı anda
olmadığından, bir Başkan görev yaptığı süre içinde en az iki farklı meclis bileşimleri ile
birlikte çalışmak durumundadır. Bu da önemli bir denge mekanizmasıdır.75
ABD’de iki partili sistem vardır. Bunlar Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti’dir.
Bunların dışında başka küçük partiler vardır ancak seçilme şansları yoktur. İki büyük partiden
sonra en çok oy potansiyeline sahip küçük partilere Liberteryen Parti, Anayasa Partisi, Yeşil
Parti örnek olarak verilebilir. ABD partileri aynı zamanda disiplinsiz partilerdir.

8.2. Yasama Organı (Kongre)
ABD’de Yasama Organı, iki başlıdır. Bunun nedeni, İngiltere’de olduğu gibi
aristokratik gelenek değil, ülkenin federal biçimde örgütlenmesidir. Yasama Organlarından
birisi Temsilciler Meclisi (The House of Representatives), diğeri ise Senato (The Senate)
olarak anılmaktadır. Temsilciler Meclisi tüm Amerikan halkını temsil etmek üzere, Senato ise
eyaletleri temsil etmek üzere oluşturulmaktadır. Temsilciler Meclisi eyaletlerin nüfus
yoğunlukları dikkate alınarak oluşurken, Senato nüfusu ne olursa olsun her eyaletten iki
temsilcinin bulunduğu bir organdır. Bu iki organın toplamına Kongre adı verilmektedir.
Birçok kişi tarafından dünyanın en güçlü yasama organı olarak görülen Kongre’nin görev ve
yetkileri şunlardır:
-

75

Yıllık bütçeleri yapmak ve vergiler koymak

Haluk Alkan, a.g.e., s.33.
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-

Vatandaşlığa kabul etmek

-

İç ve dış ticareti düzenlemek

-

Patent ve telif haklarını düzenlemek

-

Savaş ilan etmek

-

Ordu kurmak

-

Dış politikada etkili olmak

-

Yargıçların seçimi ve bakanların atanmasında onay makamı olarak etkili olmak

-

Yukarıda belirtilen bu alanlarda yasal düzenlemeleri yapmak

8.2.1. Temsilciler Meclisi
Kongre’nin kanatlarından biri olan Temsilciler Meclisi, Senato ile eşit yetkilere
sahiptir. Ancak, üyelerinin seçilme süreçleri, adaylık koşulları, mali konular ve bütçe
konularında ilk görüşülen yer olma gibi bazı bakımlardan Senato’dan farklılıklar
göstermektedir. Diğer konularda eşit ağırlığa sahiptirler. Temsilciler Meclisi üyeleri, iki yılda
bir yapılmaktadır. Her çift rakamlı yılın Kasım ayının ilk Pazartesini izleyen Salı günü
yapılmaktadır. Her eyalet, iki yılda bir nüfus yoğunluğuna göre belirli sayıda (en az bir)
temsilci seçip Meclis’e gönderir. Her on yılda bir yapılan nüfus sayımı sonucuna göre,
eyaletlerin temsilci sayısı yeniden hesaplanmaktadır. 25 yaşını dolduran, yedi yıldır ABD
vatandaşı olan ve aday oldukları bölgelerde ikamet ediyor olan her ABD vatandaşı
milletvekili adayı olabilmekte ve 18 yaşını dolduran her vatandaş da seçme hakkını
kullanabilmektedir. Milletvekillerinin tekrar seçilmesinde herhangi bir sınır yoktur, defalarca
seçilen çok sayıda milletvekili vardır. Temsilciler Meclisi’nin sayısı sabittir ve bu sayı 435’tir.
Seçimlerde Çoğunluk Seçim Sistemi uygulanmaktadır ve tek turlu, dar bölgelidir. Seçimlerde
baraj yoktur.
Temsilciler Meclisi Başkanı’na “speaker” denmektedir. Meclis’te milletvekilleri
tarafından seçilen “Speaker”, genellikle Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran partinin lideri
olmaktadır. Ayrıca Meclis Başkanı Yardımcısı seçilmektedir. Meclis Başkanı meclisin
çalışma programını hazırlar ve bu programı iki yıllık süreye yayar. Bu, Meclis Başkanına
yasallaşma sürecini hızlandırma veya yavaşlatma imkânı vermektedir. Hem Meclis üyeleri
hem de Senato üyeleri, meclis kürsüsünde ve komisyon çalışmaları sırasında yaptıkları
konuşmalardan dolayı herhangi bir kovuşturmaya maruz kalmazlar ancak bunlar dışında
işlenen tüm suçlar için dokunulmazlıkları yoktur.
Temsilciler Meclisi, esas olarak Komisyonlar ile çalışmaktadır. Komisyonlarda
çoğunlukta olan parti daha etkilidir ancak azınlıkta olan partilerde bu komisyonlarda yer
almaktadır. Bir parlamenterin bir komisyonda yer alabilmesi için, o komisyonun görev
alanında uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Mecliste dört tip komisyon bulunmaktadır ve
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bunlara Komite adı verilmektedir: Daimi Komiteler, Konferans Komiteler, Seçilmiş
Komiteler ve Özel Komiteler; son olarak Ortak Komiteler. ABD’de parti sistemi disiplinli
değildir, parlamenterler parti merkezi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmazlar. Bir
milletvekili Kongre üyesi olduktan sonra, partisi ile ilişkileri bir miktar zayıflar çünkü artık
kendisini Kongre üyesi olarak Yürütme’nin karşısında yer alan tarafta görmektedir. Bu
nedenle, kendi partisinin istemediği bir konuda diğer partinin bir teklifini doğru görüyorsa
buna olumlu oy verebilir ve bu yüzden partisi tarafından disiplin soruşturmasına uğramaz.
Temsilciler Meclisi’nin iki temel görevi ve yetkisi vardır. Bunlar
-

Hükümeti denetlemek

-

Kanun yapmak

Temsilciler Meclisi, Hükümeti (Yürütmeyi) birkaç mekanizma ile denetlemektedir.
Bunlardan ilki, hükümetin programını ve öngördüğü yönetim kurumlarını denetlemek ve
gerektiğinde bu konularda kanunlar çıkarmaktır. İkinci olarak, hükümetin ve hükümete bağlı
kurumların harcamaları ve ödenekleri sınırlayabilmektedir.
Temsilciler Meclisi ile Kongre’nin birleşimi olan Kongre’nin aslında en temel
anayasal görevi kanun yapmak ve bunlar yasalaştıktan sonra denetlemektir. Kanunların
yapılma sürecine Kongre’nin iki kanadı eşit oranda katılır. Bir kanunun yasalaşması için iki
kanatta da onaylanması gerekmektedir. Bunun tek istisnası, mali konulardaki kanun teklifleri
ve yıllık bütçe önerilerinde görüşme ve oylama önce Temsilciler Meclisi’nde başlamakta,
Senato’ya daha sonra gitmektedir. Kanun tekliflerini sadece Kongre üyeleri yani
milletvekilleri ve senatörler sunabilir. Ancak, Başkan kendisinin teklif sunma yetkisi
olmamakla birlikte, kendi bakanlarına hazırlattığı kanun taslaklarını kendisine yakın
milletvekilleri aracılığıyla Kongre’ye getirebilmektedir ve yasalaşması için kulis
yapabilmektedir.
Kongre'ye gelen kanun teklifleri, çeşitli komitelerden geçtiği dört aşamalı bir süreçten
sonra iki kanatta da oylamaya tabi tutulur, kabul edilen teklifler onaylanmak üzere Başkan’a
gönderilir. Başkan imzalarsa teklif kanunlaşmış olur.

8.2.2. Senato
Kongre’nin ikinci kanadı olan Senato, nüfus yoğunluğu ne olursa olsun her eyaletten
iki senatör gönderilmesiyle 100 senatörden oluşmaktadır. ABD ilk kurulduğunda, 13 eyalet
bulunmaktaydı, bu nedenle Senato 26 üyeden oluşmaktaydı ancak zamanla eyalet sayısı
giderek arttı ve 1961 yılında Hawaii’nin de eklenmesiyle 50’ye ulaştı. En az 30 yaşında olan,
en az dokuz yıldır ABD’de yaşıyor olan, seçileceği eyalette ikamet ediyor alan her ABD
vatandaşı Senatör adayı olabilmektedir. Senato üyeleri 6 yıllığına seçilmektedir. Seçimlerde
Çoğunluk Seçim Sistemi uygulanmaktadır ve tek turlu yapılmaktadır. Senato’da çoğunluğu
oluşturan parti Senato Başkanı’nı seçmektedir. Senato Başkanı, aynı zamanda ABD Başkan
Yardımcısıdır. Dolayısıyla, Senato Başkanı seçilmiş bir kişi değildir, Başkanlık seçimlerinde
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Başkan ile birlikte seçilmiş birisidir ve Başkan seçilip hükümetin başına geçerken
yardımcısını da Senato’nun başına getirmektedir.
Senato’nun görevleri şunlardır:
-

Kanunlar yapmak

- Temsilciler Meclisi’nde onaylanmış olan kanun tekliflerini tartışmak, çoğunluğun
oyu ile onaylamak ve Başkan’a göndermek
- Çoğunluk onaylamazsa, Temsilciler Meclisi ile birlikte bir uzlaştırma komisyonu
oluşturmak ve teklif üzerinde tekrar çalışmak
- Başkanın atayacağı bakanları, diplomatları, yargıçları ve yüksek devlet
memurlarını onaylamak
-

Başkan’ın eyaletlere yapacağı yüksek memur atamalarını kontrol etmek

Senato, Yürütmeyi (Hükümeti) daha çok çalışma komisyonları ile denetlemektedir.
Senato Çalışma Komisyonları, diğer mecliste olduğu gibi dört gruba ayrılmıştır. Bu
komisyonlar hükümeti denetlemekte, yetkilendirmekte ve ödenek tahsis etmektedir.
Senato üyeleri senatörler de, Temsilciler Meclisi üyeleri gibi kanun teklifleri
sunmaktadırlar. Teklifler birkaç aşamadan geçtikten sonra oylamaya sunulmakta, çoğunluğun
onayını alan teklif Temsilciler Meclisi’ne gönderilmektedir. Burada da teklif onaylanırsa,
imza için Başkan’a gönderilmekte, Başkan da imzalarsa teklif yasalaşmaktadır.
İki kanattan oluşan Kongre’nin yukarıda sayılanların dışında başka görev ve yetkileri
de vardır. Örneğin, yabancı bir ülkeye savaş ilan etmek, para basmak, Başkan’ı yargılamak
(impeachment) bunlar arasında sayılabilecek en önemlileridir. Başkan vatana ihanet etmek,
yalan söylemek, hukukun çalışmasını engellemek, mahkemede yanlış ifade vermek, birisini
yanlış ifade vermeye teşvik etmek gibi suçlardan birini işlemişse veya işlediği düşünülüyorsa
Temsilciler Meclisi’nde Başkan hakkında “Impeachment” davası açılabilmektedir. Dava,
Kongre’nin her iki kanadında 2/3 çoğunlukla onaylanırsa Başkan görevden alınabilmektedir.
ABD tarihinde bu davanın açıldığı birkaç örnek bulunmaktadır. Bunlardan en sonu 1998
yılında Başkan Clinton hakkında açılan davadır, ancak Senato’da yeterli çoğunluk
sağlanamadığı için görevinden alınmamıştır.

8.3. Yürütme - Başkan
ABD’de Yürütme Organı’nın tek bir başı vardır; Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık
yetkileri tek bir kişide toplanmıştır. Bu kişi Başkan (President) olarak adlandırılır. Başkan,
dört yılda bir Kasım ayının ikinci günü halk tarafından seçilir. Ancak bu seçim doğrudan
değil, dolaylı bir seçimdir. Seçmen, doğrudan başkanı seçmez, delegeleri seçer. Başkanlık
seçimlerine katılan siyasi partilerin çıkarabileceği toplam delege sayısı 538’dir (435
Temsilciler Meclisi milletvekilleri + 100 Senatör + 3 Columbia Bölgesi üyesi). Başkan
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olabilmek için bu sayının yarısından bir fazlası yani 270 delegenin oyunu alabilmek
gerekmektedir.
Başkanlık seçimi üç aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada bir siyasi partinin
Başkan adayını belirlemesi gerekmektedir ve bunu tüm eyaletlerde aday belirleme ve bu
adaylardan birini seçme biçiminde gerçekleştirir. İkinci aşamada, partiler eyaletlerde seçim
propagandası yaparak kendisini destekleyecek delegelerin (aracı seçmenler) seçilmesini
sağlamaya çalışır. Bu aracı seçmenlere “Seçmenler Koleji” (Electoral College) denmektedir.
Dolayısıyla bu aşama, delegelerin seçilme aşamasıdır. Her eyaletin delege sayısı nüfus
yoğunluğuna bağlı olarak çıkardığı milletvekili ve ayrıca senatör sayısı oranındadır. Çoğunluk
sistemine göre yapılan seçimlerde, en çok oyu alan aday delege olarak seçilmektedir. Her bir
eyalette hangi parti daha fazla oy alır ve dolayısıyla daha fazla delege çıkarırsa o parti
eyaletteki tüm delegeleri kazanmış sayılmaktadır. X eyaletinde A partisi 12 B partisi 9 delege
çıkardıysa, X eyaletindeki toplam 19 delegenin hepsini A partisi kazanmış olmakta, B partisi
ise hiçbir delege kazanmamış olmaktadır. Üçüncü aşamada, tüm eyaletlerden seçilen toplam
538 delege bir araya gelerek partilerin belirlediği adaylardan birisini seçmektedir. Temsilciler
Meclisi ve Senato oyları sayarak kimin Başkan seçildiğini açıklamaktadır. Ancak, ikinci
aşamada yani 4 Kasım’da yapılan delegelerin seçimi aşamasında zaten kimin Başkan olduğu
bellidir, çünkü hangi partinin kaç delege çıkardığı bu seçimde belli olmaktadır. Bununla
birlikte, Başkan adaylarının hiç biri delegelerin çoğunluğunun oylarını alamazsa, Anayasa
gereği Temsilciler Meclisi vatandaşlardan en çok oy alan üç aday arasından seçim
yapmaktadır. Bu seçim ise, adayların eyaletlerden aldıkları oy oranlarının hesaplanması ve 50
eyaletten 26’sında çoğunluğun oylarını alan adayın tespit edilmesi ile yapılmaktadır. Böyle
bir durumda, Başkan Yardımcısını Senato belirlemektedir.
Başkan’ın görevi, Yasama organının çıkardığı ve kendisinin de imzaladığı kanunları
gerçekleştirmektir. Kongre, Başkan’ın kanunları hayata geçirme görevini yerine getirirken
bunları farklı yorumlayıp yorumlamadığını, yetkilerini aşıp aşmadığını yukarıda belirtilen
yöntemler ile kontrol eder. Başkan, Yürütme’nin tek sorumlusudur, dolayısıyla Kongre’ye ve
seçmene kimin hesap vereceği bellidir. Başkan, bürokratik mekanizmanın amiri, ABD
ordusunun Başkomutanı, ülkesinin en yüksek diplomatı, partisinin lideri ve tüm halkın
lideridir. Başkan’a yardımcı olan 15 civarında Bakan vardır. Sayıları sabit değildir, Başkan’ın
çalışma usulüne göre dönemden döneme sayı değişebilmektedir. Bakanları Başkan kendisi
seçer ve Senato onayıyla atar. Zaten Bakanlık makamı, parlamenter sistemlerde olduğu gibi
Bakanlar Yasama’ya karşı sorumlu değildir. Bakanlar (ABD’De bakanlara Sekreter adı
verilmektedir) Başkan tarafından Kongre üyeleri dışından seçilir ve Senato tarafından
onaylanarak atanır. Başkan, Yasama tarafından görevinden alınamaz (impeachment hariç),
Başkan da Yasama’yı feshedemez. İki organ ayrı ayrı seçildiği için, iki meşruiyet bir aradadır
ve buna çifte meşruiyet adı verilmektedir. Yasama ve Yürütme ayrı zamanlarda ve farklı
sürelerle seçildiklerinden, Başkan’ın partisi ile Kongre’nin kanatlarındaki üyelerin çoğunluğu
aynı partiden olmayabilir. Bu da iki organ arasında denge ve fren mekanizmasını
kolaylaştırmaktadır. Başkan’ın Yasama Organı’na karşı en etkili silahı, Kongre’den geçen bir
yasayı veto edebilmesidir. Ancak Kongre, üçte iki çoğunlukla yasayı tekrar geçirebilir ki o
zaman Başkan yasayı onaylamak zorundadır.
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8.4. Anayasa Mahkemesi (Supreme Court)
Üçüncü anayasal organ olan Anayasa Mahkemesi’nin ABD’deki adı Supreme Court
diğer bir ifadeyle Yüksek Mahkeme’dir. ABD Anayasası’nın 3. Maddesi yargıya ayrılmıştır
ve bu maddede ülkenin yargı yetkisinin Yüksek Mahkeme’ye ve Kongre’nin atayacağı ya da
kuracağı alt mahkemelere ait olduğu belirtilmektedir. ABD Anayasası, ülkenin güçler ayrılığı
ilkesine dayalı başkanlık sisteminin koruyuculuğunu Yüksek Mahkeme’ye vermiştir. Yüksek
Mahkeme’nin onaylamadığı herhangi bir kanun veya düzenleme meşru sayılmamakta ve
uygulanamamaktadır. Yüksek Mahkeme bir başkan ve sekiz üyeden oluşmaktadır. Başkan ve
üyeler, Başkan’ın önerisi ve Senato’nun onayı ile ömür boyu atanmaktadırlar, ancak 70 yaşına
geldiklerinde isterlerse emekliye ayrılabilirler. Yüksek Mahkeme üyelerinin seçimi ve
atanması, iki ayrı seçimle gelen otoritenin uzlaşmasını gerektirdiğinden ve üyelik ömür boyu
olduğundan, organın özerkliği yüksektir. Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini şu
şekilde sıralayabiliriz:
- Anayasa’dan, federal yasalardan ve bunlardan alınan yetkiyle yapılmış
uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan,
-

Büyükelçileri, diplomatik görevlileri ve konsolosları ilgilendiren

-

İki veya daha fazla eyalet arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili olan

- Dava taraflarından birinin ABD vatandaşı olduğu diğer tarafın da kişinin bağlı
bulunduğu eyaletten başka bir eyaletin olduğu davalara bakmak.76
Ayrıca, Anayasa’nın hükümlerinin yorumlanması, yasama ile yürütme arasında yorum
farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması, sadece Yüksek
Mahkeme’nin yetkisindedir. Yine, vatandaşların herhangi bir uygulamanın Anayasa’ya uygun
olmadığına dair dava açması halinde, konu dava açılan mahkeme aracılığı ile Yüksek
Mahkeme’ye getirilebilir. Yüksek Mahkeme’nin kararı nihai niteliktedir.
Aslında, ABD Yüksek Mahkeme’si yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek
gibi bir görevi bulunmamaktadır ancak 1803 yılında görülen Marbury-Madison davasında
içtihat yolu ile bu görevi edinmiştir ve o günden beri de bu işlevi yerine getirmektedir. ABD
Anayasası’nın federal devlet ile federe devletler arasındaki ilişkileri ayrıntılı
düzenlemediğinden, Yüksek Mahkeme’nin yorumuna sık sık ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı
zamanda, Kongre’nin değişen koşullara uyum sağlamada yavaş kaldığı veya muhafazakâr
tutum nedeniyle isteksiz olduğu durumlarda Yüksek Mahkeme önemli bir rol oynamaktadır.
Özellikle ırkçılığın engellenmesi, insan hakları gibi konularda, 20. Yüzyılın ortalarından
itibaren Yüksek Mahkeme oldukça özgürlükçü ve eşitlikçi kararlar vererek ABD’de
demokratik kültürün gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

76

Haluk Alkan, a.g.e., s. 40.

169

8.5. Fren ve Denge Mekanizmaları
Ele aldığımız üç anayasal organ arasında çeşitli fren ve denge mekanizmaları
olduğunu gördük. Bunları kısaca değerlendirirsek şunları söylemek mümkündür.
Yasama Organı’nın Yürütme üzerindeki en önemli güçleri, başkanın atamalarını
reddetmek, başkanın görevden alınması için yasal süreci başlatmak, başkanın veto ettiği
yasaları yeniden çıkarmak, başkanın onayladığı uluslararası antlaşmaları reddetmektir.
Yasama’nın Yargı Organı üzerindeki en önemli güçleri, alt düzey federal mahkemeler
oluşturup oluşturmamaya karar vermek, bu mahkemeleri feshetmek, federal mahkeme
yargıçlarını görevden alınma sürecini başlatmak ve Başkan tarafından atanan federal
yargıçları onaylamak, Kongre’nin Yüksek Mahkeme’de görev yapacak yargıçların sayısını
belirleme yetkisini kullanmaktır.
Yürütme’nin Yasama Organı üzerindeki gücü özellikle iki alandadır. Bunlardan birisi
Başkan’ın Kongre’nin çıkardığı yasaları veto etmesidir. İkinci olarak, kendi partisinin
parlamenterleri aracılığı ile Kongre’ye yasa teklifleri getirmektir. Yürütme’nin Yargı
üzerindeki tek gücü, federal yargıçları atamaktır. Bunun dışında bazı suçluları affetmek
yetkisi de vardır.
Yargı Organı’nın Yasama ve Yürütme üzerindeki en önemli gücü, Kongre’den geçen
yasaları yorumlamak ve Anayasa’ya aykırı bulması halinde bunları geçersiz ilan etmektir.
Ayrıca, Başkan’ın karar ve eylemlerini Anayasa’ya aykırı bularak geçersiz sayabilir.

6.1 Değerlendirme
Görüldüğü gibi Başkanlık sistemi, ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk olarak
uygulamaya konmuştur ve ülkenin kendine özgü koşullarında doğmuştur; dışarıdan ithal
edilen bir model değildir. Bu nedenle, bu sistem bu ülkede sağlıklı bir şekilde işleyebilmekte
ve siyasal istikrarın önemli bir unsuru olmaktadır. Sistemin temel özelliklerinden birisi, birbiri
ile organik ilişkisi bulunmayan ve birbirini denetleyen ve dengeleyen Yasama ve Yargı
organlarının Kuvvetler Ayrılığı ilkesine göre örgütlenmiş, görevlendirilmiş ve
yetkilendirilmiş olmasıdır. İkinci özelliği, İngiltere Monarşisi’ne bağlı koloniler olarak
doğmaları nedeniyle monarşik bir geçmişi bulunmasına rağmen, Anayasal Monarşi değil
Cumhuriyeti tercih etmiş olmalarıdır. Bir diğer özelliği, Yasama ve Yürütme’nin ayrı
seçimlerle seçilmesi, görev dönemlerinin ayrı olmasıdır. Yasama iki kamaralıdır ancak
Yürütme tek başlıdır. Yürütme, Yasama kurumundan çıkmamaktadır, bu nedenle Yasama ile
ilişkiler zayıftır. Bu durum, birbirlerini karşılıklı olarak denetlemelerini kolaylaştırmaktadır.
Yürütme hiçbir organa karşı siyasi yükümlülük taşımamaktadır, sadece seçmene karşı
sorumludur. Yürütme’nin tek başlı olması, yönetimin icraatlarından kimin sorumlu olduğu ve
kimin seçmene hesap vereceğini net kılmaktadır. Ülkede hâkim olan disiplinsiz parti geleneği,
Yasama ve Yürütme organları üyelerinin gelmiş oldukları partilerine bağımlılıklarını
azaltmakta, dolayısıyla daha özgür karar alabilmekte ve icraatta bulunabilmektedirler.
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Uygulamalar
1.

ABD Başkanlık sistemini demokratiklik açısından değerlendiriniz.

2.

ABD Başkanlık sistemini siyasi istikrar açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, federal biçimde örgütlenmiş ve Cumhuriyet’e dayalı ABD’de Başkanlık
Sisteminin temel özelliklerini, Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının özellikleri, birbirleri
ile ilişkileri, yetki ve görevlerini öğrendik. Aynı zamanda ülkedeki sistemin demokratiklik ve
istikrar açısından değerlendirmesini yaptık.

172

Bölüm Soruları
1) ABD’den Yürütme’nin Başını görevden almak için hangi yöntem uygulanabilir?
a) Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğunun onayı
b) Impeachment
c) Eyaletler Meclisi’nin çoğunluğunun onayı
d) Meclis Başkanı’nın (Speaker’ın) azletmesi
e) Senato’nun üçte iki’sinin onayı
2) ABD parti sistemi …. dir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a) Dört partili
b) İki artı partili
c) Çok partili
d) İki partili
e) Tek partili
3) ABD’de Yasama, Yürütme ve Yargı organları arasındaki kontrol ve denetleme
mekanizmasına …… denir
a) Fren ve Denge
b) Impeachment
c) Bağımsızlık
d) Delegasyon
e) Yüksek Mahkeme
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4) ABD hangi devlet biçimini benimsemiştir?
a) Anayasal Monarşi
b) Totalitarizm
c) Otoriterizm
d) Pretoryenizm
e) Cumhuriyet
5) ABD’de Anayasa’sı kaç kısımdan oluşmaktadır?
a) 7
b) 4
c) 6
d) 8
e) 11
6) 13 Amerikan kolonisinin 1776 yılında İngiltere Taç’ına karşı ilan ettiği
bildirgenin adı nedir?
a) Özgürlük Bildirgesi
b) Bağımsızlık Bildirgesi
c) Kraliyet Bildirgesi
d) Koloniler Bildirgesi
e) Kurucular Bildirgesi
7) ABD Anayasası hazırlanırken, Kuvvetler Ayrılığı ilkesi bakımından hangi
düşünürlerden yararlanılmıştır?
a) J. Locke – T. Hobbes
b) T. Hobbes – J.J. Rousseau
c) J. Locke – Montesquieu
d) Montesquieu – J.J. Rousseau
e) J.J. Rousseau - Hegel
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8) Aşağıdakilerden hangisi ABD’de Başkan’ın yetkileri arasındadır?
a) Eyaletler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili son kararı vermek
b) Yıllık Bütçeleri yapmak
c) Yasama organının çıkardığı ve kendisinin imzaladığı kanunları gerçekleştirmek
d) İç ve dış ticareti düzenlemek
e) Ordu kurmak
9) Aşağıdakilerden hangisi ABD Yüksek Mahkemesi’nin görevleri arasında
değildir?
a) Eyaletler arasındaki anlaşmazlıklarda nihai kararı vermek
b) Diplomatik görevlileri ilgilendiren konulardaki davalara bakmak
c) Uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan davalara bakmak
d) Yasa yapmak
e) Yasama ile yürütme arasında
anlaşmazlıkların çözüme kavuşturmak

yorum

farklılıklarından

kaynaklanan

10) ABD’de Yürütmenin başını (Başkan) seçecek aracı seçmenlere ne ad
verilmektedir?
a) Delegeler Birliği
b) Senato
c) Temsilciler Meclisi
d) Kurucu Babalar
e) Seçmenler Koleji

Cevaplar:
1)b, 2)d, 3)a, 4)e, 5)a, 6)b, 7)c, 8)c, 9d), 10)e
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9. BAŞKANLIK SİSTEMİ: LATİN AMERİKA DENEYİMLERİ VE
MEKSİKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ABD Başkanlık sisteminin hem ilk hem de en iyi uygulanan örneğidir ancak dünyada tek
örnek değildir. Gerek Latin Amerika, gerek Afrika ve Asya’da çok sayıda ülke Başkanlık
sistemini bir model olarak benimsemiştir ancak bunların çoğu oldukça başarısız örneklerdir.
Bu bölümde, Latin Amerika adı verilen Güney Amerika’da Başkanlık sistemini benimseyen
ülkelerin deneyimlerinin temel özelliklerini, birbirine benzeyen ve benzemeyen noktalarını
ele alıp daha sonra bunlardan tipik bir örnek olarak Meksika Başkanlık sistemini
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Latin Amerika siyasi tarihini şekillendiren olaylar nelerdir?

2.

Latin Amerika ülkelerinde neden siyasi istikrarsızlık hâkimdir?

3.

Latin Amerika ülkelerinde Başkanlık sistemi neden başarılı olmamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Latin Amerika kısa siyasi Bölgenin siyasi
tarihi
geçmişini öğrenmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
tarihsel İlgili konuda okuyarak

Latin Amerika ülkelerinde Başkanlık sistemi uygulanan
uygulanan
Başkanlık Latin Amerika ülkelerinin
Sisteminin temel özellikleri
hangileri
olduğunu
ve
birbirleri ile benzer ve farklı
özelliklerini öğrenmek

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek
ve
karşılaştırılarak.

Meksika Başkanlık Sistemi

Karşılaştırma imkanı veren
kitap, makale ve benzeri
materyalleri okuyarak, ilgili
konuda konferans, seminer
vb etkinliklere dinleyici
olarak katılarak

Meksika
Başkanlık
Sisteminin temel özellikleri
ve klasik Başkanlık Sistemi
ile benzerlik ve farklılıkları
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Anahtar Kavramlar


Latin Amerika



Sömürgecilik



Askeri darbeler



Siyasal istikrarsızlık



Başkanlık Sistemi
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Giriş
Latin Amerika, Amerika kıtasının Güney parçasında yer alan ülkeler için kullanılan bir
kavramdır. Bu bölgeye “Latin” denmesinin nedeninin bölge ülkelerinde Latin kökenli diller
olan İspanyolca ve Portekizce konuşulması olduğu söylenmektedir. Latin Amerika ülkeleri
arasında kıtanın Orta ve Kuzey’inde yer alanlar da vardır. Örneğin Panama Kanalı’nın
kuzeyinde kalan Meksika, Nikaragua, Guatemala, Honduras da İspanyolca konuşulan ve Latin
Amerika ülkesi sayılan ülkeler arasındadır. Günümüz Latin Amerika ülkelerinin sadece
iktisadi ve kültürel değil siyasi yapısı da büyük ölçüde 15. Yüzyılın sonunda İspanyolların
kıtayı keşfederek sömürgeleştirmesi ile ilişkilidir. Aslında sömürgecilik tüm Latin Amerika
ülkelerinin ortak tarihidir. 19. Yüzyıl başına kadar bu topraklarda hakim olan İspanyollar ve
Portekizliler bölgeye geldiklerinde yerlilerin kurmuş olduğu Maya, İnka ve Aztek olmak
üzere üç uygarlıkla karşılaşmışlar, ancak kısa sürede bu halklar yok edilmiş geri kalanlar ise
Hıristiyanlaştırılmıştır. Günümüzde Brezilya adı verilen ülke toprakları Portekizliler
tarafından sömürgeleştirilirken geri kalan topraklarda İspanya hâkimiyet kurmuştur. Bölgede
kimi doğrudan Krallığa bağlı kimi de aracı krallar ile yönetilen çok sayıda sömürge yönetimi
kurulmuştur. Zamanla, Portekizli ve İspanyol göçmenlerin bir kısmı ile yerli halk arasındaki
evlilikler nedeniyle melez bir halk oluşmuştur. 1800’lerin başından itibaren sömürgeci
ülkelere karşı bağımsızlık düşüncesi ve hareketi de daha çok bu melez halk arasından
doğmuştur. 1830’lu yıllarda bölge halkları peş peşe bağımsızlıklarını kazanarak kendi ulusdevletlerini kurmuşlardır. Ancak, sahip olduğu doğal zenginlikler nedeniyle bu bölge ülkeleri
hiçbir zaman kendi iç politikalarını bağımsız bir şekilde oluşturamamışlar, sürekli olarak önce
Avrupa ülkelerinin daha sonra da ABD’nin manipülasyonuna maruz kalmışlardır. Bölge
ülkelerinin farklı etnik gruplardan oluşması, yerli halk ile sömürgeci halk arasındaki
çatışmalar, demokratik bir siyasal kültürün zayıf olması gibi içsel faktörler de siyasi
sistemlerin istikrarsızlığında etkili olmuştur. İstikrarsız siyasal sistemler, bu ülkelerde sürekli
yeni siyasi sistem arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Başkanlık sistemi bölgede en çok
denenen sistemdir diyebiliriz. Ancak, bunların çoğu ABD ile mukayese edildiğinde başarısız
denemeler olmuştur.
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9.1. Latin Amerika’nın Siyasi Tarihi
15. yüzyılın sonunda İspanyollar tarafından fethedilen topraklarda 16. Yüzyılın
ortalarından itibaren sömürge yönetimi kurularak İspanyol Kraliyeti’nin denetimi altına
alındı. Bu topraklar İspanya için çok önemliydi çünkü altın, gümüş gibi çok zengin maden
yataklarının olduğu keşfedilmişti. Kısa sürede çok sayıda, Taç’a bağlı idari birim kuruldu;
buraları yönetmek için yasalar oluşturuldu ve merkezden yönetici valiler atandı. Her bir
büyük idari birime “Virsua” adı verilmekteydi. Dört Virsualık vardı: Bunlar kurulma tarihine
göre Yeni İspanya, Peru, Yeni Granada ve La Plata Virsualıklarıydı. Her bir Virsualığa
Amerika kıtasının İspanyollar tarafından sömürgeleştirilen bölgeleri paylaştırılarak
bağlanmıştı. Örneğin, Yeni İspanya Virsualığı’na, Kuzey Amerika’daki Teksas, Florida gibi
bölgeler ayrıca Meksika, Guatemala ve bazı adalar bağlandı. Peru Virsualığı’na Güney
Amerika kıtasının tamamı bağlandı. Daha sonra Yeni Granada Virsualığı kurulunca
Kolombiya, Ekvador, panama ve Venezuela buraya bağlandı. Bunun dışında, herhangi bir
Virsualığa bağlı olmayan, doğrudan İspanya Kralı’na bağlı olan eyaletler de vardı. Böylece,
kısa sürede kıtada İspanyol hâkimiyeti kurulduğu gibi, çıkarılan yasalar ve oluşturulan
kurumlarla yerel birimlerin idari bakımdan birbirine benzemesi sağlandı. Oldukça gelişmiş bir
bürokratik ağ sayesinde neredeyse tüm kıta denetim altına alınmış oldu. Daha da önemlisi,
tüm bu kurumların doğrudan Kral’a bağımlı kılınmasıydı. Valilerin Kral’ın denetimi dışında
herhangi bir siyasi veya iktisadi faaliyette bulunması böylece büyük ölçüde engellenmiş oldu.
Yönetimi ve denetimi sağlayan kurumlar arasında en önemlisi “Yerliler Konsili” idi. Bu
Konsil kanun yapmak, idari görevlere atamalar yapmak, yerlilerle ilişkileri sağlamak ve
istinaf mahkemesi işlevi görmek gibi çok sayıda işlev görmekteydi.
Ancak, coğrafi mesafenin uzak oluşu merkezileşmeyi engelleyen bir unsurdu. İlk
başlarda sıkı kontrol mümkün iken zamanla sistem bozulmaya başlamıştır. Özellikle yerlilere
karşı kötü muamele giderek yaygınlaşmış hatta valiler idareleri altındaki topraklarda
derebeylikler kurmaya başlamışlardı. Böylece bölgede feodal bir siyasi ve iktisadi yapı
oluşmaya başladı. Ancak problem sadece valiler ile halk arasında değildi, İspanyol halk ile
yerli halk arasında da ciddi çatışmalar vardı. İspanyollar kendilerini daha uygar ve soylu
görüyorlar ve yerlilerin kendileri ile eşit konumda olduklarını kabul etmiyorlardı. Yerlileri
Hıristiyanlaştırılması ve korunması gereken karşılığında da kendilerinden kişisel hizmet,
madenlerde ve tarlalarda işçilik beklenen köleler olarak görme eğilimi yaygındı. Zamanla
yerlilere ağır vergiler koymak suretiyle borçlandırıp ortak topraklarına el koyma yaygın bir
uygulama haline geldi. Bu gelişmeler, İspanyol Kralı’na karşı tepkilerin giderek
yoğunlaşmasına neden oldu. Kral’ın köleliği yasaklayan kanunlar çıkarması soruna bir çözüm
getirmedi çünkü valiler bu kanunlara uymadılar. Aslında, İspanyol Monarşisinin merkeze
bağlı bir devletler topluluğu yaratma planı tutmamıştı, bunun yerine feodal beylerin
hâkimiyetinde çeşitli devletler ortaya çıkmıştı. Feodal beylerin özellikle yerli halk üzerinde
kurduğu baskıcı yöntemler, zamanla büyük ayaklanmalara neden oldu ve bu ayaklanmalar
kısa sürede bağımsızlık hareketlerine dönüştü.

182

Bağımsızlık hareketlerini etkileyen ilk olay 1808 yılında Napolyon’un İspanya’yı işgal
etmesidir. Zaten İspanya’nın sömürgesi olarak yaşamanın getirdiği ağır yüklere dayanamayan
halk bir de Fransa’nın yönetimi altına girmek ihtimali karşısında ayaklandı. Yukarıda da
değinildiği gibi, tepkiler yerli halktan çok yerliler ile karışmış olan İspanyollardan gelmişti.
Kreo adı verilen melez İspanyolların özellikle zengin olanları Avrupa’da eğitim görmüş ve
Avrupa’daki liberal fikirlerden etkilenmişlerdi ve bağımsızlık hareketinin düşünsel zeminini
oluşturmaktaydılar. Napolyon’un İspanya’yı işgali dışında, Kuzey Amerika’daki İngiliz
kolonilerinin İngiltere’ye karşı ilan ettikleri Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız İhtilali de bu
halklar için hareketlerini destekleyen önemli örneklerdi.
1819 yılında Kolombiya, 1821 yılında Panama, 1822 yılında Ekvator, 1824 yılında
Peru ve Meksika, 1828 yılında Uruguay’ın bağımsız birer devlet olarak doğması ile
sonuçlanan bağımsızlık hareketleri tüm bölgede aynı anda ortaya çıkmamıştır ve belirli bir
merkezden idari edilmemiştir. Hareketlerin önemli bir kısmının asker kökenli liderler
tarafından yönetilmesi, bölgede daha sonraki yüzyılda çok sık görülecek olan askeri darbe
rejimlerini de kısmen açıklamaktadır. Demokratik ve liberal düşüncelerle donatılmış olmayan
bu liderler daha çok diktatörlük tipi yönetimler kurmuşlardır. Ayrıca, savaş sırasında
İspanyolların bölgeyi terk etmesiyle iktisadi anlamda bir boşluk olmuştur. Her bağımsızlık
hareketinin bir liderinin olduğu Latin Amerika’da bu liderler efsanevi isimler haline gelmiştir.
Örneğin, Simon Bolivar, katıldığı bağımsızlık mücadelesi sonrasında Kolombiya ve
Venezuela’yı birleştirerek Büyük Kolombiya adlı devleti kurmuş ve Başbakanı olarak görev
yapmıştır. Ancak daha sonra bu iki ülke birbirinden ayrılmıştır. Aynı zamanda, Ekvador ve
Peru milliyetçilik hareketinde de önemli bir rol almış, hatta Güney Amerika’da ABD gibi bir
birlik kurmayı hedeflemiş ancak bu gerçekleşememiştir.77 Latin Amerika ülkelerinde 19.
Yüzyıl ile 20. Yüzyıl istikrarlı siyasal sistem arayışları ile geçmiştir, ancak bu ülkelerin
çoğunda bu arayışlar sivil ya da askeri darbelerle kesintiye uğramıştır. Ancak, özellikle
1990’lardan itibaren demokratik ve liberal değerlerin güçlenmesi ile birlikte bölge ülkelerinde
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ayrıca Soğuk Savaş döneminin bitmesinin de bölge
ülkelerinin istikrarı üzerinde olumlu bir etkisi olduğundan söz edebiliriz. Çünkü Soğuk Savaş
döneminin koşullarında blokların bölgesel güç mücadelesinde Latin Amerika önemli çatışma
merkezlerinden birisiydi ve bu nedenle hem iktisadi hem de siyasi anlamda istikrarsızlıkları
körüklemekteydi.

9.2. Latin Amerika’da Başkanlık Sistemi Deneyimleri: Örnek Ülkeler
Latin Amerika ülkelerinde uygulanan Başkanlık Sistemi deneyimleri, genellikle birkaç
temel sorun yaşamışlardır:
-

Siyasi sistem kilitlenmesi

Latin Amerika’da sömürgecilik ve bağımsızlık hareketleri konusunda bkz. Eduardo Galeano, Latin
Amerika’nın Kesik Damarları, (Çeviren: Attilla Tokatlı ve Roza Hakmen), Sel Yayınları, İstanbul, 2014;
Raimondo Luraghi, Sömürgecilik Tarihi, (Çeviren: Halim İnal), E Yayınları, İstanbul, 2000; Marc Ferro,
Sömürgecilik Tarihi: Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine 13. Yüzyıl 20. Yüzyıl, (çeviren: Muna Cedden),
İmge Kitabevi, 2002.
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-

Başkanın diğer kurumlara karşı otoriterleşmesi

-

Askeri darbelerle kesintiye uğraması

Latin Amerika ülkelerinin çoğu 20. Yüzyıl boyunca aralıklarla askeri rejim dönemleri
yaşamıştır. Örneğin, Arjantin’de 1930-1983 yılları arasında beş ayrı askeri rejim dönemi
olmuştur. Bolivya’da 1928-1982 yılları arasında tam dokuz askeri darbe yapılmış ve toplamda
sekiz yıl boyunca askerler iktidarda kalmıştır. Brezilya’da da çok sayıda askeri darbe olmuş,
bunlardan 1964 yılında gerçekleşen darbe ile iktidara gelen askeri yönetim 1985 yılı sonuna
kadar yirmi yıldan fazla kesintisiz ülkeyi yönetmiştir. Şili, Paraguay, Peru da askeri darbeler
konusunda en az diğer örnekler konusunda deneyim geçirmiştir. Askeri rejim dönemlerinde
de çoğu kez Başkanlık Sistemi veya benzeri bir sistem uygulanmıştır. Örneğin, Şili’de 1973
yılında iktidarı ele alan General Pinochet, 10 yıldan uzun bir süre ülkeyi askeri yönetimle
yönetmiş aynı zamanda Başkanlık sistemini uygulamıştır.78
Başkanlık sistemi uygulamalarında Latin Amerika ülkeleri Başkan ile Meclis
arasındaki sorunları çözmede de oldukça başarısızdır. Böyle durumlarda sistem kilitlenmekte
ve karar alma süreci donmaktadır. Bu nedenle, bu ülkelerde daha sonraki Başkanlık sistemi
denemelerinde sistemi istikrarlı ve demokratik kılacağı düşünülen bir takım önlemler alınmış,
diğer bir ifadeyle Başkanlık Sistemi biraz değişikliğe uğratılarak uygulanmıştır. Bu
örneklerden bir kısmında yürütmeye karşı yasamayı güçlendirerek parlamenter sisteme
yaklaşan denemeler yapılmıştır.
Bu değişikliklerden en sık rastlanılanı, Başkan’ın veto yetkisinin
sınırlandırılmasıdır. Örneğin Brezilya’da Başkan’ın veto ettiği bir yasanın Kongre’den tekrar
geçmesi için ABD’de olduğu gibi üçte iki çoğunluk yerine salt çoğunluk yeterli hale
getirilmiş, böylece yasama Başkan’a karşı güçlendirilmiştir. Hatta Başkan’ın Başkan’ın
yasayı onaylamamak konusunda ısrarcı olması halinde Meclis Başkanı’nın yasayı
yayımlayabileceği Anayasa’da hükme bağlanmıştır.
Bir başka önlem, saf Başkanlık Sistemlerinde görülmeyen bir uygulama olarak
Bakanlara siyasi sorumluluklar yüklemek olmuş, böylece Başkan’ın dışında sorumluluk
alanların hesap verme kaygısı ile Başkan’ı frenleyeceği düşünülmüştür.
Uygulamaya konan önlemlerden bir üçüncüsü, Uruguay’da 1919 yılında uygulandığı
gibi, Yürütmeyi iki başlı hale getirmektir. Uruguay’da Başkan’a dış politika, güvenlik,
tarım politikaları gibi konularda yetkiler verilirken yürütmenin ikinci başı olan Yürütme
Konseyi’ne de eğitim, sağlık, bütçe, endüstri ilişkileri gibi konularda yetki verildi. Buna ek
olarak Başkan’ın görev süresi dört yıl iken Konsey’in süresi altı yıl olarak belirlenmiş, ayrıca
Konsey’in üyelerinin üçte biri parlamentoda ikinci olan partiye ayrılmıştı. Ancak, bu önlemler
Cumhurbaşkanının 1933 yılında ülkede otoriter bir yönetim kurmasını ve 1950 yılına kadar
bu yönetimin iktidarda kalmasını engelleyememişti. Bir başka örnek Peru’dan verilebilir:
Peru’da Başkan ülkenin siyasetini belirleyen en yetkili kişidir ancak Bakanlar Kurulu’nun
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başına da kendisinin dışında bir Başkan atamak zorundadır. Bakanlar Kurulu Başkanı’nın bir
bakanın görevden alınmasını Başkan’dan isteyebilir, Başkan’ın Kongre’ye sunduğu yasa
tasarılarının ve Başkan’ın çıkaracağı kanun hükmündeki kararnamelerin Bakanlar Kurulu
Başkanı tarafından imzalanması gerekmektedir. Buna karşın Parlamento’ya da Bakanlar
Kurulu Başkanı ve Bakanlara gensoru verme ve onları görevden alma yetkisi verilmiştir.
Arjantin’de de benzer yetkilere sahip Kabine Başkanı adı verilen bir konum oluşturulmuştur.
Meclise karşı sorumlu olan Kabine Başkanı, Cumhurbaşkanı’nın alacağı kararları, olağanüstü
hal ilanı gibi uygulamalarını imzalar, aksi halde bunlar yürürlük kazanamazlar.79
Parlamentonun Başkan’a gensoru vermesi, Latin Amerika ülkelerinde Başkanlık
sistemini parlamenter sisteme benzeten uygulamadır. Örneğin, Venezuela Anayasası’na göre,
Kongre’nin Meclis kanadı Başkan ve bakanlar karşı gensoru önergesi verme yetkisi vardır.
Bu, saf Başkanlık Sisteminin temel özelliklerine tamamen aykırı bir durum olup, Başkanı
Yasama’ya karşı sorumlu kılmaktadır. Peru, Arjantin ve Şili’de Başkan değil ama Bakanlar
Kurulu Başkanı ve Bakanlar hakkında da gensoru önergesi verilebilmektedir.
Yürütme üyelerinin Parlamento’dan gelmesi bir başka uygulama olarak
görülmekte. Örneğin, Peru, Şili ve Arjantin’de Kabine Başkanı ve Bakanlar Kongre üyeleri
arasından atanabilmektedirler, ancak bu durumda üyelikten çekilmektedirler.
İstişari nitelikte üst kurumlar oluşturmak az görülen bir uygulama olmakla birlikte
oldukça ilginçtir. Örneğin Brezilya’da Cumhuriyet Konseyi adı altında böyle bir organ
kurulmuştur. Bu Konsey, Başkan Yardımcısı, Kongre Başkanları, iktidar ve ana muhalefet
partisi başkanları, Adalet Bakanı ve altı ülke vatandaşından oluşmaktadır. Konsey üyesi
vatandaşların ikisi Başkan tarafından dördü Kongre’yi oluşturan iki kanatın başkanları
tarafından belirlenmektedir. Bu organın karar alma yetkisi yoktur, sadece Başkan’a belirli
konularda görüşlerini bildirmektedirler. Bu konular ise federal, savunma, demokratik
kurumların istikrarı gibi meselelerden oluşmaktadır.
Bir diğer önlem, bazı Latin Amerika ülkelerinde Başkan’ın olağanüstü durum ilan
etme ve kararname çıkarma yetkisinin sınırlandırılmasıdır. Başkan’ın olağanüstü durum
ilan etme ve kararname çıkarma yetkisi, yukarıda sözü edilen Bakanlar Kurulu Başkanı veya
Kabine Başkanı olarak adlandırılan ve yürütmenin ikinci başı gibi işlev gören kurumların
onayına bağlanmış; ayrıca Kongre onayı da gerekli kılınmıştır. Bazı ülkelerde, Başkan’ın
olağanüstü hal kararnamelerine konu ve süre sınırı getirilmiştir. Örneğin, Arjantin Anayasa’sı
Başkan’ın siyasi partiler, seçimler, vergiler ve ceza hukuku alanlarında olağanüstü
dönemlerde kararname çıkartamayacağını hükme bağlamıştır. 80
Yukarıda değinilen ve Latin Amerika ülkelerinde en sık görülen Başkan’ın yetkilerini
sınırlandırmaya yönelik Anayasal tedbirler belirli ölçülerde etkili olsa da, bu ülkelerde
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istikrarlı ve demokratik rejimlerin sürekliliğini garanti altına alamamıştır. Burada sorulması
gereken soru, demokrasi ve istikrarın temin edilmesinin sadece bir sistem sorunu olup
olmadığıdır. Yani sadece yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkinin nasıl düzenlendiği
sistemin demokratik ve istikrarlı olup olmamasını belirler mi? Latin Amerika ülkelerine
baktığımızda meselenin sadece bir sistem sorunu olmadığını görmek mümkündür. Üstelik bu
ülkelerde Başkanlık Sistemi birbirinden çok farklı biçimlerde uygulanmakta ancak neredeyse
hepsinde bir demokrasi ve istikrar sorunu bulunmaktadır. Dolayısıyla, başka değişkenlere de
bakmakta fayda vardır. Örneğin, parti sistemi, partilerin disiplinli olup olmaması, uygulanan
seçim sistemi, federal veya üniter olması, siyasi kültür gibi çok faktör siyasi yapıyı ve süreci
belirlemektedir.
1990’lı yıllardan itibaren Latin Amerika ülkelerinde askerlerin siyasetteki rolü görece
olarak azalmış olsa da Başkanlar hala çok güçlüdür ve diğer organların Başkan üzerindeki
etkileri çok sınırlıdır ki bu tür sistemlere literatürde “delegasyoncu” demokrasiler adı
verilmektedir.81 Dolayısıyla, bu ülkelerde Başkan’a getirilen sınırlamalar ve sistemin
parlamenter sisteme yaklaştırılması da problemlere çözüm üretememiştir. Bu nedenlerin neler
olabileceği konusunda bazı görüşler vardır. Bu görüşlerden birine göre, bu ülkelerde parti
sistemlerinin çok partili olması istikrarsızlığın nedenlerinden birisidir. Bakıldığı zaman, Latin
Amerika’da nispeten istikrarlı Başkanlık sistemlerine sahip olan Kolombiya, Uruguay,
Venezuela, Kosta Rika ve Şili’den sadece Şili’de çok partili Başkanlık Sistemi vardır,
diğerlerinde ya iki partili ya da hâkim partili sistem vardır. Çok partili Başkanlık
sistemlerinde Başkan, partilerden oluşan bir koalisyonun desteğiyle iktidara gelmektedir ve bu
nedenle Başkan’ın kendisine destek veren partilere karşı daha duyarlı hareket etmesi
beklenmektedir. Ancak uygulamada böyle olmamaktadır çünkü Başkanlık sistemi Başkan’a
hem güçlü yetkiler vermekte hem de hükümeti partilerden bağımsız olarak özerk biçimde
oluşturmaktadır ve hükümet etme sürecinde kendisine müdahale edilememektedir.
Partilerin disiplinli olup olmamasının da etkisinin olduğu iddia edilmektedir.
Disiplinsiz parti sistemlerinde eğer sistem bir de çok partili ise (Örneğin Brezilya’da) Başkan
Kongre karşısında neredeyse tamamen özerktir çünkü koalisyonların Başkan’ı denetleme
imkânları sınırlanmaktadır. Disiplinli parti sistemlerinde ise Kongre’nin Başkan’a karşı
yetkileri daha geniştir ancak Arjantin örneğinde partiler disiplinli olmasına rağmen, parti
sayısının onlarla 30’un üstünde olması ve üstelik seçimlerin nispi temsil sistemi ile yapılması
nedeniyle Meclis çok sayıda partinin bir araya geldiği bir yapıdadır. Ve bu nedenle, Başkan’ın
veto ettiği bir yasayı bu kadar heterojen meclisin aynı yönde karar alarak geri çevirmesi
neredeyse imkânsızdır ki bu durum Başkan’ı parlamento karşısında çok güçlü kılmaktadır.
Bunun tersi durumlarda da, yani disiplinli ve iki partili bir sistemde Başkan’ın partisi
Meclis’te salt çoğunluğu oluşturacağından bu sefer de Başkan’ın yetkilerini giderek
genişletmesi ve dolayısıyla Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin zayıflaması ve eğer bir de Başkan
güçlü bir halk desteğine sahip ise bir diktatöre dönüşmesi çok kolaydır.82
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Sonuç olarak, Latin Amerika ülkelerinde demokrasi ve istikrar sorununun temelinde
sadece Başkanlık veya Parlamenter sistemle yönetiliyor olup olmama meselesi
yatmamaktadır, diğer bir ifadeyle problem sadece kurumsal değildir. Bunun yanı sıra parti
sistemi, seçim sistemi ve belki de en önemlisi yapısal bir sorun olarak siyasal kültür de önemli
belirleyici unsurlar olarak dikkate alınmalıdır. Özgürlük, eşitlik, temel haklar, insan hakları,
sivil toplum konularında olumlu gelişmeler olmadan ve bunlar kültürel olarak
işselleştirilmeden Latin Amerika ülkelerinin demokrasi probleminin kökünden çözülmesi
mümkün değildir. Nihayetinde diktatörler de halkın desteğini almadan uzun süre iktidarda
kalamazlar.

9.3. Meksika’da Başkanlık Sistemi
Latin Amerika ülkelerinde Başkanlık sistemlerine ve gerek bu yönetim sisteminden
kaynaklanan gerek Başkanlık sisteminin dışındaki başka faktörlerden kaynaklanan sorunlara
dair vermiş olduğumuz bilgilerden sonra, bölge ülkelerinden Başkanlık sistemi ile yönetilen
bir ülke olan Meksika’yı seçerek konumuza devam edeceğiz. Bu bölge ülkelerinden
Meksika’yı seçmemizin iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birisi, Başkanlık sistemi
ile yönetilen Latin Amerika ülkeleri arasında en istikrarlı olan ve halen yürürlükte olan ve
1917 Anayasası ile kurulan rejimin askeri veya sivil diktatörlükle kesintiye uğramayan ülke
olmasıdır. İkinci bir neden ise, son yıllarda Türkiye’de tartışılan Parlamenter sistemden
Başkanlık sistemine geçiş tartışmalarında Meksika’nın model ülke olarak en çok zikredilen
ülkelerden birisi olmasıdır. Elbette, Meksika’nın bu kadar uzun bir süre siyasi olarak istikrarlı
kalmasının belki de en temel nedeni, 1929’dan 2000 yılına kadar ülkenin tek parti ile
yönetiliyor olmasıdır. Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi, istikrar demokratiklik
anlamına gelmemektedir, nitekim tek partili bir rejimin demokratik sayılması da mümkün
değildir. Ancak, dikkat edilmesi gereken bir nokta, 2000 yılında ülke çok partili hayata
geçtikten sonra birçoklarının beklediği askeri darbe veya büyük siyasi krizlerin gündeme
gelmemesi demokrasi ile istikrar arasında bir tercih yapılması gerektiği konusundaki
görüşlere ihtiyatla bakılması gerektiği gerçeğini de göstermiş oldu.
1519 yılında İspanyollar tarafından işgal edilen Meksika toprakları, Aztek uygarlığının
merkezi idi ve işgal sırasında bu uygarlığa dair eserler tamamen yok edildi. Aztek halkı kısa
sürede Hıristiyanlaştırıldı ve İspanya Kralı’nın tebaaları haline getirildi. 1810 yılında başlayan
bağımsızlık savaşı 1821 yılında Cordoba Antlaşması sona verdi ve Meksika bağımsız bir ülke
oldu. Bağımsızlığın hemen ardından Agustin de Iturbide kendisini İmparator ilan etti. Ancak
iki yıl sonra bir darbe ile tahtından indirildi ve yerine Birleşik Meksika Devleti kuruldu. Bir
yıl sonra da Anayasa ilan edilerek ülkede Cumhuriyet rejimi kuruldu. Bu tarihten 1910 yılına
kadar ülkede çeşitli iç isyanlar, iktisadi krizler ve diktatörlükler yaşandı. 1910-1929 yılları
arasında Meksika köylülerinin haklarını almak için iktidara karşı başlattıkları büyük
ayaklanmalar yaşandı. Devrimin ünlü liderlerinden Emiliano Zapata ve Pancho Villa,
hepimizin filmlerden ve devrim tarihi kitaplarından tanıdığı isimlerdir. Ülkede devrim sonrası
tek-parti rejimi kuruldu. Partinin adı ilk kurulduğunda Ulusal Devrim Partisi (PNR) idi, daha
sonra Kurumsal Devrim Partisi (PRI) adını aldı. Tek parti rejimi 2000 yılına kadar varlığını
sürdürdü. Tek parti rejiminden çok partili rejime geçilmesine rağmen 1917 yılında yazılan ve
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yürürlüğe konan Anayasa hala yürürlüktedir. Aşağıda, Meksika’da Başkanlık sisteminin
temel özelliklerini, Yasam, Yürütme ve Yargı organlarının örgütlenme biçimleri, görev ve
yetkileri ve birbirleri ile ilişkileri bakımından inceleyeceğiz.83

9.3.1. Yasama Organı
Meksika’da Yasama Organı iki kamaralıdır (çift-meclisli) ve ABD’de olduğu gibi
Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşmaktadır. Temsilciler Meclisi 500 üyeden, Senato ise
128 üyeden oluşmaktadır. Federal biçimde örgütlenmiş olan ülkede Senato, federe devletleri
(eyaletleri) temsil bakımından önemlidir, Temsilciler Meclisi ise tüm halkı temsil eden bir
kurumdur.
Temsilciler Meclisi üyelerinin 300’ü Basit Çoğunluk Seçim Sistemi ile, 200’ü ise beş
bölgenin her birinde 40’ar üye olması gözetilerek Nispi Temsil Seçim Sistemi ile
seçilmektedir. Temsilciler Meclisi’ne aday olabilmek için en az 21 yaşını doldurmuş olmak,
Meksika vatandaşı olmak ve seçim bölgesinde en az altı ay ikamet etmiş olmak şartı
yeterlidir. Meclis üyelerinin görev süresi 3 yıldır ve tekrar aday olabilmek için en az bir
dönem ara vermeleri gerekmektedir. Temsilciler Meclisi’nde bir parti en fazla 300 koltuğa
sahip olabilir ve bir partinin koltuk sayısı seçimlerde kazandığı oy oranını en fazla %8
aşabilir. Ancak, bir parti oylarını nispi seçim usulüne göre elde ederse, %8 kuralı geçerli
değildir. 2013 yılında yapılan reform ile daha önce %2olan seçim barajı %3’e çıkarılmıştır.
Senato üyeleri eyaletler ile federal bölgeyi temsil etmektedir. 31 eyalet ve bir Federal
bölgeden oluşan Meksika’da, Senato’da her eyalet ve Federal Bölge için 3’er senatör
seçilmektedir. Bu senatörlerden ilk ikisi Nispi Temsil sistemi ile belirlenmekte, üçüncü
senatör ise en güçlü azınlık oyuna sahip olana verilmektedir böylece dört üyeden birinin daha
küçük bir partiden olması ve Senato’da temsili sağlanmaktadır. Bunlara ilaveten bir ulusal
listeden 32 üye daha Nispi Temsil sistemine göre seçilerek bu sayıya ilave olmakta ve Senato
toplamda 128 kişiden oluşmaktadır. Kongre’nin bu kanadında da takip eden iki dönem üst
üste seçilmek mümkün değildir. Ancak, Kongre’nin bir kanadında görevi sona eren temsilci,
bir sonraki dönemde diğer kanatta görev alabilir. Senato’ya aday olabilmek için 25 yaşını
doldurmuş olmak ve doğuştan Meksika vatandaşlığına sahip olmak gerekmektedir.
Senatörlerin görev süresi 6 yıldır.
Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan Kongre’nin görev ve yetkilerinin en
önemlileri şunlardır:
-

Federal bölgeyi ilgilendiren ve Anayasa’da belirtilen alanlarda yasa yapmak

-

Vergi koymak

Meksika’da Başkanlık Sisteminin temel özellikleri, organların görev ve yetkileri konusunda bkz. Ali Fuat
Gökçe, “Başkanlık Sistemi Uygulamaları: ABD, Venezuela, Meksika, Brezilya, Arjantin”, Akademik Bakış
Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi), Sayı 30, Mayıs-Haziran 2012, s. 9-22; Nebi Miş, Ali
Aslan, M. Erkut Ayvaz, Hazal Duran, Dünyada Başkanlık Sistemi Uygulamaları: ABD, Brezilya, Arjantin,
Meksika, Güney Kore ve Şili, Seta: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2015, s. 35-89.
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-

Yeni eyaletleri birliğe kabul etmek

-

Gerektiğinde mevcut eyaletlerin içinde yeni eyalet yönetim birimleri kurmak

-

Eyaletlerin sınırlarını belirlemek

-

Federasyonun yüksek yetkilerinin konumunu değiştirmek

-

Savaş ilan etmek

-

Ordu kurmak

-

Para basmak ve değerini belirlemek

-

Devlete karşı işlenen suçları tanımlamak ve cezaları belirlemek

-

Af ilan etmek

Meksika’da Yasama Organı’nı Yürütme karşısında güçlü kılan bazı Anayasal
düzenlemeler vardır. Örneğin, Senato dış politika ilgili meselelerde ağırlıklı olarak etkilidir.
Başkın’ın imzaladığı uluslararası antlaşmalar ve diplomatik sözleşmeler için Senato’nun
onayı gerekmektedir. Başkan’ın Silahlı kuvvetlerin yurtdışında görev almasına yönelik olarak
talimat verebilmesi için Senato’dan onay alması gerekmektedir. Hem Temsilciler Meclisi hem
de Senato’nun, Başkan’ın yetkilerini aşan faaliyetlerde bulunması ve görevini kötüye
kullanması iddiaları durumunda bazı yetkileri vardır. Örneğin, böyle bir durumda Senato
içinden bir jüri oluşturmaktadır; jürinin bu suçlamalar ile ilgili dava açılıp açılmaması
konusunda karar verme yetkisi vardır. Temsilciler Meclisi de benzer durumlarda kovuşturma
açabilmekte ve jüri gibi davranabilmektedir. Aynı zamanda, Temsilciler Meclisi boşalan
Başkanlık makamına geçici başkan atama yetkisine sahiptir. Yasama sürecine Kongre’nin
katılımı olmadan Başbakan müdahil olamaz. Başkan’ın Kongre’nin hazırladığı yasaları kısmi
ve genel veto hakkı vardır ancak iki meclisin de üçte iki çoğunluğu ile veto geçersiz hale
gelebilmektedir. Başkan’ın Kongre karşısında yetkileri sınırlı gibi görünmektedir, ancak
aşağıda Yürütme Organı’nı incelerken göreceğimiz gibi, oldukça geniş yetkilere sahiptir,
hatta bu yetkilerden bazıları diğer başka ülkelerde pek görülen türde değildir.

9.3.2. Yürütme Organı
Yürütme Organı tek başlıdır ve Başkan adını almaktadır. Bir de Başkan’ın birlikte
çalıştığı Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Başbakanlık makamı yoktur. Başkan Yardımcısı da
bulunmamaktadır. 35 yaşında olan, Meksika vatandaşlığını doğum ile kazanan, son bir yılda
kesintisiz olarak ülkede ikamet eden, din adamlığı görevi olmayan veya herhangi bir tarikatın
liderliği gibi unvana sahip olmayan, seçimlerden altı ay öncesine kadar aktif olarak ordu
mensubu olmayan herkes Başkan adayı olabilmektedir. Eğer aday Dışişleri Bakanı, Eyalet
Valisi gibi bir görevde bulunuyorsa, seçimlerden en az altı ay önce bu görevinden istifa
etmesi gerekmektedir. Seçimler, doğrudan halk tarafından basit çoğunluk ile ve tek turlu
olarak seçilir, ABD’de olduğu gibi dolaylı bir seçim süreci yoktur. Adaylardan kim en çok
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oyu alırsa Başkan seçilmiş olur. Bu oran %50’den az bile olsa Başkanı belirleyeceğinden
ikinci tura gerek kalmamaktadır. Başkan 6 yıllığına ve tek sefer için seçilir, ikinci kez seçilme
şansı imkânı yoktur. Başkan Yardımcılığı makamı bulunmamaktadır.
Bakanlar Kurulu 18 kişiden oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu’nun yanı sıra bir federal
hükümet hukuk ofisi başkanı ve başyargıç bulunmaktadır. Tüm Kabine üyeleri Başkan
tarafından atanmakta ve görevden alınmaktadır. Kabine üyeleri sadece Başkan’a karşı
sorumludur, Yasama’ya karşı herhangi bir sorumlulukları yoktur. Başkan Yürütme’nin tüm
icraatlarından sorumludur. Dolayısıyla “Kabinenin kolektif sorumluluğu” yoktur. Kabine’de
yer alan kişilerden sadece Başyargıç’ın atanması Senato’nun onayına tabidir; bunun nedeni
ülkede genellikle bu görevi yapan kişinin bir sonraki dönemde Başkan seçilmesidir. Bu bir
zorunluluk değildir ancak uygulamada genellikle böyle olmuştur.
Başkan’ın yetkilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
-

Yasaları uygulamak

-

Bütçe ile sınırlı olmak üzere yasa teklifinde bulunmak

-

Kabine ve federal memurları atamak ve görevden almak

- Senato’nun onayıyla Cumhuriyet Başsavcısını, valileri, yüksek maliye
memurlarını, Yüksek Mahkeme üyelerini, İçişleri Bakanını, üst düzey diplomatları ve
ordunun üst düzey komutanlarını atamak
-

Diğer ordu komutanlarını Senato’nun onayı olmadan atamak

-

Orduya başkumandanlık etmek

-

Kongre’nin onayıyla savaş ilan etmek

-

Dış politikaya yön vermek

-

Senato’nun onayıyla uluslararası antlaşmaları onaylamak

Bunların dışında, bazı konularda örneğin Yüksek Mahkeme üyeleri, bölge yargıçları
ve benzeri makamlarda görevli olanların görevlerinden alınması için Temsilciler Meclisi’ne
başvuru talebinde bulunabilir. Yine, ülkenin işgale uğraması halinde veya yaygın şiddet ve
halkı tehdit eden olağanüstü olayların ortaya çıkması halinde kabinesi ile görüşerek ve
Kongre’nin onayını alarak bazı anayasal hak ve özgürlükleri askıya alabilmektedir. Başka
demokratik ülkelerde görülmeyen bir başka yetki, süresinin dolmasına yakın kendisinden
sonra gelecek Başkan konusunda tercihini belirlime yetkisine sahip olmasıdır.
Diğer Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda Başkan’a Kanun Hükmünde Kararname
yapma yetkisi verilmişken, Meksika Başkanı böyle bir yetkiye sahip değildir.
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Meksika’da Bütçe Yürütme tarafından yapılmakta, Temsilciler Meclisi’nde
tartışılmakta ve kabul edilmektedir. Kongre’de de bütçede dengelerin nasıl tutturulacağı,
vergilerin nasıl toplanacağı ve harcamalar konusu karara bağlanmaktadır. Kongre’de kabul
edilen bütçe Başkan tarafından onaylanır veya reddedilir.
Görüldüğü gibi, saf Başkanlık Sisteminden farklı olarak, oldukça geniştir. Bütçe ile
sınırlı da olsa Başkan’ın yasa teklifinde bulunması sık görülen bir durum değildir. Başkan’ın
mensup olduğu partinin Kongre’de çoğunluğu elinde bulundurması halinde Başkan’ın yasa
teklifinin Kongre’de kabul edilmesi neredeyse kaçınılmazdır. Bu durumda Yasama ile
Yürütme’nin birbirinden ayrı kuvvetler olarak değerlendirilmesi zordur. Oysa bildiğimiz gibi,
Başkanlık Sistemi’nin en belirgin özelliği, Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin katı biçimde
uygulanıyor olmasıdır. Benzer bir durum Kongre’nin hazırladığı yasa tasarılarının Başkan
tarafından veto edilmesi halinde, bunun Kongre’nin iki kanadının da üçte iki çoğunluk ile
aşılması da Başkan’ın parlamentoda çoğunluğa sahip olan partiden olması durumunda zordur.
Meksika sistemi bu bakımlardan parlamenter sisteme yaklaşmaktadır. Ayrıca, kendisinden
sonra Başkan olacak kişiye ilişkin kişisel görüşünü ilan etme yetkisine sahip olması da
demokratik kurallar gereği oldukça sakıncalıdır ve Başkan’a çok özel güçler vermektedir.
Bunun yanı sıra diğer Latin Amerika başkanlık sistemlerine kıyasla Meksika’da başkana KHK
çıkartacak yetkiler tanınmamıştır. Buradaki tek istisna Anayasa’nın 29. maddesi gereğince olağanüstü
hallerde –kabinenin ve Kongrenin de onayını alarak olağanüstü hal ilan edilebilmektedir 96– böyle bir
yetkinin başkana tanınmış olmasıdır.

Meksika Anayasası’na göre Başkan, sadece vatana ihanet ve genel suçlardan dolayı
yargılanabilir. Suç resmi görevi ile ilgili ise, ancak Senato’da yargılanıp yargılanmayacağına
dair oylama yapılıp üçte iki çoğunlukla karar verilir. Suç genel bir hükümle ilgili ise,
Temsilciler Meclisi büyük jüri görevi görerek böyle bir suçlamaya yer olup olmadığını tartışır
ve toplam üyesinin nitelikli çoğunluğu84 ile karar verir. Eğer oylama sonucu suçlu olduğu
yönünde çıkarsa, geçici olarak görevden alınır ve mahkemeye bildirilir.

9.3.3. Anayasa Mahkemesi
Meksika’da yargı kurumu, 1994 yılında çıkan Yargı Yasası’na kadar yürütmeye tabi
şekilde işlemiştir. Örneğin, Yüksek Mahkeme’nin 25 üyesinin tamamı Başkan tarafından
atanmakta ve görevden alınmaktaydı. 1994 yılında yapılan yargı reformu ile Yüksek
Bu sistemler siyasi seçimlerde veya bir organın karar verme sürecinde kullanılan sistemlerdir. Basit
Çoğunluk: Nispi Çoğunluk olarak da adlandırılan bu sistemde, örneğin seçimlerde, adayların içinden en çok oyu
almış olan seçilir. Böylece ikinci oylamaya gerek kalmadan adaylardan seçimi kazanan belli olur. Örneğin, dört
adayın katıldığı seçimlerde adaylardan A %12, B % 42, C %24, D ise %20 aldıysa, aday B %50’den fazla
almamış olmasına rağmen kazanmış olur. Salt çoğunluk: Mutlak Çoğunluk da denen bu sistemde, adayın
seçilebilmesi için kullanılan oyların yarısından çoğunu alması gerekir. Yukarıda verilen örneğin aynısını
verirsek, burada hiçbir aday %50’den fazla alamadığı için kimse kazanamaz. Nitelikli Çoğunluk: Vasıflı
Çoğunluk da denir. Buna göre oyların belli bir oranını almak gerekir. Bu oran yasalarda belirtilmiştir. Bu oran
oyların üçte ikisi, beşte üçü olabilir. Bir seçimde, adaylardan birinin seçilebilmesi için kullanılan oyların üçte
ikisini alması zorunluluğu veya bir organın bir konuda belirli bir yönde karar alabilmek için üye tam sayısının
veya üye çoğunluğunun üçte ikisinin o yönde oy kullanması zorunluluğu gibi. Örneğin, TC Anayasası’nın 87.
Maddesine göre, TMMM, genel veya özel af ilanına üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile karar verebilir.
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Mahkeme üyesi sayısı 11’e düşürüldü ve Başkan tarafından atanan bu adayların Senato’nun
üçte iki oyuyla onaylanması şartı getirildi. Mahkeme üyeleri ömür boyu atanmakla birlikte,
Başkan gerekli gördüğünde Kongre’nin onayıyla üyeleri görevden alabilmektedir. Pratikte ise,
bir Başkan’ın görevi bitip diğerininki başlamadan önce hâkimler kendiliklerinden istifa
etmektedirler. Yüksek Mahkeme’nin görev ve yetkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Federal yasaların ve uluslar arası antlaşmaların Anayasa’ya uygun olup
olmadığına karar verme
-

Anayasal uyuşmazlıkları çözme

-

Siyasal organlar ve devletin çeşitli kademeleri arasındaki anlaşmazlıkları çözme

- Eyaletler arasında eyaletlerin erkleri konusunda ve federal yönetim ile eyaletler
arasındaki anlaşmazlıkları Anayasa’ya uygunluk bakımından denetleme
Yüksek Mahkeme’nin görevleri incelendiğinde, Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin zayıf
biçimde çalıştığı görülmektedir. Her ne kadar 1994 yılında yapılan reformlar Başkan’ın yargı
üzerindeki denetimini azaltmışsa tamamen ortadan kaldırmamıştır. Başkan’ın Yüksek
Mahkeme Üyelerini Kongre’nin onayına bağlı da olsa belirleyip ataması kuvvetler arasındaki
dengeyi Yürütme lehine ciddi biçimde bozmaktadır.

9.4. Değerlendirme
Ülkede 1997 yılında başlatılan demokratikleşme yolunda reform hareketi ile önemli
adımlar atılmıştır. Örneğin, ülkede bu tarihe kadar tek-parti hâkimiyeti varken (PRI-Kurumsal
Devrim partisi), ılımlı-çoğulcu parti sistemi diyebileceğimiz bir sisteme geçilmiştir. Bunun
sonucunda 1929-2000 yılları arasında ülkeyi yöneten PRI, 2000 yılında yapılan Başkanlık
seçimlerinde ilk defa iktidarı alamamış, bir başka siyasi parti (Ulusal Hareket Partisi - PAN)
Başkanlığı kazanmıştır. Ancak çok partili hayata geçmek, tüm sorunları çözememiş
görünmektedir. Yürütme’nin başı olarak Başkan, Yasama ve Yargı karşısında hala çok
güçlüdür ve Başkanlık Sistemi’nin en temel özelliklerinden olan Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin
katı biçimde uygulanması bu ülkede geçerli değildir. Sistemin bazı özellikleri parlamenter
sisteme yaklaşmaktadır, ancak bu benzerlik çoğulculuk ve azınlıkların parlamentoda temsili
bakımından değil, Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin zayıf olması ve Yasama ile Yürütme’nin iç içe
geçmesi bakımından bir benzerlik olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Uygulamalar
1. Başkanlık Sisteminin uygulandığı diğer Latin Amerika ülkelerinden birini seçerek
sistemin işleyişi hakkında bilgi edininiz ve saf Başkanlık Sistemi ile karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, saf Başkanlık Sistemi olarak kabul edilen ABD’nin dışında başka
ülkelerdeki örneklere yer verdik. Bölge olarak Latin Amerika’yı, ülke olarak da Meksika’yı
seçtik. Önce, Latin Amerika’nın siyasi tarihini kısaca ele aldık, arkasından genel olarak Latin
Amerika ülkelerinde uygulanan Başkanlık Sistemi’nin sorunlarını irdeledik ve nihayet bu
ülkelerden sistemin nispeten istikrarlı işlediği ancak demokrasi konusunda ciddi sorunların
olduğu Meksika’yı ele aldık. Meksika, saf Başkanlık Sistemi’nin temel özelliklerinden epeyce
sapan bir örnek olması bakımından ilginçtir. Bunun tarihsel ve kültürel nedenlerine de dikkat
çekerek farklılıkları tespit ettik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Meksika’da Başkan’ın görev ve yetkilerinden değildir?
a) Kongre’nin onayıyla savaş ilan etmek
b) Senato’nun onayıyla uluslararası antlaşmaları onaylamak
c) Orduya başkumandanlık etmek
d) Senato üyelerini görevden almak
e) Yasaları uygulamak
2) Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyıl başında Latin Amerika topraklarında
İspanya’ya karşı bağımsızlık hareketini etkileyen gelişmelerden değildir?
a) Yerlilerin yeni topraklar keşfetmesi
b) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
c) İngiltere’nin yerlileri kışkırtması
d) Fransız İhtilali
e) Napolyon’un İspanya’yı işgali
3) Meksika’da çok-partili hayata … yılında geçilmiştir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 1997
b) 2000
c) 1994
d) 2011
e) 1927
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4) Latin Amerika Bölgesi’ni işgal eden İspanyolların 16. Yüzyılda kurmuş oldukları
idari birimlere ne ad verilmekteydi?
a) Granada
b) Yerliler Konsili
c) Zapata
d) Visualık
e) Valilik
5) Latin Amerika ülkelerinde Başkan’ın yetkilerini sınırlandırmak için yapılan
değişikliklerden hangisi Başkanlık sistemini parlamenter sisteme yaklaştıran bir unsur
değildir?
a)

Bakanlara siyasi sorumluluklar vermek

b) Parlamentonun Başkan’a gensoru verme imkânını getirmek
c) Yargı’yı bağımsızlaştırmak
d) Yürütme’yi iki başlı hale getirmek
e) Yürütme üyelerinin Parlamento’dan gelmesine imkân vermek
6) 1821 yılında Meksika’nın İspanya’ya karşı yürüttüğü bağımsızlık savaşını
neticelendiren antlaşma hangisidir?
a) Zapata Antlaşması
b) Aztek Antlaşması
c) Kraliyet Antlaşması
d) Cordoba Antlaşması
e) Visuarlık Antlaşması
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7) Aşağıdakilerden hangisi Meksika’nın siyasi sisteminin özellikleridir?
a) Başkanlık sistemi- federal – iki kamaralı meclis
b) Başkanlık sistemi – üniter – iki kamaralı meclis
c) Parlamenter sistem – üniter – tek kamaralı meclis
d) Parlamenter sistem – federal – tek kamaralı meclis
e) Yarı-Başkanlık sistemi – federal – iki kamaralı meclis
8) Aşağıdakilerden hangisi, Meksika’da Kongre’yi Yürütme’ye karşı güçlü kılan
düzenlemeler arasında yer almaktadır?
a) Başkan’ın bütçe ile ilgili konularda yasa teklifi verme yetkisi
b) Başkan’ın mensubu olduğu partinin Parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurması
c) Başkan’ın doğrudan halk tarafından seçilmesi
d) Başkan’ın federal memurları atama ve görevden alma yetkisi
e) Başkan’ın imzaladığı uluslararası antlaşmalar ve diplomatik sözleşmeler için
Senato’nun onayının gerekmesi
9) Meksika’da Başkan’ın veto ettiği yasa tasarılarının Kongre’den üçte iki
çoğunlukla tekrar geçmesi hangi durumda zorlaşmaktadır?
a) Başkan’ın kendisinden sonra gelecek Başkan konusunda fikrini beyan etmesi
b) Kongre’nin iki kanadının aynı anda toplanamaması
c) Yüksek Mahkeme üyelerinin Başkan tarafından atanıyor olması
d) Başkan’ın Parlamento’da çoğunluğa sahip olan partiden olması
e) Olağanüstü hal ilan edilmiş olması
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10) Meksika’da Başkanlık seçimleri ….. ve ….. yapılmaktadır.
a) Nitelikli çoğunluk – tek turlu
b) Basit çoğunluk – iki turlu
c) Salt çoğunluk – tek turlu
d) Salt çoğunluk – iki turlu
e) Basit çoğunluk – tek turlu

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)b, 4)d, 5)c, 6)d, 7)a, 8)e, 9)d, 10)e

198

10. YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ: FRANSA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Demokratik rejimlerde Yasama, Yürütme ve Yargı organlarının kuvvetler ayrılığı ilkesine göre bir başka
düzenlenme biçimi Yarı-Başkanlık Sistemidir. Dünyada Yarı-Başkanlık sisteminin en tipik örneği olarak
Fransa kabul edildiğinden, ilk olarak bu ülkeyi ele alacağız ve sistemin işleyiş biçimini önceleyeceğiz.
Ancak, önce bu ülkede Yarı-Başkanlık Sistemine geçilen 1958 yılına kadar demokrasinin ve Kuvvetler
Ayrılığı İlkesinin tarihsel olarak gelişimini ele alacağız. Bunu yaparken, diğer sistemlerle de
karşılaştıracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

1789 Fransız İhtilali neden çıkmıştır?

2.

Fransız İhtilali’nin Fransa’da demokratikleşme sürecine nasıl katkısı olmuştur?

3. Fransız İhtilali’nden 5. Cumhuriyet’e kadar neden çok sık rejim değişikliği
yaşanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fransa’nın demokrasi
tarihi

Fransız ihtilali

Fransız tipi YarıBaşkanlık Sistemi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Fransa’nın demokrasi tarihini
genel hatları ile öğrenmek

İlgili konuda akademik ve
edebi eserler okuyarak, film,
belgesel gibi görsel
malzemeleri izleyerek.

Fransız İhtilali’nin nedenini,
aşamalarını genel hatları ile
öğrenmek

İlgili konuda akademik ve
edebi eserler okuyarak, film,
belgesel gibi görsel
malzemeleri izleyerek.

Bu sistemlerin temel
özelliklerini kavramak ve diğer
sistemler ile karşılaştırma
yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve
karşılaştırılarak.
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Anahtar Kavramlar


Fransız Devrimi



Konvansiyon Hükümeti



Yarı-Başkanlık Sistemi



5. Cumhuriyet
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Giriş
Günümüzde Avrupa’nın güçlü ülkelerinden olan Fransa’nın tarihine büyük toplumsal
ve siyasi çalkantılar damgasını vurmuştur. 17. Yüzyıl aydınlanma döneminin en ünlü
filozoflarından bir kısmı da bu ülkeden çıkmıştır. Yine, milliyetçilik akımı önce Avrupa’ya
daha sonra da dünyanın diğer bölgelerine bu ülkeden yayılmıştır. Bir başka özelliği de, 18.
Yüzyıldan günümüze bu ülkenin Mutlak Monarşiden Anayasal Monarşiye, İmparatorluktan
Cumhuriyete, kısa da olsa Komünist rejime kadar çok sayıda rejim denemesi, demokrasiye
geçtikten sonra da hem Parlamenter Sistem hem de Yarı-Başkanlık Sistemi olmak üzere
10’dan fazla siyasi yönetim değişikliği yaşamış olmasıdır. Demokratik bir rejim kurması
oldukça acılı ve kanlı olmuştur. Fransız İhtilali bunlardan en bilineni ve en radikal
değişimlere neden olanıdır.
İngiltere’ye göre daha geç ticarileşmiş ve sanayileşmiştir ancak açığı hızla kapatmıştır.
Yine İngiltere’den farklı olarak siyaset “toplumsal uzlaşma”dan çok “çatışma”ya ve
“çoğulculuk”a dayalı olarak gelişmiştir ve hala da bu özelliğini korumaktadır. Siyasi bir birlik
olma konusunda diğer Avrupa ülkelerinin çoğundan daha erken davranmış, daha 15. Yüzyılda
parçalı olan Fransız topraklarını birleştirmiş ve feodal beyleri Saray’a bağlamıştır. Bu,
tarımda kapitalistleşmeyi geciktirmiş ancak merkezi bir devlet kurmasını da kolaylaştırmıştır.
Bu kadar çalkantılı ve çatışmacı bir toplumun, pazarlığı ve nihai olarak uzlaşmaya
varmayı gerektiren demokratik bir rejimi istikrarlı bir biçimde ayakta tutması biraz karmaşık
bir siyasi örgütlenmeyi de beraberinde getirmiştir. Parlamenter Sistem ile Başkanlık
Sisteminin avantajlarını birleştirmek buna karşın dezavantajlarından uzak durmak için karma
bir sistem benimsemiştir. İlk dört Cumhuriyet döneminde yaşanan deneyimler, 5.
Cumuriyet’in böyle bir karma sistem olarak ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Yarı-Başkanlık
Sistemi olarak adlandırılan bu sistem, Fransa’da doğmuş ve dünyanın diğer yerlerine buradan
yayılmıştır.

204

10.1. Fransa’da Demokrasinin Tarihsel Kökenleri: Fransız Devrimi
Fransa denildiği zaman ilk akla gelen genellikle 1789 Fransız İhtilali’dir, çünkü bu
İhtilal sadece Fransa’yı değil, kısa vadede hem diğer Avrupa ülkelerini hem de uzun vadede
tüm Dünyayı etkilemiştir. Fransa’da Krallığın devrilmesine, sınıfsal değişimlere, rejim
değişikliklerine, ulus-devletin kurulmasına yol açarken, devrim sonrası Napoleon ordularının
Fransız milliyetçiliğini neredeyse tüm Avrupa ülkelerine yayması Osmanlı İmparatorluğu da
dahil bir çok ülkede mevcut rejimlerin yıkılarak ulus-devletlere dönüşmelerine yol açmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda mutlakiyetçi yapının meşruti bir yapıya dönüşmesinde o dönemde
Fransa’da eğitim gören ve Fransız düşünürlerinin özgürlük, eşitlik, ulus, iktidarın
sınırlandırılması gibi düşüncelerinden etkilenen Osmanlı aydınları etkili rol oynamışlardır.
Fransa’da günümüz rejiminin bir anlamda başlangıç noktası olan Fransız Devrimi’nin
nedenlerini ve bugünün Fransa’sının siyasi yapısını anlayabilmek için biraz geriye gitmek,
monarşik bir yapıya evrimle sürecine bakmak gerekmekte. 15. Yüzyıla kadar bugün Fransa
olara adlandırılan topraklar, tüm Avrupa’da olduğu gibi “geleneksel toplum” dediğimiz bir
yapıya sahipti. İktisadi hayat büyük ölçüde toprağa dayanmaktaydı; ticaret günümüzle
mukayese edildiğinde çok zayıftı. Tarım teknikleri zayıf olduğundan nüfusun yüzde yüzünün
karnının doyabilmesi için nüfusun yüzde seksenlerden fazlasının toprakta üretim yapması
gerekmekteydi. Dolayısıyla, toprak en değerli iktisadi değerdi. Nüfusun çok küçük bir kısmı
ise zanaatkâr, tüccar, din adamları ve yöneticilerden oluşmaktaydı. Fransa’da “Tiers Etats”
yani “Üçlü Toplumsal Tabaka” olarak adlandırılan bu sınıfsal bölünmenin en altında köylüler,
tüccarlar ve zanaatkârlar yer almaktaydı. İkinci tabaka din adamlarını, üçüncü tabaka ise
soyluları (kılıç kullananlar) ve Kraliyet ailesini temsil etmekteydi. Kentlerde yaşayan nüfus
azdı, iletişim ve ulaşım zayıf bu nedenle de Kral’ın tebaalarına hâkimiyeti zayıftı. Tüm
Avrupa gibi Fransa da parçalı bir yapıya sahipti. Bu parçalılık hukuki, ticari, dil, para, kültür
ve benzeri birçok alanda söz konusuydu. Bir bölgeden bir bölgeye konuşulan dil, kullanılan
para birimi, uygulanan hukuk kuralları değişmekteydi. Aynı parçalılık siyasi bakımdan da
geçerliydi. Çok sayıda soylu kendi toprakları üzerinde belirli siyasi hükümranlık haklarına
sahipti ama neticede hepsi Kral’a bağlıydı. Kiliselerin de kendi cemaatleri üzerinde sadece
dini değil aynı zamanda toplumsal ve siyasi iktidarları vardı; üstelik kiliseler kendilerine ait
toprakları üzerinde üretim yapıyor, bunların bir kısmını tüketirken bir kısmını da satarak gelir
elde ediyordu. Fransa’da soylulara ait topraklarda küçük mülkiyet hâkim olduğundan, tarım
tekniklerinde gelişmelere rağmen pazar için büyük miktarlarda üretim yapılamamış, bu
nedenle de tarımsal kapitalistleşme çok geç başlamıştır. Tarımsal kapitalistleşmenin geç
başlamasının bir diğer nedeni, Kral’ın toprak soyluları dağıttığı soyluluk ünvanları ile Saray’a
bağımlı hale getirmesiydi. Bu nedenle, İngiltere’de daha 13. Yüzyılda rastladığımız türden
toprak soylular ile Kral arasında ciddi çatışmalara Fransa’da rastlamıyoruz. Sadece toprak
soylular değil diğer sınıflarda da böyle bir motivasyon görülmemekteydi. Oysa köylüler bir
yandan kendi beylerine bağlı olarak üretim yapmakta ve ürünlerinin bir kısmını beylere
vermekte, diğer yandan da devlete vergi ödemekteydi. Elbette çok sayıda köylü ayaklanması
olmuştur ancak bu ayaklanmalar çok kanlı şekilde bastırılmış, siyasi iktidarın sınırlandırılması

205

gibi bir sonuç doğurmamıştır. Bu durum, İngiltere’deki Magna Carta gibi bir anlaşmanın
Fransa’da neden yapılmadığını bir yönüyle açıklamaktadır.
Siyasi yapıya baktığımız zaman, soyluların da aralarında olduğu ancak en üstte Kral’ın
bulunduğu, parçalı da olsa bir monarşiden söz etmenin mümkün olduğunu görüyoruz.
Fransa’da merkezileşme ve mutlak bir monarşik devlet kurma çabası, diğer birçok Avrupa
ülkesine göre oldukça erken başlamıştır. Daha 11. Louis döneminde (1461-1483), Kral
feodaliteyi zayıflatarak kendisine bağlamış, parçalı Fransız topraklarını birbirine bağlamış ve
toplumu daha iyi kontrol edebilmek için Saray’a bağlı bir bürokrasi kurmuştu. Bugün hala
Avrupa’nın bürokrasisi en gelişmiş ülkelerinden olan Fransa’da o dönemde bürokrasinin bu
kadar gelişmesi feodaliteyi Kral karşısında zayıf düşürmekteydi. Ancak, asıl merkezileşme ve
mutlakiyetçi bir monarşinin kuruluşu 14. Louis (1643-1715) döneminde olmuştur. “Devlet, o
benim” sözü ile meşhur 14. Louis, ülkeyi sadece merkezileştirmekle kalmamış Fransa’da
merkantilist dönemi de başlatmıştır; Kanada, Antil Adaları’nın bir kısmı ve Madagaskar’ı
Fransız kolonisi yapmıştı. Merkantilizm, 16. Yüzyıl ile 18. Yüzyıl arasında Avrupa ülkeleri
arasında yaygın olan bir iktisat anlayışı ve politikasıydı. Bu politikaya göre, bir devletin
gücünü belirleyen temel unsur sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenlerdi.
Merkantilizm, mutlakiyetçi monarşilerin ve sömürgeciliğin önemli bir parçası olmuştur.
Monarşiler daha da merkezi ve güçlü olabilmek için çok sayıda denizaşırı sömürge edinip
oralardan bedava veya ucuz hammadde ve insan getirtmiş, ayrıca bu sömürgeleri ürettiği
malları satacağı birer pazara dönüştürmüş, böylece iki kat daha fazla kazanmıştır. 14. Louis
böylece bir yandan ticaret burjuvazisinin hem içeride hem de bu sömürgelerde ticaretini
kolaylaştırarak gelişmesini desteklemiş diğer yandan da soyluların ayrıcalıklarını korumuştu.
Bu yöntemle hiçbir sınıfın kendisine muhalif olmasına fırsat vermemişti.
18. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Fransız burjuvazisinin güçlendiğini ancak
toplumdaki katı sınıfsal ayrımlar, soylulara tanınan ayrıcalıklar ve bürokrasi nedeniyle
kapitalistleşme sürecine girememekteydi. Ticaret nedeniyle zengin tüccarlar, soyluların sahip
olduğu hiçbir imkândan yararlanamamaktaydı. Toplumun %2’sini oluşturan soylular,
toprakların %30’unun sahibiydi. Aynı şekilde ruhban sınıfı da toprakların %25 civarını
ellerinde tutmaktaydılar. Üçüncü tabakayı oluşturan halk homojen değildi; içinde çok zengin
tüccarlar, bankerler de vardı, avukat, doktor, zanaatkâr gibi orta gelir grubu da vardı, çok
çalışmasına rağmen ağır vergiler yüzünden karnını dahi doyuramayan yoksul halk da. Üçüncü
tabakanın bu kadar farklı toplumsal grupları içinde barındırıyor olması, birleşerek iktidara
muhalefet etmelerini zorlaştırmaktaydı. Sınıflar arasındaki bu dengesizlikler, 18. Yüzyılın
ikinci yarısında toplumda hoşnutsuzlara ve ciddi gerilimlere neden olmaya başlamıştı. Diğer
yandan Kraliyet ailesinin lüks harcamaları, ordu ve bürokrasinin giderleri nedeniyle devlet
mali olarak sıkıntıya düşmeye başlamıştı. Nitekim 1788 yılında Maliye Bakanı hazinenin iflas
ettiğini ilan etti. Bu, yeni vergiler demekti. İktidarda olan 16. Louis, bu vergileri soylular ve
ruhban sınıfından almak istemiyordu, bu nedenle üçüncü kesimden vergi toplayabilmek için
Ėtats Généraux (Genel Meclis) adı verilen Meclis’i toplantıya çağırdı. Fransa’da geçmişi çok
eskiye dayanan Ėtats Généraux Kral’a danışmanlık hizmeti veren; karar alma yetkisi olmayan
istişari nitelikte bir kurumdu. Bu kurum 1302 yılından itibaren soyluların, din adamlarının ve
halkın ayrı ayrı temsil edildiği bir meclise dönüşmüştü ancak Kralların çok nadiren toplantıya
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çağırdığı bir kurumdu. Nitekim 1614 ile 1788 yılları arasında hiç toplanmamıştır. Bu nedenle,
İngiltere’deki gelişmelerden farklı olarak, Ėtats Généraux bir parlamento haline
dönüşememişti.
Meclis’in Kral tarafından toplantıya çağrılması, bir bakıma devrimi başlatan ilk
kıvılcım oldu. 1789 yılının Mayıs ayında toplanan Mecliste soylular kesimi 285, ruhban sınıfı
308, halk ise 621 üye ile temsil edilmekteydi. Ancak, toplantının daha başında büyük
tartışmalar çıktı. Soylular ve ruhban sınıfı oylamanın üç kesimde ayrı ayrı yapılması
gerektiğini söylerken, halkı temsil eden üyeler üç kesimin temsilcilerinin hepsinin beraber
oylamaya katılmasını savunuyorlardı. Bir uzlaşmaya varılamayınca Kral Meclis’i dağıttı,
fakat halk temsilcileri bu karara karşı çıktılar ve kendilerinin ulusun iradesini temsil
ettiklerini, bir anayasa yapılmadan dağılmayacaklarını söylediler. Kral Meclis’i zorla
dağıtmaya kalkınca 14 Temmuz 1789 günü Paris halkı ayaklandı. İlk önemli eylem, Bastille
hapishanesi işgal edilmesi oldu. Arkasından halk belediye yönetimini ele geçirdi, ordunun
silah depolarına el kondu ve halk silahlandırıldı. Hemen arkasından “Ulusal Muhafız Ordusu”
adı verilen bir ordu oluşturuldu. Devrim yasaları çıkarıldı, bir yandan da anayasa hazırlıkları
başladı. Bu yasalardan en önemlisi soylu sınıfların ayrıcalıklarını ortadan kaldıran yasadır.
İkinci önemli metin, aynı yıl ünlü “İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi” kabul edildi. Bu
bildiriye göre, her insan doğuştan bir takım vazgeçilmez ve devredilemez haklara sahiptir. Bu
hakların en başında özgürlük, mülkiyet, güvenlik, zulme karşı direnme haklarının yer
almaktadır. Bu bildiriye göre, egemenlik halka aittir, mutlak egemenlik bir kişi veya grubun
elinde bulunamaz, devleti yönetenle millete karşı sorumludur, hiçbir insan dini veya diğer
sosyal inançları nedeniyle kınanamaz. Bu bildiri, daha sonra 1791 yılında kabul edilen Fransız
Anayasası’nın başına eklenmiştir. Fransız İhtilali’nin temel haklar konusundaki bu bildirisi,
daha sonra Fransa’da demokrasinin gelişiminin temelini oluşturması açısından çok önemlidir.

10.2. Fransız İhtilali’nden 5. Cumhuriyet’e
Anayasa’yı tamamlayan Kurucu Meclis 1791 yılında ilan etti ve böylece Mutlakiyetçi
Monarşi’nin yerini Meşruti Monarşi almış oldu. İlan edilen Anayasa, Montesquieu’nun
“Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”ni benimsemişti. Buna göre, Yasama organı halk tarafından iki
dereceli bir seçimle oluşturulmaktaydı. Yürütmenin başı ise Kral olarak tespit edildi. Burada
önemli olan, Kral’ın iktidarı eskiden sadece Tanrı’ya bağlanırken, “Tanrının arzusu ve
milletin isteği”ne bağlanmasıydı; bu, egemenliğin ulusa ait olduğunun altının çizilmesi
anlamına geliyordu. Fakat ulusun “kim” olduğu konusunda Kurucu Meclis’in kafası biraz
karışıktı. Meclis’te bir kesim ulus’un herkesi içeren halk olduğunu, bir kesim ise bu
egemenliğin sıradan insanlara ait olamayacağını, malları mülkleri olan, vergi veren kişilere ait
olabileceğini savunmuşlardır. Tartışmalar sonunda ikinci görüş kazanmış ve sadece belirli
niteliklere sahip kişilerin ulus olabileceği dolayısıyla egemenliğin onlara ait olduğu kabul
edildi. Bu, herkesin oy kullanamayacağı anlamına gelmekteydi.
Fransız İhtilali, sadece Fransa’yı değil bütün Avrupa’yı etkilemeye başladı. Avusturya,
Prusya, Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok mutlakiyetçi rejimde iktidarın sınırlandırılması
isteği giderek yaygınlaşmaya, meşrutiyet, özgürlük, eşitlik, milliyetçilik gibi görüşler aydınlar
arasında savunulmaya başladı. Bu durum Avrupa monarşilerini çok rahatsız ediyordu, bu
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nedenle Fransa’daki devrimi sona erdirmek için 1792 yılında Fransa’ya savaş açtılar. 1815
yılına kadar savaşlar devam etti. Savaşla beraber Meşruti Monarşi dönemi son buldu ve I.
Cumhuriyet kuruldu. Bu döneme “Konvansiyon” dönemi de denmektedir. 1792-1795 yılları
arasında uygulanan Konvansiyon sistemi kuvvetler ayrılığı değil “kuvvetler birliği”ne
dayanmaktaydı. Tüm iktidar “La Convention” adı verilen Meclis tarafından kullanılmaktaydı.
Yani Konvansiyon Meclisi hem yasama hem de yürütme işlevlerini birlikte yürütmekteydi.
Bu örnek daha sonra siyaset bilimi yazınına “konvansiyon sistemi” veya “meclis hükümeti
sistemi” olarak geçmiştir. Günümüzde İsviçre’de uygulanan sistem buna benzemektedir.
Türkiye’de de Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’da kurulan I. TBMM de bir konvansiyonel
meclisti. Daha sonra İsviçre incelenirken bu konuya tekrar değineceğiz. Fransa’da monarşiy
karşı bu eylemi yürütülenlere “Jakobenler” denmekteydi ve hareketin başında da Maximilien
Robespierre vardı. Jakobenler özgürlük ve eşitlik talebi ile yola çıkmışlardı ancak kendileri
“terör dönemi” olarak adlandırılan sürecin baş mimarı oldular; müthiş baskıcı bir rejim
kurdular ve binlerce kişiyi giyotine gönderdiler. Ancak bu dönem uzun sürmedi, yapılan bir
darbe ile Jakobenler iktidardan indirildi, böylece I. Cumhuriyet sona ermiş, “Direktuvar
Dönemi” olarak adlandırılan ve 4 yıl süren (1795-1799) yeni bir rejim kurulmuştu. Bu yeni
sistemde iki-meclisli (iki-kamaralı) bir Yasama ile meclislerin seçtiği 5 kişiden oluşan bir
Yürütme Organı bulunmaktadır. Böylece, Fransa’da tekrar güçler ayrılığı ilkesine dayanan bir
sisteme geçilmiş oldu. Ancak bu rejim de 1799 yılında Napolyon Bonapart (Napolean
Bonaparte) adlı bir general tarafından bir darbe ile yıkıldı, daha sonra bu general kendisini
1802 yılında İmparator ilan etti. Böylece, ülkede I. İmparatorluk dönemi başlamış oldu. Bu
dönem, Napolyon’un orduları ile tüm Avrupa’yı kontrolü altına aldığı ve gittiği her yere
milliyetçilik akımını da götürdüğü bir dönemdi. Napolyon’a kadar birleşen Avrupa devletleri
1815 yılında Napolyon’u yenmiştir. Galip ülkeler (İngiltere, Prusya, Avusturya, Rusya, İsveç
gibi) hemen Fransa’da mutlakiyetçi monarşiyi tekrar kurmuşlar ve Bourbon hanedanından
birini 18. Louis ünvanı ile tahta oturtmuşlardı.
18. Louis Fransa’da soylulara eski ayrıcalıklarını tekrar vermeye çalışmış ancak halkın
özgürlük ve eşitlik fikri ile tanıştığı, kapitalizmin iyice güçlendiği ülkede bu mümkün
olmamıştır. 18. Louis’den sonra tahta oturan 10. Charles da bu konuda başarılı olamamış,
üstelik halk ayaklanması sonunda ülkeden kaçmak zorunda kalmıştır. Böylece mutlak monarşi
1830 yılında son bulmuş, devrimciler kuvvetler ayrılığına dayalı yeni bir Anayasa yaparak
liberal fikirleri sahip bir soylu olan Louis-Philippe’i Kral ilan etmişler, böylece tekrar Meşruti
Monarşi rejimine dönülmüştür. Bu dönem Fransa’da kapitalizmin iyice geliştiği bir dönemdir,
ayrıca sanayileşmede de önemli adımlar atılmıştır. Bu gelişme, işçi sınıfının büyümesine
neden olmuştur. A20 Frank vergi vermek gerekmektedir, üstelik örgütlenmeleri de
engellenmektedir. 1847 yılın hava koşulları nedeniyle tarımsal hâsılatın az olması ve diğer
ekonomik sorunlar nedeniyle oldukça sıkıntılıdır. İşçilerin ücret artışları taleplerinin sürekli
reddedilmesi de gerginliği artırmıştır. Bu gerginlik 1848 yılında Paris’te şiddetli çatışmalara
dönüştü ve üç günlük çatışmanın sonunda hükümet düştü, Louis-Blanc başkanlığında yeni bir
hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi. Böylece Fransa’da bir daha geri gelmemek
üzere Krallık son bulmuş oldu. Ancak ülkedeki karışıklıklar bitmiyordu. Sosyalist ideoloji
sadece işçiler arasında taraftar buluyor köylülerden destek bulamıyordu. Bu, yeni hükümetin
aldığı işçilere yönelik sosyal tedbirlerin kaldırılmasını kolaylaştırdı. Yeni Anayasa yapıldıktan
208

sonra seçimleri kazanan Napolyon’un yeğeni Louis Napolyon Cumhurbaşkanı oldu ancak
kısa süre sonra, 1852’de kendisini İmparator ilan ederek ülkede 1870 yılına kadar II.
İmparatorluk dönemini başlatmış oldu. II. İmparatorluk döneminin lideri olan ve Napolyon
Bonapart’ın yeğeni olan bu kişi, tarihe III. Napolyon olarak geçmiştir. Siyaset Bilimi
literatüründe “Bonapartizm” olarak adlandırılan bu dönemde, iktidarın izlediği politikalar
neticesinde güçlü ve merkezi devlet karşısında toplumda hiçbir sınıf iktidara ağırlığını
koyamamıştır. Ne işçi sınıfı ne de burjuvazi tek başına iktidarı ele geçirebilecek kadar
kuvvetlenmiştir. Asker, sivil bürokrasi, aydınlar ve küçük burjuvazi birlikte iktidarı elinde
tutmuş ve sınıflar arasında geçici bir denge oluşturmuştur.
Ancak bu dönem, aynı zamanda tüm Avrupa’da işçi hareketlerinin ve sosyalist
hareketlerin yükselmeye başladığı bir dönemdir. İlk uluslararası işçi hareketi örgütü olan I.
Enternasyonel kurulmuştu. Bu gelişmeler Napolyon’un baskıcı önlemlerine rağmen
Fransa’daki işçileri de etkilemekteydi. İç karışıklıkların bir dış başarı ile engelleneceğini
düşünen Napolyon, Prusya’ya savaş ilan etti, ancak bu savaşta Fransa ve Napolyon Sedan’da
esir düştü ve Prusya Paris’e girdi. Bu arada Paris’te halk ayaklandı ve arkasından Cumhuriyet
ilan edildi ancak yeni hükümet ile Prusya arasındaki görüşmeler devam ederken Paris’te
sosyalistlerin öncülük ettiği bir ayaklanma daha oldu ve “Paris Komünü” olarak tarihe geçen
bir komünist siyasi rejim kuruldu. Komün sadece Paris’te geçerli oldu, geri kalan topraklar
hala Paris’teki resmi hükümete bağlıydı. Prusya ile Fransız hükümeti anlaşarak Paris
Komünü’nü yıktılar. Böylece, sadece iki aydan biraz uzun süren çok kısa bir komünist rejim
dönemi yaşanmış oldu. Meclis’te yapılan oylamada Komün’den birkaç ay önce kurulan III.
Cumhuriyet’in yeni rejim biçimi olarak devam etmesine karar verildi. III. Cumhuriyet dönemi
düşünülenden daha uzun sürdü. Bu yeni siyasi düzen ile parlamenter bir rejim kuruldu. İki
meclisli bir yasama organı ve yasama organının kontrolünde bir yürütme organı kuruldu. Oy
hakkı genişletildi. III. Cumhuriyet döneminin en belirgin özelliği, parçalı bir siyasi parti
sisteminin kurulmasıdır. Bu, Fransa’da hala devam eden bir özelliktir. Parlamentoda çok
sayıda partinin yer alması ve hükümet istikrarsızlıkları bu döneme damgasını vurdu. 70 yıl
kadar süren bu dönemin neredeyse tamamı koalisyon hükümetleri ile yönetildi ve ülkenin
hükümetsiz kaldığı dönemler oldu. Bu durum o dönem için siyasi bakımdan oldukça sıkıntılı
olmakla birlikte, Fransız siyasi sistemi açısından bazı gelişmelere de ön ayak oldu. Sık
hükümet değişiklikleri dönemi, öncelikle ülkede bu açığı kapatmak üzere çok etkin bir
bürokratik yapı geliştirilmesini zorunlu kıldı. İkinci olarak ise çok sayıda siyasi partinin
varlığı toplumdaki farklı sınıfların ve çıkarların temsilini mümkün kıldı, bu toplumsal
grupların siyasi parti biçiminde örgütlenmesini sağladı ve çoğulculuk anlayışının ve
demokrasinin gelişimine katkıda bulundu. Bugün Fransız siyasetinin önemli partilerinin
kökenleri III. Cumhuriyet döneminde partileşme hareketlerinde bulunabilir. 1929 ekonomik
krizi ve arkasından Avrupa’da gelişen faşist rejimlerin ortaya çıkışına karşı Fransa’da farklı
siyasi partilerin bir araya gelerek faşizme karşı ortak cephe oluşturmaları, III. Cumhuriyet
döneminin bu ülkede demokratik geleneği yerleştirme açısından ne kadar önemli olduğunu da
göstermektedir.
II. Dünya Savaşı’nda Fransa Almanya tarafından işgal edildi, böylece III. Cumhuriyet
dönemi yıkıldı. Almanya ile işbirliğine girenler Vichy kentinde hükümet kurmuşlardır. Ancak
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General De Gaulle’ün önderliğinde bir grup İngiltere’ye giderek savaşa devam ettiklerini ilan
etmişlerdir. 1944 yılında Almanya ülkeden ordularını çekince, De Gaulle başkanlığında geçici
bir hükümet kuruldu ve yeni bir Anayasa hazırlanmaya başladı. De Gaulle bir önceki
dönemde yaşanan hükümet bunalımları nedeniyle güçlü hükümet çıkaracak bir sistem
savunmaktaydı, ancak sosyalistler güçlü hükümetin otoriter rejimlere neden olacağını
düşünerek güçlü yasama istiyorlardı. Kurucu Meclis’te yapılan tartışmalar sonunda, bir
önceki dönem gibi güçlü bir yasama, zayıf bir hükümet çıkaracak yönde bir Anayasa
hazırlandı. Bunun üzerine De Gaulle siyasetten çekildi. IV. Cumhuriyet olarak adlandırılan bu
dönem, bazı bakımlardan bir önceki döneme benziyordu. Sık hükümet bunalımları yaşandı,
ABD ile Fransa arasında ciddi krizler çıktı, Fransız sömürgeciliği tasfiye olmaya başladı.
Vietnam, Tunus, Cezayir bu dönemde Fransa’dan bağımsızlığını kazandı. Özellikle
Cezayir’in bağımsızlık mücadelesi, IV. Cumhuriyet’in son bulmasında belirli ölçüde etkili
oldu. 1958 yılında iyice şiddetlenen Cezayir savaşı, Fransız hükümeti ile Cezayir’de yaşayan
Fransızlar arasında da sorunlara neden oluyordu. Cezayir’de uzun yıllardır yaşayan ve ülkenin
zenginliklerini ele geçiren Fransızlar Fransa’nın Cezayir ile anlaşmasını istemiyorlardı. Ordu
da aynı görüşte idi. Bu nedenle, neredeyse iç savaşın eşiğine gelen Fransa De Gaulle’ü
Başbakan olarak siyasete dönmeye davet etti. Bu teklifi kabul eden De Gaulle ilk iş yeni bir
Anayasa hazırlanması işine girişti ve hazırlana yeni metin 1958 yılında halkoyuna sunuldu.
Halkoyu ile kabul edilen Anayasa’nın yürürlüğe girmesi ile, bugün hala süren V. Cumhuriyet
dönemi de başlamış oldu.85 Yeni Anayasa ile De Gaulle’ün 1945 yılında önerdiği güçlü
hükümet sistemine geçilmiş oldu. Hükümet iki başlı idi; Güçlü bir Cumhurbaşkanı ve
Başbakan. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri gerçekten güçlüydü, örneğin parlamentoyu
feshedebiliyordu. Yasama üyeleri başbakan veya bakan olamıyordu. Meclis de iki kamaralı
idi. “Bu Anayasa, öncekilere kıyasla, Fransız Cumhuriyet geleneklerine kısmen ters
düşmektedir. Çünkü bu anayasa meclis üstünlüğüne son vermekte, meclisin anayasal
yetkilerini geniş ölçüde kısıtlamakta ve Cumhurbaşkanı’nın en geniş yetkilerle donatılmasını
sağlamaktadır.”86 Bu Anayasa kabul edildiği 1958 yılından günümüze birçok kez değişikliğe
uğramıştır. Örneğin, 1961 yılında yapılan bir halkoylaması ile Cumhurbaşkanı’nın doğrudan
seçilmesi sistemine geçilmiştir, böylece yürütme daha da güçlendirilmiştir. Yarı-Başkanlık
sistemi olarak adlandırılan bu sistemin Fransa’da işleyiş biçimini ele almadan önce, Fransız
İhtilali’nden başlayarak Fransa siyasi tarihine ilişkin önemli olayları ve rejim/sistem
değişikliklerini gösteren kısa kronolojiye bir göz atalım.
-

1789 Fransız İhtilali

-

1789 – 1791 Meşruti Monarşi

-

1792 – 1795 Konvansiyon Dönemi (I. Cumhuriyet)

-

1795 – 1799 Direktuvar Dönemi (I. Cumhuriyet devam ediyor)

Fransız siyasi tarihindeki bu gelişmeler konusunda bkz. Gencay Şaylan, a.g.e., s. 63-88; Atilla Yayla, a.g.e.,
s.109-116; Rıza Arslan, a.g.e., s.223-228; Haluk Alkan, a.g.e., s. 168-170.
86
Rıza Arslan, a.g.e., s. 229.
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-

1802 – 1815 I. İmparatorluk (Napoleon Bonaparte)

-

1815 – 1830 Mutlakiyetçi Monarşi (Kral 18. Louis ve 10. Charles)

-

1830 – 1848 Meşruti Monarşi (Kral Louis-Philippe)

-

1848 – 1852 II. Cumhuriyet

-

1852 – 1870 İkinci İmparatorluk (Louis Napoleon-III. Napolyon)

-

18 Mart 1871 – 28 Mayıs 1871 Paris Komünü

-

1870 – 1940 III. Cumhuriyet

-

1940 – 1944 Totaliter Vichy Hükümeti

-

1944 – 1958 IV. Cumhuriyet

-

1958 – V. Cumhuriyet

10.2.1. Yasama Organı
Yasama Organı iki-başlıdır (iki-kamaralı). Bunlardan birisi “Ulusal Meclis”, diğeri ise
“Senato”dur. Her iki meclisin yetkileri aşağı yukarı eşittir ancak Ulusal Meclis aynı zamanda
hükümeti oluşturan kanat olduğundan halkın gerçek meclisi olarak görülmektedir.
Ulusal Meclis, 5 yılda bir yapılan “Çift Basamaklı Mutlak Çoğunluk Seçim Sistemi”
ile seçilen 557 milletvekilinden oluşmaktadır. Seçmen olabilmek için 18, seçilebilmek için ise
23 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Birinci basamakta Fransa ana toprakları ile
denizaşırı toprakları (Fransız Guyana’sı, Gaudeloupe, Martinique ve Reunion) 577 seçim
bölgesine bölünmekte, her bir seçim bölgesinde oyların %50’sini veya daha fazlasını alan
aday ilk turda seçilmiş kabul edilmektedir (salt çoğunluk). Oyların %50 veya daha fazlasını
hiçbir adayın alamadığı bölgelerde ikinci tur seçim yapılmaktadır. Bu turda en fazla oyu alan
aday seçilmiş kabul edilmektedir (basit çoğunluk). Ulusal Meclis üyeleri ve Senato üyeleri
hükümet üyesi olamazlar, ayrıca Anayasa Konseyi üyesi de olamazlar. Milletvekilliğinden
ayrılarak Bakan olmuş bir kişi, bakanlıktan ayrılacak olursa milletvekilliğine geri dönemez.
Ulusal Meclis’in görev ve yetkileri sınırlıdır. Temel olarak yürütmeyi ve devletin
yönetim aygıtlarını denetlemekte ve kanun yapmaktadır. Başbakan, Devlet Başkanı
(Cumhurbaşkanı) tarafından belirlendiğinden, hükümeti kurma korusunda Meclis’in yetkileri
sınırlıdır, ancak hükümeti denetleme konusunda bazı yetkileri vardır. Meclis, Hükümet’e karşı
güven veya güvensizlik oyu verebilir ayrıca Başbakan kendiliğinden Meclis’e bilgi vermekle
yükümlüdür çünkü her an Meclis’ten güvenoyu talep etmek zorunda kalabilir. Yine,
Hükümet’e “sözlü sorular” ve “yazılı sorular” sorabilir. Meclis’te bulunan Meclis Çalışma Alt
Komisyonları ve Soruşturma Komisyonları da hükümet üyelerini davet edip dinleyebilir.
Aslında, yakından bakıldığında Ulusal Meclis’in mali ve bütçe dışındaki konularda denetleme
görevlerinin çok sınırlı olduğu görülmektedir.
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Kanun yapma yetkisi hükümete ve yasama organına verilmiştir. Ancak pratikte
kanunların birçoğu hükümet tarafından yapılmaktadır çünkü Anayasa ülke politikalarının
belirlenmesi ve yürütülmesini hükümete vermektedir. Ayrıca hükümetin Kanun Hükmünde
Kararname çıkarma yetkisi de vardır. Ulusal Meclis ve Senato vatandaşlık hakları,
çoğulculuk, medyanın bağımsızlığı, mülkiyetin dokunulmazlığı, evlilik ve boşanma konuları,
hâkimlerin ve savcıların hukuki yetkileri, ceza konuları, vergilendirme ve para basma,
merkezi ve yerel anayasal organların seçim sistemleri, sivil ve asker memurları ilgilendiren
konular, kamulaştırma, uluslararası antlaşmaların onayları, eğitim sistemi, çevre sorunları, işçi
hakları ve sosyal vergilendirmeler, bütçe gelir ve giderlerinin denetlenmesi konularda aktif
olabilmektedir. Bunların dışındaki tüm alanlarda hükümet Kanun Hükmünde Kararnameler
aracılığıyla düzenleme yapabilmektedir.
Senato Yasama’nın ikinci kanadı olarak yerel yönetimlerin temsilcisidir. 348 üyeden
oluşan Senato üyeleri 6 yıllığına seçilmektedir. Senato’nun üçte biri (yani 116 senatör) her üç
yılda bir yapılan seçimlerle değişmektedir Seçimler dolaylıdır; halk tarafından doğrudan değil
“Seçmenler Kurulu” tarafından seçilmektedir. 348 üyenin 326’sı Fransa’yı, 10’u denizaşırı
Fransa topraklarında yaşayan vatandaşları ve 12’si yabancı ülkelerde yaşayan tüm Fransız
vatandaşlarını temsil etmektedir. Seçmenler Kurulu, milletvekillerinden, bölge yönetimlerinin
meclis üyelerinden ve mahalli yönetimlerin delegelerinden oluşmaktadır. Senato yerel
yönetim birimlerinin temsilcisi olduğundan, yerel nitelikteki tüm düzenlemelerde dikkate
alınmak zorundadır. Senato, Anayasal olarak Ulusal Meclis’le birlikte kanun yapan organ
konumundadır. Senatörler kanun önerilerinde bulunabilir. Bu durumda Ulusal Meclis ile ortak
çalışarak ve uzlaşarak teklife son şeklini verirler. Şayet uzlaşma sağlanamazsa Hükümet
Senato’yu devre dışı bırakarak sadece Ulusal Meclis’in çıkardığı kanunu Cumhurbaşkanına
imzalanmak üzere gönderebilir ve bu durum oldukça sık gerçekleşmektedir. Ancak, Anayasa
maddeleri ile düzenlemelerde Senato dışı bırakılamamaktadır.
Senato, hükümeti oluşturma sürecinin dışında tutulmuştur ve Senato’nun hükümete
güvensizlik oyu verme yetkisi yoktur. Bunların dışında Senato üyeleri Ulusal Meclis üyeleri
ile eşit yetkilere sahiptir. Elbette, hükümeti Ulusal Meclis seçtiğinden, hükümet kendisini
sadece Ulusal Meclis’e karşı sorumlu hissetmektedir. Senato’nun hükümete ve bakanlara
yazılı ve sözlü sorular yöneltme hakları vardır ve pratikte senatörler bu yetkilerini oldukça sık
kullanmaktadırlar.87

10.2.2. Yürütme Organı
Fransız Yarı-Başkanlık sisteminde Yürütme Organı iki başlıdır: Devlet Başkanı
(Cumhurbaşkanı) ve Başbakan. Cumhurbaşkanı doğrudan halkoyuyla, “İki Turlu Mutlak
Çoğunluk Seçim Sistemi” ile 5 yıllığına seçilmektedir. Cumhurbaşkanlığına 23 yaşını
dolduran, askerliğini yapmış, 30 farklı departman yöneticisinden 500 imza toplayan her

Fransa’da yasama organının örgütlenme biçimi, görev ve yetkileri konusunda bkz. Rıza Arslan, a.g.e., s. 229256; Ercan Eyüboğlu, “Fransa: Parlamenter Bir VI. Cumhuriyet’e Doğru”, (içinde), Başkanlık Sistemi ve
Türkiye: Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz, (derleyen: İhsan Kamalak), Kalkedon Yayınları,
2007, s.133-138.
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Fransız vatandaşı aday olabilir. İlk turda %50 veya daha fazla oy alan Cumhurbaşkanı
seçilmiş olur. Hiçbir aday ilk turda seçilemezse ikinci tura geçilir ve bu turda en fazla oyu
alan Fransız Devlet Başkanı (Cumhurbaşkanı) kabul edilir.
Fransa’da Cumhurbaşkanı olağanüstü yetkilerle donatılmıştır. Bu yetkilerin bazılarını
tek başına kullanabilir; bazılarını ise Hükümetin başında olan Başbakan ile birlikte
kullanabilir.88 Tek başına kullandığı yetkilerin bir kısmı şunlardır;89
-

Başbakanı atamak ve istifa ettiğinde görevden almak

-

Başbakanın önerdiği bakanları atamak

-

Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek

-

Anayasa Konseyi’nin 3 üyesini atamak

- Yasama Organı’ndan gelen kanunları 15 gün içinde imzalamak veya gerektiğinde
bazı maddelerin Yasama Organı’nda tekrar görüşülmesini istemek
- Belli tasarıları, Meclis’te yasallaştıramayacağına kanaat getirirse, Meclis’i devre
dışı bırakarak tasarıları halkoylamasına götürmek
- Başbakana, Ulusal Meclis ve Senato Başkanlarına danışarak Ulusal Meclis’i
feshetmek
- Bakanlıklar üstü toplantılara ve ulusal güvenlikle ilgili Bakanlar Kurulu
toplantılarına başkanlık yapmak
-

Ülkenin dış politikasını yönlendirmek

-

Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmiş kanun ve düzenlemeleri imzalamak

-

Sivil ve askeri makamlara atamalar yapmak

-

Elçileri atamak veya yabancı elçileri kabul etmek

-

Orduların komutanlığını yapmak, savunma komisyonlarını yönetmek

- Olağanüstü hal durumlarında veya ülke sınırları tehlikeye girdiğinde halkı
haberdar etmek ve Anayasal organların başkanları ve Başbakanla görüşerek gerekli önlemleri
almak
-

Af yetkisini kullanmak

Ercan Eyüboğlu, a.g.m., s. 117-131.
Fransa’da Cumhurbaşkanının Anayasal yetkileri konusunda bkz. Rıza Arslan, 260-261; Ercan Eyüboğlu,
a.g.m., s.117-118.
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Bu sayılanlar Cumhurbaşkanı’nın tek başına kullandığı yetkilerdir. Bunun dışındaki
tüm alanlarda Başbakan ile birlikte kararlar alabilirler. Fransa’da Cumhurbaşkanı ile
Başbakan aynı partiden olmak zorunda değildir. Aynı partiden olmaları halinde
Cumhurbaşkanı Başbakan’dan daha etkili olmakta ancak birlikte karar almaları
kolaylaşmaktadır. Farklı partilerden olduklarında yetki paylaşımı konusunda ciddi sorunlar
yaşayabilmektedirler. Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın farklı partilerden olması demek, aynı
zamanda Cumhurbaşkanı ile Ulusal Meclis’in çoğunluğunun aynı partiden olmaması
demektir. Bu dönemlere “Cohabitation” denmektedir. Ulusal Meclis’in çoğunluğunun oyları
ile seçilen Başbakan bu dönemlerde Meclis’i arkasına alarak Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini
Meclis’te tartışmaya açabilir ve bazı yetkilerin kendisine verilmesini isteyebilir. Ancak,
pratikte Cohabitation dönemlerinde Cumhurbaşkanı genellikle yetkisini paylaşmayı tercih
etmektedir; iç politika, sosyal ve iktisadi politikalar Başbakan’a bırakılmakta, dış politika ve
güvenlik konularını ise kendi yürütmektedir. Fransa’da 1986, 1993 ve 1997’de Cohabitation
dönemleri yaşanmıştır. Bu dönemlerde yapılan oylamalarda seçmenler Cumhurbaşkanı’nın
ülke siyasetini belirleme, orduyu yönetme ve ülkeyi savunma konularında Anayasa’nın
Cumhurbaşkanı’na verdiği yetkileri kısıtlayarak bunlardan Başbakan’ın sorumlu kıldılar.
Ancak yine de Fransa’da Cumhurbaşkanı hala yürütmenin ilk başı olarak kalmaya devam
etmiştir. Cumhurbaşkanı, vatana ihanet dışında, hiçbir konuda hiçbir organa karşı sorumlu
değildir.
Yürütme’nin ikinci kanadını oluşturan Hükümet ve hükümetin başı olarak
Başbakan’ın nasıl oluşacağı Anayasa’da belirtilmemiş olmakla birlikte, Anayasa’ya göre
Başbakan’ı atama yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Pratikte, Cumhurbaşkanı Meclis’ten
güvenoyu alabileceğini düşündüğü kişiyi hükümeti kurmakla görevlendirmekte, Başbakan
adayı Bakanlar Kurulu Listesini oluşturup bu listeyi Cumhurbaşkanına imzalatmakta ve
arkasından yürütmenin ikinci başı olarak göreve başlamaktadır. Yeni kurulan Hükümetin
Ulusal Meclis’ten güvenoyu alması zorunlu değildir. Genellikle uygulama, yeni hükümetin
Ulusal Meclis’e bir kanun taslağı sunması, Meclis kanun taslağını kabul ederse bunu
güvenoyu olarak kabul etmesi, meclis kanun taslağını kabul etmez ise bunu güvensizlik oyu
olarak kabul edip Cumhurbaşkanına istifasını sunması şeklindedir. Hükümeti oluşturan kabine
içinde sadece Başbakan Ulusal Meclis üyesidir, diğer bakanların parlamento dışından olması
gerekmektedir. Cumhurbaşkanı’nın Başbakan’ı görevden alma yetkisi yoktur. Ancak,
Başbakan kendiliğinden istifa ederse Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul edebilir.
Cumhurbaşkanı’nın Başbakan’ı görevden almasının tek yolu, önce Ulusal Meclis’i feshetmesi
ve seçimler sonucunda oluşan yeni Ulusal Meclis’te çoğunluk sağlayarak Meclis’in
Başbakan’a güvensizlik oyu vermesini sağlayarak düşürmesidir.
Fransız sisteminde Başbakan hükümet olarak hem Ulusal Meclis’e karşı sorumludur
hem de Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışmak zorundadır90, aksi halde Cumhurbaşkanının
Meclis’i feshederek dolaylı yoldan Başbakanın görevden gitmesini sağlayabilir.
Başbakanın yetkileri şunlardır:

90

Rıza Arslan, a.g.e., s. 265.
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-

Yasa tasarıları sunma

-

Ulusal Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırma

- Ulusal Meclis ile Senato arasında yasal düzenlemeler konusunda uzlaşma
sağlanamazsa uzlaştırma komisyonları oluşturma
- Tasarılar yasalaşmadan önce Anayasa Konseyi’ne götürerek Anayasaya
uygunluğunu tespit ettirebilme
- Cumhurbaşkanı ile görevleri paylaşmak ve özellikle iç işlerde geniş yürütme
yetkilerine sahip olma
-

Ulusal Meclis’ten güvenoyu isteme (Cumhurbaşkanına bilgi vererek)

Görüldüğü gibi hükümet, Anayasa’da belirtilen mali, bütçe, sigorta sistemi ve vergi
konuları hariç her konuda Devlet Danışma Konseyi’nin olumlu görüşünü aldıktan sonra her
türlü yasal düzenleme yapabilmektedir. Yasama sürecinden geçmesi zor görünen kanun
tasarıları olduğunda, Hükümet tasarıyı Bakanlar Kurulu’nda hazırlar ve Senato’yu devre dışı
bırakarak sadece Ulusal Meclis’e sunar. Ulusal Meclis eğer tasarıyı geçirmek istemiyorsa 24
saat içinde meclisin üye tam sayısının %10 milletvekilinin imzaları ile güvensizlik önergesi
verebilir ve bunu 48 saat geçtikten sonra mecliste onaylatabilmektedir. Güvensizlik önergesi
salt çoğunlukla kabul edilirse Başbakan bu tasarıyı geçirememiş olur ve bu durumda
Cumhurbaşkanı’na istifasını sunmak zorundadır. Eğer Başbakan Meclis’i bu sürede %10
milletvekilinin imzasını toplayamayacağını, toplasalar bile 48 sat sonra üye tam sayısının salt
çoğunluğunun oylarını alamayacaklarını düşünüyorsa, bir risk alarak ilgili kanun tasarısını
Meclis’e sunmadan yasallaştırabilir. Bunu “rasyonel parlamentarizm” adı verilmektedir.
Fransa’da sık başvurulan bu yönteme karşı da Ulusal Meclis ve Senato, hükümetin
denetlendiğini hissetmesi için hemen hemen her gün her konudaki uygulaması hakkında bilgi
talep etmekte veya açıklama yapmaya davet etmektedir.
Rasyonel parlamentarizm adı verilen bu sistem, hem Parlamenter hem de YarıBaşkanlık sistemlerinde, özellikle güçlü bir parlamento çoğunluğuna dayanmayan
hükümetlere güç kazandırmak ve istikrarı sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Senato veya
Meclis’i devre dışı bırakma, güvensizlik önergesi verme hakkının sınırlandırılması,
güvensizlik oyunda üye tam sayısının salt çoğunluğunun aranması, serinleme sürelerinin
(cool-off period) önerilmesi, yapıcı güvensizlik oyu, Meclis’in feshedilme tehdidi altında
güvenoyu yapması91 ve benzeri yöntemler ile hükümetin düşürülmesi zorlaştırılmaktadır.
1982 Türkiye Anayasası, 1949 Alman Anayasası ve 1958 Fransız Anayasası, rasyonelleşmiş
parlamentarizme imkân veren örnekler arasında sayılabilir.

Yapıcı güvensizlik oyu: Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülebilmesi için Parlamentonun üyelerinin
çoğunluğu ile yeni Başbakanı seçmiş olmasının zorunlu olması durumu. Yani yenisi seçilmedikçe mevcut
Başbakanın düşürülmesi mümkün olmamaktadır. 1949 Alman Anayasası 67. Maddesi buna örnek verilebilir.
Meclisin feshedilme tehdidi altında güvenoyuna gitmesi ise, Meclis’in güven oyu vermemesi halinde
Cumhurbaşkanı’nın meclisi feshetme imkânının bulunması durumudurBkz. Kemal Gözler, a.g.m., s.193.
91

215

10.2.3. Yüksek Yargı Organı: Anayasa Konseyi
Fransa’da Anayasa Mahkemesi’ne “Anayasa Konseyi” adı verilmektedir. 1970’li
yıllara kadar oldukça zayıf ve etkisiz bir organ olan Anayasa Konseyi giderek güçlenmeye
başlamış ve sadece hükümeti destekleyen bir organ olmaktan çıkıp gerçek bir Anayasal yargı
organına dönüşmüştür. Sadece Yasama’nın çıkaracağı kanunların Anayasa’ya uygunluğunu
denetleyen bir organ olmanın ötesinde vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruyan bir
organa dönüşmüştür.
Dokuz üyeden oluşan Anayasa Konseyi üyelerinin üçte biri her üç yılda bir
değişmektedir. Bu üç üyeden biri Cumhurbaşkanı, biri Ulusal Meclis ve biri de Senato
Başkanı tarafından atanmaktadır. Üyeler bir kereden fazla seçilemezler. Konsey Başkanı,
Cumhurbaşkanı tarafından atanan üyeler arasından seçilmektedir. Herhangi bir siyasi parti ile
ilişkileri bulunmaması gereken, ayrıca görevleri devam ederken milletvekili olamayan üyeler,
açılan davalar kesinleşene kadar herhangi bir açıklama yapamazlar. Anayasa Konseyi’ne
açılacak dava için başvuru Cumhurbaşkanı tarafından atanan herhangi bir Anayasa Konseyi
üyesine yapılmak zorundadır. Ancak seçim sonuçlarına itirazlar için bu şart yoktur, üyelerden
herhangi birine başvurulabilir. Karar için dokuz üyeden yedisinin hazır bulunması
gerekmektedir. Oyların eşit çıkması halinde, Anayasa Konseyi Başkanı’nın oyu belirleyici
olmaktadır. Görevleri arasında, Devlet başkanlığı seçimlerinin yasalara uygun olup
olmadığını denetlemek ve uygun olduğunu onaylamak, milletvekilleri ve senatörlerin yasalara
uygun seçildiklerini onaylamak, bunların seçimlerine yapılan itirazları değerlendirmek ve
kararlaştırmak, referanduma sunulan maddelerin Anayasa’ya uygun yapılıp yapılmadığını
açıklamak, uygun yapılan referandum sonuçlarını kabul etmek, yasama ve yürütmenin
çıkarmak istediği yasaların Anayasa’ya uygunluğunu saptamak bulunmaktadır. Başbakan,
Senato Başkanı ve Ulusal Meclis Başkanı Anayasa Konseyi’ne yazılı başvuruda
bulunabilirler. Ayrıca, Ulusal Meclis’ten en az 60 milletvekili veya Senato’dan en az 60
senatör topluca Anayasa Konseyi’ne başvurabilirler

10.3. Değerlendirme
Fransa’da uygulanan ve Yarı-Başkanlık Sistemi adı verilen yapılanma daha önce
gördüğümüz sistemlerden birçok bakımdan farklılık göstermektedir. Her şeyden önce,
Başkanlık sisteminden farklı olarak yürütme iki başlıdır ve bunlardan birisi olan Hükümetin
başı Başbakan parlamento içinden çıkmaktadır. Yürütmenin ikinci başı Cumhurbaşkanı ise
parlamento seçimlerinden ayrı bir seçim ile doğrudan seçilmektedir. Yasama karşısında
yürütme oldukça güçlüdür ve yürütmenin birinci başı Cumhurbaşkanı geniş yetkilere sahiptir.
Bu bakımdan Parlamenter sistemle mukayese edildiğinde zayıf bir parlamentoya sahip olduğu
söylenebilir. Fransa’da Cumhurbaşkanı ile Başbakanın farklı partilerden olmasa mümkündür
ve böyle bir durum olması halinde “Kohabitasyon” (Birlikte yaşama - Cohabitation) adı
verilen dönem yaşanır. Bu dönem, yürütmenin iki başı arasında yetki paylaşımı konusunda
denge arayışı söz konusudur. Fransız sisteminin bir başka özelliği, hükümetin uzun ömürlü ve
etkili olması için, Anayasa’nın “rasyonelleştirilmiş parlamentarizm” denilen bir yönteme
imkân veriyor olmasıdır. Buna göre, hükümet Anayasa’nın kendisine kullanma imkânı
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tanıdığı çeşitli mekanizmaları kullanarak Yasama karşısında daha güçlü hale gelmekte ve
böylece hükümetin düşürülmesi zorlaşmaktadır.
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Uygulamalar
1. Fransa’da uygulanan Yarı-Başkanlık sisteminin Başkanlık Sistemine benzeyen ve
farklılaşan yönlerini tespit ediniz.
2. Fransa’da uygulanan Yarı-Başkanlık sisteminin Parlamenter Sisteme benzeyen ve
farklılaşan yönlerini tespit ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fransa, Yarı-Başkanlık sistemi olarak adlandırılan yeni bir model üretmesi,
uygulaması ve diğer birçok ülkeye örnek teşkil etmesi açısından dikkat çekicidir. Hem
Parlamenter hem de Başkanlık sistemlerinin dezavantajlarını minimize edip avantajlarını
maksimize etmeye yönelik bir model olarak Fransız Yarı-Başkanlık sistemi, aynı zamanda
istikrarlı ve etkili bir yürütme arayışının da bir ürünüdür. Bu sistemde üç Anayasal organın
nasıl örgütlendiğini, hangi yetki ve görevlere sahip olduklarını ve birbirlerini hangi
mekanizmalar ile denetlediğini ve dengelediğini, bu bölümde Fransa örneği üzerinden ele
aldık.
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Bölüm Soruları
1) “Kohabitasyon” (Cohabitation) ne demektir?
a) Devlet Başkanı ile Hükümetin farklı siyasi partilerden olması durumunda,
dengenin sağlanabilmesi için bu iki organ arasında yetkilerin paylaştırılması
b) Devlet Başkanı ile muhalefet partileri arasındaki çatışmalarda Anayasa
Konseyi’nin arabuluculuk yapması
c) Hükümet ile parlamentodaki çoğunluk arasında bir uyuşmazlık olduğunda,
Cumhurbaşkanı’nın devreye girerek parlamentoyu feshetmesi.
d) Yasama’nın hükümeti düşürmek için feshedilme riskini göze alarak güvensizlik
oyu vermesi
e) Anayasa Konseyi’nin parlamentodan
Cumhurbaşkanı’na göndererek onaylatması

geçecek

olan

yasa

tasarılarını

2) Fransız İhtilali öncesinde bu ülkede bulunan danışma niteliğindeki Meclis’in adı
nedir?
a) Tiers Ėtat
b) Ulusal Meclis
c) Ėtats Généraux
d) Ėtats Konseyi
e) Genel Meclis
3) 1871 yılında Fransa’da sosyalistlerin öncülük ettiği bir ayaklanma sonucu kurulan
ve sadece iki ay süren rejimin adı nedir?
a) Direktuvar Dönemi
b) II. Cumhuriyet
c) Konvansiyon Dönemi
d) V. Cumhuriyet
e) Paris Komünü
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4) II. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından işgal edilen Fransa’da Almanya ile
işbirliği ile kurulan ….. hükümeti 1944 yılında Almanya ülkeden ordularını çekince
yıkılmıştır.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) De Gaulle
b) Bonaporte
c) Vichy
d) Komün
e) Paris
5) Fransa’da Cumhurbaşkanı seçimlerinde … uygulanmaktadır ve Cumhurbaşkanı
… seçilmektedir.
Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Dar bölgeli tek turlu çoğunluk sistemi – 5 yıllığına
b) İki turlu mutlak çoğunluk sistemi – 7 yıllığına
c) Nispi temsil sistemi – 7 yıllığına
d) Tek isimli dar bölgeli tek turlu çoğunluk sistemi – 5 yıllığına
e) İki turlu mutlak çoğunluk sistemi – 5 yıllığına
6) Fransa’da …. Parlamento üyesi olabilir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Başbakan
c) Bakanlar
d) Anayasa Konseyi üyeleri
e) Yüksek Yargıçlar Kurulu üyeleri
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7) Ulusal Meclis ile Senato, çıkarılacak kanun tasarısı üzerinde uzlaşmaya
varamazlarsa, hükümet … devre dışı bırakarak …… çıkardığı kanunu Cumhurbaşkanına
imzalanmak üzere gönderebilir.
a) Ulusal Meclis’i – Senato’nun onayıyla
b) Senato’yu – Anayasa Konseyi’nin onayıyla
c) Cumhurbaşkanı’nı – Anayasa Konseyi’nin onayıyla
d) Senato’yu – Ulusal Meclis’in onayıyla
e) Senato’yu – Anayasa konseyi’nin onayıyla
8) Aşağıdakilerden
araçlarından değildir?

hangi

mekanizma,

“rasyonelleştirilmiş

parlamentarizm’in

a) Hükümetin, Anayasa Konseyi’ne referanduma gitmesini önermesi
b) Güvensizlik önergesi verme hakkının sınırlandırılması
c) Serinleme sürelerinin (cool-off period) önerilmesi
d) Yapıcı güvensizlik oyu
e) Meclis’in feshedilme tehdidi altında güvenoyu yapması
9) Fransa’da 1792-1795 yılları arasında uygulanan “Konvansiyon” sistemi hangi
ilkeye dayanmaktaydı?
a) Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm
b) Kuvvetler Birliği
c) Kohabitasyon
d) Yapıcı Güvensizlik Oyu
e) Kuvvetler Ayrılığı
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10) Fransa’da Ulusal Meclis’in hangi konular dışındaki denetleme görevleri sınırlıdır?
a) Ulusal güvenlik, ordu oluşturma ve besleme
b) Yerel yönetimler
c) Dış politika ve sanayi
d) Mali konular ve bütçe
e) Eğitim ve sağlık

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e,4)c, 5)e, 6)b, 7)d, 8)a, 9)b, 10)d
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11. DİĞER YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Fransa, Yarı-Başkanlık sisteminin tipik örneğidir. Bu bölümde, dünyadan hem bu
örneğe benzeyen hem de farklılıklar gösteren örnekler üzerinde duracağız. Örneğin Portekiz
Yarı-Başkanlık Sistemi, birçok bakımdan Fransa’ya benzemektedir. Buna karşın, Avusturya,
İrlanda, İzlanda, Avusturya gibi örnekler bu saf sistemden önemli ölçüde ayrılmaktadır. Bu
sistemlerden kimi Parlamenter sisteme yaklaşırken kimi de Başkanlık sistemine benzeyen
özellikler taşımaktadır. Bunların dışında demokratik rejimlere yeni geçmiş bazı eski Sovyet
ülkelerinde de Yarı-Başkanlık uygulamalarına rastlanmaktadır. Bu ülkelerdeki yapılanmaların
bir kısmı daha demokratik nitelikler taşırken bir kısmı otoriter özellikler sergilemektedir. Bu
bölümde Portekiz, İrlanda, İzlanda, Avusturya ve Rusya Federasyonu’nda uygulanan YarıBaşkanlık Sistemleri Anayasal erkler bakımından karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
olabilir?
2.

Saf Yarı-Başkanlık Sisteminden sapmaların temelinde yatan nedenler neler
Otoriter rejimlerde Yarı-Başkanlık Sistemi nasıl uygulanmaktadır?

226

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Parlamenter Sisteme
yaklaşan Yarı-Başkanlık
Sistemleri

Bu sistemin temel
özelliklerini kavramak ve saf
Yarı-Başkanlık sistemi ile
karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve
karşılaştırılarak.

Başkanlık Sistemine
yaklaşan Yarı-Başkanlık
Sistemleri

Bu sistemin temel
özelliklerini kavramak ve saf
Yarı-Başkanlık sistemi ile
karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve
karşılaştırılarak.

Otoriter sistemlerde YarıBaşkanlık Sistemleri

Bu sistemin temel
özelliklerini kavramak ve saf
Yarı-Başkanlık sistemi ile
karşılaştırma yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve
karşılaştırılarak.
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Anahtar Kavramlar


Saf Yarı-Başkanlık



Parlamenter sisteme yaklaşan Yarı-Başkanlık



Başkanlık sistemine yaklaşan Yarı-Başkanlık



Otoriter sistemlerde Yarı-Başkanlık
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Giriş
Yarı-Başkanlık sistemleri karma sistemlerdir; Parlamenter sistem ile Başkanlık
Sisteminin belirli yönlerinin bir araya getirilerek oluşturulmuşlardır. Aslında bu sistem
istikrarlı hükümet arayışlarının bir ürünüdür. Parlamenter sistemler toplumdaki farklı
grupların ve bunların çıkarlarının temsili açısından daha demokratik görünmektedir ancak
genel bir kural olmamakla birlikte özellikle çok partili sistemlerde koalisyon hükümetleri ve
kısa ömürlü hükümetler ile sonuçlanmaktadır. Buna karşın Başkanlık sistemleri Yürütme ile
Yasama arasında organik ilişki bulunmaması ve Başkan’ın görevinin Yasama’ya bağlı
olmaması nedeniyle hükümetlerin daha istikrarlı olduğu düzenlerdir. Ancak Başkanlık
sistemi, parlamentoyu yürütmeden tamamen ayırdığı için toplumun farklı kesimlerinin talep
ve çıkarları yürütmeye pek yansımamaktadır. Aynı zamanda bu sistemde Başkan’ın güçlü
yetkilerle donatılmış olması ve Yasama tarafından görevden alınmaması, kültürel bakımdan
çoğulculuğun, sivil toplumun zayıf olduğu toplumlarda Başkan’ı kolaylıkla otoriterliğe
yönelmeye teşvik edebilmektedir. Yarı-Başkanlık rejimleri bu iki sistemi uzlaştırmaya çalışan
bir sistemdir. Fransa tarihi özelinde, belirli koşullarda oluşmuş ve daha sonra birçok ülke
tarafından örnek model olarak kullanılmıştır. Bu sistemi tercih eden ülkeler arasında
Fransa’daki saf tipe en yakın olan ülke Portekiz Yarı-Başkanlık sistemidir. Bunun dışındaki
örneklerin bir kısmı parlamentarizme yaklaşırken diğer bir kısmı Başkanlık sistemine daha
çok benzemektedir. Ayrıca, 1990’lardan itibaren demokratikleşme sürecine giren eski
Sovyetler Birliği üyesi ülkelerin bir kısmı da bu sistemi denemektedir. Bunlar da kendi
içlerinde homojen değildir. Polonya ve Romanya gibi örnekler, demokratik bir yapı içinde
Yarı-Başkanlık sistemini uygulamada başarılı gelişmeler kaydederken, Rusya ve Kırgızistan
gibi ülkeler, otoriter özellikler göstermektedirler ve bu otoriter yapı içinde Yarı-Başkanlık
sistemini uygulamaktadırlar. Bütün bu farklılıklar, bu sistemin çok sayıda alt tipinin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Aşağıda, önce Fransa gibi saf Yarı-Başkanlık sisteminin bir
diğer örneği olan Portekiz’e değineceğiz ve arkasından bu sistemden çeşitli bakımlardan
sapan örnekleri kısaca ele alacağız.
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11.1. Farklı Yarı-Başkanlık Sistemleri
11.1.1. Saf Yarı-Başkanlık Sistemi: Portekiz Örneği
Bölümün Giriş kısmında da değinildiği gibi Portekiz sistemi Fransa’ya oldukça
benzemektedir. Bu benzerlik sadece Anayasal organların örgütlenişi, görev ve yetkileri
bakımlarından değil, bu sistemi ortaya çıkaran tarihsel koşullar bakımından da kısmen
geçerlidir. Portekiz de Fransa gibi tarihte önce mutlakiyetçi sonra da meşruti monarşi ile
yönetilen sistemlere sahip olmuş, ayrıca 15. Yüzyılın başından itibaren büyük bir sömürgeci
güç olmuş, Afrika’da çok sayıda ülkeyi denetimi altına almış, Latin Amerika olarak
adlandırılan bölgede de Brezilya’yı sömürgesi yapmıştır. Hem Anayasal Monarşik bir yapıdan
Cumhuriyet’e geçiş süreci hem de sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanma süreci ülkede
siyasi olarak bölünmelere ve çatışmalara neden olmuştur. Cumhuriyetçi-Kralcı, laik-Katolik
ayrımları İspanyol toplumunda çatışmacı bir siyaset tarzının yerleşmesine neden olmuştur.
Ayrıca, Fransa gibi, parlamentodaki farklı grupların çatışmalarından kaynaklanan hükümet
krizleri yaşamıştır. Ancak, Portekiz 20. Yüzyılın ilk yarısında bu krizleri aşmada Fransa kadar
başarılı olamamış, 1926 yılında yapılan askeri bir darbe ile kurulan Salazar rejimi yıllarca
ülkeyi diktatörce yönetmiştir. Bu rejim ancak 1974 yapılan ve “Karanfil Devrimi” olarak
adlandırılan bir başka askeri darbe ile son bulmuştur. Bu darbe ile kurulan sosyalist askeri
vesayet rejimi de 1989 yılında sona ermiştir. Sömürgecilik problemini çözme konusunda da
Fransa kadar başarılı olamayan Portekiz, son sömürgesi Doğu Timur’dan 1975 yılında
çekilmiş ancak Endonezya Doğu Timur’u işgal edince tekrar bir kriz yaşanmıştır. Bu sorun da
2002 yılında ancak çözülebilmiştir.
Karanfil Devrimi sırasında hem sömürgecilik tamamen tasfiye edilmiş hem de ülkede
1976 tarihinde yapılan bir Anayasa ile Yarı-Bakanlık sistemi kurulmuştur. Ancak o dönemde
ülkede askeri vesayet rejimi hüküm sürmektedir ve bu rejim 1989 yılında tasfiye olunca
sistemde değişiklik yapılmamakla beraber Anayasa’da bazı değişikliklerle sistem daha
demokratik bir hale getirilmeye çalışılmıştır.
Portekiz’de Yasama Organı tek meclislidir. Bu meclise “Cumhuriyet Meclisi” adı
verilmektedir. En az 180 en fazla 230 üyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi seçimleri “Nispi
Temsil D’Hondt” sistemi ile yapılmaktadır.92 Bu sistem, ülkede çok partili bir sistemin ortaya
çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Milletvekillerinin tam dokunulmazlıkları vardır. Anayasa’nın
özellikle Hükümet’e bırakmadığı her konuda Cumhuriyet Meclisi yasa çıkarabilir. Bunun bazı
sınırları vardır. Meclis’in hükümete Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verebilir
(örneğin devletleştirme, kamulaştırma, hukuki ehliyetler, özgürlükler, idari cezalar ve idari
yargılama gibi konularda). Bazı yüksek görevlilerin atanması da Meclis’in yetkisindedir.
Cumhuriyet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı’ndan bir konuda halkoylamasına gitmesi
yönünde talepte bulunabilirler. Seçim sistemi ve halkoylaması ile ilgili düzenlemeler,
Anayasa Mahkemesi ile ilgili düzenlemeler, milli savunma, sıkıyönetim ve olağanüstü hal ile
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D’Hondt sisteminin özellikleri için bkz. Emine Yavaşgel, a.g.e., s. 126-127.
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ilgili düzenlemeler, vatandaşlık hukuku, siyasi partiler, yerel yönetimlerle ilgili seçimler,
eğitim, kamu hizmetleri ve bunun gibi çok sayıda konuda yasal düzenleme yapma yetkisi
sadece Cumhuriyet Meclisi’ne aittir ve bu konularda hükümete Kanun Hükmünde Kararname
yapma yetkisi verilemez.
Portekiz’de Yürütme Organı iki başlıdır. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanı’dır. 35
yaşını doldurmuş her Portekiz vatandaşı aday olabilmektedir ancak bunların yanı sıra aday
olabilmek için en az yedibinbeşyüz en fazla onbeşbin kayıtlı seçmen tarafından aday
gösterilme şartı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın hem sembolik yetkileri vardır hem de
stratejik yetkileri vardır.93 Bir kişi üst üste iki kereden fazla Cumhurbaşkanlığı görevi
yapamamaktadır. İki turlu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda geçerli oyların
salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk turda hiçbir aday salt çoğunluğu
elde edemezse, ilk turda en çok oy alan iki aday ikinci tur seçime giderler ve bunlardan en çok
oy alan aday seçilmiş olur. Yürütmede Cumhurbaşkanı’nın tek başına kullanacağı yetkiler ile
Cumhurbaşkanı’nın Hükümetin katılım ile kullanacağı yetkiler ayrılmıştır. Örneğin, hükümet
üyelerini atamak ve görevden almak, özerk bölgelere Cumhuriyet temsilcilerini atamak ve
görevden almak, yasaları, idari yasaları ve düzenleyici emirleri yayımlama, olağanüstü hal ve
sıkıyönetim ilan etmek, savaş ilan etmek gibi yetkileri hükümetin katılımı ile kullanacağı
yetkilerdir. Ancak Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi’ni feshetme yetkisine tek imza ile
sahiptir. Bu yetkiyi kullanırken Meclis’e ve Devlet Şurası’na danışması gerekmektedir ancak
onların görüşleri Cumhurbaşkanı’nı bağlamamaktadır. Yine, Devlet Şurası’na danışarak
hükümeti görevden alabilme yetkisine sahiptir ki bu çok önemli bir yetkidir. Hatırlanacağı
gibi Fransa’da Cumhurbaşkanı Meclisi feshetme yetkisine sahiptir ancak hükümeti doğrudan
görevden alma yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanı’nın ayrıca Cumhuriyet’in tehlikeye düştüğü
gerekçesi ile acil durum ilan etme gibi Meclis’ten yetki alarak alabileceği bazı kararlar da
vardır. Cumhurbaşkanı’nın yasaları geri gönderme yetkisinin yanı sıra, güçleştirici veto
yetkisi de vardır. Bu yetkiler, ülkede Cumhurbaşkanı’nın çok fazla yetkiye sahip olduğu
sanısını doğurmaktadır, ancak Hükümet’in ve Yasama’nın yetkileri ile birlikte bakıldığında
karşı fren mekanizmalarının geliştirildiği görülmektedir.
Portekiz’de Cumhurbaşkanı’na yardımcı bir organ olarak Devlet Şurası adı verilen bir
kurum vardır. Meclis Başkanı, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Ombudsman, özerk
bölge başkanları, eski cumhurbaşkanları ve beşi Cumhurbaşkanı beşi de Cumhuriyet
Meclisi’nin seçeceği toplam on vatandaş bu Şura’yı oluşturmaktadır. Şura’nın nihai karar
alma yetkisi yoktur, sadece danışma niteliğinde bir kurumdur.
Yürütme’nin ikinci kanadı olan Hükümet en yüksek otoritedir ve Başbakan, Bakanlar
ve Müsteşarlar ve Müsteşar Yardımcılarından oluşmaktadır. Milletvekilleri Bakan olabilir
ancak bakanlık yaptıkları sürece milletvekillikleri askıya alınır, bakanlık görevleri bitince
milletvekilliği görevleri yeniden başlar. Portekiz Anayasası’nda hükümetin nasıl kurulacağı
nettir. Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı meclis çoğunluğunu dikkate alarak Başbakanı
atamaktadır. Hükümetin meclisten güvenoyu alması gerekmemektedir ama isterse Hükümet
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bu yönde bir talepte bulunabilir. Ancak hükümetin programı mecliste oylanır, eğer oylama
sonucunda program kabul edilmezse, hükümet görevine devam edemez dolayısıyla program
oylaması güvenoyu mekanizması gibi çalışır. Cumhuriyet Meclisi, üye tam sayısının dörtte
biri ile veya meclis grupları tarafından hükümete karşı gensoru verebilir ve üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile hükümeti düşürebilir. Cumhurbaşkanı’nın da meclisten bağımsız olarak
hükümeti görevden alma yetkisine sahiptir. Bu Portekiz’de hükümetin hem işleyiş
bakımından hem de Anayasal olarak hem Cumhurbaşkanına hem de Meclis’e karşı çifte
sorumluluğu bulunduğunu göstermektedir. Hükümetin Başbakanı, Başbakan Yardımcıları ve
Bakanlar görevleri ile ilgili olarak her iki makama karşı ayrı ayrı sorumludur.
Yargı sistemine bakıldığında iki önemli mahkemenin olduğu görülür. Bunlardan biri
Yüksek Adalet Mahkemesi diğeri ise Anayasa Mahkemesi’dir. 13 üyeden oluşan Anayasa
Mahkemesi’nin üyelerinin 10’u Cumhuriyet Meclisi tarafından, 3’ü ise meclisin seçtiği üyeler
tarafından 9 yıllığına seçilir ve ikinci kez seçilme imkânı yoktur. Mahkemenin Başkanı
Cumhurbaşkanı tarafından değil kendi üyeleri tarafından seçilmektedir, üyelerinin seçiminde
de Yasama etkilidir. Bu, Portekiz sisteminin Yasama’yı Yürütme’nin önüne koyduğunu
göstermektedir. Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasa’ya aykırılığını, bölgesel
kararnamelerin bölge statüsüne uygunluğunu denetlemektedir.94
Portekiz’de Yarı-Başkanlık Sistemi, yetkileri Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Yasama
arasında Fransa’ya göre daha dengeleyici dağıtmaktadır. Fransa’da Yürütme organının
hükümet kanadı daha çok Cumhurbaşkanı’na dönük bir statüye sahiptir, buna karşın
Portekiz’de Hükümet anayasal açıdan “çifte sorumluluk” taşımaktadır ve hükümet daha çok
parlamentoya bağımlıdır. Cumhurbaşkanı ile Yasama arasında bir anlaşmazlık çıktığında
Hükümet’in parlamento ile ortak hareket etme olasılığı yüksektir. Hükümetin çifte
sorumluluğa sahip olması, onun Yasama ile Cumhurbaşkanı arasında bir arabulucu rolü
oynayarak çatışmaları yumuşatmasını da kolaylaştırmaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı da
güçlüdür ve sahip olduğu Meclisi fesih yetkisi, sistemin kilitlenmesi halinde kullanılabilecek
bir anahtar olarak kullanılabilir. Sonuç olarak, Portekiz Yarı-Başkanlık sisteminin, anayasal
olarak parlamentoya bağımlı bir hükümet, yürütme içinde Cumhurbaşkanına karşı biraz daha
güçlü bir hükümet, kriz dönemlerinde işlevsel olabilecek yetkilerle donatılmış bir
Cumhurbaşkanı olarak özetlenebilir.95

11.1.2. Parlamenter Sisteme Yaklaşan Yarı-Başkanlık Modelleri:
İrlanda, İzlanda ve Avusturya
Portekiz sistemi, Anayasal organlar arasında yetki dağılımında organların birbirlerini
dengeleyecek mekanizmalarını geliştirmiştir. Buna karşın Yarı-Başkanlık sistemini
benimseyen bazı Avrupa ülkelerinde Parlamenter sisteme yaklaşan özellikler görmek
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mümkündür. Bunların en tipik örnekleri İrlanda ve İzlanda’dır. İrlanda, Parlamenter bir
Anayasal Monarşi olan İngiltere’den, İzlanda ise yine bir başka parlamenter Anayasal
Monarşi olan Danimarka’dan bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlıklarını kazanmadan önce
bağımlı oldukları ülkenin parlamenter sistemine bağlı oldukları için, bağımsızlıktan sonra da
parlamenter yapıya yakın bir sistemi benimsemişlerdir. Her ikisi de Parlamenter sisteme yakın
bir Yarı-Başkanlık sistemi benimsemiş olmalarına rağmen aralarında bazı farklılıklar vardır.
İrlanda’da Cumhurbaşkanı seçimle göreve gelmektedir ancak yetkisi yoktur.
Hükümet ise parlamenter desteğe sahip olarak düzenlenmiş ve geniş yetkilerle donatılmıştır.
İzlanda’da ise yetkiler kâğıt üzerinde Cumhurbaşkanı’nda toplanmıştır. Anayasa maddeleri
Cumhurbaşkanı’nın güçlü yetkilerle donatıldığını göstermektedir ancak uygulamada asıl güç
Hükümet’tedir.
İrlanda Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından 7 yıl için nispi
çoğunluk sistemi ile seçilmektedir. Bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ulusal
Parlamento’nun en az yirmi üyesi tarafından veya idari bölgelerin en az dördünün meclisleri
tarafından aday gösterilirler. Eğer tek aday gösterilirse, seçim yapılmadan o aday
Cumhurbaşkanı kabul edilmekte. Hükümetin onayı olmadan yurtdışına çıkamayan
Cumhurbaşkanı, görevleri ile ilgili herhangi bir suç işlediği gerekçesiyle Ulusal
Parlamento’nun kamaralarından herhangi biri tarafından suçlanıp diğer kamara tarafından
yargılanabilir.
Cumhurbaşkanı Hükümeti oluşturmada etkili değildir, kendi başına Başbakan
atayamaz. Sadece Temsilciler Meclisi tarafından gösterilen kişiyi Başbakan olarak atayabilir
ve Başbakan’ın önerisiyle Bakanları atar. Bakanları görevden alabilmesi için de Başbakan7ın
önerisi gerekir. Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na verdiği Temsilciler Meclisi’ni fesih yetkisi
yine sadece Başbakan’ın önerisi ile kullanılabilir. Eğer Başbakan Meclis’in desteğine sahipse
Cumhurbaşkanı bu talebi yerine getirmek zorundadır, Hükümet’in Meclis’te desteği olmaması
halinde Cumhurbaşkanı takdir yetkisini kullanabilir. Anayasa Cumhurbaşkanı’na verdiği tüm
yetkileri Hükümet’in onayına bağlamıştır. Hükümet’in onayı olmadan halka hitaben konuşma
yapamaz, herhangi bir mesaj veremez. İrlanda Anayasası, Cumhurbaşkanı’na sadece iki
konuda yetki vermiştir. Cumhurbaşkanı, parlamentodan geçen sayaları Devlet Şurası’na
danışarak Anayasa’ya aykırı olup olmadığının denetlenmesi için Yargıtay’a gönderebilir.
Ancak, vergi yasaları, Anayasa değişiklikleri ve Senato’da görüşme süresi kısaltılmış yasa
tasarıları için bu yetkisini kullanamaz. İkinci olarak, Anayasa değişiklikleri dışında Senato
üyelerinin çoğunluğu ve Temsilciler Meclisi’nin en az üçte biri ortak bir dilekçe ile
Cumharbaşkanı’ndan bir yasa tasarısının halkoylamasına sunulması isterlerse,
Cumhurbaşkanı Devlet Şura’sının da görüşünü alarak halkoylamasına gidebilir.
Yürütme iki kamaralıdır: Temsilciler Meclisi ve Senato. İkisine birden “Ulusal
Parlamento” adı verilmektedir. Anayasa’da Ulusal Parlamento’ya yasama ile ilgili sınırlı bir
hüküm yoktur. Hükümet sadece Temsilciler Meclisi’ne karşı sorumludur, Senato’ya karşı bir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı’nın
Temsilciler Meclisi’nden olması zorunluluğu vardır. Hükümetin diğer üyeleri de “Ulusal
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Parlamento”dan olmalıdır ancak bunlardan sadece iki tanesi Senato’dan olabilir, diğerleri
Temsilciler Meclisi üyesi olmak zorundadır.96
İzlanda’da Cumhurbaşkanı halk tarafından, 4 yıllığına, tek turlu nispi çoğunlukla
seçilmektedir. Aday olabilmek için en az 1500 en fazla 3000 seçmen tarafından aday
gösterilmek gerekmektedir. İrlanda’da olduğu gibi, seçimlerde tek aday gösterilirse seçim
yapılmaz ve o aday Cumhurbaşkanı kabul edilir. İzlanda’da Cumhurbaşkanı Anayasal olarak
oldukça güçlüdür. Tüm yürütme işlemleri ile ilgili yetkili makamdır ve bu işlemlerle ilgili
hiçbir sorumluluğu yoktur. Cumhurbaşkanı’nın görevden olunması çok güç koşullara
bağlanmıştır. İzlanda Parlamentosu’nun dörtte üçü tarafından suçlanması ve bu kararın
halkoylaması ile kabul edilmesi gerekmektedir. Halkoylaması sonucunda parlamentonun
kararı kabul edilmezse parlamento feshedilmiş kabul edilmektedir. Buna karşın
Cumharbaşkanı’nın herhangi bir ön koşula bağlı olmaksızın Parlamento’yu feshetme yetkisi
vardır. Yine, Parlamento’nun kabul ettiği bir yasayı imzalamazsa, yasa halkoyuna sunulmak
zorundadır. Cumharbaşkanı’nın Başbakanı ve Bakanları atama yetkisi vardır. Aynı zamanda
Danıştay’a başkanlık yapmaktadır. Tüm kamu görevlilerinin ataması ve görevden alınması
yetkisi de Cumhurbaşkanı’na aittir.
Yürütme’nin ikinci başı olan Hükümet ise tüm yürütme işlemleri ilgili sorumluluğu
üstlenmektedir. Parlamento’dan güvenoyu alması şarttır. Parlamentodan güvenoyu çıkmazsa
Cumhurbaşkanı Başbakanı kendisi atayarak hükümeti kurabilir.
İzlanda Parlamentosu tek kamaralıdır ve 63 milletvekilinden oluşmaktadır. Seçimler
dört yılda bir Nispi Temsil Seçim Sistemi yöntemi ile yapılmaktadır. Parlamento’nun yasama
alanı Anayasa’da sınırlanmamıştır. Eğer Anayasa değişiklikleri yapılması Parlamento’da
oylanırsa ve değişiklikler kabul edilirse Parlamento kendini feshetmekte, yeni seçimler
yapılmakta ve seçim sonucu oluşan yeni Parlamento yapılan değişiklikleri kabul etmekte ve
böylece Anayasa değişiklikleri de onaylanmış olmaktadır.
İzlanda Anayasası Cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanımış olmakla birlikte, uygulama
çok farklı olmaktadır. Cumhurbaşkanı hükümeti oluştururken her zaman Parlamento’daki en
büyük partinin başkanını Başbakan olarak atamaktadır. Anayasa’nın Cumhurbaşkanına
vermiş olduğu tüm yetkiler aslında Hükümet tarafından kullanılmaktadır.97
İrlanda ve İzlanda Yarı-Başkanlık sistemleri, bazı bakımlardan birbirinden farklılıklar
gösterse de aslında ikisi de Parlamentoya karşı sorumlu bir Hükümet’in yetkileri kendinde
topladığı sistemlerdir. Her ikisinde de Parlamento’nun bileşimi çok önemlidir. Çok partili
sisteme sahip olan bu ülkelerde hükümetin kurulmasında parti koalisyonları ön plandadır.
Koalisyonlar genellikle ılımlıdır, bu nedenle Cumhurbaşkanlarının yetkilerini kullanmasına
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gerek kalmamaktadır. Bu yetkiler, sadece kritik durumlarda kullanılacak araçlar olarak bir
kenarda tutulmaktadır.
Avusturya, yukarıda ele aldığımız iki ülke gibi Parlamenter sisteme yaklaşan bir YarıBaşkanlık sistemine sahip olmakla birlikte, devlet federal biçimde yapılanmıştır. I. Dünya
Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun dağılması ile birlikte 1918 yılında
Avusturya kurulmuş ancak Nazi Almanya’sı tarafından 1938 yılında ilhak edilerek ortadan
kalkmıştır. II. Dünya Savaşı’nın sona erdiği yıl olan 1945’te ülkede II. Cumhuriyet edilmiş
ancak ülke Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği’nin işgali
altında kalmıştır. 1955 yılında tekrar bağımsızlığını kazanmıştır. Aslında ülkede parlamenter
bir gelenek bulunmamaktadır, buna rağmen uygulanan Yarı-Başkanlık sisteminin parlamenter
sisteme benzeyen özelliklerinin kurumsal yapıda aramak gerekmektedir.
Federal bir Cumhuriyet olan Avusturya dokuz eyaletten oluşmaktadır. Yasama Organı
iki kamaralıdır: Ulusal Meclis ve Federal Konsey. İkisine birden “Federal Meclis” adı
verilmektedir. Ulusal Meclis’in 183 üyesi vardır ve her 5 yılda bir yapılan seçimlerle
belirlenmektedir. Federal Konsey ise 9 eyaletin nüfusları oranında temsil edildiği bir
kamaradır ve sayısı değişebilmektedir, şu anda 62 senatör bulunmaktadır.
Yürütme iki başlıdır. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanı, diğeri ise Hükümet’tir.
Cumhurbaşkanı 6 yıl süre için iki turlu bir seçimle doğrudan halk tarafından seçilmektedir.
Bir kişi en fazla iki kez üst üste Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunabilir. Hanedan
mensuplarının dışında 35 yaşını doldurmuş her Avusturya vatandaşı aday olabilir. Seçimlerin
ilk turunda sadece bir aday varsa seçim halkoylaması ile yapılmaktadır ve oyların salt
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olmaktadır. Eğer ilk turda hiçbir aday bu
orana ulaşamamışsa ilk turda en fazla oyu alan iki aday arasında ikinci seçimler yapılar ve en
çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, süresi dolmadan önce
ancak halkoylaması ile görevden alınabilir. Görevden alınması için halkoylamasına
gidilebilmesi için Ulusal Meclis’in üye tam sayısının en az yarısının bulunduğu bir oturumda
kullanılan oyların üçte ikisinin bu yönde olması gerekir. Eğer halkoylaması sonucunda
görevden alınması reddedilirse o zaman Ulusal Meclis feshedilmiş sayılır. Bu uygulama,
Cumhurbaşkanı’nın Yasama karşısında siyasi olarak sorumlu olduğunu göstermektedir. Buna
karşın Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisi vardır. Böylece Yasama ile Yürütme
arasında bir denge sağlanmaya çalışılmıştır.
Cumhurbaşkanı’nın bazı sıradan görevleri dışında Ulusal Meclis’i fesih yetkisi (bu
fesih yetkisini sadece bir kere kullanabilir), Ulusal Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırma,
Federal Konsey’e eyaletlerin atayacağı üye sayısını her genel nüfus sayımı sonunda belirleme,
federal yetkilileri ve kamu görevlilerini atama yetkisi gibi yetkileri bulunmaktadır. Bunlardan
Cumhurbaşkanı’nın geniş yetkilere sahip olduğu izlenimi doğmaktadır ancak bu yetkilerin
çoğuna Hükümet ortaktır. Bu işlemlerin geçerli olması için Başbakan veya ilgili Bakanın
imzası gerekmektedir; buna “karşı-imza kuralı” denir. “Karşı-imza., devlet başkanının yazılı
bir işleminde devlet başkanının imzasının altına, bu işlemden kaynaklanan sorumluluğun
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üstlenilmesi amacıyla başbakan veya ilgili bakanın veya her ikisinin attığı imzadır.”98 Sadece
Meclis’i fesih yetkisinde böyle bir karşı imza kuralı vardır. Ancak yukarıda da değinildiği
gibi, Yasama da Cumhurbaşkanı’nın görevden alınmasını halkoylamasına sunabilir. Bütün
bunlar dikkate alındığında aslında Cumhurbaşkanı’nın hareket alanının sınırlı olduğu anlaşılır.
Yürütme’nin ikinci ortağı Federal Hükümet adını almaktadır ve Başbakan ve
Bakanlar’dan oluşmaktadır. Hükümet Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Hükümet
üyelerinin milletvekili olma zorunluluğu yoktur. Cumhurbaşkanı Kabine’yi görevden alabilir
ve bunu herhangi bir öneri olmadan yapabilir. Cumhurbaşkanı hükümeti atadıktan sonra
Ulusal Meclis’e sunar. Meclis’te hükümet için güven oylaması yapılması zorunluluğu yoktur,
ancak Meclis herhangi bir bakana veya hükümete güvenoyu vermediğinde hükümet düşer
veya bakan görevden alınır. Yani Federal Hükümet, Ulusal Meclis’e karşı sorumludur.
Yasama’nın iki kanadı olan Ulusal Meclis ve Federal Konsey’in ayrı ayrı hükümet
faaliyetlerini inceleme, denetleme, hükümet üyelerine soru sorma, bilgi talep etme yetkileri
vardır. Ayrıca meclis soruşturma komisyonları kurulabilir.
Avusturya’da Cumhurbaşkanı’nın ön koşulsuz olarak Ulusal Meclis’i feshetme yetkisi
ve hükümeti atama yetkisi vardır ancak Yasama Organı’nın Hükümet üzerinde geniş bir
atama ve denetleme yetkisi vardır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti atama ve görevden
alma yetkisi vardır ama hükümeti yürütme ile ilgili kararların alınmasında yetkilendirmekte
ve böylece güçlendirmektedir. Bu iki özelliğe hem Hükümet’in hem de Cumhurbaşkanı’nın
sorumluluğu eklenince, Cumhurbaşkanı’nın hareket alanı daralmakta, eğer Meclis ile
Hükümet uyumlu ise fazla müdahalede bulunamamaktadır. Bu bakımlardan Avusturya,
Fransa’dan farklılık göstermektedir. Ayrıca, Avusturya’nın federal bir yapıya sahip olması ve
Federal Konsey’in hareket alanının sınırlanmış olmaması da sistemi farklılaştırmaktadır.
Federal Konsey’de her bir federe devlet nüfusuna göre temsil edilmektedir ve Federal
Konsey’in etkisiz kalmaması için çok sayıda Anayasal önlem alınmıştır. Cumhurbaşkanının
onaylanması ve savaş ilanı kararının alınması için Ulusal Meclis ile Federal Konsey’in ortak
toplanması gerekmektedir. Elbette Ulusal Meclis Federal Konsey’den daha yetkilidir çünkü
tüm ulusu temsil etmektedir ancak federal konularda Federal Konsey’in kabulü
gerekmektedir.99
Sonuç olarak Avusturya’da parlamenter sisteme yaklaşan bir Yarı-Başkanlık
sisteminden söz edilebilir. Ulusal Meclis hem yasama alanında hem de genel olarak sistemin
işleyişinde en belirleyici konumda olan organdır. Cumhurbaşkanı kendisine Anayasa ile
verilen yetkilerin çoğunu kullanabilmesi için Parlamento ile birlikte çalışan Hükümet’in
imzasına ihtiyacı vardır. Meclis’in de hem hükümeti güvensizlik oyu ile düşürme hem de
Kemal Gözler, Devlet Baskanları: Bir Karsılastırmalı Anayasa Hukuku Incelemesi, Bursa, Ekin
Kitabevi Yayınları, 2001, s.235.
99
Avusturya’da Anayasal organların yetki ve görevleri konusunda bkz. Wolfgang C. Müller, “Austria: Imperfect
Praliamentarism But Fully Fledged Party Democracy”, (içinde), Kaare Strom, Wolfgang C. Müller ve Torbjörn
Bergman (derleyenler), Delegation and Acountability in Parliamentary Democracies, Oxford Press, 2006, s.
221-252.
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yetkilerini ihlal ettiği
başlatabilmektedir.

gerekçesiyle

11.1.3. Otoriter
Federasyonu

Cumhurbaşkanı’na

Başkanlık

mı

karşı

soruşturma

Yarı-Başkanlık

mı?:

sürecini

Rusya

Rusya Federasyonu resmi olarak Yarı-.Başkanlık sistemine sahiptir ancak ne Fransa
gibi bu sistemin tipik örneğidir ne de yukarıda incelediğimiz İrlanda, İzlanda, Avusturya gibi
Parlamenter Sisteme benzeyen örneklere benzemektedir. Rusya Federasyonu Yarı-Başkanlık
kılıfı içinde bir Başkanlık Sistemi’ne benzemektedir. Ancak, bu ülkedeki Başkanlık Sistemi,
bu sistemin saf tipi olan ABD’deki sisteme kesinlikle uymamaktadır. Aşağıda anlatılacak olan
tarihsel nedenlerden dolayı ülkede demokrasi geleneği yerleşmemiş, tersine otoriter bir siyasi
kurumsallaşma ve kültür kök salmıştır. Bu nedenle belki de Rusya Federasyonu’na Otoriter
Yarı-Başkanlık Sistemi demek mümkündür. Bazı araştırmacılar, Rusya’da uygulanan YarıBaşkanlık sisteminin uygulanış biçimini “Yarı-Başkanlık rejiminin Başkanlaştırılması”
(presidentialization of a Semi-Presidential regime) olarak adlandırmaktadır. 100
Rusya 16. Yüzyılda IV. İvan (Korkunç İvan olarak tanınmaktadır) tarafından merkezi
bir mutlak devlet altında birleştirilmiştir. Orpiçrina denen bir gizli polis teşkilatı ile tüm
topraklar üzerinde yaşayan nüfusu kontrolü altına alarak baskıcı bir rejim kurmuştur. Çarlık
olarak adlandırılan bu merkezi örgütlenme, bir sonraki yüzyılda Çar Büyük Petro (I. Petro
olarak da bilinmekte ayrıca Deli Petro olarak adlandırılmaktadır) tarafından modernleştirme
sürecine girmiş ancak merkezi otoriter devlet geleneği korunmuştur. Geleneksel kurumların
yıkılmaya çalışıldığı bu dönemde ülkenin başkenti Moskova’dan St. Petersburg’a taşınmış ve
Çar’ın güdümünde bir Senato kurulmuş, ülke merkezden atanan Valiler tarafından yönetilen
idari birimlere bölünmüştür. Böylece Rusya’da federal bir örgütlenme oluşturulmuş oldu.
1905 Devrimi’ne kadar bu sistem devam etmiştir 1905 yılında değişim yanlısı liberallerin
baskısına dayanamayan II. Nikolay ülkede Meşruti Monarşi yönetimini kurmuş ancak iki yıl
sonra liberal gruplar bastırılarak eski rejime dönülmüştür. Ülkede başlayan değişim rüzgarları
özgürlükçü akımların giderek güçlenmesine ve 1917 Devrimi ile sonuçlanacak ayaklanmalara
önayak olmuştur.
1917 Devrimi ile birlikte Çar yanlıları ile devrimci Bolşevikler arasında beş yıl
sürecek bir içi savaşı başlatmıştır. Nihayet yeni bir rejim kurularak Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliği adını almıştır. Sovyet sisteminde Yasama ve Yürütme erkleri, “Yüksek
Sovyet” adı verilen tek bir organın elinde toplanmaktaydı. Yüksek Sovyet iki kamaradan
oluşmaktaydı. Birisi tüm halkı temsil eden “Birlik Sovyeti”, diğeri ise federe birimleri
oluşturan “Uluslar Sovyeti”. Yüksek Sovyet tüm yasama ve yürütme erklerini elinde
bulundurmasına rağmen, senede sadece iki kez birer hafta süre ile toplanan ve Komünist Parti
tarafından alınan kararları onaylamaktan başka pek işlevi olmayan, ancak siyasi meşruiyeti
sağlayan sembolik bir organdı. Yüksek Sovyet’in toplantıda olmadığı dönemlerde

Oleg Zaznaev, “THe Presidentialization of a Semi-Presidential Reğgime: The Case of Russia”, (içinde),
Stephen White (derdleyen), Politics and the Ruling Group in Putin’s Russia, Palgrave, 2010, s. 257.
100
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milletvekilleri arasından seçilen 39 üyeli “Prezidyum” bu yetkileri devralarak kullanmaktaydı.
Asıl güç Komünist Parti Politbürosu ve Parti Merkez Komitesi Sekreterliği’nin elindeydi.
Yasama kurumu ile Parti arasında görev ve yetki paylaşımı anlamında bir bağlantı
bulunmamaktaydı. Parti ile devlet bütünleşmişti; devlet demek, parti demekti.
Bilindiği gibi bu sistem, 1995 yılında Parti Komünist Parti Genel Sekreterliği’ne
seçilen Mihail Gorbaçov’un izlediği “Açıklık ve Yeniden Yapılanma” (Glasnost ve
Perestroyka) politikalarının sonucu olarak 1991 yılında sona erdi. Birlikten önce Baltık
Cumhuriyetleri arkasından da diğer Cumhuriyetler ayrıldı. Elbette hem dağılma süreci hem de
dağılma sonrası süreç Rusya için oldukça sancılı oldu. Tekrar Sovyetler Birliği’nin
kurulmasını isteyen gruplar ile yenilik yanlıları arasında büyük tartışmalar ve çatışmalar oldu,
Gorbaçov’a karşı bir darbe girişimi yapıldı. Sonunda 1991 yılının Aralık ayında Rusya
Federasyonu resmen kuruldu. Yeni rejim resmi olarak kurulmadan önce yapılan seçimlerde
Boris Yeltsin Başkanlık seçimlerini kazanmıştı. Darbe girişimi Yeltsin’in konumunu
güçlendirdi. 1991 yılı sonunda Gorbaçov’un görevinden istifa etmesi üzerine herhangi seçim
yapılmadan Yeltsin fiilen Rusya’nın Başkan’ı oldu. Hemen Gorbaçov’un tüm yetkilerini
kendinde topladı, yaptığı bir takım atamalarla yürütme üzerindeki otoritesini iyice
güçlendirdi. Bu durum Parlamento’nun itirazlarına neden oldu ve Yeltsin ile Parlamento
arasında gerilimler yaşandı. Bunun üzerine Anayasal olarak böyle bir yetkisi olmamasına
rağmen Yeltsin Parlamentoyu feshettiğini ilan etti. Parlamento da Yeltsin’i görevden aldığını
açıkladı. Yeltsin, askeri güç kullanarak Parlamentoyu dağıttı ve hemen arkasından
Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini güçlendiren yeni bir Anayasa ilan etti.
Yeltsin döneminin Rusya Federasyonu siyasi sistemi üzerinde birkaç önemli etkisi
olmuştur. Birinci olarak, Yasama’nın gücü iyice kırıldı, bir güç merkezi veya dengeleyici
organ olması engellendi, Cumhurbaşkanı’na bağımlı bir organ haline getirildi. İkinci olarak,
seçimler güvenilmez politik süreçlere dönüştü. Seçimlerin ilk turunda istenmeyen adayların
seçilmemesi için adaylık koşulları sürekli değiştirildi ve seçimlere hile karıştırıldı. Bu ülkede
seçim sisteminin yerleşik, kurumsallaşmış bir yapıya kavuşmasını engellediği gibi halkın
demokratik sürecin en önemli parçalarından olan seçim kurumuna güven oluşturmasını da
engelledi. Üçüncü olarak, Yeltsin ile başlayan bir gelenek ile görevi biten Cumhurbaşkanı
kendisinden sonra seçilecek kişiyi de belirlemeye başladı. Yeltsin, kendisinden sonra göreve
gelmesini istediği Vladimir Putin’i önce Başbakanlığa atadı daha sonra da istifa ederek
Anayasa gereği görevin vekâleten Putin’e geçmesini sağladı. Ayrıca 2000 yılında yapılan
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Putin’i desteklediğini açıkça ilan etti. Aynı geleneği Putin de
sürdürerek, iki kez üst üste Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra üçüncü kez aday olamayacağı
için kendi Başbakanı Dimitri Medvedev’in Cumhurbaşkanı seçilmesini sağladı ve kendisi de
Başbakan oldu. Bir dönem ara verdikten sonra tekrar Cumhurbaşkanı imkânı olduğundan,
2012 seçimlerinde tekrar Cumhurbaşkanı seçildi ve Medvedev’i Başbakan olarak atadı.
Rusya’da Yeltsin döneminde kabul edilen Anayasa bugünkü sistemin çerçevesini
belirlemiştir. Buna göre, ülke oldukça güçlü bir Cumhurbaşkanı tarafından yönetilmektedir.
Aslında Yürütme Organı iki başlıdır: Cumhurbaşkanı ve Başbakan. Ancak, Anayasal olarak
Cumhurbaşkanı o kadar geniş yetkilerle donatılmıştır ki, Başbakan’ın Cumhurbaşkanı’nın
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isteklerinin dışına çıkması mümkün değildir. Genel oyla altı yıl süre ile halk tarafından
seçilen ve iki dönem üst üste seçilebilen Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’da ayrıntılı bir biçimde
belirtilen en önemli görev ve yetkilerinden arasında şunları sayabiliriz:
-

Başbakanı atamak

-

Başbakanın önerisi ile bakanları atamak

-

Hükümet toplantılarına başkanlık yapmak

-

Askeri stratejiyi belirlemek ve komutanları atamak

-

Meclise yasa tasarısı sunmak

-

Halkoylamasına başvurmak

- Devlet organlarının kendi aralarında, gedere yönetimlerle federal devlet organları
arasında, devlet organlarının kendi içlerindeki uyuşmazlıkları çözümleme prosedürünü
kullanabilmek, gerektiğinde uyuşmazlıkları mahkemeye taşımak (burada Yasa organı gibi
davranma yetkisi tanınmış olduğu anlaşılmaktadır)
-

Dış politikayı belirlemek ve yönetmek

-

Bazı durumlarda sıkıyönetim ilan etmek, olağanüstü hal ilan etme

-

Kararname çıkartmak (Anayasa’ya ve federal yasalara aykırı olmamak koşuluyla)

Sadece bu yetkiler bile Cumhurbaşkanı’nın ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.
Cumhurbaşkanı, bunların dışında, Meclis’in alt kanadı olan “Duma”ya karşı da bir takım
yetkilere sahiptir. Duma, Cumhurbaşkanı tarafından önerilen Başbakan’a üç kez güvenoyu
vermezse, Cumhurbaşkanı Başbakan’ı doğrudan atar ve Duma’yı feshederek seçimlerin
yenilenmesine karar verir. Duma’nın feshedilmesi konusunda Cumhurbaşkanı’nın takdir
yetkisi yoktur, bu durumda zorunlu olarak Duma feshedilir. Bu Anayasal yetki, hükümetin
kurulması sürecinin tamamen Cumhurbaşkanı’nın otoritesine dayalı olduğunu göstermektedir.
Aynı şekilde görevdeki Hükümet’e Duma’nın güvensizlik oyu vermesi halinde bu kararın
uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Duma’nın
kararını onaylamazsa, güvensizlik oylaması işlevsiz kalmaktadır. Bu nedenle Hükümet
Cumhurbaşkanı’na her anlamda bağımlıdır. Oysa Yarı-Başkanlık sistemlerinde Hükümet,
Parlamentonun güvenine dayalı olarak görevde kalabilir, Rusya’da ise tersine Hükümet’in
görevde kalması tamamen Cumhurbaşkanı’nın takdirine kalmaktadır. Bir başka sorun,
Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığının Rusya’da geçerli olmamasıdır. Çünkü seçilen
Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişkisi kesilmez.
Yasama Organı iki kamaralıdır: Duma ve Federasyon Konseyi. İkisi bir arada Rusya
Federal Meclisi’ni oluşturmaktadır. Duma üyeleri 5 yıl için seçilen 450 kişiden, Federasyon
Konseyi ise her bir federe devletin meclisinden bir yürütme organından da bir temsilci olmak
üzere ikişer üyeden oluşmaktadır ve 166 kişidir. Rusya’da Duma’nın seçimlerine ilişkin seçim
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yasası sürekli olarak değiştirilmekte, her değişiklikte Cumhurbaşkanı daha da güçlenmektedir.
Duma’nın ve Federasyon Konseyi’nin yasa önergesi verme yetkisi vardır. Kabul edilen
yasalar onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı’na gitmektedir. Cumhurbaşkanı ondört gün içinde
yasayı onaylayarak ilan eder. Onaylamayıp Federal Meclis’e iade edebilir. Ancak
Cumhurbaşkanı’nın “güçleştirici veto” yetkisi vardır yani yasanın tekrar Cumhurbaşkanına
gönderilebilmesi için her iki mecliste de üye tam sayılarının üçte iki çoğunluğu ile tekrar
kabul edilmesi gerekmektedir. Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı yasayı onaylar.101
Sonuç olarak Rusya’da hükümet tamamen Cumhurbaşkanı’nın kontrolü altında
çalışmaktadır. Parlamenter denetim çok zayıftır. Üstelik Başbakan’ın atanması
Cumhurbaşkanı’nın görevine başlamasına bağımlıdır. Yani, Hükümet Duma seçimlerini
takiben yapılmamakta, Cumhurbaşkanı seçimlerine paralel olarak yapılmaktadır. Ayrıca
Cumhurbaşkanı’nın hükümeti görevden alma yetkisi vardır.

11.2. Değerlendirme
Saf Yarı-Başkanlık sisteminin tipik örneği Fransa’dır. Ancak bu sistemi
benimsedikleri halde farklı biçimlerde uygulayan çok sayıda ülke bulunmaktadır. Bunların bir
kısmı Yürütme karşısında Yasama’yı güçlendirerek Parlamenter sisteme benzer bir YarıBaşkanlık sistemi uygulamaktadırlar. Bu ülkelere İrlanda, İzlanda ve Avusturya’yı verdik.
Diğer bir uygulama ise Başkanlık sistemine yaklaşan Yarı-Başkanlık sistemidir. Belki de
vermiş olduğumuz örnek Rusya, bunun en uç örneğidir. Çünkü Rusya’da Yarı-Başkanlık
sistemi bazı bakımlardan Başkanlık sistemine yaklaşmakla birlikte, Yasama’yı neredeyse
tamamen etkisizleştirerek, otoriter bir yapı oluşturarak ve Devlet Başkanı’na aşırı yetkiler
tanıyarak sistemi Başkanlık Sistemi’nin de dışına çıkarmaktadır. Tarihinde parlamenter
gelenek olan sistemlerde Yarı-Başkanlık sistemlerinin parlamenter sistemlere yaklaşma
eğiliminin daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın Rusya gibi merkezi ve otoriter
geleneğin güçlü olduğu ülkelerde ise Yarı-Başkanlık sisteminin otoriter bir rejime dönüşme
ihtimali bulunmaktadır. Ancak, Sovyet sonrası ülkelerin hepsinde otoriter yapılanmaların
olduğu düşünülmemelidir. Örneğin Romanya, Polonya gibi örnekler, her ne kadar toplumsal
ve siyasi çatışmalar yaşansa da, benimsemiş oldukları Yarı-Başkanlık sistemlerini çok partili
bir yapı ve demokratik bir işleyiş içinde yürütmektedirler.

Rusya Federasyonu’nda Yasama ve Yürütme organlarının yetki ve görevleri konusunda bkz. Haluk Alkan,
a.g.e., s. 259-269; Oleg Zaznaev, a.g.e., s. 31-40; Hasan Dursun, “Süper Başkanlık Ya da Başkancı Parlamenter
Sistem: Weimar Almanya’sı ile Rusya Federasyonu Örnekleri ve Çıkartılacak Dersler”, TBB Dergisi, sayı 67,
2006, s. 257-275.
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Uygulamalar
1. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan eski Sovyet
Cumhuriyetlerinde hangi sistem tiplerinin uygulandığı konusunda araştırma yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Portekiz, İrlanda, İzlanda, Avusturya ve Rusya Federasyonu örneklerinde
Yarı-Başkanlık sisteminin temel özelliklerini inceledik. Bunlardan Portekiz, Fransa’daki YarıBaşkanlık sistemine en yakın olandır. Portekiz dışındaki örnekler saf Yarı-Başkanlık
sistemlerinden bazı bakımlardan farklılıklar göstermektedir. Bunlardan İrlanda, İzlanda ve
Avusturya örnekleri Parlamenter sisteme yaklaşan bir uygulama içindeyken, Rusya
Federasyonu Yasama’yı etkisizleştirip Yürütme’nin başlarından biri olan Cumhurbaşkanı’nı
aşırı yetkilerle donatarak ve Yürütme’nin ikinci başı olan Hükümet’i Cumhurbaşkanı’na
bağımlı hale getirerek Yarı-Başkanlık sistemini uygulamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ülkelerden hangisi, saf Yarı-Başkanlık sistemine daha yakındır?
a) Rusya Federasyonu
b) İzlanda
c) Avusturya
d) Portekiz
e) İrlanda
2) Aşağıda belirtilen Portekiz siyasi yapısının özelliklerinden hangisi Fransız siyasi
yapısına benzememektedir?
a) Her iki ülkenin de sömürge deneyimi vardır
b) Her ikisinin de mutlakiyetçi ve meşruti monarşi geçmişi vardır
c) Her iki ülkede de çatışmacı siyaset tarzı yerleşiktir
d) Her iki ülke parlamentolarında da farklı grupların çatışmalarından kaynaklanan
hükümet krizleri yaşanmıştır
e) Her iki ülke de Başkanlık sistemi ile yönetilmektedir.
3) “Yarı-Başkanlık rejiminin başkanlaştırılması” deyimi aşağıdaki ülkelerden
hangisi için kullanılabilir?
a) Rusya Federasyonu
b) Fransa
c) İngiltere
d) İrlanda
e) Avusturya
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4) İrlanda’da hükümet ….. karşı sorumludur.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Cumhurbaşkanına
b) Anayasa Mahkemesine
c) Parlamentoya
d) Yargıçlar Yüksek Kuruluna
e) Federe devletlere
5) Avusturya’da Cumhurbaşkanı, süresi dolmadan önce ancak halkoylaması ile
görevden alınabilir. Görevden alınması için halkoylamasına gidilebilmesi için Ulusal
Meclis’in üye tam sayısının en az yarısının bulunduğu bir oturumda kullanılan oyların üçte
ikisinin bu yönde olması gerekir. Bu uygulama, Cumhurbaşkanı’nın …. karşısında siyasi
olarak sorumlu olduğunu göstermektedir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Başbakan
b) Anayasa Mahkemesi
c) Bakanlar Kurulu
d) Yasama
e) Yerel meclisler
6) “Karşı-imza” ne demektir?
a) Devlet başkanının görevden alınması önerisinde bulunan parlamentonun bu
öneriye muhalefet eden başbakanın attığı imzadır
b) Başbakanın yazılı bir işleminde Başbakanın imzasının altına bu işlemden
kaynaklanan sorumluluğun paylaşılması amacıyla Bakanlar Kurulu’nun attığı imzalardır.
c) Devlet başkanının yazılı bir işleminde devlet başkanının imzasının altına, bu
işlemden kaynaklanan sorumluluğun üstlenilmesi amacıyla başbakan veya ilgili bakanın veya
her ikisinin attığı imzadır.
d) Parlamentonun feshedilmesini talep eden devlet başkanının bu kararına karşı
halkın bir araya gelerek imza kampanyası başlatmasıdır
e) Parlamentonun geçirdiği bir kanunu anayasaya uygun bulmayan anayasa
mahkemesinin kanunu reddettiğine dair açıklamanın altına attığı imzadır
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7) Bir hükümetin hem meclisin güvenoyuna bağlı olması hem de Devlet Başkanı
tarafından görevden alınabilmesi, hükümetin … olduğunu gösterir?
a) Çifte sorumluluğu
b) İki başlı
c) Karşı-imzaya tabi
d) Anayasal denetime tabi
e) Sorumsuz
8) Rusya tarihte ilk federal örgütlenmeye hangi lider zamanında geçti?
a) M. Gorbaçov
b) Çar Büyük Petro
c) B. Yeltsin
d) V. Putin
e) IV. İvan
9) “Duma” nedir?
a) Avusturya’da Anayasa Mahkemesine verilen isim
b) Portekiz sömürgelerinden birinin adı
c) İrlanda’nın İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasını sağlayan örgütlenme
d) İzlanda tarihinde ilk parlamenter örgütlenmenin adı
e) Rusya Federasyonu’nda Meclis’in alt kanadı
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10) İspanya’da Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin Nispi Temsil D’Hondt sistemi ile
yapılması ….. kolaylaştırmaktadır.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Parlamentonun işlemesini
b) Çok partili bir sistemin ortaya çıkmasını
c) Yürütmenin Yasama karşısında güçlenmesini
d) Devlet Başkanının veto yetkisini kullanmasını
e) Tek partili bir sistemin ortaya çıkmasını

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)a, 8)b, 9)e, 10)b
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12. MÜZAKERECİ DEMOKRASİYE DAYALI KONKORDANZ
SİSTEMİ: İSVİÇRE

247

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dersimizin başında demokratik sistemlerde üç Anayasal organın yani Yasama,
Yürütme ve Yargı’nın erkleri paylaşma ve birbirlerini denetleme biçiminin genel olarak iki
yöntemle olacağından bahsetmiştik. Birisi Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin gevşek uygulanması,
diğeri ise Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin sıkı uygulanmasıdır. Bunlardan ilk biçim Parlamenter
Sistemi, ikinci biçim ise Başkanlık Sistemini doğurmaktaydı. Ayrıca, bu iki sistemin bir araya
gelmesiyle oluşan bir melez sistem olarak Yarı-Başkanlık Sistemini de üçüncü tip olarak ele
aldık ve çok sayıda örnek ülke üzerinde bu sistemleri karşılaştırmalı olarak anlattık. Bu
bölümde, bu üs sisteme de uymayan ve dünyada örneği az olan bir başka sistemden,
“Konkordanz Sistem”den bahsedeceğiz ve bu sistemin en tipik örneği olan İsviçre’yi
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

“Konkordanz Sistemi”nin diğer 3 sistemden temel farklılıkları nelerdir?

2.

İsviçre’de “KorkordanzSistemi”nin benimsenmesinin tarihsel koşulları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Müzakereci Demokrasi

Bu kavramın temel
özelliklerini kavramak

İlgili konuda okuyarak

Konkordanz Sistemi

Bu sistemin temel
özelliklerini kavramak

İlgili konuda okuyarak

Bu sistemin İsviçre’de
uygulanış biçimini
kavramak ve diğer
sistemlerle karşılaştırma
yapabilmek

İlgili konuda okuyarak ve bu
sistemi diğer örneklerle
karşılaştırmayı kolaylaştıracak
konferans, seminer vb
etkinliklere dinleyici olarak
katılarak

İsviçre’de Konkordanz
Sistemi
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Anahtar Kavramlar


Müzakereci Demokrasi



Konkordanz Sistemi
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Giriş
Bu bölümde “müzakereci demokrasi”ye dayalı “Konkordanz Sistemi”ni öğreneceğiz.
Hatırlanacağı gibi demokratik sistemlerde Yasama, Yürütme ve Yargı erkleri örgütlenme
biçimleri, görev ve yetkileri, birbirlerini denetleme yöntemleri bakımından farklılıklar
göstermektedir. Farklılık ya bu erklerin birbirlerinden ayrılmasından ya da bir arada
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu erkler birbirinden ayrı tutulursa burada “Kuvvetler
Ayrılığı İlkesi”nden hareket edildiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan bu erkler birbirinden
ayrılmıyor ve tek bir organda toplanıyorsa o zaman “Kuvvetler Birliği”nden hareket edildiğini
söyleyebiliriz. Demokratik rejimlerde birinci ilke yani “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”
benimsenmiştir ve bu dersimizde bu tip rejimleri ele aldık.
“Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”ne dayalı demokratik sistemlerde Yasama, Yürütme ve
Yargı erkleri ya gevşek biçimde birbirinden ayrılmıştır ya da sıkı biçimde. Gevşek biçimde
ayrılması halinde Parlamenter Sistem, sıkı biçimde ayrılması halinde ise Başkanlık Sistemi
ortaya çıkmaktadır. Bir de bu iki sistemin bazı özelliklerinin bir araya getirilmesi ile
oluşturulan karma bir sistem bulunmaktadır ki bu sisteme Yarı-Başkanlık Sistemi adı
verilmektedir. Dersimiz boyunca bu üç sistemi uygulayan örnek ülkeleri inceledik ve
karşılaştırdık.
Siyaset bilimi literatürü genellikle sınıflandırmayı yukarıdaki şekilde yapmaktadır.
Ancak, uygulamaya baktığımız zaman dördüncü bir sistemden daha bahsetmenin mümkün
olduğunu görmekteyiz. Diğer üç sisteme göre daha az ülkede uygulanan ve hem “Kuvvetler
Ayrılığı İlkesi”ne hem de “Müzakereci Demokrasi” ye dayanan bu sisteme çeşitli adlar
verilmektedir. Örneğin, “ “Katonal Yönetim Sistemi” veya “Direktoryal Yönetim Sistemi”
bunlardan bazılarıdır. Ancak bu bölümde “Konkordanz Sistemi” kavramını tercih edeceğiz.
Çünkü bu kavram, sistemin dayanmış olduğu demokrasinin müzakere etme ve oydaşma
ilkelerini diğerlerinden daha iyi yansıtmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi dünyada çok
az ülkede bulabileceğimiz bu sistemin en tipik örneği, kimilerine göre de tek örneği
İsviçre’dir. Bazı siyaset bilimciler bu sistemin “Kuvvetler Ayrılığı” değil tam tersine
“Kuvvetler Birliği” ilkesine dayandığını, çünkü Meclis’in birçok yetkiyi elinde
bulundurduğunu söylemektedir. Ancak, bu tartışmalı bir konudur. Metnimizin 14. Bölümünde
“Kuvvetler Birliği”ne dayalı sistemleri inceleyeceğiz. Orada bu konuya tekrar değineceğiz.
Bu bölümde, İsviçre’de bu sistemin benimsenmesinin tarihsel, kültürel vb koşullarını ele
aldıktan sonra, sistemin işleyiş biçimini inceleyeceğiz.
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12.1. Müzakereci Demokrasi ve Konkordanz Yönetim Sistemi
Siyaset Bilimci A. Lijphart “Müzakereci Demokrasi” başlıklı makalesinde.
Demokratik sistemleri sınıflandırırken, özellikle İskandinav ülkelerinde ve alt ülkelerde
(Belçika, Hollanda ve Lüksemburg coğrafi olarak alt ülkeler olarak adlandırılmaktadır)
yerleşik olan demokrasi türünü “müzakereci demokrasi” olarak adlandırmaktadır. 102 Lijphart
bir yandan sosyal yapı ve siyasal kültür ile siyasal istikrar arasında bir ilişki kurarak yaptığı
bu sınıflandırmada, homojen ve seküler bir kültüre dayalı ABD ve İngiltere gibi AngloAmerikan sistemlerini bir kategoride; siyasal kültürün parçalılığına dayalı demokrasi anlayışı
ile de Kıta Avrupa’sı ülkelerini de bir başka kategoride toplamaktadır. Bu ikisine hiç
benzemeyen, kendi içindeki farklılıkları “çoğunluk” prensibine göre değil de tam tersine tüm
farklılıkların siyasete katılımı üzerine inşa eden ülkelerdeki demokrasiye “müzakereci
demokrasi” adını vermektedir.103 Bununla toplumdaki seçkinlerin istikrarı sağlamak için
kurduğu bir büyük koalisyonu değil, evrensel katılımı içeren bir büyük koalisyonu
kastetmektedir. O’na göre, müzakereci demokrasinin belki de en ayırıcı özelliği, “çoğunluk
kuralı”nı ihlal etmesi, buna karşın yine de demokrasiden uzaklaşmamasıdır.104
Özellikle etnik, dinsel, dinsel ve benzeri bakımlardan bölünmüş toplumlarda toplumda
istikrarı sağlamak için “kontrol” yerine “müzakere”nin daha etkili olup olmadığı konusu sık
tartışılan konulardan biridir. Bu tür farklılıkları içinde barındıran toplumlarda mutlaka çatışma
ve istikrarsızlık beklenirken, homojen toplumlarda genellikle oydaşma ve istikrar
beklenmektedir. Oysa İsviçre gibi heterojen toplumlarda, “müzakere” yöntemi ile bu
farklılıklardan istikrarlı siyaset çıkabilmektedir. Burada sorun, her türlü farklılık ve bu
farklılıklardan kaynaklanan çatışmanın “istikrarsızlık” olarak görülmesidir.105
Müzakereci demokrasi, birçoklarına göre “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”ni en iyi
uygulayan demokrasi türüdür. Çoğunluğun yönetimi yerine geniş katılımı öngören, iktidarın
paylaşıldığı bir demokrasi anlayışıdır. Bu demokrasinin işlevsel olabilmesi için toplumu
oluşturan parçaların belirli ölçülerde özerkliğe sahip olmaları ancak bir arada yaşayabilmek
için de bir koalisyon oluşturabilmelidirler. Elbette böyle bir sistemin işleyebilmesi için nispi
temsilin sadece seçim sisteminde değil tüm kurumların işleyiş biçiminde yerleşmiş olması
gerekmektedir. Bu anlayışa dayanan erkler ayrımı ise İsviçre örneğinde olduğu gibi
Konkordanz sistemi biçiminde ortaya çıkmaktadır.
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan küreselleşme çok çeşitli olguları gündeme
getirmiştir. Ulusal sınırların öneminin azalması, ulus-devletin aşınması ve dolayısıyla mikro
kimliklerin canlanarak ulusal kimliklerin önüne geçmesi, üretimin küreselleşmesi ile birlikte
sermayenin de sınırları aşması ve aynı zamanda çok sayıda insanın vatandaşı olduğu ülkenin
Arend Lijphart, “Consociational Democracy”, World Politics, Cilt 21, Sayı 2, Ocak 1969, s. 207.
Arend Lijphart, a.g.m., s. 207
104
Arend Lijphart, a.g.m., s.214
105
Bu dersin sınırlarını aştığından bu konuya daha detaylı girilmeyecektir. Ancak konuya ilişkin daha fazla bilgi
için çok sayıda kaynağa başvurulabilir. Örneğin, bkz. Ian Lustick, “Stability in Deeply Divided Societies:
Consociationalism versus Control, World Politics, April 1979, s. 325-344.
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253

dışında başka ülkelerde yaşamaya başlaması, bunlara verilebilecek sadece birkaç örnektir.
Ulus-devlet bazında örgütlenmiş siyasal sistemler için çok kültürlü, çok etnili, çok dinli hale
gelen toplumların sorunlarını çoğunluğun iktidarına dayanan demokrasi anlayışı ile çözmek
giderek zorlaşmaktadır. Müzakereci demokrasi ve bu demokrasiye dayalı yeni yönetim
biçimleri bu nedenle giderek daha sık tartışılmaya başlamıştır.106
Müzakereci demokrasiye dayalı Konkordanz sisteminin en temel özelliklerini şu
şekilde sıralayabiliriz:
- Birbirlerinden farklı etnik, dinsel, dilsel ve benzeri özelliklere sahip grupların bir
arada yaşayabilmesi için müzakere ve diğerini anlama kültürüne sahip olmaları gerekmektedir
- Çoğunluk-azınlık, iktidar-muhalefet ikiliği (dualizmi) olmamalı, çoğunluk olmak
meşruiyetin temelini oluşturmamaktadır.
- Seçimlerde oyların çoğunu alan parti iktidarda olmamakta, iktidar seçimlere giren
partilerin önemli bir kısmı tarafından paylaşılmakta, bu nedenle kazanan ve kaybeden taraflar
da olmamaktadır.
- Yerel örgütlenmeler kendi kararlarını kendi almaktadır, dolayısıyla iktidar
aşağıdan yukarıya doğru paylaşılmaktadır
-

Sivil inisiyasif ve seçilen meclis birlikte çalışmaktadır

-

Merkezi bir devlet yerine yerel birimler biçiminde örgütlenmek

- Ulus-devlet modeli yerine demokratik uzlaşma kültürüne dayalı bir ortaklığa
dayanmak
Lijphart, çoğulcu demokrasi ile yönetilen İngiltere ile ile müzakereci demokrasi ile
yönetilen İsviçre arasındaki farklı gösteren bir tablo oluşturmuştur. Rıza Arslan ise daha önce
zikredilen kitabında bu tabloya ABD ve Almanya’yı da eklemiş ve bu iki sistem arasındaki
farkları karşılaştırmıştır.

Bu konudaki akademik tartışmalara örnek olarak bkz. Adrian Vatter, “Swiss Consensus Democracy in
Transition: A Re-analysis of Lijphart’s Concept of Democracy for Switzerland from 1997 to 2007”, World
Political Science Review, 4 (2), January 2008; Adrian Vatter,”Lijphart Expanded: Three Dimensions of
Democracy in Advanced OECD Countries?”,European Political Sciencen Review, 2009, 1:1, s. 125-154.
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Çoğulcu Demokrasiler:
İngiltere, Almanya ve ABD

Müzakereci Demokrasi;
İsviçre

Yürütme

Yürütme gücü iktidarı ele
geçiren partide
yoğunlaşmaktadır

Yürütme gücü partiler arasında
paylaşılmıştır

Kuvvetler Ayrılığı,
Hükümet/Meclis

İngiltere ve Almanya’da zayıf,
ABD’de kuvvetler ayrılığı
güçlü

Güçlü. Tam bir Kuvvetler
Ayrılığı söz konusudur

Parti Sistemi

Dualist (ikili) sistem mevcuttur
ve iktidar ve muhalefet
bulunmaktadır

İkiden fazla parti mevcuttur ve
muhalefet eden halktır

Seçim Sistemi

Genellikle Çoğunluk Seçim
Sistemi, kısmen Nispi Temsil
Seçim Sistemi

Genellikle Nispi Temsil Seçim
Sistemi

Sivil toplum kesimlerinin
yönetimde temsil edilme
oranları

Plüralizm kapsamında hükümeti
etkileme yoluyla

Kooperatizm: Doğrudan
etkileme

Merkeziyetçilik ve federalizm

Üniter veya federal yapılanma
var

Federal

Yasamanın yapısı

İngiltere: Tek Meclisli, ABD ve
Almanya:İki Meclisli

İki Meclisli

Anayasa çeşidi

İngiltere: Yazılı Anayasa yok.
ABD ve Almanya’da var

Var. Yazılı Anayasa ve
azınlıkların veto hakları bile
bulunmaktadır

İngiltere: zayıf
Anayasa Mahkemesi

Merkez Bankası bağımsız mı?

Vatandaşların yönetime
müdahale şekli

ABD ve Almanya: güçlü
İngiltere: Zayıf
ABD ve Almanya: Güçlü
Seçim ve seçimden sonra sivil
inisiyatifle

Güçlü

Güçlü
Doğrudan yönetim, seçim ve
seçimlerden sonra ve sivil
inisiyatif yolu ile

Tablo 4: Çoğulcu Demokrasiler ile İsviçre Demokrasisi Arasındaki Farklar107

107

Haluk Alkan, a.g.e., s.283.
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12.2. İsviçre’de Anayasa’nın Tarihi ve Konkordanz Sistemi’nin
Ortaya Çıkış Koşulları
İsviçre’nin bir birlik olarak ortaya çıkışı ve yazılı Anayasa’nın oluşumu oldukça erken
dönemlerde gerçekleşmiştir. 1291 yılında üç Kanton bir araya gelerek bir yazılı yemin ile ilk
bağımsız siyasi birliği imzalamışlar, zamanla başka topluluklar da katılarak 1815 yılına
gelindiğinde 20 civarında Kontandan oluşan bir devlete dönüşmüşlerdir. İlk Anayasası 1789
yılında “Helvetik Cumhuriyet Anayasası” olarak ilan edilmiştir. Anayasa birkaç kez
değişikliğe uğramıştır. 1802, 1815, 1831, 1848, 1874, 1891 yıllarında Anayasa’da önemli
revizyonlar yapılmıştır. Her bir değişiklik, daha liberal ve daha demokratik gelişmelerin
sonucunda gerçekleşmiştir. Anayasa’nın revize edilmesinde devleti oluşturan çok sayıda
kantonun önemli katkısı vardır. Merkezi bir devlet altında ve çoğunluk hükümeti ile
yönetilmek istemeyen kantonlar, yerelliğin siyasi alanda da korunması için uğraş vermişlerdir.
19. Yüzyıldan itibaren İsviçre’de “doğrudan demokrasi” konusu gündemde olmuş ve
tartışılmış, özellikle radikal demokratlar doğrudan demokrasiye geçilmesi için mücadele etmiş
ancak halk tarafından kabul görmemiştir. Ve nihayetinde Kuvvetler Ayrılığı İlkesi’ne dayalı
modern bir Anayasa haline dönüşmüştür ve Anayasal maddeler ile gerektiğinde kanunların
referandum (halkoylaması) yoluyla değiştirilmesi kabul edilmiştir.
İsviçre’de şu an geçerli olan Anayasa aslında II. dünya Savaşı’ndan sonra 1957 yılında
yapılmıştır ancak bu Anayasa’da da daha öncekilerde olduğu gibi müzakereci demokrasi
ilkeleri korunmuştur. 1980’lerin sonunda Soğuk Savaş döneminin bitmesi ve küreselleşme
sürecinin hız kazanmasıyla birlikte değişen koşullara uyumlu hale getirmek için 2000 yılında
Anayasa yenilenmiştir. Dinsel, dilsel, etnik bakımlardan çok farklı grupları içinde barındıran
İsviçre toplumunun %65’i Almanca, %18,5’i Fransızca, %6,5’i İtalyanca, %1’i Roman dilleri
ailesine mensup bir dil olan Romansça konuşmaktadır. Bu diller aynı zamanda resmi dil
olarak kabul edilmektedir. Bunların dışında başka küçük azınlık gruplarının ve yabancıların
konuştukları diller de bulunmaktadır. 26 Kantondan oluşan ülkede kantonlardan 20’si tam
kanton, 6’sı yarım kanton olarak adlandırılmaktadır. Her kantonun kendisine ait Anayasası,
parlamentosu, hükümeti ve mahkemesi vardır. Bu kantonlar birleşerek İsviçre
Konfederasyonu’nu oluşturmaktadır. Konfederasyonun da aşağıda ele alacağımız
parlamentosu, hükümet örgütlenmesi ve yargı kurumları bulunmaktadır.
İsviçre’de de diğer demokrasilerde olduğu gibi “halkın egemenliği” ve bu halk
egemenliğinin seçimler aracılığı ile meşrulaştırılması temel ilke olarak kabul edilmektedir.
Ancak, İsviçre’de halk egemenliği diğer demokrasilerden daha geniş kapsamlı bir ilke olarak
kabul edilmektedir. Her şeyden önce, halkın egemenliği çoğunluğun iktidarı ele geçirmesi
olarak algılanmamaktadır. İkinci olarak, halk üç düzeyde egemenliğini kullanmaktadır
-

Yerel düzeyde (genellikle doğrudan)

-

Kantonal düzeyde (seçerek)

-

Federal düzeyde (seçerek)
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Biz bu dersimizde Anayasal organların federal düzeyde örgütlenmesini ele aldığımız
için diğer düzeylere değinmeyeceğiz.

12.3. Anayasal Organlar
12.3.1. Yasama Organı: Federal Meclis
Ülkede federal düzeyde Yasama Organı çift kamaralıdır ve iki kamaranın toplamından
oluşan yasama organına “Federal Meclis” adı verilmektedir. Kamaralardan birisi “Ulusal
Konsey” olarak adlandırılmaktadır ve tüm İsviçre halkını temsil etmektedir. İkincisi ise
“Kantonal Konsey”dir ve kantonları temsil etmektedir. Ulusal Konsey 200, Kantonal Konsey
ise 46 üyeye sahiptir. Ulusal Konsey seçimlerinde 18 yaşını doldurmuş her İsviçre vatandaşı
oy verebilirken, Kantonal Konsey seçimlerinde seçmen olmanın şartı kantondan kantona
değişebilmektedir. Örneğin bazı kantonlarda 16 yaşını tamamlamış gençler oy
kullanabilmekte,
kimilerinde
de
yabancılar
aday
olamamakla
birlikte
oy
kullanabilmektedirler.
Ulusal Konsey’in 200 üyesi dört yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmektedir. Bu sayı
nüfus yoğunluklarına göre kantonlar arasında dağıtılmaktadır. Anayasal olarak nüfus
yoğunluğu ne kadar az olursa olsun her kantonun en az bir milletvekili ile Ulusal Konsey’de
temsil edilmesi gerekmektedir. Tam kantonlarda Nispi Temsil Seçim Sistemi, yarım
kantonlarda ise Çoğunluk Seçim Sistemi uygulanmaktadır. Seçim bittikten sonra açılan
sandıklardan çıkan oylar D’Hondt Seçim Sayım Yöntemi ile hesaplanmakta ve böylece
partilerin aldığı milletvekili sayısı belirlenmektedir. Seçimlerde siyasi partiler kantonlarda
seçilecek adaylarının listesini yaparlar. Her seçmenin ise kendi kantonunda çıkacak
milletvekili kadar oy hakkı vardır. Seçmen sandığa gittiğinde üç seçeneğe sahiptir:
- Ya partilerin hazırlamış olduğu listelerden birini olduğu gibi kabul edip seçim
kutusuna atar
-

Ya partilerin hazırlamış olduğu bir listeyi değiştirerek seçim kutusuna atar

- Ya da boş bir liste alıp kendi tercih ettiği adayları ve partileri elle doldurup seçim
kutusuna atar
Kantonal Konsey’in 26 üyesinin seçimi için ortak bir yöntem yoktur, her kanton
kendi seçim sistemini kendisi belirlemektedir ama genellikle Çoğunluk Seçim Sistemi
benimsenmektedir. Her dört yılda bir yapılan seçimlerde tam kantonlar 2 yarım kantonlar ise
1 temsilci ile Konsey’e katılmakta böylece nüfus yoğunluğu ne olursa olsun her kantonun en
az 1 temsilci ile temsiline imkân verilmektedir. Siyasi partiler Kanton seçimlerine ya tek
başlarına ya da başka siyasi partilerle birlikte seçim koalisyonu oluşturarak girmektedirler.
Seçim koalisyonları küçük partilerin Konsey’e girmesinin yolunu açan bir yöntem olarak tam
da müzakereci demokrasiyi gerçekleştirmenin önemli araçlarından biridir. Her kantonda
seçimlerde %50+X oy alan partinin listesi kazanmaktadır. İlk turda hiçbir parti adayı bu oranı
yakalayamazsa ikinci turda Çoğunluk Seçim Sistemine göre tekrar seçim yapılmakta, eğer
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ikinci turda da bu orana ulaşan parti olmazsa o zaman en fazla oyu alan iki partinin
listelerindeki ilk sıra adayları seçilmiş kabul edilmektedir.
Ulusal Konsey ve Kantonal Konsey’den oluşan Federal Meclisin örgütlenme ve işlev
görme biçimi daha önce gördüğümüz ne Parlamenter sisteme ne de Başkanlık sistemine
benzemektedir. Federal Meclis bir “Milis Meclis”tir, yani meclis üyeleri yarı-profesyonel
olarak çalışmaktadır. Meclis üyeleri hem milletvekili görevini yapmakta hem de kendi özel
işlerinde veya memur oldukları kurumlarda çalışabilmektedir. Milletvekilleri devletten maaş
almamakta sadece katıldıkları oturumlar için ödenek almaktadırlar. Ancak Meclis’e bağlı
olarak çalışan komisyonlarda yer alan uzmanların veya danışmanların profesyonel olarak
eğitilmiş kişiler olması gerekmektedir.
Seçimden sonra her iki meclis başkanlarını seçerler. Ulusal Konsey Başkanlığı şerefli
bir görevdir ancak büyük yetkileri yoktur. Sadece Konsey’de oturumları düzenlemek, alt
komisyonları koordine etmek gibi görevleri vardır. Konsey başkanı 4 yıllığına yani bir
yasama dönemi için seçilmez, 4 yıllık dönem içinde her yıl Konsey başkanı değişir. Başkanın
seçiminde dört büyük partinin milletvekillerinin sırayla görev alması gözetilmektedir. Ayrıca
her 12 yılda bir dört büyük partinin dışındaki küçük bir partinin üyesi de Ulusal Konsey
başkanlığına getirilmektedir. Konsey başkanı aynı zamanda Federal Meclis’in de başkanıdır.
Kantonal Konsey başkanının seçilme prosedürü de hemen hemen aynıdır.
Federal Meclis’in görev ve yetkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-

Yürütmeyi seçmek

-

Federal yargıçların seçimlerini yapmak ve atamak

-

Yürütmeyi denetlemek

-

Savaşlarda generalleri atamak ve savaş ilan etmek

-

Af yetkilerini kullanmak

- Son ve en önemlisi, meclisi ülke vatandaşlarının tartışma arenası olarak
kullanmak, vatandaşlardan veya milletvekillerinden gelen soruları hükümete sorarak gerekli
cevapları almak
İsviçre Yasama Organı, hükümet üyelerini dört yıllığına seçmektedir ve hükümet
üyeleri meclis dışından da olabilmektedir. Hükümetin Yasama organı tarafından seçilmesi,
İsviçre sistemini Parlamenter sisteme benzetmektedir. Ancak diğer yandan Meclis, hükümet
üyelerini, izleyen dört yıl boyunca güvensizlik oyuyla veya gensoru vererek
düşürememektedir, bu yönüyle de Başkanlık Yönetim sistemine benzemektedir. Karşılığında
da Yürütme (hükümet) Yasama organını feshedememektedir. Organların ikisi de birbirinin
görev alanlarına müdahale etme, diğerinin hukuksal varlığını sona erdirme gibi istekleri
yoktur. Bu, kuvvetler ayrılığının kesin biçimde uygulanmasına çok iyi bir örnektir. Federal
Meclis, hükümetin alt komisyonlar vasıtasıyla yürütmeyi kolaylaştırmakta ve kontrol
258

etmektedir, yine aynı komisyonlar vasıtasıyla hükümetin bütçe harcamalarını da
denetleyebilmektedir.
Anayasa’nın herhangi bir maddesinin değiştirilmesi ve meclisin yetkisini aşan tüm
yasal düzenlemeler zorunlu olarak doğrudan halkoylaması (referandum) ile olmaktadır.
Bunların dışındaki her türlü sıradan yasal düzenleme de halkın onayına sunulmak zorundadır
ancak bu referandum yoluyla değil Federal Meclis’in çeşitli aşamalardan geçerek her iki
kanadında da oylanıp kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayınlanan kanunun 100 gün askıda
tutulması ile yapılmaktadır. Bu 100 günlük süre zarfında tüm İsviçreliler bu kanunu
tartışmaktadır. Herhangi bir itiraz olmazsa geçerli kabul edilmektedir. Ancak kanuna karşı
50.000 imza toplanırsa veya sekiz kanton karşı çakırsa kanun halk oylamasına (referanduma)
tabi tutulmaktadır. Referandum sonunda kanun halk tarafından basit çoğunlukla kabul edilirse
kanun yürürlüğe girmektedir, kanun halk tarafından reddedilirse kanun artık geçerli
olmamaktadır. Eğer Meclis çok gerekli görüyorsa, kanun üzerinde eleştiriler yönünde
değişiklik yaparak kanunlaştırma sürecine yeniden başlayabilir.

12.3.2. Yürütme Organı: Federal İsviçre Hükümeti
Hükümet, her 4 yılda bir yapılan Federal Meclis seçimlerinin ardından Meclis
tarafından seçilmektedir. İsviçre Hükümeti daha önce gördüğümüz sistemlerdeki gibi ayrı bir
Başbakana, Bakanlar Kurulu’na veya Cumhurbaşkanına sahip değildir. Federal hükümet 7
üyeden oluşmaktadır. Federal hükümete seçilen üyeler “kollegial” (eşit bir biçimde,
arkadaşça) bir çalışma ortamında işlev görmektedirler. Üyeler, birer yıl arayla
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık görevini üstlenmektedir. Kimlerin hangi sırayla bu
görevleri yapacağına Federal Meclis seçimle karar vermektedir. Meclis, genellikle yaş ve
deneyime göre hükümet üyelerinden birini Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak seçmekte, bir
sonraki dönemde genellikle bu kişinin yardımcısını aynı göreve getirmekte ve bu böyle 4 yıl
boyunca sürmektedir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan olan kişi diğer hükümet üyeleri ile aynı
yetkilere sahiptir aralarında hiçbir fark yoktur, sadece hükümetin toplantılarını organize eder
ve ülkeyi yabancı ülkeler nezdinde temsil eder.
Federal Meclis’in iki kanadı bir araya gelerek (toplam 246 üye) seçimlerde Federal
Meclis’e girmiş ilk dört büyük partinin adayları arasından hükümet üyelerini seçmektedir.
Partilerin adayları milletvekili olmak zorunda değildir, hem meclis içinden hem de meclis
dışından aday gösterilebilir. Eğer aday milletvekili ise ve hükümet üyesi olarak seçilirse,
milletvekilliği düşmektedir. Bu dört partiden ilk üç büyük parti ikişer, dördüncü büyük parti
ise bir aday seçtirme hakkına sahiptir. Federal Meclis’e girmiş ancak ilk dört büyük parti
arasında yer alamayan küçük partiler de oylamalara katılabilmektedir. Partiler adaylarını
belirlerken hem bölgeleri hem de dil ve din gruplarının adaletli bir şekilde temsil edilmesini
göz önüne almaktadırlar. Her bir aday için ayrı oylama turları yapılmaktadır. Federal
Meclis’te %50 veya üstünde oy alınması zorunlu olduğundan genellikle birden fazla oylama
turu yapılmaktadır. Partilerin adayları arasından ilk iki turda % 50 veya üstü oy alan olmazsa,
üçüncü turda partilerin önerdikleri adaylardan en zayıf olanları elenmekte, sonraki tura daha
az aday kalmakta ve sonunda %50 veya üstünde oy alan aday hükümet üyesi olmaktadır.
Hükümet üyeleri maaşlı devlet memurlarıdır ve bu nedenle başka bir işte çalışamazlar.
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Hükümetin ilk dört büyük parti tarafından ortaklaşa ve uzlaşarak oluşturulması
yöntemi, 1959 yılında Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Martin Rosenberg tarafından
geliştirilmiştir ve “sihirli formül” olarak adlandırılmaktadır. Partilerin hükümet adaylarını
belirlerken toplumun heterojen yapısının hükümete mümkün olduğunca yansıtılması
konusunda hassasiyet gösterilmektedir ancak farklılıkların toplumdaki dağılımının hükümete
birebir yansıması her zaman mümkün olmamaktadır. Örneğin 1999 seçimlerinden sonra
oluşan hükümet üyelerinin 4’ü Almanca, 2’si Fransızca, 1’i ise İtalyanca konuşurken, bazen
hükümet üyelerinin 5’i Almanca 2’si Fransızca konuşup İtalyanca konuşan
bulunmayabilmektedir.
İsviçre’de Federal Hükümet maliye, adalet, içişleri, dışişleri, ekonomi, savunma, çevre
gibi 7 idari birime ayrılmıştır. Her bir hükümet üyesi bu birimlerden birinin yönetimindedir
ancak çalışma yine ortaklaşa yapılmaktadır. Hükümetin üyeleri gizli oturumlar halinde
toplanarak kararları almaktadır. Bu süreç sorunları tartışma ve uzlaşma arama çabaları ile
geçmekte ve kararlar oy çokluğu ile alınmaktadır. Çalışmalar sırasında iki temel prensip
bulunmaktadır:
1.

Kollegial Prensibi

2.

Departman Prensibi

Kollegial prensibi, Konkordanz Yönetim Sistemi’nde, daha önce de belirtildiği gibi,
eşit yetkilere sahip hükümet üyelerinin tüm idari birimlerin veya departmanların işlerini, bu
birimler ile ilgili kararları ortak bir toplantıda tartışmalar sonunda almak anlamına
gelmektedir. Karar alma sürecinde karara karşı olan hükümet üyeleri olabilmektedir, ancak oy
çokluğu ile alınan karar muhalif üye tarafından da dışarıya karşı savunulmaktadır. Bu prensip
sadece federal düzeyde değil, kantonlar düzeyindeki yönetimlerde de geçerlidir. Hükümet
düzeyinde ele alınmadan önce kararların idari birimlerde veya departmanlarda önceden
oluşturulup olgunlaştırılması ve arkasından Başbakan’a gönderilmesidir. Dolayısıyla
Başbakan bir anlamda koordinasyon merkezi gibi çalışmaktadır.
Departman prensibi ise, hükümet üyelerinin her birinin bir idari birimin başına
geçerek yönetmeleri anlamına gelmektedir. Her idari birim sıradan konularda kararları kendi
başına vermekte ancak önemli konularda hükümet üyelerinin ortak karar alması
gerekmektedir.
Hükümetin en temel görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir:
-

Siyasi, ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda durum değerlendirmesi yapmak

-

Gerektiğinde kanun önerileri hazırlamak ve Federal Meclis başkanlığına sunmak

-

Yıllık hedefleri planlamak

-

Devletin uzun ve orta vadeli stratejilerini belirlemek
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-

Ülkenin birlik ve beraberliğini teşvik etmek

-

Ülkeyi içte ve dışarıya karşı savunmak

-

Federal Meclis’in çıkarmış olduğu kanunları hayata geçirmek

- Federal Meclis başkanlarının talepleri doğrultusunda kanun önerilerinin ön
hazırlıklarını yapmak

12.3.3. Yargı Organı: İsviçre Federal Mahkemesi
İsviçre’de bildiğimiz anlamda bir Anayasa Mahkemesi yoktur, bunun yerine “İsviçre
Federal Mahkemesi” adı verilen bir yargı organı bulunmaktadır. Üyeleri Federal Meclis
tarafından atanan mahkemenin 35-45 tam yevmiyeli, 30 civarında da yarı yevmiyeli üyesi
bulunmaktadır. İş yoğunluğuna göre üye sayısı Federal Meclis tarafından
değiştirilebilmektedir. Federal Mahkeme’nin üyeleri Federal Meclis’te temsil edilen siyasi
partilerin üyeleridir. Bu durum daha önce ele aldığımız sistemlerin hiç birinde
görülmemektedir. Federal Meclis’te temsil edilen siyasi partiler oy oranlarına göre federal
yargıç adaylarını önerebilmektedir. Partiler adaylarını önerirken, diğer organlarda olduğu gibi
ülkedeki dil, din, etnik köken gibi farklılıkların adaletli bir biçimde temsilini dikkate alırlar.
Federal Mahkeme üyeleri maaş alırlar ve seçildikten sonra başka işte çalışmazlar.
Ülkede ayrıca başka üst mahkemeler de vardır. Bunlar Federal Ceza Mahkemesi,
Federal İdari Mahkeme ve Federal İsviçre Sigorta Mahkemesi’dir. Bunlar Federal
Mahkemeye bağlıdırlar ancak kendi iç işlerinde ve kararlarında bağımsızdırlar.
Federal Mahkeme ülkenin en üst yargı organıdır ve yukarıda saydığımız diğer
mahkemelerin en üst temyiz mahkemesidir. Federal Mahkeme 7 ayrı bölüme ayrılmıştır.
Bunların bir kısmı sivil davalara, bir kısmı kamusal davalara, bir kısmı ceza hukuku
davalarına, bir kısmı da sosyal hukuk davalarına bakmaktadır.
Diğer ülkelerde olduğu gibi Federal Mahkeme bir Anayasa Mahkemesi değildir ve
anayasal organların yetkileri konusunda karar verme yetkisi yoktur. Daha önce de belirtildiği
gibi, anayasal organlar arasındaki yetki tartışmalarında İsviçre halkı referanduma çağrılmakta
ve referandum sonucuna göre sonuca varılmaktadır.
- Federal yasalar çiğnendiğinde, devletlerarası hukuk çiğnendiğinde, kantonlar
arasında uzlaşı ile oluşturulmuş kararlar çiğnendiğinde, kanton anayasaları çiğnendiğinde ve
bu konuda bu kuruma başvuru yapıldığında, özerk olan yerel yönetim birimlerinin yetkileri
çiğnendiğinde, siyasi hakların yerel, kantonal ve federal düzeyde çiğnenmesi durumunda
müdahale etmekte ve karar vermektedir.
- Federal ve kanton yönetimleri arasında veya kantonlar arasında çıkabilecek yetki
çatışmalarında son kararı verme yetkisine sahiptir.
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- Yasal düzenlemelerde tanımlanmamış ama Anayasa’nın ortak ruhuna aykırı
konularda kendisine verilmiş yetkileri kullanarak karar vermektedir.
Ancak, Federal Mahkeme, Federal Meclis ile Federal Hükümet arasında çıkabilecek
yetki çatışmasına karışmamaktadır.

12.4. Değerlendirme
Müzakereci demokrasiye dayalı Konkordanz Sistemi, görüldüğü gibi daha önce
incelediğimiz Parlamenter, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık sistemlerinden önemli farklılıklar
göstermektedir. Konkordanz Sistemi sadece bir yapısal örgütlenme biçimi değildir, bu yapısal
örgütlenmenin arkasında heterojen toplumlarda müzakereye ve ortak karar almaya dayalı bir
toplumsal ve siyasal kültür bulunmaktadır. Böyle bir kültürün yukarıdan bir irade ile oluşması
mümkün değildir; ancak yüzyıllar içinde yaşanan deneyimlerle gelişen ve toplumun tüm
unsurlarının paylaştığı bir bakış açısı, davranış ve tutumdur. İsviçre tarihi, bu kültürün nasıl
oluştuğunu göstermesi açısından önemlidir. 13. Yüzyıldan itibaren aynı coğrafyada yaşayan
üç topluluğun yazılı bir yeminle bir araya gelmesiyle başlayan, daha sonra başka toplulukların
da katılmasıyla büyüyen bu birlik hep merkezi ve güçlü bir devlet olmaktan kaçınmıştır.
Birliği oluşturan birimlerin yerellik ve özerkliklerini titizlikle koruma gayreti, kriz
dönemlerinde tüm farklılıklarına rağmen tartışarak sorunları birlikte çözme alışkanlığını elde
etmeleri, bu sistemin bu ülkede diğer birçok ülkeye göre daha kolay yerleştirdiğini
göstermektedir. Bu sistemin başarılı olmasını sağlayan belki de en temel özelliği, çoğunluğun
iktidarından hep kaçınmış olmaları, Lijphart’ın ifade ettiği gibi “demokrasinin çoğunluk
ilkesini demokrasiden fazla sapmadan göz ardı etmesi”dir.
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Uygulamalar
1. İsviçre dışında müzakereci demokrasiye dayalı Konkordanz sistemlerini bularak
inceleyiniz.
2. İsviçre’nin “Kuvvetler Ayrılığı” mı yoksa “Kuvvetler Birliği” ilkesine mi
dayandığı konusundaki görüşlere ilişkin okuma yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Kuvvetler Ayrılığı İlkesine dayalı demokrasilerde “Konkordanz
Sistemi”ni ele aldık. Dünyada az sayıda olan bu sistemin en tipik örneği İsviçre’dir. Bu
nedenle İsviçre örneğinde Anayasal organların örgütlenme biçimleri, yetki ve görevleri ve
birbirlerini kontrol ve denetleme yöntemlerini, ayrıca bu sistemin işleyebilmesi için dayandığı
“müzakereci demokrasi” kültürünü inceledik.
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Bölüm Soruları
1) “Konkordanz Sistemi” … anlayışına dayanmaktadır.
Boşluğa aşağıdakilerden hangi gelmelidir?
a) Liberal demokrasi
b) Sosyal demokrasi
c) Anayasal monarşi
d) Katılımcı demokrasi
e) Müzakerci demokrasi
2) Aşağıdakilerden hangisi
Sistemi”nin özelliklerinden değildir?

müzakereci

demokrasiye

dayalı

“Konkordanz

a) İktidar-muhalefet ikiliği yoktur
b) Hükümet yerel örgütlenmeler adına karar vermektedir
c) Siyasi iktidar seçimlere giren partiler tarafından paylaşılmaktadır
d) Yerel örgütler kendilerine ait konularda kararları kendileri almaktadır
e) Yasam organı ile sivil inisiyatif birlikte çalışmaktadır
3) Konkordanz Sistemi ……. dayanmaz.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a) Çok kültürlülüğe
b) Ulus-devlet biçimi örgütlenmeye
c) Yerel örgütlenmeye
d) Siyasi iktidarın paylaşımına
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4) Aşağıdakilerden hangisi İsviçre Federal Mahkemesi’nin görevleri arasındadır?
a) Hükümete güven oylaması yapmak
b) Yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek
c) Federal Meclis’in seçtiği hükümet üyelerini atamak
d) Federal ve kanton yönetimleri arasında çıkabilecek yetki çatışmalarında son kararı
vermek
e) Uluslararası antlaşmalar konusunda Hükümet ile Federal Meclis arasında
çıkabilecek görüş ayrılıkları konusunda son kararı vermek
5) İsviçre’de hükümet üyeleri …… tarafından ……… aday gösterilir.
Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Parlamentoya girmiş siyasi partiler – hem meclis içinden hem meclis dışından
b) Parlamentoya girmiş siyasi partiler – sadece meclis içinden
c) Cumhurbaşkanı – hem meclis içinden hem meclis dışından
d) Federal Meclis – hem meclis içinden hem meclis dışından
e) Başbakan – sadece meclis dışından
6) İsviçre’de uygulanan Konkordanz Sistemi’nde “kollegial prensibi” hangi
Anayasal organda işlemektedir?
a) Yasama organı
b) Yüksek Yargı organı
c) Yürütme organı
d) Kantonların Yasama organı
e) Sivil inisiyatif

266

7) İsviçre’de Federal Meclis’in hükümet üyelerini güvensizlik oyuyla veya gensoru
vererek düşürememektedir. Bu özelliği İsviçre’de uygulanan sistemi hangi sisteme
yaklaştırmaktadır?
a) Yarı-Başkanlık Sistemi
b) Anayasal Monarşi
c) Teokratik Sistem
d) Parlamenter Sistem
e) Başkanlık Sistemi
8) İsviçre’de hükümet üyelerinin her birinin bir idari birimin başına geçerek
yönetmeleri nasıl adlandırılmaktadır?
a) Konkordanz prensibi
b) Departman prensibi
c) Müzakere prensibi
d) Kollegial Prensip
e) Kantonal Prensip
9) İsviçre’de halkın egemenlik hakkını 3 düzeyde kullanır. Aşağıdakilerden hangisi
halkın bu hakkını kullandığı düzeyler arasındadır?
a) Kantonal
b) Evrensel
c) Bölgesel
d) İdari
e) Yargısal
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10) İsviçre’de bazı durumlarda halkoylamasına (referanduma) gidilmektedir. Aşağıda
belirtilen durumlardan hangisinde doğrudan halkoylamasına gidilir?
a) Uluslararası antlaşmaların imzalanmasında
b) Hükümet üyelerinin atanmasında
c) Kantonlar arasındaki yetki çatışmasında
d) Anayasa’nın herhangi bir maddesinin değiştirilmesinde
e) Meclisin yetkisini aşan tüm yasal düzenlemelerde

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)b, 4)d, 5)a, 6)c, 7)e, 8),b 9)a, 10)d
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13. DEMOKRATİK OLMAYAN YÖNETİM BİÇİMLERİ: İRAN
ÖRNEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Şimdiye kadar demokratik rejimlerde siyasi sistem yapılanmalarını ele aldık. Bu
bölümde ilk defa demokratik olmayan bir siyasi birimi, İran İslam Cumhuriyeti’ni
inceleyeceğiz. Böylelikle hem demokratik olmayan bir rejim biçiminin işleyişini göreceğiz
hem de demokratik rejimlerle karşılaştırma imkânı elde edeceğiz. Bazı demokratik kurumları
da içinde barındıran İran’da yasama, yürütme ve yargılama erklerinin nasıl dağıldığını, bu
erklerin nasıl örgütlendiğini ve birbirleri ile nasıl ilişki içinde olduklarını inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İran’da teokratik bir rejimin oluşmasına yol açan nedenler neler olabilir?

2.

İran’da Anayasal organlar arasında iktidar nasıl dağılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Teokrasi

Teokratik sistemde siyasi
erklerin dağılımı

Dini liderlik

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bu kavramı kavramak ve
diğer rejim biçimleriyle
karşılaştırabilmek

İlgili konuda okuyarak ve derse
verilen örneğin dışında başka
teokratik rejimlerle ilgili bilgi
edinerek

Teokratik sistemlerde siyasi
erklerin örgütlenme biçimini
demokratik sistemlerinki ile
karşılaştırmak

İlgili konuda okuyarak ve
demokratik ülkelerdeki erklerin
örgütlenme biçimleri ile
karşılaştırarak

Bu kavramı kavramak ve ne
tür işlevler gördüğünü
anlamak

İlgili konuda okuyarak ve
demokratik ülkelerdeki liderlik
biçimleri ile karşılaştırarak.
Ayrıca bu konuda konferans,
seminer gibi toplantılara
dinleyici olarak katılarak
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Anahtar Kavramlar


Teokrasi



İslami Cumhuriyet



Veli-ye Fakih



İslami Şura Meclisi



Uzmanlar Heyeti
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Giriş
İran, bir İslam Cumhuriyeti’dir. Bir rejimin herhangi bir dine dayanması onun
“teokratik” olduğunu gösterir. Diğer yandan “cumhuriyet” daha laik bir kavramdır ve
günümüzde demokrasi ile ilişkilendirilmektedir. İran örneğinde olduğu gibi bir ülkenin bu iki
özelliği bir arada taşıması çelişkili bir durumdur. Aynı zamanda hem demokratik bir rejim
değildir hem de parlamento, seçimler gibi, demokrasilerde gördüğümüz bir takım kurumları
da içinde barındırmaktadır. Bu da biraz alışılmış bir durum değil gibi görünmektedir ancak
dünyada çok sayıda buna benzer ülkeler vardır.
Birinci bölümde hangi biçimde örgütlenirse örgütlensin her toplumda, toplumu
bağlayıcı kararlar alma, bu kararları uygulama, kurallara uyulup uyulmadığını denetleme ve
yargılama işlevlerinin bulunduğunu anlatmıştık. Bu işlevler değişmemekle birlikte, toplumdan
topluma bu işlevleri yerine getiren kurumların değişebildiğinden söz etmiştik. Toplumların
ihtiyaçları, inançları, kültürleri bu işlevleri yerine getiren kurumların neler olacağını ve nasıl
örgütleyeceğini önemli ölçüde belirlemektedir. Zaman içinde ihtiyaçlar değiştikçe ve diğer
toplumlar ile temas arttıkça inançlar ve kültürler de değişmekte; bu değişimin sonucu olarak
kurumlar da dönüşüme uğramaktadır. Günümüz İran’ında mevcut olan siyasi rejim, 1979
yılında yapılan bir dini devrim ile kurulmuştur. Bu devrim, sadece siyasi örgütlenmeyi değil
tüm toplumsal yapıları ve ilişkileri de değiştirmiştir. Aşağıda tekrar değineceğimiz bu
dönüşüm sonucu kurulan rejim teokratik bir Cumhuriyet’tir ve bazı demokratik kurumları
işlevsiz de olsa içinde barındırmaktadır.
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13.1. İran’ın Kısa Siyasi Tarihi ve Teokratik Rejimin Oluşma
Koşulları
Çok eski bir medeniyet olan İran’ın geçmişi M.Ö. 1200 civarında Kafkaslar üzerinde
İran topraklarına giriş yapan bir halka dayandırılmaktadır. Tarihle “Persler” olarak bilinen bu
halkı Araplar “Farslar” olarak adlandırmışlardır. Bilinen ilk Pers İmparatorluğu M.Ö. 558-330
yılları arasında hüküm sürmüştür. Sasani İmparatorluğu olarak da adlandırılan II. Pers
İmparatorluğu ise M.S. 224-651 yılları arasında bölgede hâkimiyet kurmuştur. Perslerin İlk
dinleri Zerdüşlük’tür.
637 yılında Araplar’la yaptıkları savaşta yenildikten sonra
topraklarında hızla İslamiyet yayılmıştır. Uzun süre Türk ve Moğal istilaları ile mücadele
etmişler ve arkasından MS 1501 yılında Safevi Hanedanlığı’nı kurmuşlardır. 16. Ve 17.
Yüzyıllarda Osmanlılarla çatışan Safevi Hanedanlığı, 1722 yılında da Afgan işgalcileri
tarafından yıkılmıştır. Zamanla İslam içindeki bölünmeler İranlıları da etkilemiş, kendi
kültürlerine daha yakın buldukları Şiiliği benimsemiş ve İran’ın resmi dini olarak kabul
etmişlerdir.108
Tarihinde hiçbir devlet tarafından işgal edilemeyen ve sömürge olmayan İran, hem
sahip olduğu doğal kaynaklar hem de Ortadoğu’daki konumu nedeniyle 19. Ve 20. yüzyılda
Batılı ülkelerin özellikle de İngiltere ve daha sonra da ABD’nin ilgi odağı olmuştur. 1907
yılında ülkede ilk defa Anayasa yapılarak parlamento oluşturuldu, böylece meşruti monarşik
bir yapıya kavuştu. Ülkede bir yanda dini rejim savunucuları ile liberal ve Batıcı kesimler
arasındaki çekişmeler vardı. Bu durum, bazı yönleri ile 19. Yüzyıl Osmanlı aydınları
arasındaki çekişmelere benzemektedir. İki grup da meşruti monarşiden hoşlanmıyordu ancak
monarşinin ortadan kaldırılması ile getirilecek rejim konusunda farklı ideallere sahiplerdi. Bu
dönemde Rusya ve İngiltere’nin ülkede bazı ticari imtiyazları vardı (tütüm, yer altı madenleri
vb). Özellikle İngiliz imtiyazları İranlıları çok rahatsız ediyordu ve bunların iptalini istiyordu.
Dış güçlere karşı bu hoşnutsuzluk iki tarafı birleştirdi ve Kajar Şahı’na yönelik ciddi bir
muhalefet oluştu. Bunun üzerine Şah Rusya’ya kaçtı ve Rusya Tahran’ı işgal etti. Ülke bir
yandan İngiltere diğer yandan Rusya arasında bir kıskaca girmişti.
Bu dönemde, Rıza Han isimli bir subay 1921 yılında yaptığı bir darbe ile siyasi
iktidarı ele geçirdi ve kendisini Şah ilan etti. Pehlevi soyadını alan Rıza Han önce ülkenin
adını İran olarak değiştirdi ve otoriter bir yöntemle ülkede “modernleşme” hareketini başlattı.
1926 yılında Ceza Kanunu’nu, 1928 yılında Medeni Kanunu yürürlüğe koydu. Kız ve erkek
çocuklar için mecburi eğitim getirdi. Birçok iktisadi işletmeyi ve doğal kaynakları
devletleştirdi, vatandaşların giyim-kuşam ve günlük yaşam biçimlerine ilişkin bazı reformlar
başlattı. Bu yönü ile de Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki reform hareketleri ile
bazı paralellikler göstermektedir. Bu reformlar ülkede ulemanın tepkisini almaktaydı ve ciddi
bir muhalefet oluşmaya başlamıştı. II. Dünya Savaşı sırasında İran, Almanya yanlısı bir tutum
içindeydi. Ancak savaşta ikmal yollarını açık tutmak isteyen Sovyetler Birliği ve ABD

İran’ın tarihi konusunda daha geniş bilgi için bkz. Tahereh Ahin, “İran İslam Cumhuriyeti’nde Devletin
Yapısı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 43, Sayı 2, Haziran 2010, s. 81-100.
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tarafından işgal edildi. Şah Rıza 1941 yılında İngilizler tarafından Güney Afrika’ya sürüldü ve
1944 yılında öldü. Şah Rıza’nın oğlu Muhammed Rıza babası sürgüne gönderilince onun
yerine geçmişti. Savaş bitince İngiltere ve ABD ülke topraklarından çıktı ancak Sovyetler
Birliği, ülkenin kuzeyinde bulunan ve Azeri nüfusun yerleşik olduğu topraklarla
Azerbaycan’ın birleşmesini istedi ve burada kendisine bağlı Azeri ve Kürt hükümetleri kurdu.
Ancak ABD’nin müdahalesi ile Sovyetler geri çekilmek zorunda kaldı. Şah Muhammed Rıza
ABD ve diğer Batılı ülkeler ile ilişkileri geliştirdi. Ancak zamanla ülkede bulunan İngiliz-İran
ortaklı petrol şirketinden İngiltere’nin çok kazançlı çıkmasından rahatsız olarak bu durumu
değiştirmek istedi. 1951 yılında Başbakan olan Musaddık da İngiliz egemenliğinden
rahatsızlık duymaktaydı ancak Şah ile ciddi görüş ayrılıkları vardı. Şah, 1953 yılında
Musaddık’ı görevden almaya çalıştı ancak Musaddık yanlıları ayaklandılar ve sokak
çatışmaları başladı. Bunun üzerine Şah ülkeden kaçtı. Bunun üzerine Şah yanlıları ABD’nin
de desteğini alarak bir darbe düzenlediler ve Musaddık’ı görevden alarak Şah’ın ülkeye
dönmesini sağladılar. Şah ABD ile ilişkilerini daha da geliştirdi ve ABD’nin bölgedeki en
yakın müttefiki haline geldi.
Bir yandan iktidarın ülkenin zenginliklerinden yararlanırken halkın yoksulluk içinde
yaşaması diğer yandan modernleşme hareketleri ülkede zaten var olan muhalif hareketi iyice
kuvvetlendirdi. Toplumda dini önderler oldukça etkili iken siyasi iktidar ile ilişki
kuramamaktaydılar. Ülkeden sürülen ve Fransa’da yaşayan popüler din adamlarından
Ayetullah Humeyni, uzakta olmasına rağmen toplumu yönlendirme konusunda çok
başarılıydı. Nitekim 1979 yılına gelindiğinde Şah’a karşı protesto gösterileri artık
engellenemez hale gelmişti. Bunun üzerine 16 Şah Ocak 1979 yılında İran’dan kaçtı,
sürgünde bulunan Humeyni ise hemen ülkeye dönerek iktidarı eline aldı. 30 Mart 1979
yılında yapılan halkoylaması ile İslami bir rejime geçilmesi kabul edildi ve 1 Nisan 1979
tarihinde İslami bir Cumhuriyet kuruldu. Böylece Monarşi dönemi sona ermiş, teokratik bir
Cumhuriyet başlamış oldu.109

13.2. İran’da Siyasi Yapı
İran, teokratik bir Cumhuriyet’tir. “Teokrasi dar anlamda siyasi iktidarın bir din
adamına veya din adamları sınıfına ait olmasıdır. Geniş anlamda ise, ülkenin siyasi ve hukuki
düzeninin bir dine dayanmasıdır. İran her iki anlamda da teokrasidir.”110Anayasal organların
görev bölümü ve işleyişine bakıldığında Yarı-Başkanlık Sistemi’ne benzer olduğu
söylenebilir. Parlamento, seçimler gibi bazı demokratik kurumlar bulunmaktadır ancak
parlamento yürütmeye bağımlı çalıştığı için bildiğimiz anlamda parlamento işlevlerini
görememektedir, aynı şekilde başka siyasi partilerin kurulmasına izin verilmediği için
seçimler de işlevsizdir.
İran İslam Cumhuriyeti, kurucusu Humeyni’ye göre iki temel ilkeye dayanmaktadır:
Bunlardan birisi İslamcılık, diğeri ise Cumhuriyetçilik”tir. İslamcılık, Anayasal İslamcılık
olarak adlandırılmaktadır. Burada kastedilen Anayasallık, yasaların çoğunluğun görüşüne
109
110

İran’da 1979 devriminin nedenleri konusunda görüşler için bkz. Tahereh Ahin, a.g.m., s. 85.
Atilla Yayla, a.g.e., s. 138.
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uygun olarak kabul edilmesi anlamında değil, yöneticilerin belirli koşullara tabi olarak ülkeyi
yönetmesi anlamında anayasaldır. Bu koşullar ise Kuran’da ve Peygamberin sünnetinde beyan
edilmiştir. İkinci ilke olan Cumhuriyetçilik ise, 1979 yılında gerçekleştirilen İslami Devrim’e
atfen tarif edilmekte, halkın Şah’ın istibdat yönetimine karşı kendi yazgısını İslami bir rejim
kurma yönünde değiştirmesi anlamında bir cumhuriyetçilik olarak tanımlanmaktadır. Aynı
zamanda, halkın ülkeyi yöneten birçok kurumun üyelerini seçimler yoluyla belirlemesi de
Cumhuriyetçiliğin bir başka işareti olarak gösterilmektedir.111
İran’da siyasal katılım oldukça sınırlıdır, bu nedenle toplum ile siyasi otoriteler
arasındaki bağ oldukça sınırlıdır. Aslında Anayasa’nın 26. Maddesine göre siyasi parti,
dernek, mesleki kuruluşlar serbesttir, ancak bu serbestlik İslami ölçüler ve İslam Cumhuriyeti
esasını ihlal etmeme koşuluna bağlanmıştır. Siyasi parti kurmak için İçişleri Bakanlığı’ndan
ruhsat alınması gerekmektedir. “Onuncu Madde Komisyonu” olarak adlandırılan ve Başsavcı
temsilcisi, Yüksek Yargı Şurası temsilcisi, İçişleri Bakanı temsilcisi ve Meclis’in iki
temsilcisinden oluşan bir komisyon partilere kuruluş ruhsatını verme, parti faaliyetlerini
denetleme ve gerekli görüldüğünde ruhsatı iptal etme yetkilerine sahiptir. Ülkede şu anda
kayıtlı 200’den fazla siyasi parti ve dernek bulunmaktadır ancak seçimlere
katılamadıklarından bu partiler parti işlevi görememektedirler. Bunun yerine kamuoyu
oluşturarak veya kanaat grupları olarak varlıklarını devam ettirmektedirler. Seçimlerde
adaylardan kimleri desteklediklerini ilan ederler. 1980’lerin sonlarına kadar ülkede tek siyasi
parti idi ancak ve rejime destek vermekteydi. Ancak zamanla parti içindeki hizipleşmeler
nedeniyle Humeyni partinin misyonunu tamamladığını düşünerek partiden kendini
feshetmesini istedi. Ardından iki yıl boyunca ülkede hiçbir siyasi partinin kurulmasına izin
verilmedi. 1989 yılında tekrar parti kurulması serbestleşti. Çok sayıda parti kuruldu ancak
bunlardan en önemlileri Mücadeleci Din Adamları Derneği, İslami Dernekler Koalisyonu,
Tahran Mücadeleci Din Adamları Derneği, İslami İran Katılım Cephesi’dir. Bunlar bildiğimiz
anlamda siyasi partiden ziyade baskı ve çıkar grubu anlayışı ile gevşek biçimde örgütlenmiş
olup seçim dönemlerinde kanaat oluşturmaya çalışmakta, seçim sonrasında ise dağılmaktadır.
Dolayısıyla Meclis seçimlerinde siyasi partiler yarışmamaktadır, yarışan adaylardır. Ancak
adaylar da belirli görüşler etrafında toplanmış resmi olmayan grupları temsil etmektedirler.
Örneğin, 2012 yılında yapılan son İslami Şura Meclisi (parlamento) seçimlerinde “İlkeciler”,
“Halk Egemenliği”, “Yeşil Hareket”, “Mukavemet Cephesi” gibi çeşitli grupların adayları
yarıştı. Bunların bir kısmı daha reformcu, bir kısmı ise daha muhafazakârdı. Ancak
reformcular ve muhafazakârlar da kendi aralarında birlik oluşturmuş değiller, her biri kendi
içinde farklı gruplara ayrılmış durumda ve bu ayrılmalar ideolojik olabildiği gibi iktisadi
çıkarlara dayalı veya dış politika konusunda görüş ayrılıklarına dayalı da olabilmekte.

İran İslam Cumhuriyeti’nde Anayasal Sistem ve Siyasi Partiler, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi
(ORSAM) Raporu, Rapor no. 112, 2012, s. 6-7.
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İran’da siyasi örgütlenme oldukça karışıktır, bu nedenle organlara geçmeden önce
kısaca göz atmak gerekir. Ülkede siyaseti yönlendirme ve gerçekleştirme bakımından en
önemli Anayasal kurumlar şunlardır:112
1.

Veli-ye Fakih: En üst lider (Bu makama Velayet-i Fakih denmektedir)

2. Cumhurbaşkanı: İran halkının seçim hakkına sahip olduğu ikinci kurumdur.
Veli-ye Fakih makamından sonra resmi olarak ikinci kurumdur. Ancak uygulamada aşağıda
sözü edilen şura ve meclisler bazı durumlardan Cumhurbaşkanı’ndan daha etkilidir.
3. Muhafızlar Şurası: Velayet-i Fakih’ten sonra resmi olarak değilse de fiilen en
önemli kurumdur. Görevleri arasında ilk sırada İslami Şura Meclisi’nin çıkardığı kanunların
İslami kurallara ve Anayasa’ya uygun olup olmadığını denetlemek vardır.
4. Uzmanlar Şurası: Veli-ye Fakih’i belirleyen Şuradır. Aynı zamanda Veli-ye
Fakih’i görevinden alabilecek tek kurumdur. Şura, 8 yılda bir halkoyuyla seçilen 86 din
adamından oluşmaktadır. Adayların Şura’ya seçilme koşullarına uygun olup olmadığını
Muhafızlar Şurası denetlemektedir.
5. İslami Şura Meclisi: Parlamento’dur. Doğrudan doğruya ve gizli oyla halk
tarafından seçilen milletvekillerinden meydana gelir.
6. Düzenin Yararını Teşhis Heyeti: Bir danışma kuruludur. Üyeleri
Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı, Yargı organı başkanı, Muhafızlar Şurası’nın altı din adamı
üyesi ve Veli-ye Fakih tarafından atanan diğer üyelerden meydana gelir.

İran’da Anayasal kurumlar konusunda detaylı bilgi için bkz. İran İslam Cumhuriyeti’nde Anayasal Sistem
ve Siyasi Partiler; Tahereh Ahin, a.g.m; Atilla Yayla, a.g.e., s. 137-140.
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Dini Lider
Veli-ye Fakih
(Velayet-i Fakih
Makamı)

Büyük Ruhani
Uzmanlar Şurası

Başyargıç

Muhafızlar
Şurası

Düzenin
Yararını Teşhis
Heyeti

Cumhurbaşkanı

Yasama
Yürütme
(Bakanlar
Kurulu)

Yargı

SEÇMENLER

Şekil 5: İran İslam Cumhuriyeti’nde Devlet Erkleri113

13.2.1. Yürütme Organı
İran’da yürütme iki başlıdır. Bunlardan birisi “Veli-ye Fakih”, ikincisi ise
“Cumhurbaşkanı” ve “Bakanlar Kurulu”ndan oluşmaktadır. İran Anayasası’na göre ülkenin
en üst lideri “Velayet-i Fakih”tir. Fakih din bilgini, İslam hukukçusu gibi anlamlara
gelmektedir. Velayet, yönetim yetkisi anlamına gelmektedir. Velayet-i Fakih ise, din
bilgininin yönetim yetkisi anlamına gelmektedir. Velayet-i Fakih aynı zamanda topluma
rehberlik eden kişi olarak algılanmaktadır. İran dışında daha çok “dini lider” olarak
adlandırılmaktadır. Velayet-i Fakihlik ömür boyu süren bir görevdir. Ancak Anayasa’nın 109.
Maddesine göre kanuni görevlerini yerine getiremez hale gelirse veya ilgili maddede sayılan
şartları yitirirse Uzmanlar Şurası tarafından görevden uzaklaştırılır. Rejimin ilk Veli-ye
Fakih’i devrimin öncüsü olan Ayetullah Humeyni idi. Humeyni’nin ölümünden sonra yerine
Ali Hamaney seçildi. Ülkede neredeyse tüm iç ve dış siyaseti, geleceğe yönelik projeleri ve
kritik kararları veren kişi Veli-ye Fakih’tir. Zaten Anayasa’nın bu makama tanımış olduğu
yetkilere baktığımızda da bunu görmek mümkündür:
-

113

Düzenin Yararını Teşhiş Heyeti’ne danışarak devletin genel siyasetini belirleme

Tahereh Ahin, a.g.m., s. 89.
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-

Düzenin genel siyasetinin uygulanmasını denetleme

-

Halkoylamasına gitme kararını verme

-

Silahlı kuvvetlere başkomutanlık etme

-

Savaş, barış ve seferberlik ilan etme

- Muhafızlar Şura’sı üyelerini, Yargı organının başkanını Genelkurmay Başkanını,
Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı’nı, Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı’nı ve
bunun gibi çok sayıda kilit öneme sahip kurumların başkanını tayin etme, azletme ve
istifalarını kabul etme
-

Yasama, Yürütme ve Yargı organları arasındaki ilişkileri düzenleme

-

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra göreve atama, aynı zamanda görevinden azletme

-

Af ilan etme

Neredeyse üç anayasal organın görevlerinin en önemlileri bu makamda toplanmış
durumdadır.
Yürütme’nin ikinci başı olan Cumhurbaşkanı, 4 yıllığına, İran halkı tarafından
doğrudan seçilmektedir. Veli-ye Fakih’e bağlı olan konuların dışındaki alanlarda yürütme
organına başkanlık etmekle yükümlüdür. Üstüste iki kezden fazla seçilemez. Cumhurbaşkanı
seçilmenin belli koşulları vardır. Öncelikle erkek olmalıdır, İran vatandaşı veya İran asıllı
olması gerekmektedir, ülkenin resmi mezhebi olan Oniki İmam Şia’sı inancında olmalıdır.
Muhafızlar Şurası yetkisini kullanarak bu sınırları daraltabilir. Cumhurbaşkanı İslami Şura
Meclisi’ne (yani Parlamentoya) karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı’nın asıl görevi kanunları
uygulamaktır ancak bunun dışında bütçe, idari ve istihdam işlerinden de doğrudan sorumludur
ancak bunların yönetimini başkasına devredebilir. Ayrıca, uluslararası antlaşmaları imzalama
yetkisi de kendisine aittir ancak bu konuda İslami Şura Meclisi’nin onayını alması
gerekmektedir.
Cumhurbaşkanı aynı zamanda Bakanlar Kurulu’nun başkanıdır. Bundan da
anlaşılacağı gibi İran’da Cumhurbaşkanı, daha önce incelediğimiz Parlamenter Sistemlerdeki
Başbakan’ın muadili gibidir. Cumhurbaşkanı bakanları azletme yetkisine sahiptir. 22
bakandan oluşan Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı atar, bakanları azletme yetkisi de ona
aittir. Ancak Cumhurbaşkanı’nın seçtiği Bakanlar Kurulu’nun parlamento tarafından
onaylanması gerekmektedir. Ayrıca, iki kritik bakanlık vardır. Bunlar İçişleri Bakanlığı ve
Savunma Bakanlığı. Bu iki bakanı kendi atasa da, Parlamento’da güvenoyu almadan önce
Veli-ye Fakih’in açık onayını alması gerekmektedir.

13.2.2. Yasama Organı: İslami Şura Meclisi
Ülkede Yasama organı yani Parlamento işlevi gören kurumun adı İslami Şura
Meclisi’dir. Yasama tek kamaralıdır. 290 üyeli Meclis, 4 yıllığına doğrudan halk tarafından
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seçilir. Meclis’te farklı dinler ve etnik gruplar belirli sayıda milletvekili ile temsil
edilmektedir. Zerdüşti ve Museviler bir temsilci ile, Asuri ve Keldani Hıristiyanlar birlikte bir
temsilci ile, ülkenin Kuzeyindeki Ermeni Hıristiyanlar bir, Güneyindeki Ermeni Hıristiyanlar
yine bir temsilci ile temsil edilmektedirler.
Meclis, Anayasa’da belirtilen sınırlar içinde kanun yapabilirler. Bu sınırları dinsel
kurallar ve Anayasa çizmektedir. Meclis’in yaptığı kanunların bu iki kurallar dizisine uyup
uymadığını Muhafızlar Şurası denetlemektedir. Meclis’in ikinci önemli görevi, Bakanlar
Kurulu oluşturulurken her bakan için ayrı ayrı güvenoyu vermesidir. Bakanlar Kurulu
kurulduktan sonra da gerekli gördüğünde Meclis’ten güvenoyu isteyebilir. Bakanlar Kurulu
Meclis karşısında hem bireysel olarak hem de kolektif olarak sorumludurlar. Bu yönü ile
Parlamenter sisteme benzemektedir. Meclis’in bakanlara soru sorma, gensoru önergesi verme,
Cumhurbaşkanı hakkında gensoru önergesi verme yetkisine sahiptir. Bakan gereken sürede
gensoru önergesini cevaplandırdıktan sonra Meclis’ten tekrar güvenoyu istemek zorundadır.
Güvenoyu alamaması halinde görevinden azledilmiş sayılırlar. Cumhurbaşkanı da hakkında
verilen gensoru önergesine bir ay içinde cevap vermelidir. Cumhurbaşkanının cevabı
Meclis’in üçte iki çoğunluğu tarafından tatmin edici bulunmazsa karar Veli-ye Fakih’e
gönderilerek görevden azli istenebilir.
Meclis’in sahip olduğu bu yetkiler Meclis’in çok güçlü olduğu imajını vermektedir
ancak Veli-ye Fakih ve Muhafızlar Konseyi’nin yetkileri göz önüne alındığında, Meclis’in bu
iki makamın izni olmadan yetkilerini kullanmalarının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
Zaten Mecslis’in bu yetkiler ile üzerinde denetim sağlayabildiği yürütmenin güçlü kanadı
Veli-ye Fakih değil, yürütmenin çok daha güçsüz olan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar
Kurulu’dur. Ayrıca, kimilerine göre, Yasama ile Yürütme arasındaki güç mücadelesi aslında
tüm siyasi aktörlerin arasındaki güç mücadelesinin bir yansımasıdır.

13.2.3. Anayasal Yargı Organı: Muhafızlar Şurası
İran’da daha önceki ülkelerde gördüğümüz anlamda bir Anayasa Mahkemesi yoktur.
Ancak, Muhafızlar Konseyi bir tür Anayasa Mahkemesi gibi çalışmaktadır. Koruyucular
Şurası, “devlet işleyişi ile din arasındaki bağı kuran, başka bir deyişle Anayasa ile Velayet-i
Fakih’i birleştiren kurumdur.” 114Meclis’in üzerinde bir kurum olan Şura, 6 yıl için seçilen 12
üyeden oluşmaktadır. Bunların 6’sı Veli’ye Fakih tarafından atanmaktadır, diğer 6’sı ise
Meclis tarafından hukukun çeşitli alanlarında uzman Müslüman hukukçular arasından
seçilerek atanmaktadır. Meclis üyelerinin mazbataları bu Şura tarafından onaylanır.
Meclis’in çıkardığı tüm kanun tasarılarını bir ön incelemeye tabi tutarak İslami
kurallara ve Anayasa’ya uygun olup olmadığını denetler. Bu durum, zaman zaman Meclis ile
Muhafızlar Şurası arasında ihtilaflara neden olmaktadır. Böyle durumlarda Veli-ye Fakih
meseleyi bir tür çözüm konseyi işlevi gören Düzenin Yararını Teşhis Heyeti’ne gönderir. Bu
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Heyet, ihtilaflı taraflardan birinin lehine karar verebileceği gibi iki tarafın görüşlerinden
tamamen farklı bir karar da verebilir.
Muhafızlar Şurası’nın Meclis’in çıkardığı kanun tasarılarını denetlemenin dışında
başka görev ve yetkileri de vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
-

Üyelerinin dörtte üçünün oyu ile Anayasa’yı yorumlamak

- Mecliste yapılan kapalı oturumlarda Şura’nın dörtte üçünün hazır bulunması (aksi
halde bu oturumlarda yapılacak yasa geçerli olmamaktadır)
- Cumhurbaşkanı seçimlerine, İslami Şura Meclisi Seçimlerine ve Uzmanlar Şurası
seçimlerine ve referandumlara nezaret etmek
- Bu seçimlerde adayların İslam’a ve rejime olan bağlılıkları çerçevesinde seçime
katılmalarının uygun olup olmadığına karar vermek (uygun bulmadığı adayların seçime
katılmasına izin vermez)
- Bakanlar Kurulu ve diğer yürütme kurumları tarafından onaylanan ikinci derecede
mevzuatlar, Bakanlar Kurulu kararları, yönetmelikler hakkında da denetim yetkisi vardır.
Muhafızlar Şurası, Anayasa Mahkemesi gibi çalışmaktadır ancak Düzenin Yararını
Teşhis Heyeti de bazı durumlarda yargı işlevi görebilmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi,
Meclis ile Muhafızlar Şurası arasındaki ihtilaflarda Düzenin Yararını Teşhis Heyeti nihai
kararı verebilme yetkisine sahiptir.

13.3. Değerlendirme
İran’da Anayasal organlar arasında kuvvetler ayrılığı ilkesinin bulunmadığı çok
açıktır. Yürütme’nin Yasama üzerinde kesin bir hâkimiyeti bulunmaktadır. Yürütme’yi
oluşturan iki baştan birisi olan dini lider Veli-ye Fakih ile ikinci baş olan Cumhurbaşkanı
arasında yetki bakımından mukayese edilemeyecek farklılıklar vardır. Yasama Organı
yürütmenin başlarından birini (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nu) bazı mekanizmalarla
denetleyebilirken, diğer başı olan dini lideri denetleme konusunda hiçbir yetkisi
bulunmamaktadır.
İkinci dikkat çeken nokta, organların görev ve yetkileri iç içe geçmiş olmasıdır;
sayılan organların bir kısmı birden fazla işlevi bir arada görmektedir. Örneğin, Muhafızlar
Şurası hem yürütme hem de yargı işlevi görmektedir. En üst Yargı Organı Muhafızlar
Şurası’dır ancak Düzenin Yararını Teşhis Heyeti de bazı durumlarda üst yargı organı gibi
işlem yapabilmektedir.
Üçüncü bir nokta, halk egemenliğinin iki kurumda, Cumhurbaşkanı’nın ve Meclis’in
seçiminde gündeme gelmektedir ancak halk egemenliği İslami kurallar ile sınırlı olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca, siyasi partilerin seçimlerde yarışan birer parti gibi örgütlenme ve
hareket etmelerine izin verilmemekte, ancak adları parti olsa da baskı ve çıkar grubu gibi
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örgütlenmelerine göz yumulmaktadır. Bu, toplum ile siyasi otoriteler arasında bir kanal,
toplumdaki farklı çıkar ve görüşlerin ifade edilmesinin aracı işlevi görmesi gereken partilerin
bu işlevlerini yerine getirmesini engellemekte, dolayısıyla halkın partiler aracılığı ile katılımı
mümkün olmamaktadır. Dini kurumlar halk iradesinin önüne geçmektedir. Muhafızlar
Şurası’nın Meclis’in üstünde olması da, dini kurum ve kuralların halk iradesinden daha
önemli olduğunu göstermektedir.
İran’da Yarı-Başkanlık sistemine bir ölçüde benzeyen bir sistem olduğu söylenebilir.
Sistemin bazı özellikleri, Meclis’in Bakanlar Kurulu’na güvenoyu vermesi ve Bakanlar
Kurulu’nun Meclis’e karşı tek tek ve kolektif olarak sorumlu olması Parlamenter sisteme
benzemektedir. Diğer yandan, Yürütme organının birinci başı olan dini liderin sadece
görevlerini yerine getirememesi halinde Uzmanlar Şurası tarafından görevinden alınabilmesi,
bunun dışında Meclis dâhil hiçbir kuruma karşı sorumluluğunun olmaması Başkanlık
sistemine benzemektedir.

283

Uygulamalar
1. Dünyada İran dışında Teokratik Cumhuriyet ile yönetilen ülkeleri tespit ederek
inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, daha önce gördüğümüz örneklerden oldukça farklı bir sistem olan
Teokratik Cumhuriyet ile yönetilen İran’ı inceledik. Teokratik olmakla birlikte bazı
demokratik kurumları içinde barındıran ancak bu kurumların işlevlerini büyük ölçüde
sınırlandıran bir ülke olan İran’ın sistemi, Parlamenter Sistem ile Başkanlık Sistemi’nin bazı
özelliklerini de içinde barındırmaktadır. Bu örnek bize karşılaştırma imkânı vermesi açısından
önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi İran siyasi tarihinde yaşanmış bir olay değildir?
a) Osmanlı İmparatorluğu ile savaş
b) İngilizler tarafından sömürgeleştirilmesi
c) Rusya’nın toprak talebinde bulunması
d) II. Dünya Savaşı’nda İran’ın Almanya yanlısı bir tutum izlemesi
e) Askeri darbe
2) İran’da en üst siyasi ve idari makam …., bu makamda bulunan kişi ise …..dir/dır?
a) Muhafızlar Şurası – Cumhurbaşkanı
b) Velayet-i Fakih – İmam
c) İslami Şura Meclisi – Veli-ye Fakih
d) Velayet-i Fakih – Veli-ye Fakih
e) Uzmanlar Şurası – Başyargıç
3) Aşağıdakilerden hangisi İran’da parlamento işlevi görmektedir?
a) İslami Şura Meclisi
b) Velayet-i Fakih
c) Düzenin Yararını Teşhis Heyeti
d) Muhafızlar Şurası
e) Uzmanlar Şurası
4) İran’da Veli-ye Fakih …… tarafından seçilir ve ….. tarafından görevden alınır.
a) Muhafızlar Şurası – Cumhurbaşkanı
b) Uzmanlar Şurası – Muhafızlar Şurası
c) Uzmanlar Şurası – Uzmanlar Şurası
d) Düzenin Yararını Teşhis Heyeti – Düzenin Yararını Teşhis Heyeti
e) Düzenin Yararını Teşhis Heyeti – Muhafızlar Şurası
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5) Aşağıdakilerden
özelliklerden değildir?

hangi

özelliği

İran’ı

Parlamenter

sisteme

yaklaştıran

a) Meclis ile Muhafızlar Şurası arasındaki ihtilafları bir çözüm konseyinin çözmesi
b) Meclis’in halk tarafından doğrudan seçilmesi
c) Meclis’in Bakanlar Kurulu’na güvenoyu vermesi
d) Bakanlar Kurulu’nun Meclis’e karşı tek tek ve kolektif olarak sorumlu olması
e) Yasa çıkarma işlevinin bulunması
6) Dini lider Veli-ye Fakih’in hiçbir kuruma karşı sorumluluğunun olmaması İran’ı
hangi sisteme yaklaştırmaktadır?
a) Yarı-Başkanlık
b) Konkordanz
c) Anayasal Monarşi
d) Parlamenter
e) Başkanlık
7) Bir ülkenin dini kurallara göre din adamları tarafından yönetilmesine … denir?
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Otokrasi
b) Teokrasi
c) Monarşi
d) Otoriterizm
e) Totalitarizm
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8) İran’da Düzenin Yararını Teşhis Heyeti’nin Meclis ile Muhafızlar Şurası arasında
yasamaya ilişkin ihtilaflarda çözüm organı olarak işlev görmesi ve nihai kararı vermesi, bu
Şura’nın hangi organ gibi işlev gördüğünü göstermektedir?
a) Parlamento
b) Cumhurbaşkanı
c) Başbakan
d) Anayasa Mahkemesi
e) Federe Mahkeme
9) İran İslam Cumhuriyeti kaç yılında kurulmuştur?
a) 1921
b) 1956
c) 1958
d) 1981
e) 1979
10) İran’da siyasal partilerin yasal ve siyasi konumunu aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru biçimde göstermektedir?
a) Siyasal partilerin kurulmasına resmi olarak izin verilmemektedir ancak fiilen
vardır ve baskı ve çıkar grubu gibi örgütlenmişlerdir.
b) Siyasal partiler resmen vardır ve seçimlere katılabilmektedir
c) Siyasal partiler resmen yoktur ancak fiilen vardır ve seçimlere katılabilmektedirler
d) Her bölgeyi temsil eden tek bir siyasi partinin kurulmasına izin verilmektedir ve
bu partiler seçimlere katılabilmektedir
e) Siyasi partiler resmen vardır ancak parti olarak seçimlere girememektedirler ve
baskı ve çıkar grubu gibi işlev görmektedirler

Cevaplar
1)b, 2),d 3)a, 4)c, 5a), 6)e, 7)b, 8)d, 9)e, 10)e
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14. KUVVETLER BİRLİĞİ İLKESİ VE MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Demokratik rejimlerde Yasama ve Yürütme kuvvetleri arasındaki ilişkiler katı veya
yumuşak bir şekilde ayrılmaktadır. Bu bölüme kadar, bu ayrılık biçimlerinin hangi tip
sistemleri ortaya çıkardığını örnek ülkeler üzerinden inceledik. Bu bölümde şimdiye kadar hiç
ele almadığımız bir konu olan Yasama ve Yürütme organlarının birbirlerinden ayrılmadığı
yani “Kuvvetler Birliği” olarak adlandırılan durumu ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kuvvetler Birliği neden kriz dönemlerinde uygulanmaktadır?

2.

Kuvvetler Birliği ne tür bir siyaset ve toplum anlayışının ürünüdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kuvvetler Birliği

Meclis Hükümeti

Mutlak Monarşi

Diktatörlük

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bu yöntemin temel
özelliklerini kavramak ve
Kuvvetler Birliği ile
karşılaştırabilmek

İlgili konuda okuyarak.

Bu sistemin temel
özelliklerini kavramak

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve karşılaştırılarak.

Bu sistemin temel
özelliklerini kavramak

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve karşılaştırılarak.

Bu sistemin temel
özelliklerini kavramak

İlgili konuda okuyarak ve
derste verilen örneklerin
dışında başka örnek ülkeler
incelenerek ve karşılaştırılarak.
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Anahtar Kavramlar


Kuvvetler Birliği



Mutlak Monarşi



Diktatörlük



Meclis Hükümeti Sistemi
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Giriş
Yasama ile Yürütme arasındaki ilişkiler incelendiğinde genel olarak iki tür sistemin
ortaya çıktığı görülür. Bunlardan birisi kuvvetlerin birbirinden ayrıldığı “Kuvvetler Ayrılığı”,
diğeri ise kuvvetlerin tek bir kişi veya organda toplandığı “Kuvvetler Birliği”dir. Kuvvetler
Ayrılığı bir ilke olarak daha çok demokratik sistemlerin benimsemiş olduğu bir ilişki
biçimidir. Çünkü kuvvetler ayrılığı ilkesinin asıl amacı, iktidarın kullanılmasını farklı
organlar arasında bölüştürerek organların birbirlerini denetlemesini ve yetkilerini kötüye
kullanmasının önüne geçmektir. Böylece iktidarın tek bir yerde yoğunlaşması önlenerek
devletin baskısına karşı vatandaşların haklarının ve özgürlüklerinin koruması mümkün
olmaktadır. Dersimizde şimdiye kadar hep kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı ülkeleri ele
aldık. Bunların çoğu, İran hariç, hepsi demokrasi ile yönetilen ülkelerdi. Hatırlanacağı gibi,
kuvvetlerin ayrılma dereceleri farklı sistemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrılık
katı ise Başkanlık Sistemi, ayrılık daha yumuşak ise Parlamenter Sistem oluşur. Bunun
dışında Yarı-Başkanlık Sistemi ve Konkordanz Sistemi adı verilen bazı karma sistemler de
bulunmaktadır.
Kuvvetler Birliği ise bazı istisnai durumlar hariç genellikle demokratik olmayan
rejimlerde veya kriz durumlarında uygulanmaktadır. Hem tarihte hem de günümüzde çok
sayıda örneği bulunan Kuvvetler Birliği uygulaması, kuvvetlerin Yasama ve Yürütme
organlarından hangisinde toplandığına göre birbirinden farklı sistemleri ortaya çıkarmaktadır.
Kuvvetler Yasama Organında toplanırsa “Meclis Hükümeti” adı verilen bir sistem, buna
karşın kuvvetler Yürütme Organında toplanırsa ya “Mutlak Monarşi” ya da “Diktatörlük” adı
verilen sistemler oluşmaktadır. Kuvvetler Birliğinin nasıl uygulandığı ve ne gibi sonuçları
olduğu, aralarında bir dönem Türkiye’nin de bulunduğu birkaç örnek üzerinden anlatılacaktır.
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14.1. Kuvvetler Birliği
Daha önceki bölümlerde siyasi düşünce tarihinde siyasal rejimlerin sınıflandırılmasına
ilişkin örneklerden bahsetmiştik. Hatırlanacağı gibi, bu sınıflandırmanın ilk örneği ünlü Antik
Yunan düşünürlerinden Aristo idi. Daha sonra Machiavelli’nin ve Montesquieu’nün siyasi
düzenlerin sınıflandırmasına yaptığı katkılardan da bahsetmiştik. Sosyal bilimciler
sınıflandırma yaparken belirli sorular sorarak işe başlarlar. Kim yönetiyor, kimin yararına
yönetiyor, siyasetin dayandığı temel ilkeler nelerdir gibi sorular bunların en bilinenleridir.
Siyasal sistemleri bu sorular çerçevesinde gözlemlerler ve gözlem sonuçlarına göre siyasal
sistemleri sınıflandırırlar. Çok temel olarak egemenliğin kime ait olduğu ve bu egemenliğin
nasıl kullanıldığı bize rejimin niteliği hakkında genel bir bilgi vermektedir. Günümüzde
yaygın olan anlayış, egemenliğin halk ait olduğu sistemleri demokrasi, bir kişi veya gruba ait
olduğu sistemleri de otoriter sistemler olarak adlandırmaktır. Ancak bu sorular tek başına
yeterli değildir. Çünkü egemenliğin içinde toplumu bağlayıcı kurallar olarak yasa yapma, bu
yasaları uygulama ve denetleme işlevleri de bulunmaktadır. Bu dersimizin konusu gereği, biz
meselenin bu yönü ile daha çok ilgilenmekteyiz. Elbette bir sistemin demokratik veya otoriter
bir rejimle yönetiliyor olması da bu üç erkin nasıl kullanıldığını büyük ölçüde belirlemektedir
bu nedenle meselenin bu boyutu her zaman dikkate alınmaktadır ancak erklerin nasıl dağılım
gösterdiği konumuz gereği daha çok ilgi alanımız içine girmektedir.
Dersimizin bu bölümüne kadar “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”ne dayalı sistemleri
inceledik ve bu sistemlerin daha çok demokratik rejimlerde hayat bulduğundan bahsettik. Bu
sistemde Yasama ve Yürütme erkleri ya katı biçimde ya da daha gevşek biçimde birbirinden
ayrılmaktadır. Katı biçimde ayrılırsa Başkanlık Sistemi, gevşek biçimde ayrılırsa Parlamenter
Sistem
ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında çeşitli nedenlerle bu iki sistemin belirli
özelliklerini alarak karma sistemler kullanan ülkeler de olduğunu bilmekteyiz ki bu sistemlere
de Yarı-Başkanlık Sistemi adı verilmektedir. Bir de müzakereci demokrasi ilkesine dayalı ve
bazı yönleri ile Kuvvetler Ayrılığı ilkesinden çok Kuvvetler Birliği ilkesine yaklaşan
Konkordanz Sistemi bulunmaktadır ki bu sistemi de daha önceki bölümlerimizden birinde bir
örnek ülke üzerinde inceledik.
Ancak, bazı ülkelerde “Kuvvetler Birliği” ilkesinin sistemin oluşturulmasında temel
alındığını görmekteyiz. Yani Yasama ve Yürütme ayrı organlarda değil tek bir organda
birleşmektedir. Genel kanı “Kuvvetler Birliği”nin demokratik olmayan ülkelerde veya bazı
ülkelerde büyük kriz dönemlerinde uygulandığı yönündedir.
Kuvvetler Birliği sisteminde yasa yapma ve uygulama kuvvetleri aynı elde
birleşmektedir. Bu birleşme iki şekilde olabilir:
-

Kuvvetlerin Yasama Organında Birleşmesi
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-

Kuvvetlerin Yürütme Organında Birleşmesi115

Kuvvetler yasama organında birleşirse yani yasama organı hem yasa yapma hem de bu
yasaları uygulama işlevlerini kendi bünyesinde birleştirir ise ortaya “Meclis Hükümeti
Sistemi” çıkar. Bu sisteme aynı zamanda “Konvansiyonel Hükümet Sistemi” adı da
verilmektedir. Bu sistemin ilk örneği Fransa’da 1789 İhtilali’nden sonra 1792 yılında kurulan
I. Cumhuriyet Dönemi’dir. O nedenle bu dönem ya “I. Cumhuriyet” olarak ya da
“Konvansiyon Dönemi” olarak adlandırılmaktadır.
Eğer yasama ve yürütme erkleri Yürütme Organı’nda birleşmiş ise yani yürütme
organı hem kanunları yapmakta hem de kendi yaptığı kanunları yürütmekte ise o zaman da
yürütmenin kimin/kimlerin elinde olduğuna bağlı olarak iki sistem ortaya çıkmaktadır.
1.

Mutlak Monarşi

2.

Diktatörlük

Aslında bir rejim biçimi olarak Monarşi’nin çok sayıda türü vardır. Bunlardan kimi
Kral’ın kendisine tanrısal nitelikler atfedilen yani Kralın Tanrı dâhil kimseye karşı sorumlu
olmadığı en katı monarşiler, Kral’ın Tanrının yeryüzündeki temsilcisi olduğu dolayısıyla
sadece Tanrı’ya karşı sorumlu olduğu monarşiler, Derebeyleri veya Kilise tarafından
sınırlandırılmış gücü daha sınırlı monarşiler bunlara verilebilecek birkaç örnektir. Ancak
hepsinde de mutlak otorite Kral’a aittir, iktidarı kimseyle paylaşmadığı gibi iktidarının
kaynağı halka dayanmamaktadır. Üstelik iktidarları bir Anayasa veya benzeri bir metin ile
sınırlanmamıştır, bu nedenle güçleri “mutlak” tır. Mutlak iktidarı kullanan ise bir Kral’dır.
Dolayısıyla mutlak iktidara sahip Krallık rejimlerine mutlak monarşi demekteyiz. Kral’ın
mutlak iktidarı bir Anayasa veya benzeri bir metinle sınırlandırılıp yetkilerini kullanması
belirli kayıtlara bağlandığında ve meşruiyetlerinin temeli Tanrı ya da belirli bir soydan olmak
gibi ilkelere değil halkın Kral’a devretmiş olduğu egemenliğe dayalı olan Mutlak Monarşilere
dönüşmektedir.
Diktatörlük bazen Tiranlık veya Despotizm gibi adlarla da adlandırılmakla birlikte,
tiranlık ve despotizm daha çok tarihsel modeller olması ve tarihte belirli toplumlara işaret
ediyor olması nedeniyle, modern dönemlerde Diktatörlük kavramı daha çok tercih
edilmektedir. Diktatörlük bir kişi veya grubun herhangi bir yazılı veya yazılı olmayan kurallar
tarafından veya başka bir güç tarafından sınırlandırılmadığı yönetim biçimidir. Mutlak
Monarşi’den farkı, diktatörün herhangi bir soylu aileye bağlı olması ve meşruiyetini buradan
alması gibi bir durumun olmamasıdır. Diktatörlükler doğası gereği demokratik olmayan
sistemlerdir ancak zaman zaman seçimlere başvurarak demokratik bir görünüm vermeye
çalışabilirler. Bu tür diktatörlükler genellikle “Plebisiter Diktatörlükler” olarak
adlandırılmaktadır. Diktatörlükler de iktidarı kullanan kişi sayısına göre de
adlandırılmaktadır.

Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2004, s. 82-110;
Mehmet Turhan, Hükümet Sistemleri ve 1982 Anayasası, Diyarbakır, 1989, s.21.
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-

Kişisel Diktatörlükler

-

Azınlık Diktatörlüğü (Oligarşi olarak da adlandırılmaktadır)

Kişisel Diktatörlüklerde iktidar tek kişinin elindedir. Azınlık Diktatörlüklerinde ise
iktidar küçük bir seçkinler grubunun elindedir. Veya iktidarı kullananların niteliklerine göre
de ayrılabilirler:
-

Askeri Diktatörlükler

-

Sivil Diktatörlükler

Aynı zamanda diktatörlük rejimin ideolojik olup olmamasına ve toplumu belirli bir
forma sokma hedefi olup olmamasına göre
-

Otoriter Diktatörlükler

-

Totaliter Diktatörlükler olarak ayrılmaktadır.

Hatırlanacağı gibi “Kuvvetler Ayrılığı ilkesi”, esas olarak, iktidarın kullanılmasını
farklı organlar arasında bölüştürerek organların birbirlerini denetlemesini ve yetkilerini
kötüye kullanmasının önüne geçmektir. Böylece iktidarın tek bir yerde yoğunlaşması
önlenerek devletin baskısına karşı vatandaşların haklarının ve özgürlüklerinin koruması
mümkün olmaktadır. Bu aynı zamanda demokratik bir toplum ve siyaset anlayışının ürünüdür.
O zaman “Kuvvetler Birliği” ilkesinin de dayanmış olduğu bir anlayış bulunmaktadır. Bu
nasıl bir anlayıştır?

14.2. Kuvvetler Birliği Nasıl Bir Siyaset Anlayışına Dayanmaktadır?
Kuvvetler Birliği’ne dayalı sistemlerin, özellikle de “Meclis Hükümeti” sisteminin
özellikle kriz dönemlerinde veya tarihsel bazı koşullar altında ortaya çıktığı genel kabul
görmektedir. Örneğin, Türkiye’de Birinci Büyük Millet Meclisi’nin hem yasama hem de
yürütme erklerini elinde toplaması zamanın şartları ile açıklanmaktadır. Bu kısmen doğrudur
ancak yine de böyle bir sistemin dayanmış olduğu düşünsel bir temel bulunmaktadır. Siyasi
düşünce tarihine baktığımız zaman Yasama ve Yürütme erklerinin ayrımına ilişkin farklı
görüşlere rastlamaktayız. Bu konuda en bilinen isimler Locke, Rousseau ve Montesquieu’dür.
Bu üç düşünür de “egemenlik” meselesi üzerine kafa yorun isimlerdir. Egemenliğin kime ait
olduğu ve nasıl devredileceği, egemenliğin nasıl kullanılacağı, egemenlik devredildikten
sonra nasıl kullanılırsa egemenliğin zedelenmeyeceği temel meseleleridir.
Locke’a (1632-1704) göre, insanların doğuştan sahip olduğu hakları doğa durumunda
iyi koruyamadığından, bu hakların korunmasını garantilemek için bir toplum sözleşmesi
yapmışlar ve devleti kurmuşlardır. Ancak, devlet, iktidarı elinde bulunduranların istediğini
yapabileceği bir örgütlenme değildir, yani bir kurallar dizisi (yasalar) vardır, aynı zamanda
ikinci bir kuvvet olarak yürütme erki vardır ki bu erk yasaları hayata geçirir. O’na göre en
büyük tehlike, yasama ve yürütme erklerinin tek bir elde toplanmasıdır. Locke, aslında sadece
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yasama ve yürütme erklerinden bahsetmez, bir de üçüncü bir erk olarak dış politika ile
ilgilenecek olan Federatif erk’tir. Locke, bu erkler içinden en çok Yasama erkine güvenir.
Çünkü halkın egemenliği asıl burada gerçekleşmektedir. Yürütme erkine kuşku ile bakan
Locke, Yürütme’nin denetim altında olmasını, Yasama yapan makamlara bağlı ve hesap verir
konumda bulunmasını ister. Bu görüşleri ile liberalizmin ve liberal siyaset düşüncesinin
öncülüğünü yapan Locke, aynı zamanda Montesquieu için de önemli bir esin kaynağı
olmuştur.
Kuvvetler Ayrılığı konusunda ikinci önemli isim olan Montesquieu (1689-1755) ise,
“iktidarın sınırlandırılması”nın en temel mesele olduğunu düşünür. İktidarın devlet gücünü
kendi çıkarları için kullanarak halkın özgürlüklerini kısıtlamasını engellemenin tek yolu,
kuvvetleri birbirinden ayırmaktır. Yasamayı elinde tutan güce bir de Yargı erkini verirseniz,
dilediği gibi yasalar çıkararak halkın her türlü hakkını kısıtlamasının yolunu açarsınız
demektedir Bu üç erkin bir elde toplandığı yerde özgürlük değil despotizm olacağını
düşünmektedir. Locke Yasama ve Yürütme erkini birbirinden ayırırken, Montesquieu bunlara
bir de Yargı erkini eklemiş ve onun da ayrılması gerektiğini ısrarla belirtmiştir. O’na göre
Yürütme erki Krala, Yasama erki ise bir Meclis’e verilmelidir. Locke, özgürlüklerin
garantisini Yasama ve Yürütme’yi birbirinden ayırmakta bulmaktadır. Montesquieu da benzer
bir yol izler ancak Locke gibi erkleri birbirinden ayırmakla kalmaz aynı zamanda aralarında
bir denklik kurmaya çalışır.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Locke ve Montesquieu’dan farklı
düşünmektedir. Rousseau Kuvvetler Ayrılığı ilkesini reddeder ve “halk iradesi”ni tek meşru
irade olarak görür. Halk, devletin bütün mekanizmalarını işletecek, organize edecek olan tek
iradedir. Egemenlik konusunda da diğerlerinden farklı düşünen Rousseau, halkın
egemenliğinin başkasına “devredilemeyeceği” gibi “bölünemeyeceğini” de söylemektedir.
Toplumdaki egemen güç, “toplum bireylerinin tek tek toplamıdır” ve buna “genel irade”
denir. Toplumu yönetecek olan kararlar bu bireylerin yurttaşlar olarak tek tek katılımları ile
alınmalıdır. Her vatandaş kendi iradesini açıklar, tek tek iradelerin toplamı ile sonuçta genel
iradeye ulaşılır. Bu görüş, çoğunluğun iradesinin hakim olması gerektiği, farklı düşünen
azınlıkların da bu çoğunluk iradesine boyun eğmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Ancak
O’na göre, genel irade ile yani çoğunluğun iradesi ile oluşturulan yasa aslında bireyi
özgürleştirmektedir çünkü artık o başka bir iradeye değil yapımına kendisinin de katıldığı
yasaya tabi olacak, başka bir şahsın; bir kralın, prensin veya bir sınıfın yasalarına tabi
olmayacaktır.
Locke, toplumun özgürlüklerini korumak için devleti oluştururken yaptığı toplum
sözleşmesinde sınırlı amaçlar için oluşturulmuş sınırlı bir devletten bahseder. Ve Locke için
egemenlik aslında sadece bir semboldür, oysa Rousseau’da egemen, toplum sözleşmesiyle bir
siyasi topluluk haline gelmiş olan halktır, egemenlik adeta bu halk topluluğunda vücut
bulmaktadır. Bu halkın egemenliği elinden alınamaz ve bölünemez. Bu durumda, O’na göre,
halka ait olan erklerin Yasama, Yürütme ve Yargı gibi organlar arasında bölünmesi kabul
edilemez bir şeydir. Rousseau’ya göre en iyi çözüm halkın iktidarını doğrudan kullanmasıdır
ama mutlaka temsilci kullanmak gerekirse o zaman halk bu temsilcilerini istediği zaman
298

görevinden alabilmeliydi. Ancak irade bölünemez olduğundan bu temsilciler hem yasa
yapacak hem de uygulayacaktı.
Rousseau’cu kuvvetler birliği anlayışı, organizmacı toplum anlayışının ürünüdür.
Toplumu canlı bir organizma gibi düşünen ve her bir bireyin bu canlı organizmanın bir
parçası, bütünü oluşturan parçacıklar olarak gören görüş, topluma bütüncül bakmaktadır.
Rousseau’daki “egemenliğin bölünmezliği ilkesi” bu organizmacı görüşün bir yansımasıdır ve
bu ilke mantıksal olarak kuvvetler ayrılığını dışlamakta ve geçersiz bırakmaktadır.
Çeşitli ülkelerde erkler arasındaki ilişkilere baktığımızda tarihsel koşullar kadar
bireyleri, toplumu ve devleti nasıl algıladıklarının da etkili olduğunu görmekteyiz. Örneğin
ABD’de “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesinin benimsenmesinde ülkenin koloni geçmişi ve merkezi
ve güçlü bir devletten uzak durma isteği oldukça etkili olmakla birlikte, Anayasa’nın ruhuna
bakıldığında Locke ve Montesquieu’dan etkilendiği oldukça açıktır. Buna karşın Fransa, daha
Rousseau’cu bir bakış açısına sahiptir.116 Fransız İhtilali’nden sonra 1792-1795 tarihleri
arasında kurulan“Ulusal Konvansiyon Meclisi” ilk Meclis Hükümeti sistemidir. Fransa
tarihinde başka örnekleri de vardır. 1848 Anayasası, III. Cumhuriyet Anayasası da Meclis
Hükümeti sistemini önermektedir. IV. Cumhuriyet döneminde halkoylaması ile reddedilen
Anayasa da yine aynı sistemi önermekteydi. Türkiye’de 1921 yılında kurulan ilk Büyük
Millet Meclisi de yine Rousseau’cu bir anlayışla milleti bölünmez bir bütün gören kurucu
kadronun erkleri bir arada tuttuğu bir meclisti. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Örneğin I.
Dünya Savaşı’ndan sonra Polonya, Litvanya, Estonya, Avusturya, Weimar Dönemi Almanya
ve Letonya’da kısa sürelerle uygulanmıştır. Daha önce ele aldığımız İsviçre’deki Konkordanz
Sistemi de bazı bakımlardan Meclis Hükümeti sistemine benzemektedir.

14.3. Kuvvetler Birliği’nin Ne gibi Sonuçları Vardır?
Kuvvetler Birliği’nin genellikle demokratik olmayan ülkelerde uygulandığına dair
kanı oldukça yaygındır. Bu bir yönü ile doğrudur, ancak tarihsel örneklerin bir kısmı kriz
dönemlerinde bu sistemin krizi atlatmada kısmen yardımcı olduğunu da göstermektedir. Hatta
bazı yazarlara göre, Kuvvetler Birliği belirli koşullar altında, demokrasiye geçişi kolaylaştıran
bir geçiş dönemi uygulaması olarak işe yaramaktadır. Kuvvetler Birliği sistemi, “egemenliğin
hem biçimsel hem de fiili anlamda halkın temsilcisi konumundaki parlamento tarafından
kullanıldığı rejimlerde”117 demokrasiye geçişi kolaylaştırmaktadır. Ancak bunun için
kurumsal, sosyal, kültürel ortamın da uygun olması gerekmektedir. “Egemenliğin biçimsel
anlamda halkta olmakla birlikte uygulamada bir lider veya bir partide bulunduğu meclis
hükümetleri”118 demokrasinin gelişmesine aracılık etmeyen rejimlerdir. Çünkü bu rejimlerde
halk egemenliği sadece kurgusaldır çünkü kendisini mecliste temsil edecek ve kendisi adına
yetkileri kullanacak temsilcileri seçme konusunda özgürlüğü bulunmamaktadır. Stalin

Louis Henkin, “Revolutions and Constitutions”, Louisiana Law Review, Volume 49, No. 5, May 1989, s.
1032.
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Hasan Buran, “Siyasal Rejimlerin Sınıflamalarının Yeniden Gözden Geçirilmesi Üzerine” Süleyman
Demirel Üniversitesi ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009, C.14, s.1, s.77.
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döneminde Sovyet Rusya, Mao döneminde Çin, Hitler döneminde Almanya, Mussolini
dönemi İtalya bunlara örnek verilebilir.

14.4. Meclis Hükümeti Sistemi
Yukarıda, Kuvvetler Birliği sisteminde yasa yapma ve uygulama kuvvetlerinin aynı
elde birleşmesi olduğunu ve bu birleşmenin iki şekilde olabileceğini ifade etmiştik.
Hatırlanacağı gibi bunlardan birisi, “kuvvetlerin yasama organında birleşmesi” diğeri ise
“kuvvetlerin yürütme organında birleşmesi” dir. Kuvvetlerin yürütme organında birleşmesi
halinde ortaya çıkacak rejimlerin ya Mutlak Monarşi ya da Diktatörlük olduğunu, bunların da
kendi içinde özelliklerine göre alt kategorilere ayrıldığını anlatmıştık. Kuvvetlerin yasama
organında birleşmesi halinde ise “Meclis Hükümeti” adı verilen bir sistem doğurduğundan
bahsetmiştik. Şimdi bu hükümet biçiminin en temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:119
-

Yasamadan bağımsız bir Yürütme organı yoktur

-

Meclis sürekli olarak görev yapar

-

Devlet Başkanlığı ve Hükümet Başkanlığı makamları yoktur

-

Bazı örneklerde Yargı da Meclis’in elindedir

“Meclis Hükümeti” sistemi iki türlü ortaya çıkmaktadır:
-

Yetkilerini Bizzat Kendisi Kullanan Meclis Hükümeti

-

Yetkileri Sınırlandırılmış Meclis Hükümeti

Yetkilerini Bizzat Kendisi Kullanan Meclis Hükümeti daha çok rejimin ilk
kurulduğu dönemlerde görülmektedir, yani meclis “Kurucu Meclis” işlevini görmektedir.
Sadece Yasama ve Yürütme değil aynı zamanda Yargı da Meclis’in bünyesindedir.
Bildiğimiz gibi hem Parlamenter sistemlerde hem de Başkanlık sistemlerinde Devlet Başkanı
yasamanın tamamlayıcı unsurudur; yani yasanın geçerli olması için Devlet Başkanı’nın
imzası gerekir, aynı zamanda Devlet Başkanı’nın belirli düzeylerde veto yetkisi bulunur. Oysa
bu sistemde Meclis, yasama işlevini Devlet Başkanı ile hiçbir şekilde paylaşmaz. Yasa Meclis
Başkanı imzalandıktan sonra tamamlanmış olur. Bu sistemlerde genellikle Meclis Başkanı’nın
da veto yetkisi yoktur. Ayrıca bu tür sistemlerde Anayasa genellikle katı değildir o nedenle
Meclis Anayasa’da kolaylıkla değişiklik yapabilir.
Yürütme (Hükümet) Meclis’in içinden çıkar ve genellikle bir “İcra Heyeti”
biçimindedir. Yürütme niteliğindeki bu heyetin hem başkanını hem de üyelerini (bakanlarını)
Meclis seçer ve atar ve gerekli görürse görevden alır. Bu heyetin başkanı bir Başbakan gibi
değildir yani Parlamenter sistemin Başbakanlık konumunun yetkileri yoktur. Heyetin hareket
alanı çok dardır, Meclis’in talepleri ve görüşleri doğrultusunda hareket etmek zorundadır.
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Hatta istifa etme yetkileri bile yoktur. Bu durumda Hükümet üyelerinin Meclis’e karşı tek tek
veya topluca sorumlulukları da bulunmamaktadır. Yasama işlevi de Meclis’in elindedir.
Yüksek Yargı üyelerini tek tek Meclis atar, hatta yargılama sürecine dâhil olabilir. Bu tür
sistemlerde genellikle tek parti sistemi bulunmaktadır ve parti de güçlü bir liderin
hâkimiyetindedir. Türkiye’de 1920-21 dönemi bu tip Meclis Hükümeti’ne örnek verilebilir.120
Yetkileri Sınırlandırılmış Meclis Hükümeti bir öncekine göre biraz daha gevşektir
ve genellikle kurulan yeni rejimde istenilen kontrol düzeyine ulaşıldıktan sonra
uygulanmaktadır. Bir önceki uygulamanın hızlı karar almayı zorlaştıran hantal bir yapıya
sahip olması da hükümetin yetkilerini sınırlandırılmış bir forma dönüşmesinde etkili
olmaktadır. Aslında yasama faaliyeti açısından bir önceki sistemden çok farklı değildir, bunun
yerine yürütme yetkilerinin sınırlı da olsa Hükümete devredilmesi söz konusudur. En önemli
değişiklik, Meclis’in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Başbakan’ın bakanları seçme ve
görevlendirme yetkisine artık sahip olmasıdır. Bakanların Meclis’e karşı tek tek
sorumlulukları yoktur ancak kolektif sorumlulukları vardır. Meclis’in hükümeti denetleme
yetkisi devam etmektedir ancak direktif verme yetkisi ortadan kalkmıştır. Bu uygulama ile
Parlamenter yaklaşılmaktadır. Aynı şekilde bazı yargı yetkileri de Yargı Organı’na
devredilmiştir ve Meclis’in doğrudan yargılama yetkisi kalkmıştır. Türkiye’de 1921-23
dönemi bu tip Meclis Hükümeti’ne örnek verilebilir. Bu dönemde bakanların seçimi
Başbakan’a bırakılmış hatta o dönemde Meclis Başkanı olan Mustafa Kemal’e savaşı
yönetme yetkisini devretmiştir.121
Kuvvetler Birliği

Yürütmede Birleşme

Mutlak Monarşi

Diktatörlük

Yasamada Birleşme

Meclis Hükümeti Sistemi

Yetkilerini Bizzat Kendisi
Kullanan Meclis Hükümeti

Yetkileri Sınarlandırılmış
Meclis Hükümeti

Şekil 6: Kuvvetler Birliği’nin Uygulanış Biçimleri
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14.5. Fransa’da ve Türkiye’de Meclis Hükümeti Uygulamaları
Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, Meclis Hükümeti uygulamasına hem geçmişte
hem de günümüzde rastlamaktayız. İlk örneği Fransız İhtilali’nden sonra I. Cumhuriyet
Dönemi’nde 1792 yılında kurulan ve 1795’e kadar devam eden “Ulusal Konvansiyon
Meclisi”’dir. Fransız devrimcileri, Fransızları eski rejimin karanlıklarından kurtarıp
özgürleştirmeyi hedeflemiştir. Bu anlamda 1789 Bildirisi oldukça “bireyci”dir, yani insanları
geleneksel toplumun hiyerarşik bağlarından ve bağımlılık ilişkilerinden bağımsız, aynı
zamanda da siyasal iktidar karşısında bireysel bir özerklik alanına sahip olarak
tanımlamaktadır. “Bu düşüncelerin ulaştığı nokta ise, devletin, prensin mülkü olmaktan çıkıp
ortak iyiliğin ve çıkarın gözetildiği kamusal alana dönüşmesidir”. 122 Birey aklı ile hareket
eden ve kendi çıkarlarının farkında olan özneler olarak tanımlanmıştır. Gerçekten de Ulusal
Meclis mutlak monarşiyi yıkmış, feodal yapıyı dağıtmıştır. Ancak bireyin devlet ile ilişkisinin
düzenlenmesi noktasında bireyci eğilimlerden giderek uzaklaşılmaya başladığı görülmektedir.
Birey ile devlet arasındaki ilişkilerde sorunlu olan tarafın birey olduğunu düşünmektedirler.
Çünkü bireyleri toplumdan ayırarak ona ayrı bir akıl ve kimlik verdiğiniz zaman bütünün yani
toplumun nasıl bir arada tutulacağı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Zaten toplum eski
rejim döneminde kral ve uyrukları arasında, sınıflar arasında, cemaatler arasında yeterince
bölünmüştür. Bunu daha fazla bölmek değil tersine hepsini bir arada tutacak bir yapıştırıcı
bulmak gerekmektedir. Bu, onlara yukarıdan dayatılan bir iradeyi ya da çıkar birliği içine
sokulmalarını gerektirmektedir.123
Çözüm Fransızları ulus-devlet çatısı altında birer yurttaşa dönüştürmektir. Bu anlamda
yurttaşlık, insanları bir araya getirecek sihirli bir formüldür. Yasalar karşısında eşit kabul
edilen yurttaşlar bir bütün olduğuna göre hepsinin aynı çıkarlara sahip olması gerekmektedir.
Yurttaş kavramına yüklenen bu anlam, onu birleştirici bir unsur yapmaktadır. Yurttaşlık,
soyut bir bütünleştirme, türdeşleştirme ve ulus adı verilen bir bütün altında birleştirmedir.
Ulus adeta milli irade ile can kazanmış ve bir varlığa dönüşmüştür. Ulus bireye öncelenmiştir;
sanki ulus zaten vardır yurttaş ona sonradan eklenmiştir. O zaman bireylerin tek tek kendi
özel çıkarlarını değil öncelikle genel iradeyi yansıtan ortak çıkarları tercih etmelidir.
Rousseau’cu bakış açısını burada net biçimde görmek mümkündür.
Bu yaklaşımın çok sayıda sonucundan iki tanesi konumuz açısından önemlidir. Biri
“yurttaş”ın kim olduğudur. İkincisi ise ulusal iradenin nasıl hayata geçirileceğidir. Birincisi,
“yurttaş”lığın sıradan insanlara yani halka verilemeyecek kadar önemli olduğu (çünkü oy
verecektir) görüşü hâkimdir. Bu durumda yurttaş, sadece bilgili, kamu işlerinden anlayan ve
parayla baştan çıkarılamayacak kadar gelir sahibi olmalıdır. Böylece yurttaşlar “pasif yurttaş”
ve “aktif yurttaş” olarak iki ayrı statüye ayrılır ve bu özelliklere sahip olan yurttaşların yani
aktif yurttaşların oy kullanmasına izin verilir. Aktif yurttaşlar arasında elbette kadınlar yoktur,
ayrıca gelir sahibi olmayan, vergi vermeyen, malı mülkü olmayanlar da yoktur.
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İkincisi ulusal iradenin nasıl hayata geçirileceği sorunudur. Ulusal iraden doğrudan mı
gerçekleşecek yoksa temsiller aracılığı ile dolaylı olarak mı? Bildiğimiz gibi, doğrudan
demokrasi daha çok Rousseau’cu yaklaşımda temellenirken, temsili yöntem Montesquieu’nun
görüşlerine dayanmaktadır. Fransız devrimcileri bu konuda Montesquieu’cu yaklaşımı
benimseyerek temsili demokrasiyi tercih etmişlerdir. Ancak, milli iradenin gerçekleştirilmesi
aşamasında Rousseau’cu bir yaklaşımı benimseyerek Yasama ve Yargı erklerini tek bir elde,
“Ulusal Konvansiyon Meclisi’nde toplamışlardır.124
Türkiye’de “Meclis Hükümeti” deneyimi, Fransız deneyimine bazı yönleri ile benzer
bazı yönleri ile farklılıklar göstermektedir. Bilindiği gibi, hem dış güçlere karşı hem de
saltanata karşı verilen mücadeleler sonunda Mustafa Kemal ve ekibi, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan kalan topraklar üzerinde yeni bir rejim kurmuşlardır. Merkezi Ankara’da
olan yeni rejim çalışmalarının sonucunda Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulacaktır
ancak daha 1920 yılının Nisan ayında Ankara’da ilk Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Meclis
kısa bir süre eski Anayasa ile yani Kanun-i Esasi ile çalışmış, ancak 1921 yılının Ocak ayında
“Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” olarak adlandırılan ilk Anayasa’sını çıkarmıştı. Anayasa’da
egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirtilmesi ile monarşinin kesin bir şekilde
yıkıldığı ifade edilmekteydi. Yine yeni Anayasa temsili demokrasiyi benimsemiş ve
egemenliğin BMM tarafından temsil edileceği belirtilmiştir. Yeni Anayasa’nın 2. Maddesinde
hem yasama hem de yürütme yetkisinin Meclis’te olduğu açıkça belirtilmiş böylece
“Kuvvetler Birliği” ilkesini benimsemiştir. 1920 yılında kurulan Meclis yeni Anayasa
yapılana kadar tüm yetkileri elinde toplarken, 1921 yılında yeni Anayasa ile yürütme işlerini
Meclis adına görmek için “ İcra Vekilleri Heyeti” adlı bir kurul oluşturulmuş ve bu kurul
“Büyük Millet Meclisi Hükümeti” olarak adlandırılmıştır.
İcra Vekilleri Heyeti doğrudan BMM’nin içinden doğmaktaydı, ona bağımlıydı ve
denetimi altındaydı. “Bu heyet BMM’den ayrı ve bağımsız bir organ olmayıp Meclis’in bir
uzvu (organı) durumundadır”, çünkü bizzat Meclis’in seçtiği vekiller aracılığı ile idare
etmekte, bunları yönlendirmekte, denetlemekte ve gerektiğinde azledip yerlerine yenilerini
seçebilmekteydi. Yine İcra Heyeti vekilleri arasında bir ihtilaf oluştuğunda da, bunu çözme
yetkisi Meclis’te idi.125 1921 Anayasası Devlet Başkanlığı sistemini öngörmemiştir, bu
yönüyle tipik bir Meclis Hükümeti sistemidir. Yargı konusu Anayasa’da ele alınmamıştır.
Ancak uygulamada yargı yetkisi Meclis tarafından kullanılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında
ayaklanma çıkaranları, yağma yapanları, ordunun silahlarını çalanları, casusları ve asker
kaçaklarını ayrıca bağımsızlık mücadelesini engelleme amacıyla propaganda yapanları
yargılamak için Eylül 1920’de kurulan, üyeleri Meclis tarafından ve milletvekilleri arasından
seçilen İstiklal Mahkemeleri bunun tipik örneğidir.
İkinci TBMM döneminde Anayasa’da önemli değişiklikler yapılmış ve Cumhuriyet
ilan edilmiştir. Arkasından 1924 Anayasası olarak bilinen Anayasa ilan edilmiştir. Bu
Anayasa ile Devlet Başkanlığı tesis edilmiş oldu. Böylece Cumhurbaşkanı ve onun atayacağı
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İcra Vekilleri Heyeti üyelerinden (Bakanlardan) oluşan Hükümet ayrı bir erk olarak ortaya
çıkmış oldu. Yeni Anayasa ile kurulan bu sistemde artık Meclis’in bakanlara emir verme veya
yön gösterme yetkisine sahip değildir. Böylece Meclis Hükümeti ile Parlamenter Sistemi
uzlaştıran bir “karma sistem” yaratılmıştı. 126
Türkiye’de 1920-1924 yılları arasında uygulanan Meclis Hükümeti Sistemi’nin nedeni
konusunda tartışmalar vardır. Bazı yazarlar, Meclis Hükümeti sisteminin dönemin savaş
koşullarının ve Osmanlı padişahlığı döneminin getirdiği alışkanlıkların kırılması ihtiyacının
böyle bir sistemi gerekli kıldığını düşünmektedirler. Bir yandan dış güçlere karşı savaşılmakta
bir yandan da hala İstanbul’da bulunan padişahlık kurumu ile mücadele edilmekteydi. Diğer
yandan yeni bir rejimin kurulmasına muhalif olan hem entelektüeller hem de dini nedenlerle
hilafetin kaldırılmasını istemeyen geniş bir halk vardı. Üstelik yeni rejimi kuran kadro içinde
de yeni rejimin biçimi konusunda tam bir birlik sağlanamamıştı ve Atatürk’e karşı bir
muhalefet oluşmuştu. Buna karşın, kuvvetler birliği ve bunun bir sonucu olarak meclis
hükümeti sisteminin arkasında düşünsel bir temel de bulunmaktadır. Fransız İhtilali
sonrasında kurulan Konvansiyonel sistemin oluşumunda etkili olan Rousseau’cu “bölünemez
genel irade” ve Cumhuriyet anlayışının kurucu kadroyu özellikle de Atatürk’ün düşüncelerini
etkilediği anlaşılmaktadır.127

14.6. Değerlendirme
“Kuvvetler Birliği” ilkesi, Yasama ve Yürütme’nin tek elde toplanmasını öngören bir
anlayıştır. Bazen Yargı da aynı elde toplanabilir. Bu iki erkin toplandığı el Yürütme Organı
ise o zaman Mutlakiyetçi Monarşi ve Diktatörlük sistemleri ile karşı karşıyayız demektir.
Buna karşın erkler Yasama elinde toplanıyorsa “Meclis Hükümeti” veya “Konvansiyonel
Sistem” dediğimiz sistemden bahsediyoruz demektir. Meclis Hükümeti sistemi sert biçimiyle
genellikle yeni kurulan rejimlerde veya kriz dönemlerinde görülmekte. Daha yumuşak bir
biçimi olan ve yürütme işlevinin Meclis ile bir Hükümet arasında kısmen paylaşıldığı
durumlar ise daha çok krizin sona erdiği veya yeni kurulan rejimin kurumsallaşmaya ve
normalleşmeye başladığı dönellerde görülmektedir.

126
127

Bülent Tanör, a.g.e., s. 304.
Bu konuda bkz. ,Sedat Yazıcı, Fatih Yazıcı, a.g.m.

304

Uygulamalar
1. Tarihten ve günümüzden, derste verilen örnekler dışında Kuvvetler Birliğine
dayalı sistemleri bularak inceleyeniz.
2.

Bu sistemlerin hangi koşullarda ortaya çıktığını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm, daha önceki bölümlerde ele aldığımız “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”nden
farklı bir anlayışa ayrıldı. Bu anlayış “Kuvvetler Birliği İlkesi” olarak adlandırılmaktadır.
Yasama ve Yürütme erklerinin hatta bazı durumlarda Yargı erkinin de tek bir organda
toplandığı bu sistem, daha çok yeni kurulan rejimlerde sistemi yerleştirmek amacıyla ya da
kriz dönemlerinde krizi yönetebilmek amacıyla kullanılmaktadır. İlk örneği Fransa I.
Cumhuriyet Döneminde görülen bu sistem, Türkiye’de de Cumhuriyet’in ilk kurulduğu
dönemde önce katı biçimiyle sonra da daha yumuşak biçimiyle uygulanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Yasama ve Yürütme erklerinin bir Kral’ın elinde birleştiği rejimlere ….. denir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
a) Mutlak Monarşi
b) Meclis Hükümeti
c) Diktatörlük
d) Demokrasi
e) Poliyarşi
2) “Kuvvetler Birliği” ilkesini aşağıdaki düşünürlerden hangisinin teorisinde
bulabiliriz?
a) Montesquieu
b) T. Hobbes
c) J. Locke
d) K. Marx
e) Montesquieu
3) Rousseau, Kuvvetler Birliği ilkesine hangi kavram üzerinden ulaşmaktadır?
a) Özgürlük
b) Genel irade
c) Güçlü devlet
d) Güçlü sivil toplum
e) Tanrı
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4) Aşağıdaki
bulunmamaktadır?

ülkelerin

hangisinin

tarihinde

Meclis

Hükümeti

deneyimi

a) Letonya
b) İngiltere
c) Almanya
d) Türkiye
e) Fransa
5) “Egemenliğin biçimsel anlamda halkta olmakla birlikte uygulamada bir lider veya
bir partide bulunduğu meclis hükümetleri ……………………. rejimlerdir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Demokrasinin gelişmesine aracılık eden
b) Özgür bir toplumun gelişmesine aracılık eden
c) Parlamenter sisteme yol açan
d) Demokrasinin gelişmesine aracılık etmeyen
e) Başkanlık sistemine yol açan
6) İktidarın küçük bir seçkinler grubunun elinde olduğu rejimlere …… denir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kişisel Diktatörlükler
b) Sivil Diktatörlükler
c) Kişisel Diktatörlükler
d) Askeri Diktatörlükler
e) Totaliter Diktatörlükler
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7) Aşağıdakilerden hangisi “Meclis Hükümeti” sisteminin temel özelliklerinden
değildir?
a) Devlet Başkanlığı makamı yoktur
b) Yasamadan bağımsız bir yürütme yoktur
c) Meclis sürekli olarak görev yapar
d) Başbakanlık makamı yoktur
e) Yerel yönetimler Meclis’ten bağımsızdır
8) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun, yürütme işlerini Meclis adına görmek için
oluşturduğu kurumun adı nedir?
a) Meclis Hükümeti
b) Şura-yı Ali
c) İcra Vekilleri Heyeti
d) İstiklal Mahkemeleri
e) Heyet-i Umumiye
9) Fransa’da “Ulusal Konvansiyon Meclisi” hangi dönemde kurulmuştur?
a) Direktuvar Dönemi
b) III. Cumhuriyet Dönemi
c) Vichy Hükümeti Dönemi
d) Paris Komünü Dönemi
e) I. Cumhuriyet Dönemi
10) Türkiye’de Devlet Başkanlığı ilk defa hangi Anayasa ile tesis edilmiştir?
a) 1982
b) 1921
c) 1961
d) 1924
e) 1973
309

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)b, 5)d, 6)c, 7)e, 8)c, 9)e, 10)d
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