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1. GİRİŞ

Yasama ve yürütme organlarının yumuşak bir şekilde birbirinden ayrıldığı, yürütme 

organının yasama organın denetiminde olduğu ve yürütme organının meşruiyetini halk 

tarafından  seçilen temsilcilerden  oluşan yasama organından aldığı parlamenter sistem, 

dünyanın en ileri demokrasileri olarak adlandırılan İskandinav ülkeleri, İngiltere ve Almanya 

gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Yüzyılı aşkın bir süredir Türkiye’de de uygulanan parlamenter 

sistem deneyimi başlı başına önemli bir kazanımdır. Esnek bir sistem olan parlamenter sistemin 

hükümetlerin istikrarsızlığı ve zayıf yürütme gibi zayıf yönleri bulunmakta birlikte, Türkiye’nin 

sorunlarına yanıt verebilecek en iyi hükümet sistemidir. 

Bu makalenin temel amacı parlamenter sistemin temel özelliklerini ortaya koymak 

ve Türkiye’nin parlamenter sistem deneyiminin önemine dikkat çekerek, Türkiye’de siyasal 

sistemin sorunlarından hükümet sistemini sorumlu tutmanın doğru olmadığı dolayısıyla 

Türkiye’de yaşanan siyasal istikrarsızlıkların önemli bir kısmının parlamenter sistemden 

kaynaklanmadığını, yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve uzlaşma kültürünün zayılığı, 

sivil toplumun yeterince gelişmemiş olması, parti içi demokrasinin yetersiz olması gibi çoğu 

siyasal sistemden kaynaklanan bir çok neden olduğunu ve yapılması gerekenin yeni hükümet 

sistemleri denemek yerine yüzyılı aşkın bir deneyimden yararlanarak parlamenter sistemin 

güçlendirilmesi gerektiğidir. 

2. PARLAMENTER SİSTEMİN TANIMI VE GELİŞİMİ

Yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanan bir sistem olan parlamenter sistemde kuvvetler 

birbirinden dengeli bir şekilde ayrılmıştır ve kuvvetler arasında keskin sınırlar yoktur. Parlamenter 

sistemde kuvvetleri oluşturan organlar arasında işbirliği ve etkileşim mekanizmaları vardır. 

Parlamenter rejim İngiltere’de doğmuş ve gelişmiştir. Daha sonra Kıta Avrupası’nda gerileyen 

monarşiler karşısında giderek güçlenen parlamentolarla parlamenter sistem ortaya çıkmıştır. 

Parlamenter sistem, sorumsuz devlet başkanının olduğu, yürütme kuvveti ile yasama 

kuvvetinin yumuşak bir şekilde ayrıldığı, yürütmenin yasamadan kaynaklandığı ve ona karşı 

sorumlu olduğu, kuvvetler arasında hiyerarşik sıralamanın olmadığı ve kuvvetler arasında 

işbirliği öngören temsili bir sistemdir. Sert kuvvetler ayrılığının aksine kuvvetler arası ilişkiler 

ılımlıdır. Bu sistemde organlar arasındaki bağımlılık dikkat çeker. Meclis ile hükümet, güvenoyu 

ve fesih mekanizmalarını araç olarak kullanarak ülkeyi beraber yönetirler. Kuvvetler arasında 

işbirliği ve organik ilişkiler vardır. Ayrı görev ve yetkileri olan yasama ve yürütme organları 

birbirlerini karşılıklı olarak etkiler ve işbirliği içinde çalışırlar. İşlevsel olarak kanun tasarılarını 

yürütme hazırlar, meclis kabul eder ve yürütme bu kanunları uygular. Organik açıdan da, 
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yürütme kuvvetini oluşturan organlar meclis tarafından seçilir veya görevlerine son verilir 

(Fendoğlu, 2010: 9).

Parlamenter sistemde yasama görevi halkın temsilcilerinden oluşan Meclisin münhasır 

yetkisindedir. Milletvekilleri belli sürelerle yapılan seçimler yoluyla halka hesap verirler. Halk 

icraatlarını beğenmediği vekili bir sonraki dönem parlamentoda görevlendirmez. 

Parlamenter sistemin anavatanı İngiltere’dir. Literatürde bu sisteme İngiltere’yi de 

anımsatacak şekilde “Westminster Modeli” de denir. İngiltere’de parlamenter sistemin Kral’ın 

mutlak iktidarının sınırlandırıldığı ve bu yıl 800. yıl dönümü İngiltere kraliçesinin  de katıldığı 

bir törenle kutlanan (Cumhuriyet, 16,06,2015:17)   1215 tarihli Magna Carta (Büyük Özgürlik 

Fermanı) ile başladığı kabul edilir. Klasik anlamda ideal bir belge olmayan, ancak derebeylerin 

çıkarlarını Kral’a karşı koruma altına alan ve zamanla tüm halkın yararına işleyen bir sistemin 

başlangıcı olarak kabul edilen ve Anglo Sakson  demokrasisinin temellerinin atılmıştır(Akgül, 

2010: 92). 

Tek ya da iki meclisli olabilen parlamenter sistemde, yürütme kuvveti, siyasal sorumluluğu 

bulunmayan ve uzlaştırıcı ve uyarıcı bir rol oynayan devlet başkanı ile başbakan ve bakanlardan 

oluşur. Başbakan ve bakanlar kuruluna hükümet de denilir. Cumhuriyet tipi parlamenter 

sistemlerde devlet başkanını prensip olarak meclis seçerken, monarşik tiplerde devlet başkanlığı 

soy esasına göre belirlenebilir. Başbakan, prensip itibariyle meclis üyeleri arasından devlet 

başkanının görevlendireceği bir kişi olur. Daha sonra başbakanın oluşturduğu bakanlar kurulu 

listesi devlet başkanı tarafından onaylanır ve böylece hükümet (bakanlar kurulu) kurulmuş olur. 

Daha sonra kurulan bu hükümetin görevine devam edebilmesi için parlamentodan güvenoyu 

alması gerekir. Yasama ve yürütme uyum içinde hareket etmek zorundadır. Almanya gibi bazı 

ülkelerde başbakanı meclis de seçebilmektedir. Parlamenter sistemlerde devlet başkanı sorumsuz 

iken, hükümetle birlikte, hükümet üyeleri de ayrıca ayrı ayrı meclise karşı sorumludur. Meclis, 

hükümeti çeşitli araçlarla denetler, gözetim altında bulundurur ve güvensizlik oyuyla hükümeti 

düşürebilir. Öte yandan, yürütme de meclisi feshetme olanağına sahiptir(Onar, 2005:74-75). 

Parlamenter sistemin uygulamada ülkeden ülkeye değişen farklı özelliklere sahip modelleri 

vardır. Bazı parlamenter demokrasilerde yürütme egemen bir düzen varken bazılarında yasama 

egemen bir düzen vardır. İngiltere gibi disiplinli partilerin parlamentoda çoğunluğu elde 

ettikleri ülkelerde yürütmenin daha baskın olduğu söylenmektedir. Öte yandan, İtalya gibi çok 

partili sistemin var olduğu ülkelerde yasama kuvvetinin ön plana çıktığı kabul edilmektedir 

(Çitçi,1997:19). 
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Günümüzde yürütme kuvveti meclis çoğunluğuna dayanır. Meclis’te çoğunluğu sağlayan 

parti hükümet eder ve bu partinin başkanı başbakan olur. Başbakan, parlamenter olmalıdır, 

ancak bakanlar için böyle bir şart söz konusu değildir. Kabine üyeleri başbakan tarafından seçilir 

ve Cumhurbaşkanınca atanır. Meclisler günümüzde muhalefetin de önemli fonksiyon icra ettiği 

kurumlardır. Günümüzde yasama ve yürütme arasındaki ilişki daha çok iktidar ve muhalefetin 

ilişkisi ile belirlenir. Özetle, parlamenter sistem bakanlar kurulunun meclise karşı siyasal olarak 

sorumlu olduğu bir sistemdir. 

3. Parlamenter Sistemin Temel Özellikleri

3.1. İki Başlı Yürütme

Yürütme yetkisi devlet başkanı ve kabine arasında paylaşılır. Monarşilerde Kral, 

cumhuriyetlerde ise cumhurbaşkanı devlet başkanlığı görevini ifa eder. Her iki durumda 

da yürütme kuvveti ağırlıklı olarak bakanlar kurulunun uhdesindedir. Meclise karşı siyasal 

sorumluluk bakanlar kuruluna aittir. Devlet başkanı prensip itibariyle temsil makamıdır ve 

yetkileri semboliktir. 

Bakanlar kurulu kollektif olarak yasama organına karşı sorumludur. Her bakan ayrıca 

hiyerarşik olarak kendi bakanlığının en üst amiridir. Başbakan ise tarihsel olarak önce eşitler 

arasında birinci iken zamanla bakanların hiyerarşik olarak üstü konumuna yükselmiştir. 

 Bakanlar kurulunun başkanı olan ve hükümetin genel siyasetinden sorumlu olan  

Başbakan, bakanlar arasında koordinasyon yapar, uyuşmazlık durumlarında son sözü söyler. 

Öte yandan, başbakan parlamentodaki çoğunluk partisinin desteğini ve kontrolünü elde 

tutabildiği için meclisi de bir ölçüde yönlendirir. Meclisten çıkacak hukuki sonuç doğuran 

düzenlemeleri yönlendirir. Ülkenin genel siyasetini ilgilendiren kararlarda yürütme kuvveti 

adına siyasal sorumluluk sahibi olarak başbakan ön plana çıkar (Erdoğan, 1989: 231). Başbakan, 

ayrıca Cumhurbaşkanından Meclisi feshetmesini veya birlikte çalışmak istemediği bir bakanı 

görevden almasını isteyebilir. Başbakanın görevden çekilmesi halinde bütün kabine görevden 

çekilmiş sayılır. 

3.2.  Sorumsuz Devlet Başkanı

Parlamenter sistemde devlet başkanı çok özel durumlar hariç yürütmenin eylem ve 

işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Parlamenter sistemlerin özelliği devlet başkanı ile hükümet 

başkanının ayrı olmasıdır. Devlet başkanı salt onursal bir görevdedir, gerçek yetkiler onda 

değildir. Ayrıca devlet başkanı meclise karşı da sorumlu değildir.
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Parlamenter sistemlerde devlet başkanı sistemin dengesini sağlar. Sorumsuz ve bağımsız 

olması devlet başkanının denge fonksiyonunun kolaylıkla yerine getirebilmesi için gerekir. 

Devlet başkanı ırsi bir hükümdar da olabilir, seçimle gelmiş bir şahıs da olabilir. Parlamenter 

sistemlerde esas olan devlet başkanının meclis tarafından seçilmesidir. Fakat İzlanda ve İrlanda 

gibi hem sembolik yetkileri olan hem de halkın doğrudan seçtiği devlet başkanları da vardır. 

Parlamenter sistemin tarihsel evrimi içinde hükümet ile meclis arasında çıkan sorunlara 

arabuluculuk yapma ihtiyacı doğmuştur. Devlet başkanının bu fonksiyonu görebilmesi için 

tarafsız ve sorumsuz olması gerekir. Devlet başkanının zamanla sorumsuzluğu kabul edilince 

müşterek imzalardan doğan sorumlulukların başbakan ile bakanlarca yüklenilmesi yoluna 

gidilmiştir. Devlet başkanının sorumsuz ve tarafsız olması parlamenter sistem için çok önemlidir. 

Çünkü hem devletin birliğini temsil eder hem de yasama ile yürütme arasında gerektiğinde 

çıkan problemleri çözer (Ay, 2006:142-143).

Parlamenter sistemin prensipleri ağırlıklı olarak monarşik ülkelerde geliştiği için, 

cumhuriyetlerde de devlet başkanına monarşilerdeki hükümdarlar gibi bir fonksiyon verilmiştir. 

Parlamenter sistemlerde devlet başkanı parti mensubu olsa dahi siyasi partilere karşı tarafsızdır. 

Aksi durum sistemin esasına aykırı olur.

3.3. Sorumlu Bakanlar Kurulu

Parlamenter sistemde, meclisin güvenini alıp göreve başlayan bakanlar kurulu toplu 

olarak sorumludur. Öte yandan bakanlar, meclise karşı bireysel olarak da sorumludur. Meclis 

milli egemenlik prensibi gereği tüm devlet kurumlarıyla beraber bakanlar kurulunu da kontrol 

eder. Bu denetim yerindelik denetiminden ziyade siyasi ve hukuki denetimdir.

Bakanların hepsinin tek tek yaptıkları hukuka aykırı işlerden dolayı hukuki ve cezai 

sorumlulukları vardır. Yargılama cezai ise yüksek mahkemelerce, hukuki ise genel mahkemelerce 

yapılır (Fendoğlu, 2013: 576).

Siyasi sorumluluk, hükümetin veya bakanların yasama organının güvenini yitirmesi 

ile ortaya çıkar. Siyasi sorumluluğun belirlenmesinde mevzuata aykırı bir davranış aranmaz. 

Parlamenter sistemde, meclisin güvenini kaybeden bakan veya bakanlar kurulu görevi bırakır. 

Bakanların sorumluluğu bireysel olabileceği gibi, bakanlar kurulu kollektif olarak da 

sorumludur. Bakanlar kurulunun ortak sorumluluğu, genel politikaların yürütülmesinden 

doğar. Hükümetin yanlış politikalarından kusuru olmayan bakanlar da diğerleri gibi yasamaya 

karşı sorumludur. Hükümetin takip ettiği siyasi programdan dolayı sorumluluğu kabul etmeyen 

bakanın görevi bırakması beklenir. Aksi halde uygulanan siyasi programın bir parçası sayılır ve 

kollektif sorumluluğa ortak olur (Fendoğlu, 2013: 576). 
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3.4. Güvenoyu ve Fesih Mekanizmaları

Yasamanın yürütmeye karşı en önemli yetkisi, güvenoyu vermeyip onu işbaşından 

uzaklaştırmasıdır. Yasama kuvvetinin yürütmeye güvenoyu vermesi, parlamenter sistemin tarihi 

içinde tedrici olarak ortaya çıkmıştır. İngiltere’de yürütme önce Kral’a karşı sorumlu görülmüştür. 

Parlamento ilk başlarda halkın sorunlarını tartışma ve Kral’ın yetkilerini kısma amacı ile tarih 

sahnesine çıkmıştır. Parlamentonun yürütmeye güvenoyu vermesi, yani bir bakıma göreve 

getirmesi ya da görevden uzaklaştırması hakkı zamanla oluşmuş bir mekanizmadır. 

Parlamenter sistemde yasama kuvveti ile yürütme kuvveti ilişkisinin özünde karşılıklı 

bağımlılık vardır. Meclise karşı siyasi sorumluluğu olan hükümet, güvenoyuna dayandığı 

sürece görev başında kalabilmektedir. Yani meclis prensip olarak yürütmenin görevini 

sonlandırabilmektedir. Öte yandan, yürütme de parlamentoyu feshedebilmektedir. Bu şekilde 

kuvvetlerin dengesi sağlanmaktadır (Çitçi, 1997: 19).  

Yasama kuvveti karşısında yürütme kuvveti sorumlu olmakla birlikte belli bir bağımsızlığa 

da sahiptir. Güvenoyu mekanizmasıyla hükümeti düşürebilen parlamento, fesih mekanizması 

ile de dağıtılıp yeniden seçilen üyelerden oluşturulabilmektedir. Bu şekilde, yasama kuvveti ile 

yürütme kuvveti arasında eşitliği de içeren bir denge kurulabilmektedir.

Hükümetin sorumsuz devlet başkanı aracılığı ile meclisi dağıtması anlamına gelen fesih 

yetkisi parlamenter sistemin en önemli özelliklerinden biridir. Bu yetki parlamenter sistemde 

istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Hükümetlerin güvenoyu mekanizması ile siyasi 

sorumluluğa tabi kılınması, fesih mekanizması ile nihayet halkın hakemliğine sunulmaktadır. 

Siyasi sorumluluğun belirlenmesi nihai olarak seçmene bırakılmaktadır. 

Yasama kuvvetini fesih yetkisi devlet başkanına aittir. Fakat parlamenter sistemde feshe 

başbakanın kararı ile gidilir. Başbakan karar vermeden önce kabine üyelerine danışır ve son 

sözü söyleyerek fesih kararı ister. Devlet başkanının bu kararı alması teamüller gereği beklenir. 

Fesih yetkisi günümüzde başbakanlar için bir silah haline dönüşmüş durumdadır (Erdoğan, 

1989: 232). 

Tarihsel gelişimi içinde fesih, parlamenter sistemde bir güvenlik sübapı işlevi kazanmıştır. 

Bu mekanizma sayesinde demokrasi bunalımlara karşı korunur ve seçmenin nihai tercihi yol 

gösterici olur. Fesih mekanizması hangi nedenle işletilirse işletilsin sonuçta meclis halkın önüne 

çıkmış olur.
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4. NEDEN PARLAMENTER SİSTEM

4.1. Siyasi Sistem Tıkanmaz

Parlamenter sistem fesih ve güvenoyu mekanizmaları sayesinde sistemin tıkandığı 

süreçlerde seçim yoluna gidilerek halkın hakemliğine başvurulur. Bunalımlardan çıkış yolu 

ve halkın eğilimlerinin sisteme hızlı bir şekilde yansımasının aracı parlamenter sistemlerde 

güvenoyu ve fesih mekanizmalarıdır.

Parlamento ile hükümet arasında bir uyuşmazlık olması, parlamentonun ülkenin o anki 

düşünce ve eğilimini yansıtmaması, seçim döneminin yaklaşması, iki meclisli sistemlerde bu 

iki meclis arasında sorun çıkması gibi nedenlerle sistem tıkanmalarının olduğu durumlarda 

fesih ve güvenoyu mekanizmaları sayesinde sistem arızaları rejim krizine dönüşmeden çözüme 

ulaşma imkânı oluşur.

Popülaritesini kaybetmiş bir başbakanın veya kabinesinin görevine son vermek bir 

başkanınkine son vermekten her zaman daha kolaydır. Öte yandan bir başbakan veya 

kabinesinin güvenoyu isteme yoluyla veya fesih mekanizmasını kullanarak gücünü ve 

meşruiyetini güçlendirme yoluna gitmesi de parlamenter sistemin avantajlarındandır. Çoğu 

zaman, güvenoyu ve fesih mekanizmaları yürütme için demokratik uyarı mekanizması işlevi 

görerek sistemin standardını yükseltir (Yıldız, 2012: 86).

Sonuç olarak, yasama kuvveti yürütme kuvvetinin güvensizlik oyu ile yürütme kuvveti de 

yasama kuvvetinin fesih yolu ile görevine son vererek son sözü seçmenin söylemesini sağlarlar. 

Halkın önüne sandık inince rejim yoluna devrilmeden, onarımını yapmış olarak devam eder. 

4.2. Sistem Esnek Bir Yapıya Sahiptir

Parlamenter sistemlerde dinamik bir süreç vardır. Seçimlerin yenilenmesi konusunda 

esneklik payı vardır ve bu sayede tıkanma noktalarında hem yasama hem de yürütme ellerindeki 

araçları kullanarak yeni bir hükümet ve meclis oluşturabilirler.

Parlamenter sistem açısından krizler ve tıkanmalar diğer sistemlere nazaran daha az risk 

unsuru taşır. Sistemin tarihi gelişimi içerisinde yeni durumlara uyabilmek için mekanizmalar 

üretilmiştir. Sistem çoğulculuğa elverişlidir. Bunalımla karşılaşılan durumlarda yasama ve 

yürütme feda edilerek demokratik sistem kurtarılır ve rejim işlemeye devam eder. Sistemin 

özünde yer alan pazarlık, oydaşım ve ortaklaşma toplumsal konsensüsün sağlanmasına ve 

kırılganlıkları önlemeye yardımcı olur. Tüm bu özellikleri ile parlamenter sistemin, çoğunluğu 

değil çoğulculuğu, kişisel iktidarı değil kollektif iktidarı teşvik etmesi dolayısıyla bir kutuplaşmaya 
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yol açmaz (Yıldız, 2012:85). Seçimlerde birinci sırada yer almayan partiler de kabinede bazı 

bakanlıkları elde ederek iktidarı paylaşabilirler. Yani seçimleri kaybeden her şeyi kaybetmez.  

4.3.  Devlet Başkanının Olumlu Rolü

Parlamenter rejimin en önemli özelliği hükümet başkanı ile devlet başkanının ayrı 

olmasıdır. Devlet başkanı sembolik ve temsili bir görev ifa eder. Devletin birliğini temsil eder 

ve tarafsızdır. Devlet başkanının tarafsızlığı, olağanüstü durumlarda ya da siyasi tıkanmaların 

olduğu durumlarda ara bulucu rolü ile devreye girmesine ve sorunların uzlaşıyla aşılmasında 

önemli rol oynamasına vesile olur.

Parlamenter sistemlerde devlet başkanı partili olsa bile tarafsızdır. Devlet başkanı bu 

nitelikleri ile sistem içerisinde denetim ve denge unsurlarından biridir. Kuvvetler ayrılığı 

sistemlerinde, kuvvetler arasında denge ve denetim unsurları, bu sistemlerin sorunsuz bir 

şekilde işlemeleri için mutlaka gereklidir. Devlet başkanı parlamenter sistemde işte bu uçları 

birleştiren bir kaynama noktasıdır.

4.4. Sistem Paylaşımcı Bir Yapıya Sahiptir

Seçimleri kazananların her şeyi kazandığı, kaybedenlerin de her şeyi kaybettiği başkanlık 

sisteminin aksine, parlamenter sistemde kazanan her şeyi kazanmış olmaz, kaybeden her şeyi 

kaybetmiş olmaz. Yürütme kuvveti meclisin içinden çıktığı için, meclis her zaman yürütmenin 

yapısını değiştirebilecek enstrümanlara sahiptir. Öte yandan, yürütme kuvvetinin karşısında 

seçimi kaybeden siyasi kesimler de süreç içerisinde muhalefet işlevi görerek demokrasinin 

sağlıklı işlemesine katkıda bulunurlar. Muhalefet işlevi, parlamenter sistemin önemli unsuru 

olarak yasama meclisinde fonksiyon icra eder. Muhalefette kalanlar bir sonraki seçimlere kadar 

inzivaya çekilmeden sistemin bir parçası olurlar.

Parlamenter sistemlerde kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında 

konsensüs sağlama vardır. Ayrıca ekonomi politikaları da kollektif bir şekilde hazırlanıp 

uygulandığı için başarılı olma şansı artar. Tüm bunlar sistemin demokratik niteliğini artırır 

(Yıldız, 2012: 87-88).

5. TÜRK ANAYASAL GELİŞİMİNDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ

Türkiye’nin ilk Meclis’i, 1876 Anayasası’nda öngörülmüştür. I. Meşrutiyet’in ilanı ve yeni 

anayasa ile siyasi anlamda mutlak gücü elinde bulunduran padişahın gücüne sınırlamalar 

getirilmiştir. Türkiye’de 1876 Anayasası’ndan günümüze kadar geçen sürede parlamenter 

hükümet sistemi uygulanmaktadır. Her ne kadar ara dönemler yaşanmışsa da sistemin özü 

parlamenter rejim ilkeleri etrafında gelişmiştir. Türkiye 1876 tarihinden itibaren beş değişik 
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anayasanın oluşturduğu sistemlerce yönetilmiştir. Bu anayasalar; uygulandıkları dönemlerde 

zaman zaman esaslı değişiklikler de geçirmişlerdir. Türkiye’nin Anayasal Sistemi parlamenter 

rejim ekseninde sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde günümüze kadar gelmiştir.

5.1. 1876 Anayasası 

Türkiye’de günümüzdeki anlamda Meclis ilk olarak 1876 Anayasası ile I. Meşrutiyet 

döneminde oluşturuldu. Padişah’ın mutlak otoritesi sınırlandırıldı ve parlamenter sistem 

Türkiye yönetim yapısına bu anayasa ile girmiş oldu. 1876 Anayasa’sı Kanun-i Esasi adıyla anılır.

Kanun-i Esasi 23 Aralık 1876 günü II. Abdülhamit tarafından bir ferman ile yürürlüğe 

konulmuştur. Ortada bir kurucu meclis ve kurucu referandum yoktur. Padişahın tek yanlı bir 

işlemi olan ferman yolu ile yapılmıştır. Kanun-i Esasi maddi ve şekli anlamda tam anlamı ile bir 

anayasadır. Çünkü kanunlardan üstündür ve kanunlardan daha zor bir usulle değiştirilebilir. 

Dolayısıyla, Kanun-i Esasi, yazılı ve katı bir anayasadır (Gözler, 2012: 166).

1876 Anayasası Sultan’ın bir ihsanı olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı mutlak idaresinin 

sınırlandırılması ve anayasal bir sistemi kurmayı amaçlayarak parlamenter sistemin kurumlarını 

getirmek isteyen bürokrat-aydın sınıfının zorlamasıyla padişaha kabul ettirilmiştir. Ancak 

hazırlanışı itibariyle toplumsal ve siyasal meşrutiyet dayanağından yoksundur ve dolayısıyla 

güvencesi zayıtır. Parlamentonun değil yürütmeyi elinde bulunduran padişahın üstün olduğu 

bir rejimdir ve iktidarı sınırlayacak enstrümanlardan yoksundur (Parla, 1995: 67). 

1876 Kanun-i Esasi’si ile başlayan Birinci Meşrutiyet’in tam anlamıyla bir parlamenter 

sistem olduğu söylenemez. Çünkü; 1876 Kanun-i Esasisi’ne göre Bakanlar Kurulu, parlamentoya 

karşı değil padişaha karşı sorumluydu. 

1876 Anayasası yasama görevini Meclis-i Umumi’ye vermiştir. Meclis-i Umumi Meclis-i 

Ayan ve Meclis-i Mebusan’dan oluşmuştur. Ayan Meclisi üyelerini padişah seçer ve görev süreleri 

sınırsızdır. Ayan Meclisi’nin Meclis-i Mebusan kararlarını veto yetkisi vardır. Bu yetki padişahtan 

gelir. Bu meclis bir nevi senato işlevi görür. Meclis-i Mebusan ise seçimler yoluyla oluşmuştur. 

Kanun önerileri bakanlar kurulunca yapılırdı. Meclisler kendi görev alanlarında kanun önerisi 

yaparlardı. Kanun önerileri her iki meclisçe kabul edilirse padişah onayıyla yürürlüğe girerlerdi. 

Padişahın mutlak veto yetkisi bulunuyordu (Fendoğlu, 2007: 173).

1876 Anayasası padişah ve hükümetin var olduğu ikili bir yürütme organı oluşturmuştur. 

Kanun-i Esasi saltanat hakkının Osmanlı sülalesine ait olduğunu belirtmiştir. Saltanat, Osmanlı 

ailesinin en yaşlı erkek üyesine geçer. Anayasa’ya göre padişah aynı zamanda halifedir. Padişahın 

kutsal ve sorumsuz olması nedeni ile siyasi sebeplerle görevden alınması, hukuki ve cezai davaya 
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konu olması söz konusu değildir. Padişah, yürütmenin başı olarak bakanların atanması ve 

görevlerinden alınması, para basımına karar verme, uluslararası anlaşma imzalama, savaş ve 

barış ilan etme, orduların komutanlığını yapma, yasaların ve şeriatın uygulanması, düzenleyici 

işlem yapma, cezaları azaltma ve afetme, Umumi Meclisi toplantıya çağırma ve toplantıyı tatil 

etme, Heyet-i Mebusanı feshetme… vb yetkilere sahipti. Ayrıca kanunları veto edebilir ve istediği 

şahısları sürgüne yollayabilirdi. Öte yandan, sadrazamın başkanı olduğu bakanlar kurulunun 

üyeleri padişah tarafından atanır ve görevlerinden alınırlardı. Yine parlamenter sistemin 

temel ilkelerinden biri olan hükümetin parlamentoya karşı sorumlu olması yerine  bakanlar 

kurulu meclise karşı değil padişaha karşı sorumluydu. Meclis-i Mebusan, bakanlar kurulunu 

güvensizlik oyu vermek suretiyle düşüremezdi. Padişahın olağanüstü yetkileri göz önüne 

alınırsa 1876 Kanun-i Esasisi’nin gerçek anlamda bir parlamenter monarşi kurduğunu söylemek 

zordur (Gözler, 2012: 168). Zira, Padişah Bakanlar Kurulu’nun yanı sıra Meclis karşısında da 

üstün konumdadır. Yetkileri parlamenter  sistemdeki sembolik yetkili devlet başkanının  çok 

ötesindedir.  

1876 Anayasası ‘‘Mahkemeler’’ başlığı altında yargı organını da düzenlemiştir. Hakimlerin 

azledilemeyeceği, mahkemelerin bağımsızlığı, yargılamanın aleniliği, Kanuni hakim güvencesi, 

ihkakı hak yasağı, hak arama özgürlüğü gibi önemli ilkeler kabul edilmiştir. 1876 Anayasası’nın 

yargı organına ilişkin düzenlemeleri dönemin ileri anayasaları ile boy ölçüşebilecek niteliktedir. 

1876 Anayasası ile yargı yetkisinin sahibi padişah değil bağımsız mahkemelerdir (Gözler, 2012: 

168). 

1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı hükümet sistemi radikal 

değişimlere uğramıştır. Bu dönemde, parlamenter sistem, 1909 anayasa değişiklikleri ile Osmanlı 

hükümet sisteminin esası haline gelmiştir. 

1909 değişiklikleri ile Kanun-i Esasi’nin dengesi yasama lehine değişmiştir. Parlamanto’yu 

gerçek anlamda bir yasama organı haline getirmiştir. Hem devletin hem de yürütmenin başı 

olan Padişah’ın yetkileri azaltılmış, Meclis’i Mebusan’ın yetkileri arttırılmıştır. Ayrıca, yürütme 

görevi hükümetin eline geçmiştir. Bakanlar Kurulu’nun Mebus Meclisi’ne karşı sorumluluğu 

kabul edilmiştir. Hükümet, meclisin güvenini alarak göreve başlıyordu. Meclis-i Mebusan 

artık bakanlar kurulunu düşürebilecekti. Karşı-imza kuralı getirilmiş ve padişahın meclisi 

fesih yetkisi şartlara bağlanmıştır. Kanun teklileri için Padişah’tan izin alma zorunluluğu 

kaldırılmış ve padişahın kanunları mutlak veto etme yetkisi geri gönderme yetkisine 

dönüştürülmüştür. Böylece, Parlamento güçlendirilerek Parlamento’ya Padişahtan bağımsız 

bir kişilik kazandırılmıştır. Parlamento ile hükümet arasındaki anlaşmazlıklarda Padişah’a 

hakemlik rolü verilmiştir. Yasama sürecinden Şurayı Devlet çıkarılmış ve Meclis-i Mebusan’ın 
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kendi başkanlarını seçebilme hakkı verilmiştir. 1909 değişiklikleri ile kuvvetler yumuşak bir 

biçimde ayrılmış ve kuvvetlerin işbirliği öngörülmüş ve yasama ve yürütmenin demokratik 

temellerini oluşturmuştur. 1909 değişiklikleri ile Kanun-i Esasi; yasamayı kollayan yapısı, 

sorumlu bakanlar kurulu ve yetkileri azaltılmış padişahın varlığı ile meşruti bir parlamenter 

sistemi ortaya çıkarmıştır (Yıldız, 2012: 121-123). Meclisi gerçek anlamda bir yasama organı 

haline getiren 1909 değişiklikleriyle yürütme yetkisi padişahtan alınarak hükümete verilmiştir. 

5.2. 1921 Anayasası

Yeni Türkiye Devleti 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nin toplanması ile 

kurulmuştur. Büyük Millet Meclisi, fiili bir iktidar olan Heyet-i Temsiliye yerine, hukuki bir 

idare olarak ortaya çıkmıştır. 20.01.1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir.

1921 Anayasası meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. 1921 Anayasası’nın 2. maddesi, 

‘‘yürütme erki ve yasama yetkisi  milletin yegâne ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde 

bulunur ve toplanır’’ hükmüne yer vermiştir. 1921 Anayasası’nın 3. maddesi de, ‘‘ Türkiye 

Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti ‘Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti’  ünvanını taşır’’ hükmünü getirmiştir. Ayrıca 8. maddede de ‘‘ Büyük Millet Meclisi, 

hükümetinin ayrıldığı daireleri özel yasa gereğince seçilmiş bakanlar aracılığıyla yönetir. Meclis 

yürütme işleri için bakanlara yön verir ve gerekli gördüğünde  bunları değiştirir” hükmüne yer 

vermiştir (Armağan, 2007: 343-344). 1921 Anayasası, meclisi sistemin merkezine oturtmuştur. 

Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere 1921 Anayasası, yasama ve yürütme yetkilerini 

mecliste toplayarak yasamanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. 

Kuvvetler birliği ilkesi gereği, Meclis hükümeti sistemine uygun olarak, yürütme ve yasama 

yetkisi Büyük Millet Meclisi’nde toplanmıştır. 1921 Anayasası açıkça kuvvetler birliği sistemini 

benimsemiştir. Ayrıca, hükümet de Büyük Millet Meclisi Hükümeti adıyla anılmaktadır. Öte 

yandan, 1921 Anayasası’na göre; bakanlıklar meclisin seçeceği vekiller aracılığı ile yönetilir, 

yönlendirilir ve meclis bu vekilleri istediği zaman görevden alabilir. 1921 Anayasası’nda devlet 

başkanlığı müessesesi öngörülmemiştir. Bu görev, Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından ifa 

edilir. Devlet başkanlığı müessesesinin yokluğu, meclis hükümeti sisteminin bir gereğidir(Gözler, 

2012: 177).

Meclis Hükümeti Sistemi teorisine göre yasama ve yürütmenin meclis elinde toplanması 

esastır. Ancak, yargının da meclis uhdesine verilmesi bu teorinin öngördüğü bir sistem değildir. 

1921 Anayasası’nda yargı kuvveti düzenlenmemiştir. Ancak, milli mücadele şartları içerisinde 

yargı yetkisinin de yasama organın da birleşmiş olduğu görüşü kabul görmüştü. Nihayet, 1921 

Anayasası döneminde İstiklal Mahkemeleri kurulmuştu. Bu mahkemelerin, üyeleri millet 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 11 * Yıl 2015

161

KAÜ İİBF Dergisi, 2015, 6(11): 149-176

meclisi üyeleri arasından yine meclisçe seçiliyordu. Bu durum, kuvvetler birliği ilkesinin ve 

meclis hükümeti sisteminin gereği olarak görülüyordu. Büyük Millet Meclisi, 1921 Anayasası 

döneminde yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerini bünyesinde birleştirmiştir (Küçük, 2013: 

815).

1921 Anayasası yasamanın üstünlüğünü öngörmüştür. Fakat 9. maddesi, yasamanın 

üstünlüğünü bozan bazı hükümleri içerir. Bu maddeye göre, Büyük Millet Meclisi’nin Başkanının 

Büyük Millet Meclisi adına imzaya ve Bakanlar Kurulu kararlarını onaylamaya yetkili olduğu 

ve  Bakanlar Kurulu üyelerinin içlerinden birini kendilerine başkan seçecekleri, ancak Büyük 

Millet Meclisi Başkanı’nın aynı zamanda Bakanlar Kurulu’nun da doğal başkanı olduğu ifade 

edilmektedir. Güçler birliği ilkesinin tezahürü gibi gözüken bu durum bir sorunu da beraberinde 

getirir. Bu düzenleme ile yetki, mecliste değil meclis başkanında, toplulaşmaktadır. Burada, 

kuvvetlerin birleşeceği güç odağı kurumsal olmaktan çıkıp hem yürütmenin hem de yasamanın 

başı olan kişiye indirgenmiştir. Oysa, gücün odaklandığı bir şein varlığı meclis hükümeti sistemi 

teorisinde öngörülmez. 9. maddenin bu görüntüsü, 1921 Anayasasına egemen olan yasamanın 

üstünlüğü ilkesini zorlasa da tam olarak bozamamıştır (Parla, 1991: 15).   

1921 Anayasası’na 29 Ekim 1923 tarihinde bazı hükümler eklenerek bir takım değişiklikler 

yapılmıştır. Yeni hükümler, 1921 Anayasasının benimsediği meclis hükümeti sisteminden 

parlamenter sisteme doğru bir yönelimin göstergesidir. 29 Ekim 1923 tarihli Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu’nun bazı maddelerinin Tevzihan Değiştirilmesine Dair Kanun’un 1. maddesi Türkiye 

Devleti’nin hükümet şeklinin cumhuriyet olduğunu belirtir. 1. maddenin gereği olarak 10. 

madde de cumhurbaşkanının seçim yöntemini düzenler.10. maddeye göre,  cumhurbaşkanı 

kendi üyeleri arasından meclis tarafından seçilir. Kanun’un 12. maddesi hükümetin kuruluşunu 

düzenlemiştir. Buna göre, başbakan meclis üyeleri arasından cumhurbaşkanınca seçilir. 

Bakanlar da meclis üyeleri arasından başbakan tarafından seçilir. Bakanlar kurulu, heyet olarak, 

cumhurbaşkanı tarafından meclisin onayına sunulur. Kanun’un getirdiği tüm bu değişiklikler 

meclis hükümeti sisteminden parlamenter sisteme doğru bir yönelimin sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır (Yazıcı, 2011: 115). 

1921 Anayasası’nın yürürlükte olduğu Birinci Meclis döneminde, kuvvetler birliği ilkesi 

gereği yasamanın üstünlüğü sürdürülmeye çalışılmıştır. Fakat, bir süre sonra, fiili olarak 

üstünlük yürütmeye geçmiştir. İkinci Meclis’in seçimi sürecinden başlayarak artık yürütme, 

meclisi de tayin edecek kadar, gücü ele geçirmiştir (Küçük, 2013: 816).  
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5.3. 1924 Anayasası

Olağanüstü koşullarda yazılan ve uygulanan 1921 Anayasası Cumhuriyetin ilanı ile 

kurulan yeni devletin ihtiyaçlarına cevap veremediğinden yeni bir anayasa yapma ihtiyacı 

doğmuştur. Devletin temel organlarını oluşturmak¸ toplum hayatına bir düzen vermek ihtiyacı 

ortaya çıkmış ve II. TBMM 1924 Anayasasını olağan yasama yolu ile yapmıştır. 

1924 Anayasası, 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilmiştir. 1924 Anayasası zamanla bir 

takım değişiklikler geçirmiş olmasına rağmen 1961 Anayasası’na kadar hüküm sürmüştür. 1924 

Anayasası kısa ve sağlam bir metne sahiptir. Ayrıca, kendi içinde tutarlı ve basit bir yapısı vardır 

(Beceren ve Kalagan, 2013: 172). Resmi adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olan 1924 Anayasası 

TBMM tarafından üçte iki çoğunlukla kabul edilmiştir (Gözler, 2012: 179). 1921 Anayasası bir 

geçiş dönemi anayasası olmasına rağmen, 1924 Anayasası hem içerik hem de biçim yönünden 

1876 Kanun-i Esasisi ve 1921 Anayasasından önemli izler taşımaktadır. 1924 Anayasası kaynağını 

Fransız Devriminden alan liberal hukuk ve liberal bir siyasal ideolojiye sahiptir. Bu Anayasa’da 

Meclis üstünlüğüne dayanan bir siyasal sistem kurgulanmıştır (Sencer, 1984: 9).

1924 Anayasasının benimsediği hükümet sistemi; bazı yönleri ile meclis hükümet 

sistemine, bazı yönleri ile de parlamenter hükümet sistemine benzemektedir. Yasama ve 

yürütme yetkilerinin parlamentoda toplanması egemenlik yetkisinin parlamento tarafından 

kullanılması Meclis hükümet sistemine, yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 

Kurulunca kullanılması ve Meclisin hükümeti denetlemesi ve hatta düşürebilmesi parlamenter 

sisteme yaklaşan özellikleridir (Karatepe, 2014).

1924 Anayasası’nın 4. maddesi ‘‘Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil 

eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır’’, 5. maddesi ‘‘ Yasama yetkisi ve yürütme 

erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır” ve 7. maddesi 2. fıkrası ise ‘‘ Meclis, 

Hükümeti her zaman denetleyebilir ve düşürebilir” hükümlerini getirmiştir (Armağan, 2007: 

348-349). Yukarıdaki maddeler ele alındığında 1924 Anayasası’nda Meclis Hükümeti sisteminin 

varlığı söz konusudur. 

1924 Anayasası’nın 6. maddesi ‘‘ Meclis, yasama yetkisini kendi kullanır’’, 7. maddesinin 1. 

fıkrası ‘‘ Meclis, yürütme yetkisini seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği bir Bakanlar Kurulu 

eliyle kullanır’’, Hükümetin kuruluş şeklini ele alan 44. maddesi ‘‘ Başbakan, Cumhurbaşkanınca 

Meclis üyeleri arasından tayin olunur. Öteki bakanlar Başbakan tarafından Meclis üyeleri arasından 

seçilip tamamı Cumhurbaşkanı tarafından onandıktan sonra Meclise sunulur. Meclis toplanık 

değilse sunma işi Meclisin toplanmasına bırakılır. Hükümet tutacağı yolu ve siyasi görüşünü en 

geç bir hata içinde Meclise bildirir ve ondan güven ister” ifadeleri parlamenter sisteme uygun 
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düzenlemelerdir. 39. maddenin de ‘‘Cumhurbaşkanının çıkaracağı bütün kararlar Başbakan ile 

birlikte ilgili bakan tarafından imzalanır” hükmü ise parlamenter sistemin temel özelliklerinden 

biri olan Cumhurbaşkanının  sorumsuzluğu ilkesinin benimsendiğini ortaya koyar (Armağan, 

2007: 348-349). Yukarıdaki maddelerde de parlamenter hükümet sisteminin ilkelerine uygun 

düzenlemelerin olduğu görülür.

Egemenliğin millet adına TBMM’ye ait olması, TBMM’nin milletin tek ve gerçek temsilcisi 

olması, başka bir kuvvetin milleti temsil yetkisine sahip olmaması, yasama ve yürütmenin 

TBMM’ye ait ve onda birleşmiş olması, TBMM’nin yasama yetkisini kendi eliyle ve yürütme 

yetkisini de kendi seçtiği cumhurbaşkanı ve onun atadığı bakanlar kurulu eliyle kullanması, 

TBMM’nin hükümeti her daim denetleyip düşürebilme yetkisine sahip olması buna karşı 

yürütme kuvvetinin TBMM’yi fesih yetkisine sahip olmaması, 1924 Anayasası’nın meclis 

hükümeti sistemine uyan özellikleridir (Küçük, 2013:816). 

TBMM’nin yasama yetkisini bizzat kullanması buna karşılık, yürütme yetkisini 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu eliyle kullanabilmesi, hükümetin kurulması yöntemi 

konusunda parlamenter hükümet sistemi modeliyle uyumlu bir yöntemin benimsenmesi, 

bakanlar kurulunun TBMM’ye karşı hükümetin genel siyasetinden dolayı kollektif olarak 

sorumlu olması (Gözler, 2012: 181), cumhurbaşkanlığı kurumunun teşkil edilmiş olması ve 

cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçilmesi, cumhurbaşkanının siyasi sorumsuzluğa sahip 

olması, karşı-imza kuralını kabul etmesi ve dolayısı ile yürütme yetkisinin gerçekte sorumsuz 

cumhurbaşkanında değil de sorumlu bakanlar kurulunda olması, meclis hükümeti sistemlerinde 

öngörülen yasama meclisinin sürekli toplantı halinde olması ilkesinin aksine TBMM’nin yılda 

altı ayı geçmeyecek şekilde tatil yapabileceğinin düzenlenmiş olması (Küçük, 2013: 817) 1924 

Anayasası’nın parlamenter hükümet sistemine uygun özellikleridir. 

1924 Anayasası, yasama kuvvetini kullanan TBMM’yi egemenliğin tek kullanıcısı 

saydıktan sonra yasama yetkisinin sınırlarını da geniş tutmuştur. 1924 Anayasası’na göre 

TBMM yasamanın yanında yürütme yetkisine de sahip olmuştur. Anayasa, kendisini değiştirme 

yetkisini de TBMM’ye bırakmıştır. Hükümetin meclisi dağıtma yetkisi yoktur ve meclis ancak 

kendi kararı ile yasama dönemi bitmeden yenilenebilir. 1924 Anayasası TBMM’ye geniş yetkiler 

verirken bir yargısal denetim mekanizmasını ise kurmamıştır (Sencer, 1992: 105-106).

1924 Anayasası yasama ve yürütme kuvvetlerini teorik olarak TBMM’de topladığı halde, 

yargı kuvvetini bağımsız bir güç olarak saymıştır. 1924 Anayasası yargı hakkının millet adına 

kullanılan bir hak olduğu düzenlemiş ve mahkemelerin bağımsızlığına ve hakim güvencesine 

dair genel prensipleri koymuştur. 1924 Anayasası’na göre, Meclis ve Bakanlar Kurulu, mahkeme 
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kararlarını değiştiremez, geciktiremez ve yerine getirilmesini engelleyemez. 1924 Anayasası, 

yargının yetkisinin doğrudan milletten kaynaklandığı fikrini benimsemiştir (Sencer, 1984: 12).

Özetle, 1924 Anayasası, birtakım özellikleri itibariyle parlamenter sistemi diğer birtakım 

özellikleriyle de meclis hükümeti sistemini esas alan düzenlemeler getirmiştir. Dolayısı ile 1924 

Anayasası bir karma sistem kurmuştur. Onun adına da kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı 

sistemi ismi verilmektedir (Gözler, 2012: 182). 1924 Anayasası 1921 Anayasası’nda formüle 

edilen kuvvetler birliği prensibi ve meclis hükümeti rejimine bağlı kalmış olmakla beraber 

kuvvetler birliği ilkesine esneklik kazandırarak yasama ve yürütmenin işlevsel olarak ayrılması 

eğilimini benimsemiştir. Böylece kuvvetler ayrılığı ve parlamenter sisteme doğru bir evrimin ve 

eğiliminin izlerini taşımıştır (Sencer, 1984:9). 

1924 Anayasası ile önceleri Meclis yürütme karşısında üstün bir konumdayken zamanla 

tek parti güçlü lider Atatürk ve İnönü dönemlerinde ve  sonrasında 1950 seçimleriyle iktidara 

gelen Demokrat Parti (DP)  iktidarı ile birlikte yürütme yasama karşısında üstün konuma 

geçmiştir.  

5.4. 1961 Anayasası 

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından yapılan 1961 Anayasası, parlamenter 

hükümet sistemini kurmuştur. 1924 Anayasası’nın 1950-1960 yılları arasında, çok partili dönem 

itibariyle, karşılaştığı sorunlar baz alınarak yeni anayasa her sorunun çözümü için bir zemin 

olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla 1961 Anayasası ayrıntılı ve uzun bir metne sahiptir (Beceren 

ve Kalağan, 2013: 173). 

1961 Anayasası, klasik parlamenter sistem modeli sergilemektedir. Cumhurbaşkanı 

sembolik bir konuma oturtulmuştur. Cumhurbaşkanı ile birlikte yürütme organının ikinci 

ayağını oluşturan bakanlar kurulu parlamentonun içinden çıkmaktadır ve parlamentonun güveni 

ile göreve başlayıp, sadece parlamentoya karşı sorumludur ve sadece parlamento tarafından 

denetlenmektedir. Bu şekilde çalışan bir hükümet modeli yürütmede ağırlığı cumhurbaşkanına 

değil bakanlar kuruluna vermiştir. 

1961 Anayasası, parlamenter sistemin ilkelerine uygun bir şekilde cumhurbaşkanına 

yalnızca devleti temsil ve Meclis seçimlerini yenileme gibi icrai olmayan sembolik yetkiler 

vermiştir (Küçük, 2013: 820). 1961 Anayasası’nın 97. maddesi ‘‘ Cumhurbaşkanı devletin başıdır. 

Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, 

Bakanlar Kuruluna başkanlık eder; yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini gönderir ve 

Türkiye’ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul eder; milletlerarası andlaşmaları onaylar 
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ve yayınlar; sürekli hastalık, sakatlık, kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafiletebilir 

veya kaldırabilir’’ hükmünü, 98. maddesi ise ‘‘Cumhurbaşkanı, görevleriyle ilgili işlemlerden 

sorumlu değildir. Cumhurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu 

kararlardan Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur’’ hükmünü getirmiştir (Armağan, 2007:400). 

Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere, cumhurbaşkanı parlamenter sistemin geleneklerine 

uygun olarak sembolik bir takım yetkilere sahiptir ve görevi ile alakalı sorumsuzluğa sahiptir. 

Sorumsuzluğun bir neticesi olarak da yetkilerini başbakan ve ilgili bakanlar ile beraber 

kullanmaktadır. Bu işlemlerden dolayı başbakan ve ilgili bakanların sorumluluğunun kabul 

edilmesi parlamenter sistemin gereklerindendir (Küçük, 2013: 820). 

1961 Anayasası parlamenter bir hükümet sistemini esas almış olmasına rağmen yasamayı 

bir yetki, yürütmeyi de kanunların sınırlandırdığı bir görev olarak saymıştır. Anayasa’nın 5. 

maddesi, yasama yetkisinin TBMM’ye ait olduğunu ve devredilemeyeceğini düzenler. 6. maddesi 

ise, yürütme görevinin kanunlar dairesinde cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından yerine 

getirileceğini düzenler. Yürütmenin paylaştırılmış olması parlamenter sistemin gereklerindendir 

(Yazıcı, 2011: 118). 

1961 Anayasası’nın parlamenter hükümet sistemine uygun olarak bakanlar kurulunu 

düzenlediği görülür. Bakanlar kurulu, meclis tarafından denetlenir ve gerekirse düşürülebilir. 

Bakanlar kurulunun kollektif sorumluluğu olduğu gibi, bakanların bireysel sorumluluğu da 

öngörülmüştür. Meclis, bakanlar kuruluna karşı soru, genel görüşme, meclis soruşturması, 

meclis araştırması ve gensoru araçlarına sahiptir. Yürütme de, 1961 Anayasası ile, güvenoyu 

isteme ve fesih araçlarına sahip kılınarak parlamenter sistemin ruhuna uygun bir mekanizma ile 

daraltılmıştır (Yıldız, 2012: 154-155).

1961 Anayasası Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu isimli iki ayrı meclisten oluşan çit 

meclisli bir yasama organı oluşturmuştur. 1961 Anayasası’na göre TBMM millet egemenliğini 

kullanan organlardan birisidir. Bu durum, önceki anayasalarda egemenliğin tek kaynağı olarak 

gösterilen TBMM’nin bu biricik konumundan sapmayı işaret etmektedir. 1961 Anayasası’nın 

4. maddesi mucibince egemenliğin kaynağı Türk Milletidir. 4. maddenin devamında, milletin 

egemenliği anayasanın koyduğu kurallar dairesinde yetkili organlar eliyle kullanacağı belirtilir 

(TBMM, 1961). Yasama ve yürütme organlarına birbirlerini frenleyecek ve dengeleyecek  

yetkiler vererek parlamenter sistemi bütün kuruluşlarıyla tesis etmiştir. 

1961 Anayasası’nın 7. maddesi yargı yetkisinin Türk Milleti adına mahkemelerce 

kullanılacağını düzenler. 1961 Anayasası’nın yargı ile ilgili en önemli yeniliği kanunların 

anayasaya uygunluğunu denetlemek üzere kurulan Anayasa Mahkemesi olmuştur (TBMM, 
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1961). Sonuç olarak, kuvvetler ayrılığını garanti altına alan 1961 Anayasası parlamenter sistemi 

tam olarak yerleştirmiştir. 

5.5. 1982 Anayasası

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesinin sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası’nın hazırlık 

ve yazımında siyasi partiler rol almamışlardır. 1982 Anayasası’nın halkoyuna sunulan metninin 

reddi halinde sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili belirsizlik vardır. Dolayısıyla halka, tasarının 

reddi halinde askeri rejimin devam edeceği mesajı verilmiş ve halkoylamasında vatandaş tercihi 

yönlendirilmiştir. 1982 Anayasası’nın halkoylaması aynı zamanda cumhurbaşkanının seçimi 

için de bir oylama sayılmış ve Kenan Evren cumhurbaşkanı olmuştur. Değiştirilmesi olağan 

kanun yapma usullerinden daha zor olduğu için katı ve sert bir anayasa olan 1982 Anayasası, 

yürütme kuvvetini güçlendirmiş, az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir (Yıldız, 

2012: 154-155).

  1982 Anayasası’nın, esas olarak parlamenter hükümet sistemini benimsediği kabul 

edilir. Anayasanın 8. maddesi yürütme yetkisini düzenlemiştir. Buna göre, yürütme yetkisi 

cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu arasında paylaştırılmıştır. Anayasanın 101. ve 105. 

maddelerine göre, cumhurbaşkanı sorumsuz ve tarafsızdır. Bu maddelerdeki düzenlemeler 

parlamenter hükümet modeline uygun bir yapı öngörür. Ayrıca, hükümetin kuruluş yöntemini 

düzenleyen 109. madde, hükümetin göreve başlarken ve görev esnasında meclisin güvenine tabi 

olacağını düzenleyen 110. ve 111. maddeler ile bakanlar kurulunun kollektif sorumluluğunu 

hükme bağlayan 112. maddeler de 1982 Anayasası’nda parlamenter hükümet sistemi ilkeleri 

ile uyumlu düzenlemelerdir. Öte yandan, 1982 Anayasası’nın parlamenter hükümet sistemini 

benimsediğini gösteren düzenlemeler arasında, TBMM’ye hükümeti düşürme yetkisi tanıyan 

99. madde ile cumhurbaşkanına meclis seçimlerini yenileme yetkisi veren 116. madde de 

sayılabilir (Yazıcı, 2011: 124-125).

1982 Anayasası ile meclis ile hükümet güçsüzleştirilerek devlet otoritesinin teminini 

sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Bu sebeple, yürütme organı ve bu organ içerisinde 

de Cumhurbaşkanını güçlendiren hükümler yeni anayasanın ruhuna işletilmiştir. 1961 

Anayasası’nın 6. maddesi “yürütme görevi” başlığını taşırken 1982 Anayasası’nın 8. maddesi 

“yürütme yetkisi ve görevi” başlığı taşır (TBMM; 1982). Yani yürütme kuvvetinin pozisyonu 

güçlendirilmiş, artık sadece görevli değil aynı zamanda yetkili olduğu vurgulanmıştır.

1982 Anayasası’nda bakanlar kurulunu ilgilendiren düzenlemeler parlamenter hükümet 

sistemi ilkelerine uygundur. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu parlamentodan 

çıkar ve parlamentonun desteği ile var olur. Bakanlar Kurulu, cumhurbaşkanına karşı değil 
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meclise karşı sorumludur ve bu sorumluluk bireysel ve kollektif olarak vardır. Dolayısıyla 

cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun görevine son veremez. Parlamenter hükümet sisteminin 

bir gereği olarak meclis, bakanlar kurulunu denetleyecek araçlara sahiptir. Anayasanın 

109. maddesine göre bakanlar, başbakana karşı da sorumludur. Bu madde hükmüne göre, 

başbakan cumhurbaşkanından bakanların azlini isteyebilir. Bu düzenleme rasyonelleştirilmiş 

parlamenterizm gelişmeleri ışığında başbakana bakanlar kuruluna liderlik etme fonksiyonu 

vermiştir. Öte yandan, parlamenter sistemin bir gereği olarak cumhurbaşkanı başbakanı 

görevden alamaz (Küçük, 2012: 822). 

1982 Anayasasının yasama kuvveti ile yürütme kuvveti arasındaki ilişkileri de parlamenter 

hükümet sistemi ilkeleri çerçevesinde düzenlediği söylenebilir. Anayasa’nın 99. maddesi meclisin 

hükümetin hukuki varlığına gensoru mekanizması ile son verebilmesi imkanını vermiştir. Öte 

yandan, Anayasanın 116. maddesine göre de cumhurbaşkanın belli şartlarda meclis seçimlerinin 

yenilenmesine karar verme yetkisi vardır (Yazıcı, 2011: 158-159).    

1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler klasik parlamenter sistemlerde 

öngörülenden daha fazladır. Çeşitli devlet organlarına ve bilhassa yargı organlarına 

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar sorumsuz bir Cumhurbaşkanı için önemli bir güç 

toplanmasıdır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın tek başına kullanacağı yetkilerin varlığı ve bunların 

yargı denetimi dışında olması da klasik parlamenter sistemden sapmadır ve Cumhurbaşkanının 

tarafsızlığına zarar vermektedir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı kanunları tekrar görüşülmek üzere  geri 

göndermesi de parlamenter sisteme uygun değildir. Zira parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı  

beğenmediği kanunlar için Anayasa Mahkemesi’nde dava açabilir. 

Cumhurbaşkanının yargı ile yetkileri kapsamında 1982 Anayasasının 104. maddesi 

ile “Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi üyelerini ve HSYK üyelerini seçmek”  (TBMM,1982) yetkileri de parlamenter 

sistemdeki yetkilerden çok fazladır.

Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkilerin klasik parlamenter sistemdeki devlet başkanı için 

öngörülen yetkileri fazlaca aşması, 1982 rejiminin niteliği ile ilgili tartışmaları da beraberinde 

getirmiştir. 2007 yılında yapılan anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından 

seçileceğine dair yeni düzenlemeler bu tartışmaları alevlendirmiş ve 1982 Anayasası’nın 

bundan sonra nasıl bir hükümet sistemine doğru evrileceği konusu önemli bir tartışma konusu 

olmuştur. 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkiler ve sistem içinde oynadığı kilit 

rolün hükümet sisteminin niteliğine ilişkin etkilerini 2007 değişikliklerinden öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki ayrı dönemde ele almak gerekmektedir.
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5.5.1. 2007 Anayasa Değişikliği Öncesi

Hukuki açıdan, 1982 Anayasası 1961 Anayasası’nın saf parlamenter yapısından 

uzaklaşarak aksak veya bozulmuş bir parlamenter sistem kurmuştur. Saf parlamenter sistemin 

kurgusu, iki başlı bir yürütme organını değil iki kanatlı bir yürütme organını öngörür. İki kanatlı 

olmak bir dengeyi ifade ederken, iki başlılık bir bozukluğu ve normalden sapmayı ifade eder. 

1982 Anayasası, yasama karşısında yürütmeyi güçlendirmiştir. Yürütme organı içerisinde de 

sorumsuz cumhurbaşkanını güçlendirerek parlamenter sistemden sapmıştır. Cumhurbaşkanlığı, 

parlamenter sistemin gelişimi içerisinde monarkın yerine ikame bir kurum olarak ortaya 

çıkmışken, 1982 Anayasası ile verilen yetkilerle ülkemizde saf halinden uzaklaşmıştır (Uluşahin, 

2013: 325-326). 

1982 Anayasası’nın parlamenter sistem olmadığı da bazı bilim insanlarınca öne 

sürülmektedir. Bir görüşe göre, yasama organı tarafından seçilen cumhurbaşkanının saf 

parlamenter sistemde öngörülenden daha fazla yetki ve role sahip olması, sistemin niteliğini 

değiştirerek, başkanlı parlamenter sistem modelini ortaya çıkarır. Öte yandan, 1982 Anayasası’na 

göre bakanlar kurulunun TBMM’ye karşı sorumlu olduğu, cumhurbaşkanının başbakanın 

önerisi ile bakanları azledebildiği, cumhurbaşkanının bakanlar kurulunu güvenoyu alamamış 

olmasına rağmen kırbeş gün bekleyerek seçimlere gidilmesine karar verebildiği ileri sürülerek 

sisteme aksak başkanlık hükümeti de denilmiştir. Ayrıca, her ne kadar 1982 Anayasası’nda 

Cumhurbaşkanına etkili bir rol verilmiş olsa da parlamenter hükümet sisteminin de temel 

esaslarının korunduğu ileri sürülerek sistemin zayılatılmış parlamenterizm olduğu iddia 

edilmektedir (Özkul, 2013: 559).   

Yazıcı’ya göre, ‘‘ Duverger’in yarı-başkanlık sistemlerinin çit kutuplu doğasını vurgulayan 

açıklamalarından esinlenerek 1982 Anayasası’nın belli şartlar altında parlamenterizme, belli 

şartlar altında ise, fiili bir yarı başkanlığa yaklaştığı söylenebilir. Duverger yarı-başkanlık 

sistemlerini başkanlık ve parlamenterizm arasında bir ara kurumsal düzenleme olarak ifade 

etmek yerine, meclis çoğunluğunun cumhurbaşkanını destekleyip desteklememesine göre başkanlık 

ve parlamenterizm evreleri arasında gidip gelme olarak tanımlamaktadır. Yazara göre, yarı 

başkanlık sistemleri, cumhurbaşkanı ile parlamento çoğunluğunun aynı siyasi eğilimi paylaşması 

halinde başkanlığa, farklı siyasi eğilimlere sahip olması halinde ise, parlamenterizme yaklaşan, 

bu iki sistem arasındaki düz çizgide gidip gelen melez yapılardır. Yazarın bu saptaması, 1982 

Anayasası’na uygulandığında, bu anayasanın benimsediği hükümet sisteminin de cumhurbaşkanı 

ile parlamento çoğunluğunun aynı eğilimde olmaları halinde fiili bir yarı-başkanlığa yaklaşan, 

farklı eğilimlere sahip olmaları halinde ise parlamenterizme yönelen, kendine özgü bir yapı olduğu 

söylenebilir. Bu yüzden, 1982 Anayasası’nın yarattığı hükümet sistemi ne saf parlamenter, ne saf 
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yarı-başkanlıktır. Özgül şartlara bağlı olarak bu ikili arasında gidip gelmektedir ’’(Yazıcı, 2011: 

147-148). 

Öte yandan, Gözler’e göre, ‘‘…, 1982 Anayasası’nın kurduğu hükümet sistemi, 21 Ekim 

2007 tarihli halk oylaması ile onaylanan Anayasa değişikliğinden önce (1982-2007 arası) saf bir 

parlamenter hükümet sistemidir. Bu sistemde cumhurbaşkanı yetkilerinin az veya çok olmasının 

sistemin kendisi üzerinde bir etkisi yoktur. Kaldı ki 1982 Anayasası cumhurbaşkanının yetkilerini 

kullanmasını, parlamenter hükümet sistemi anlayışına uygun olarak genel olarak karşı-imza 

kuralına tabi tutmuştur.(m.105/1). 21 Ekim 2007’den önce Türkiye yarı-başkanlık sistemine 

tartışmasız olarak sahip değildir. Bunun olabilmesi için cumhurbaşkanının doğrudan doğruya 

halk tarafından seçilmesi gerekirdi.’’ (Gözler, 2012: 310).

1982 Anayasası’nın halkoylaması ile kabul edilen ilk metni güçlü yürütmeyi öngörürken, 

meclisin çoğunluk desteğine sahip hükümetten ziyade, cumhurbaşkanını yetkili ve etkili kılmıştır. 

Güçlü yürütmeden anlaşılan ve hedelenen çoğunluk partisinin desteğine sahip hükümet değil 

yüksek yetkilere sahip cumhurbaşkanı ve bürokrasi olmuştur. Temel kararlar, hükümetler 

tarafından değil, cumhurbaşkanı ile askeri bürokrasisinin hakim olduğu Milli Güvenlik Kurulu 

paralelinde alınmaktadır (Parla, 1995). 1982 Anayasası günümüze değin 17 kez değişiklik 

geçirmiştir. Toplam 111 maddesi ve başlangıç bölümü değiştirilmiştir. 1982 Anayasası’nın 

uğradığı değişiklikler genelde liberal ve demokratik yönelimli olmuştur (Fendoğlu, 2010: 6-7). 

21 Ekim 2007 yılı değişikliği ile cumhurbaşkanının halk tarafından seçileceğinin kabulü sistem 

tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. 

5.5.2. 2007 Anayasa Değişikliği Sonrası      

Mevcut anayasada 2007 yılında yapılan değişiklikle Anayasanın 102. maddesi mucibince 

cumhurbaşkanının genel oyla ve halk tarafından seçileceği kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanının 

seçim usulünde yapılan bu değişiklik kuşkusuz sistemin genelini etkileyecek bir yenilik 

olmuştur. 2007 değişiklikleri öncesi hükümet sistemimizin parlamenter bir hükümet sistemi 

olduğuna dair en önemli argüman cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmemesi 

olmuştur. Ancak, 1982 Anayasası ile geniş yetkiler verilen cumhurbaşkanı artık halk tarafından 

seçilecektir. Dolayısı ile meşruiyetini yasama organından değil de doğrudan halktan alan ve 

geniş yetkilere sahip bir cumhurbaşkanının hükümet sisteminin niteliğine nasıl bir etki yapacağı 

konusu tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu mevzuda çeşitli fikirler ve yaklaşımlar ileri 

sürülmektedir. 

Bir görüşe göre, 2007 değişikliklerinden sonra hükümet sistemi tam bir yarı başkanlık 

sistemine dönüşmese bile fiili bir yarı başkanlığa dönüşebilir. Tam bir yarı başkanlık sistemi 
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olamaz, çünkü; Anayasa’nın 101. maddesi ile cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ve 

meclis üyeliği ile ilişiğinin kesileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, cumhurbaşkanının bizzat insiyatif 

kullanarak meclisi feshetme ve meclisin güvenine haiz hükümetin görevine son verme yetkisi 

yoktur. Fiili bir yarı başkanlık sistemine yol açması muhtemeldir, çünkü; yetkili cumhurbaşkanı 

halkoyu ile seçilince demokratik meşruluğa sahip olacaktır. Bu durumda, zaten 1982 

Anayasası’nda var olan iki başlı yürütme niteliği cumhurbaşkanının güçlü olduğu ve ağır bastığı 

melez bir yapıya hızla kayacaktır (Bilir, 2013: 305-306).

Bir diğer görüşe göre, halk tarafından seçilme unsurundan dolayı ilk bakışta Türkiye’de 

sistemin yarı başkanlığa dönüştüğü söylense dahi, yarı başkanlık sisteminin özellikleri yakından 

incelendikçe ve yarı başkanlık sisteminin tipik örneği olan Fransa’da cumhurbaşkanının yetkileri 

ve anayasal konumu ele alındığında, bu sonuca varmak güçleşir. O halde, 2007 sonrası ortaya 

çıkan sistem parlamenter sistem değildir, çünkü cumhurbaşkanı halkoyu ile seçilmektedir. Yarı 

başkanlık sistemi de değildir. Çünkü, cumhurbaşkanının yetkileri tipik yarı başkanlık modelinde 

olandan daha azdır. O halde bu sisteme başkanlı parlamenter sistem denilebilir. Başkanlı 

parlamenter sistemde, halkoyu ile göreve gelen devlet başkanı bakanlar kurulunun yapısına, 

meclisin feshine, kanun yapma sürecine doğrudan müdahale edecek yetkilerden mahrumdur 

(Gönenç, 2013: 273-274).

Öte yandan, halkoyu ile seçilen cumhurbaşkanının son derece güçleneceği varsayımından 

hareketle, hükümet sisteminin aksak yarı başkanlık veya başkanlı parlamenter sistemlerine 

yaklaştığı söylenebilir. Çünkü; halkoyu ile seçilen cumhurbaşkanı saf parlamenter sistemde 

olması gerektiğinden daha fazla yetkilere sahiptir, ancak temelde parlamenter sistem özellikleri 

muhafaza edilmektedir (Demir, 2013: 470).  

2007 yılındaki Anayasa değişikliği sonucunda, cumhurbaşkanın genel oyla halk tarafından 

seçilmesi usulü, bir görüşe göre Türkiye’deki hükümet sistemini başkanlı parlamenter sistem 

paralelinde dönüştürebilir. Ayrıca, Anayasada güçlü yetkileri haiz cumhurbaşkanının doğrudan 

halkoyu ile elde ettiği manevi güç birleşerek cumhurbaşkanı sistem içerisinde hakim unsur 

haline gelebilir ve hükümet sistemi başkanlık veya yarı başkanlığa evrilebilir (Küçük, 2013: 823).

Öncelikle, halk tarafından genel oyla seçilen cumhurbaşkanı sistem içerisinde güçlenecektir. 

Mevcut sistemde kriz çıkmasına uygun bir yapıya sahip olan yürütmenin iki başlılığı daha belirgin 

hale gelecektir. Bir seçim kampanyası ile iş başına gelecek olan cumhurbaşkanı halka vaatlerde 

bulunacaktır. Siyasi partilerin desteğini alarak halka vaatler verip seçilen cumhurbaşkanı, 

seçildikten sonra bu vaatleri yerine getirmek isteyecektir. Bu durumda cumhurbaşkanının 

anayasal konumu saf parlamenter sistemlerde öngörülen fonksiyonun dışına çıkacaktır. 
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   Öte yandan, saf parlamenter sistemde gücün odağı parlamentodur. Bu güç odağı 

meşruiyetini seçimlerden alır. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilince gücün odağı tek 

olmaktan çıkar. Çünkü, seçimle gelen cumhurbaşkanı meşruiyetini artık doğrudan halktan 

almaktadır. Bu durum, sistemi çit meşruluk sistemi haline getirir. 1982 Anayasası, zaten 

parlamenter sistemlerde yetkisiz ve sorumsuz olması gereken cumhurbaşkanına önemli yetkiler 

vererek iki başlı bir yürütme ortaya çıkarmıştır. Gerçek iki başlı bir yürütmeye sahip 1982 

Anayasası’nda cumhurbaşkanının tek meşruluğa sahip meclis tarafından seçilmesi durumunda 

bile birçok krizler yaşanmışken ve her cumhurbaşkanlığı seçimi sorun olmuşken, meşruiyetini 

halktan alarak seçilen bir cumhurbaşkanının var olduğu sistemde çit meşruluk sorunu ile 

beraber mevcut sorunlar daha da artacaktır. 2007 değişikliği ile 1982 Anayasasında var olan 

yürütmenin iki başlılığı sorunu çözülmemiş aksine büyütülmüştür. Bu durum ise krizlere uygun 

bir ortam yaratmaktadır (Uluşahin, 2013: 326-328). 

 Parlamenter sistemlerde siyasi program tektir. Seçmenler bir siyasi partiye çoğunluk verir 

ve o siyasi parti parlamentoda hükümeti kurar. Cumhurbaşkanı ise siyasi programı olmayan 

tarafsız bir makamdır. Cumhurbaşkanının halkoyu ile seçileceği durumlarda tarafsızlık konusu 

bir sorun haline gelebilir. Cumhurbaşkanı ile parlamentonun aynı görüşte olduğu durumlarda 

belki siyasal programın tekliğinden bahsedilebilir. Ama böyle bir senaryoda tek bir dünya görüşü 

lehine iktidar toplanması ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanı ile parlamentonun farklı siyasal 

görüşlere sahip olduğu durumlarda ise kutuplaşma zemini doğabilir. Çünkü; Cumhurbaşkanı 

seçilmek için halkın karşısına siyasal bir programla çıkacaktır. Meclis ile aynı görüşte olunmadığı 

durumlarda cumhurbaşkanı bu programı nasıl uygulamaya geçirecektir. Daha da ilerisi, 

cumhurbaşkanı programı uygulayabilmek için meclisteki işleyişe karışıp partilerle açık ve gizli 

ittifaklar arayacak veya kendi fikrine aykırı hükümetleri düşürebilmek için muhalefetle işbirliği 

yapabilecektir. 1982 Anayasası ile tarafsız olması öngörülen cumhurbaşkanı bu niteliğini 

tamamen yitirebilir (Gönenç, 2013: 274-275). 

 Çit meşruluğa dayanan iki başlı yürütmenin varlığı durumunda bir tarata halktan 

meşruiyet alan cumhurbaşkanı diğer tarata da meşruiyetini meclisten alan başbakan ve kabinesi 

bulunur. Bu durumda bölünmüş çoğunluklar iktidarın da bölünmesini beraberinde getirecektir. 

Bölünmüş iktidar sorunu çit meşruiyete sahip iki başlı yürütmenin sorunlarını derinleştirici bir 

işleve sahiptir. İki başlı yürütmenin bölünmüş çoğunluklar sorunu ile karşılaştığı durumlarda 

sistemin krizlerle nasıl baş edeceği ile ilgili olarak 1982 Anayasanın genel mimarisinde 

öngörülmüş düzenlemeler yoktur (Uluşahin, 2013: 328-329). 

 Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın halkın genel oyu ile seçilmesi hükümet sistemlerinin 

genel teorileri ışığında ve 1982 Anayasasının genel sistematiği doğrultusunda, beraberinde 
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yeni sorunlar getirmektedir. Özellikle cumhurbaşkanı ile meclis çoğunluğunun farklı siyasal 

programlara sahip olduğu durumlarda sistem istikrarsızlık üretme potansiyeline sahip olacaktır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

 Yüz yılı aşkın bir parlamenter sistem deneyimimizin varlığı demokrasimizin kalitesini 

yükselmede bize kaynaklık edecek ve yol gösterecektir. Yaşadığımız bütün sorunların kaynağının 

parlamenter sistem olduğunu iddia etmek doğru değildir. Bu parlamenter sistemimizin çok 

iyi ve sorunsuz işlediği anlamına da elbette gelmemektedir. Ülkemizde  hiç uygulanmamış 

olan Başkanlık sistemini önermek yerine Parlamenter sistemimizin güçlendirilmesi daha 

doğru bir yöntemdir. Parlamenter sistem  buna  müsaittir. Zira,  bu sistemde  “Kazanan her 

şeyi kazanır, kaybeden her şeyi kaybeder” kuralı geçerli değildir. Kazanan ve kaybedenler 

arasında kutuplaşma olmaz, iktidar olmayanlar sistemden dışlanmaz. Yasamanın yürütmenin 

hakimiyetine girmesine engel olunarak, etkin çalışacak araştırma komisyonları vasıtasıyla 

Meclis’in yürütmeyi denetleme işlevini geliştirerek; denge ve denetim mekanizmalarını 

güçlendirerek; yasama sürecinin işleyişini bozan “torba kanun” uygulamasına son vererek 

parlamenter sistem daha da güçlendirilmelidir. Dünyadaki en ileri demokrasiler olarak kabul 

edilen İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İsviçre, İngiltere ve Almanya 

gibi ülkelerde uygulanmakta iken Başkanlık sisteminin ABD dışında uygulandığı ülkelerden 

bazıları, Afganistan, Ermenistan, Kenya ve Sudan gibi ülkeler olduğunu ve ABD dışında 

başarıyla uygulandığı örnekler bulmanın zor olduğunu unutmamak gerekir. 

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görevinden 

ayrıldıktan sonra parlamenter sistemin iyileştirilmesinden yana olduğunu ve cumhurbaşkanının 

yetkilerinin çok olduğunu ve bu durumun parlamenter sisteme yakışmadığının altını çizmiştir 

(t24.com,15.04.2015). 

1961 Anayasasındaki temsili yetkileri olan ve sorumsuz cumhurbaşkanı yerine 1982 

Anayasasıyla güçlü bir yürütme oluşturmak amacıyla cumhurbaşkanının yetkilerinin klasik 

parlamenter sistemdekinden çok daha fazla arttırılması ve 2007 yılında anayasadaki değişikliğiyle 

cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesiyle, dolayısıyla cumhurbaşkanı 

meşruiyetini artık yasama organından değil halktan almasıyla klasik parlamenter sistemden 

uzaklaşılmıştır. Seçimle işbaşına gelen cumhurbaşkanı, yürütmenin başı olması nedeniyle 

parlamenter sistemdeki yürütmenin yasama organının içinden çıkmaması onun güvenine 

dayanmaması dolayısıyla klasik parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanının tarafsızlık ve 

arabulucu rollerini oynayamamaktadır. Ancak oluşan bu durumu parlamenter sistemin bir 

kusuru olarak gösterip başkanlık sistemine geçilmesi için bir gerekçe olarak gösterilmesi doğru 
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olmayan bir yaklaşımdır. Çünkü söz konusu sorun parlamenter sistemden kaynaklanmamakta,  

tam tersine parlamenter sistemden sapma dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Cumhurbaşkanının 

yetkilerinin azaltılarak bazı yetkilerinin yasama, yürütme ve yargı organlarına devredilmesi ve 

eskiden olduğu gibi Meclis tarafından seçilmesi günümüzde yaşanan pek çok sorunu ortadan 

kaldıracaktır. 

 Parlamenter sisteme yöneltilen en önemli eleştirilerden biri olan hükümet istikrarsızlığına 

yol açması durumudur. Parlamenter sistemin kendisi istikrarsızlık yaratmaz. Zayıf hükümetlerin 

ortaya çıkması durumunda bu hükümetlerin kurulmasını kolaylaştıracak, düşürülmesini 

zorlaştıracak uygulamalar mümkündür. Seçim sisteminde azınlık siyasal partilerin de 

parlamentoda temsil edilmesini engellemeyen bir seçim sistemi üzerinde anlaşılarak yönetimde 

istikrarı sağlayabilmek mümkündür. Ayrıca, koalisyon hükümetlerinden çok korkmamak 

gerekir. Türkiye’deki  1990’lardaki  başarılı koalisyon deneyimlerinin  ışığı altında Türkiye gibi  

uzlaşma kültürünün  eksik olduğu ülkelerde  uzlaşma kültürünün oluşmasına ve dolayısıyla  

demokrasinin gelişmesine  önemli katkılarda bulunacaktır. 
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