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REJİM TARTIŞMALARI: TÜRKİYE İÇİN BAŞKANLIK MI, YARI 
BAŞKANLIK MI, PARLAMENTER REJİM Mİ? 

 
 
Bugünlerde en çok tartışılan konu: Türkiye (1) Başkanlık veya (2) Yarı-Başkanlık 
sistemine geçsin mi, veya (3) Parlamenter sistem (belki güçlendirilerek) devam ettirilsin 
mi? Bu 3 sistemin uygulandığı Ülkelerde (Türkiye, Fransa ve ABD)de eğitim görmüş ve 
çalışmış uluslararası bir hukukçu olarak; bilimsel, bağımsız ve objektif görüşlerimi 
paylaşmayı bir görev biliyorum. Saygılarımla, Av Ece Güner Toprak.  
 
 

I- BAŞKANLIK SİSTEMİ: NASIL BİR BAŞKANLIK SİSTEMİ?  
  
Birkaç temel tespit yaparak başlayalım (aşağıda daha detaylı izah edeceğim):   
 

 1. Başkanlık Sistemine geçiş köklü bir sistem/rejim değişikliği gerektirir. 
Kutuplaşmış ve Ortak Aklın yeterince aranmadığı, tüm seslerin duyulamadığı 
bugünkü Türkiye’de böyle köklü bir değişikliğe gidilmesi risk arz etmektedir.    

 2. 2012 sonu hazırlanan Başkanlık sistemi taslağı, demokratik bir sistem 
öngörmemektedir ve kesinlikle dikkate alınmamalıdır.  

 3. Dünya’da Başkanlık sistemini istikrarlı demokrasi ile bağdaştırmayı başarmış 
neredeyse tek Ülke ABD’dir*. ABD’deki sistemin istikrarlı işlemesinin ise birçok 
sebebi vardır: Türkiye, birçok alanda köklü reform yapmadan, ABD 
Anayasasını aynen kopya etse bile istikrarlı ve demokratik bir yapı kuramaz. 
Denge-Denetim mekanizmaları “kağıt üzerinde” kalır, uygulamaya gerçek bir 
“Güçler Ayrılığı” yansımaz.  

 4. Başkanlık sistemi esasen Federasyonlar için tasarlanmıştır, 
Federasyonlara uygundur. Üniter yapıda Başkanlık kurulacağı söylense dahi, 
Başkanlık sistemine geçiş, ileride Türkiye’de bir Federatif yapıya da yol açabilir.  

 
*(Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık sistemi, istikrar değil, tam tersine istikrarsızlığa ve 
demokrasinin sürekli kesintiye uğramasına yol açmıştır. 190 Anayasa denemesi 
olmuştur! Bazı başka Ülkelerde ise, demokratik bir başkanlık “iddiası” dahi yoktur. OECD 
araştırmalarına göre: Başkanlık sistemi ile gelişen demokrasiler, Parlamenterle gelişen 
demokrasilere göre, 2 misli darbe kesintilerine uğramıştır).  

 
1. Başkanlık Sistemine geçiş köklü bir sistem/rejim değişikliğidir. Reform 

doğru şekilde yapılmazsa, güçlü bir Başkan ve zayıflamış bir demokrasi 
ortaya çıkar, ve istihdam için her yıl milyarlarca Lira yatırıma ihtiyacı olan 
Türk ekonomisi böyle bir hatayı kaldıramaz. Ortak Aklın yeterince aranmadığı 
bugünkü Türkiye’de doğru ve sağlıklı reformun tartışılıp yapılması zor gözüküyor.   

 
2. 2012 sonu hazırlanan “Başkanlık sistemi” Taslağı dikkate alınmamalıdır 

yoksa çok yanlış bir Reforma yol açar. Sadece en çarpıcı örnekleri vermek 
isterim: Taslakta:   
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 Başkan – takdirine kalmış bir kararla – Meclisi fesh edebiliyor (“TBMM 
seçimlerinin yenilenmesine”),  

 Başkan, “genel siyasetin yürütülmesi için”, sınırları/kapsamı oldukça 
belirsiz “Başkanlık Kararnameleri” çıkarabiliyor, 

 Başkan (hiçbir denetime tabi olmadan), Üst yargıyı şekillendiriyor: AYM, 
Danıştay ve HSYK Üyelerinin yarısını atama hakkına sahip, 

 Rektörleri, Büyükelçileri, Bakanları (vs) hiçbir onay/denetim mekanizması 
olmadan atama hakkına sahip, 

 Meclisin Başkanı azil yetkisi çok kısıtlı/fiilen işlemez halde – Hatta en yeni 
açıklamalarda “Başkan Meclis tarafından görevden alınamaz” deniyor. Azil 
prosedürünün tamamen kaldırılması söz konusu.  
 
Bu temel hususlar, demokratik bir Başkanlık sistemi ile kesinlikle 
bağdaşmıyor. Bırakalım ABD’yi, Latin Amerika Ülkelerinde dahi 
Başkanlarda bu kadar geniş yetkiler yoktur. Demokratik Başkanlık 
sisteminde “Katı Güçler Ayrımı” vardır, ve Başkan kesinlikle hiçbir şart 
altında Meclisi fesh edemez, Yargıyı şekillendiremez. Demokratik 
Başkanlık sistemlerinde, tam tersi, Meclis Başkanı görevden alabilir. 
Başkan tarafından her an fesh edilme riski altında bir Meclis 
güçlü/bağımsız olabilir mi? Başkanın şekillendirdiği bir Yargı, bağımsız bir 
erk olabilir mi? Bir kişinin, hiçbir denetim mekanizmasına tabi olmadan 
yargıyı, kabineyi, diplomasiyi ve eğitimi şekillendirebilmesi sağlıklı mı? 
Aşağıda, detaylı bir şekilde bu konuları izah edeceğim.   

 
3. Başkanlık Sistemini istikrarlı demokrasi ile bağdaştırabilmiş neredeyse tek 
Ülke ABD’dir: bunun ABD’ye özel birçok sebebi vardır. Bu unsurlar Türkiye’de 
yoktur ve birkaç Anayasa maddesi tadili ile kurulması mümkün değildir. Bu 
konuyu daha detaylı inceleyelim:     

 
 Doğru bir Başkanlık sisteminin “olmazsa olmazları”: Katı Güçler ayrımı ve Denge-

Denetim Mekanizmaları:  
 
ABD Örneği:  
 

A. Güçlü ve Bağımsız bir Yasama:  
 

·        Başkan, Meclisi fesh edemez:  

Örneğin, ABD Başkanı hiçbir şart altında Meclisi* fesh edemez (*Meclis/Kongre: 

esasında tabii 2 Meclistir ABD’de: Temsilciler Meclisi ve Senato’dan ibarettir).  

 

· Meclis, Başkanı Azledebilir:  

ABD’deki Başkanlık sisteminde, Meclis, azil/görevden alma prosedürü ile, 
Başkanı bir ‘kusurlu davranış’tan dolayı bile görevden alabilir. (ABD’de azil 
sebepleri: “vatana ihanet, rüşvet alma, veya bir suç veya kusurlu hareket”tir, 
oylama 3/2 destek gerektiriyor). Özetle, Kongre, Başkanı baskı altında 
tutmaktadır: ABD Başkanı ise, Kongreyi hiçbir şart altında fesh edemez.  Zaten 
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ABD Anayasasında, ilk madde Kongreye ayrılmıştır, ‘Kongre, ABD 
Demokrasisinin bekçisidir’ denmiştir, bu son derece önemli bir noktadır. Somut 
bir örnek vermek gerekirse, Bill Clinton, ABD’nin en popüler ve güçlü 
Başkanlarındandı, ama sadece bir davada bir şahite ‘yalan ifade vermeye teşvik’ 
ettiği iddiasından dolayı, neredeyse Başkanlığı kaybediyordu.  
  

·        Meclis, ABD Başkanının birçok kararını veto edebilir:  

Örneğin: Senato, Kabine üyeleri dahil, Başkanın neredeyse tüm atamalarını veto 

hakkına sahiptir. ABD Başkanı, sadece bir Sefir atamak için bile, Senato’nun Sefir 

adayını uzunca sorguladıktan sonra onaylamasını ümit etmelidir. Karşılıklı “Veto” 

konularında, Meclis yine Başkandan bir adım önde: ABD Başkanı bir Kanunu veto 

etse dahi, Meclis aynı yasayı (3/2 çoğunluk ile) geçirebilir.  

  

·        Milletvekilleri (Temsilciler ve Senatörler) ABD’de çok güçlü:  

ABD’de 50 yıldır dar bolge tek aday sistemi uygulanmaktadır ve 2 yılda bir 

Temsilciler seçilir, ve yine 2 yılda bir Senato’nun 3/1 seçime gider: 2 yılda bir halk 

kısmen “yoklanmaktadır”.  Bu da 2 sonuca yol açıyor: (i) Milletvekilleri, seçilmek 

ve tekrar seçilmek için tek yapmaları gereken seçmenlerini (dar bölge) memnun 

etmek, (ii) sıkça halka gidildiği için akıllarında sürekli “seçmenlerine hesap verme” 

düşüncesi hakimdir: “Başkanın talimatlarına göre hareket etmek” gibi bir 

düşünceleri büyük ölçüde yoktur. Ayrıca, Başkanın icraatı da “dolaylı olarak” 2 

yılda bir baskı altındadır: Başkandan memnun olmayan halk, 2 yıl sonunda 

Mecliste çoğunluğu değiştirebilir ve Başkana “karşı” duracak bir Meclis oluşabilir.   

 

· ABD Başkanının, Milletvekilleri üzerinde “Parti kontrolü” yok:   

ABD Başkanı partilidir, ancak Partinin Lideri/Genel Başkanı değildir. Bizde ise, 

güçlü/disiplinli Parti modeli olduğundan, Cumhurbaşkanı veya Başbakan büyük 

ölçüde kendi Partisine mensup Milletvekillerinin nasıl oy vereceğini “kontrol 

ediyor”: M.V’leri Türkiye’de “parti disiplini içinde” oy veriyor: bu da Yasamanın 

Yürütmeden gerçekten bağımsız olmasını engelliyor. Bizde de seçim/siyasi 

parti reformları ile Milletvekillerinin bağımsızlığı sağlanmadan, sağlıklı ve 

demokratik bir Başkanlık sistemi kurulması imkansız: denge-denetim 

mekanizmaları kurulsa dahi, “kağıt üzerinde” kalır. *[Bakın, Meksika’da dahi 

(ABD’ye oldukça benzer bir Başkanlık sistemi olmasına rağmen), Meksika’da Partilerin 

gücü/kontrolü yüzünden, Yasama, Başkandan ABD’deki kadar bağımsız olamamıştır ve 

bu yüzden birçok yorumcuya göre Meksika’da gerçek demokratik bir Başkanlık 

sisteminden bahsedilemez].  

 

 Yeri gelmişken önemli bir not: “Başkanlık sistemi hızlı karar 

alma/uygulama ve istikrar için önemli” deniliyor. Esasında demokratik 

bir Başkanlık sisteminde, tam tersidir. Başkan ve Meclisin karşılıklı Veto 

hakları ve katı-güçler ayrımından dolayı (esnekliği olmayan bir sistem), 
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karar alma mekanizmaları uzamaktadır, hatta bazen 

kilitlenmelere/çıkmazlara yol açmaktadır. (Obama kilit projesi “ObamaCare”’e 

Meclisi ikna için bir yıldan fazla uğraşmıştır, bizde ise son 6 yılda 4,800 yasa 

maddesi Torba Yasa şeklinde neredeyse hiç tartışılmadan Meclisten geçmiştir! 

Mevcut sistemimizden daha “hızlı” bir sistem zaten olamaz!)  

Katı-Güçler ayrımından dolayı Başkanlık sisteminde demokrasi sık 

sık kesintiye uğramıştır: Latin Amerika’da, Başkan ve Meclis arasındaki 

kilitlenmeleri, darbeler veya sık sık yenilenen seçimler çözmüştür. Anayasa 

tadil edilip, Katı Güçler ayrımından vazgeçildiğinde ise, bu sefer Başkanlar 

otoriterleşmiştir ve yine demokrasi bir süre sonra kesintiye uğramıştır.    

 

ABD’de Başkanlık sisteminin istikrarlı devam etmesinin önemli bir sebebi: 

birbirine çok yakın siyasi görüşleri olan 2 partili sistem, ve seçim 

sisteminin yeni partilerin çıkmasına izin vermemesidir (seçimlerde 

Eyaletlerde “kazanan herşeyi alır” uygulamaları). Demokratlar ve 

Cumhuriyetçiler her zaman orta yolu bulabilmişlerdir; böylece Başkan ve 

Meclis farklı çoğunlukta olsa bile, uzlaşabiliyorlar: bizdeki parti sayısı ve 

çok farklı görüşler ile bu uzlaşı kolay olur mu?  

 

B. Güçlü ve Bağımsız bir Yargı:   

  

· ABD’de Yargı tam bağımsızdır:  

ABD Başkanının, Anayasa Mahkemesi/Federal yargıçları atama hakkı dışında 

Yargı’ya ilişkin herhangi bir yetkiye sahip değildir: bu atama hakkı da Senato 

tavsiye ve onayına tabidir (Bakınız/Güncel: Obama-Judge Scalia konusu).  Ayrıca 

Federal yargıçlar ömür boyu atandıkları için, ortalama her Başkan sadece 1 AYM 

Yargıçı ve düşük oranda Federal Yargıç atayabilmiştir. Diğer tüm Yargıçlar 

(Eyalet Yargıçları) ise ilgili Eyalet kanunlarına göre atanmakta/seçilmektedirler. 

(Üstelik ABD’de “bağımsız halk jürisi” Yargının kilit bir unsurudur). Özetle, ABD 

Başkanının, ABD’de Yargı üzerinde önemli bir “şekillendirici” etkisi yoktur.  

  
· ABD’de Yargı Güçlüdür: insan haklarını ve Demokrasiyi her zaman 

korumuştur:  
Hep söylenir, “ne güzel, ABD Anayasası ne kadar kısa” diye. Gerçekten de 
sadece 7 Madde ve 27 Tadil Maddesinden oluşur! Dünyanın en kısa 
Anayasasıdır. Buna rağmen sistemin 200 yılı aşkın süredir (1789) bu kadar iyi 
işlemesinin esasında ‘görülmeyen’ önemli bir sebebi vardır: Anayasa Mahkemesi 
içtihadlarıdır esasında bugünkü ABD Anayasası. Aksi takdirde birkaç madde ile 
200 yıldır bu boyutta bir Ülkede sistemin işlemesi, gelişen ihtiyaçlara ve sorunlara 
cevap verebilmesi düşünülebilir mi?  
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Önemli bir örnek verelim: “Anayasa - İlk Tadil/Ek1” (‘First Amendment’) şöyle 
der özetle: “Meclis/Kongre, görüş ifade etme özgürlüğünü veya basın 
özgürlüğünü veya toplanma özgürlüğünü kısıtlayan bir yasa geçiremez”.  ABD üst 
mahkemesi, bu 1 cümlelik madde bazında onlarca çok önemli karar almıştır, ve 
her zaman ABD vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumuştur. 
 

C. Güçlü ve Bağımsız bir Medya:  
 
Yukarıdaki “Ek 1” ve Anayasa Mahkemesi içtihadlarından buraya geçiş yapmak 
isterim çünkü bağlantılı iki konudur. ABD’de Yargının ifade özgürlüğünü ve 
Medyayı korumasından dolayı, örneğin, “Wikileaks” ve Edward Snowdon 
krizleri yaşandı: yüzlerce devlet sırrını gazeteler yayınladı: ama bunları yazan 
hiçbir gazeteci ABD’de bu yüzden hapise atılmadı.  
Güçlü demokrasi ve insan hakları olan Ülkelerde 3 Güç arası ayrım ve denge-
denetim dışında, “4cü Güç” de son derece önemlidir: Medya gücü. Neticede 
demokrasilerde, bağımsız ve dürüst bir Medya, halk adına en önemli “denetim” 
mekanizmalarından biridir: yönetimin şeffaflığı açısından neredeyse tek kaynaktır.  
 
 

D. Başkanlık Sistemi, Federasyonlara uygun bir sistemdir: Güçlü ve 

Bağımsız Eyaletler:  

Demokratik Başkanlık sistemlerinin büyük çoğunluğu Federasyonlarda 
bulunur: bu bir tesadüf değildir. Başkanlık sistemi Federasyonlar için 
tasarlanmıştır. Federasyonlarda, Eyaletlerin bir nevi “koordinatörü” ve dış 
dünyaya karşı “temsilcisi” olarak bir figüre ihtiaç duyulur. Bu sebeple de 
yaşatılması zor başkanlık sistemi herşeye rağmen tercih edilir.  Aynı zamanda 
Federasyonlarda, Başkanlık sisteminin otoriterleşmesini önleyen hayati bir unsur 
da yine Eyaletlerdir.  Zira, halkı ilgilendiren çoğu konu Eyaletler seviyesinde, 
Başkanın hiçbir etkisi olmayan bir şekilde düzenlenir. Her Eyaletin kendi seçilmiş 
yönetim, yasama ve yargı kadrosu vardır, sadece bazı alanlar (ve özellikle Dış 
Politika/Savunma, Eyaletler arası ticaret, tüm Eyaletleri ilgilendiren konular, vs) 
Başkan ve ulusal Meclise bırakılmıştır. Bu önemli hususu göz ardı etmek, tüm 
sistemi yanlış anlamaya yol açar.  
 
 

Özetle, Demokratik bir Başkanlık sistemi için:  
(1) Katı Güçler Ayrımı: Başkan, hiçbir şart altında Meclisi fesh edemez, kontrol 
edemez. Tam tersi, ABD’de, Meclis, Başkanı “kusurulu hareketten” dolayı bile 
görevden alabilir.  
(2) Denge-Denetim: Başkanın neredeyse tüm kararları/atamaları Meclis denetim ve 
onayına tabidir.  
(3) Güçlü Yasama: Meclis üyeleri, (i) 2 yılda bir/tek aday dar bölge seçim 
sisteminden, (ii) ABD Başkanı “Parti yönetiminde” olmadığından, ve (iii) Parti 
“kontrolü” güçlü olmadığından, gerçekten bağımsızdır. Seçim ve Siyasi Partiler 
reformu yapılmazsa, denge-denetim sistemleri kurulsa dahi, “kağıt” üzerinde kalır: 
güçlü Parti/Lider kontrolü yüzünden Yasama gerçekten bağımsız olamaz.  
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(4) Güçlü Yargı: ABD Başkanı, Federal Yarıçlar hariç, yargıda herhangi bir atama 
yapamaz (ortalama/fiilen her Başkan 1 AYM üyesi ve düşük oranda Federal Yargıç 
atama şansı yakalar, ömür boyu atandıkları için). Yargıyı şekillendiren, “HSYK tarzı”, 
Yürütmenin etkin olduğu bir yapı yok.   
(5) Güçlü Medya: tam koruma altındadır ve demokrasinin bekçilerinden biridir.  
(6) Güçlü Eyaletler: kendi yönetimleri vardır, Başkan bir nevi dış Dünyaya karşı 
“koordinatör” olarak düşünülmüştür ve Federasyonlara uygun bir rolü vardır. Halkı 
ilgilendiren çoğu konu Eyalet seviyesinde kararlaştırılır: Başkanın gücüne çok önemli 
bir sınırlamadır, bu yüzden Demokratik Başkanlıkların çoğunluğu Federasyondur.  
 
 

Özetle, Başkanlık sisteminin “istikrarlı demokrasi” getirmesi son derece zordur:  
 
(i)Saydığım 6 temel şart tam kurulur ve demokratik bir sistem oluşur ise, çok 
partili sistemlerde (katı güçler ayrılığ ve karşılıklı veto haklarından dolayı) çok sık 
kilitlenmeler yaşanır. Sistem demokratik dengelerle kurulursa, “hızlı karar” almaya 
kesinlikle müsait değildir. ABD’de istikrarın ve sistemin kilitlenmemesinin en 
önemli sebebi; birbirine yakın görüşlü 2 partili sistemdir. 
(ii) Latin Amerika’da (bizdeki gibi çok partili sistemlerde), Başkanlık Sistemi, 
Meclis nezdinde ve Başkanın Kabinesinde çok sık Koalisyonlara yol açmıştır.   
(iii) Ancak 2ci sayfada saydığım 6 temel şart böyle kurulmaz ise, o zaman da 
otoriter bir Başkanlık ortaya çıkar ve yine demokrasi açısından istikrarsızlık 
oluşur.  
 
Tam 190 Anayasa denemesi yapan, sayısız erken-seçim, sayısız Koalisyon, ve 
sayısız darbe yaşayan, Başkanlık sistemli Latin Amerika Ülkeleri bu tespitlerimin 
canlı kanıtıdır.  
 
 

4. Başkanlık Sistemi Federasyonlara uygundur:  
 
Yukarıda izah etmeye çalıştığım üzere, Başkanlık sistemi, Federasyon yapısı varsa (o 
durumda mecburen) göze alınabilecek riskli ve zor bir sistemdir. Nitekim Sistem 
Dünya’da ağırlıklı Federasyon’larda uygulanıyor: ABD Federasyon, Latin 
Amerika’nın nüfusunun 3/2si Federasyon’larda, G20 Ülkelerinden sadece 6’sında 
Başkanlık sistemi var ve hepsi* Federasyon (*Endonezya/G.Kore quasi-Federal).  

 
Federasyon’larda halkı ilgilendiren çoğu konu Eyaletler seviyesinde kararlaştırıldığı için, 
Federal seviyede bir kilitlenme, Ülkeyi tamamen felç etmiyor. Ayrıca Eyaletler, Başkanın 
da aşırı otoriterleşmesini de frenleyen bir güç dengesi. Başkanlığa geçiş, zamanla, 
Türkiye’de federasyon düşüncelerine bir zemin hazırlar, sistemin daha rahat işlemesi 
için bu fikirlerin öne sürülmesine yol açabilir. Bu risk ciddiyetle düşünülmelidir.  
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II- YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ: TÜRKİYE’DE ZATEN BUGÜNKÜ MEVCUT 
FİİLİ UYGULAMADIR!  

 
 Sistemimiz şu an fiilen “Yarı-Başkanlık” gibi uygulanmaktadır:  

 
Hemen söyleyelim: “Yarı-Başkanlık” da esasında özünde bir Parlamenter rejimdir (bknz 
Tablo 3), sadece halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanının daha etkin kullandığı 
yetkiler vardır. En tipik “Yarı Başkanlık” sistemi olarak görülen Fransız sistemle 
Türk sistemi son derece benzerdir. Cumhurbaşkanının konumu da aynıdır; taraflar 
üstü (Partili değil). Türk sistemi zaten bir ‘yarı başkanlık sistemine’ zemin vermektedir. 
Sadece uygulama – teamül ve AYM içtihadları doğrultusunda - bugüne kadar klasik 
Parlamenter yorumla yapılmıştır. Bugün ilk defa Fransa’daki gibi, bir “yarı-başkanlık” gibi 
fiilen uygulanmaktadır.  Bu sebeple de: Anayasa Reformu yapıp, “yarı başkanlık” 
amacıyla, T.C. Cumhurbaşkanına ek yetkiler tanımaya kesinlikle gerek yoktur.    

 
 Fransız Cumhurbaşkanı ile mevcut yapımızda Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanının konumu ve yetkileri neredeyse aynıdır:  
 

 Tarifi, konumu, rolü, yetkileri aynıdır: İki Cumhurbaşkanı da Anayasada 

tarafsız, partiler üstü bir ‘hakem’, milletin birliğini temsil eden olarak 

tasarlanmıştır. İkisi de Anayasaya göre seçildikleri anda partileri ile ilişkileri 

kesilir, tarafsızlık yemini ederler. Özetle, Yarı-Başkanlık’ta da “partili 

cumhurbaşkanı” yoktur. Bir nevi “denetim mekanizması”dır, Devletin başıdır.  

İki Cumhurbaşkanı da halk tarafından doğrudan seçildikleri için önemli bir 

meşruluğa ve ‘klasik parlamenter’ rejimin ötesinde bazı yetkilere sahiptirler. 

 Fransız Cumhurbaşkanı ve T.C. Cumhurbaşkanı’nın neredeyse tüm yetkileri 

bire-bir aynıdır. Bahse değer 2 fark vardır, ancak şu an Türkiye’de fiilen yarı-

başkanlık yorumu ile yetkiler kullanıldığından, fark yok denilebilir:  

1.Bakanlar Kuruluna Başkanlığı ve “İki Başlılık” meselesi: Fransız 

Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu’nun başkanıdır, Türkiye’de ise Bakanlar 

Kurulunun başkanı Başbakandır, Cumhurbaşkanı “gerekli gördüğü 

hallerde” bakanlar kuruluna başkanlık eder: elbette bu önemli bir yaklaşım 

farkıdır, ancak uygulama göstermiştir ki, Fransa’da da sistem sonuçta bir 

Parlamenter sistemdir. Fransa’da, “Cohabitasyon” (“Birlikte Yaşama”) 

dönemlerinde Parlamentoda Cumhurbaşkanına muhalif bir çoğunluk vardı. 

İşte Cohabitasyon dönemlerinde, Fransız Cumhurbaşkanı tamamen 

“formalite” olarak Bakanlar Kuruluna başkanlık etmiştir, ve hiçbir yorumu 

dikkate alınmamıştır. Özünde Parlamenter rejim olduğundan, kimin 

Parlamentoda çoğunluğu varsa, “düdüğü o çalar”*. Ayrıca, Fransız 

Anayasasında da, bizdeki gibi, Ülke Politikasının Hükümet tarafından 

belirlenip icra edileceği ve Hükümetin icrasını Başbakan ‘yürüttüğü’ açıkça 

öngörülmüştür. [Kaldı ki, bizim mevcut sistemimizde de, bir Cumhurbaşkanı, 
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yerleşmiş uygulamanın aksine, “gerekli gördüm, başkanlık edeceğim bu 

toplantıya” dediği anda, bunu engelleyebilecek hiçbir hüküm ve düzenleme 

yoktur]. 

 * “İki Başlılık” meselesi: Başkanlık Sistemi savunucuları mevcut 

sistemimizde Başbakan farklı partiden olursa “iki başlılık” riski olduğunu 

söylüyorlar. Oysa böyle bir risk yoktur. İzah ettiğim üzere, sistemimiz 

(Fransa gibi) özünde Parlamenter olduğundan, Başbakan farklı siyasi 

görüşten olursa: Cumhurbaşkanı, yetkilerini klasik Parlamenter yorum ile 

kullanacaktır (kısıtlı şekilde, taraflar üstü denetim mekanizması olarak). 

Fransa’da Cohabitasyon’larda öyle olmuştur ve önemli bir sorun 

yaşanmamıştır. Ayrıca, Türkiye de Fransa gibi Cumhurbaşkanı ve 

Parlamento seçimlerini aynı dönemlere alabilir ve böylece riski neredeyse 

tamamen yok edebilir.  

2.Meclisi Fesih Yetkisi esasında iki Anaysada da var: Fransız 

Cumhurbaşkanının Meclisi (Assemblee Nationale) Fesih yetkisi 

bizdekinden biraz daha geniştir (ancak yine 2 Meclisin Başkanı ile 

görüştükten sonra yapılabilir). Ancak Fransa’da bu yetki 55 yılda sadece 5 

kez, ve en son 1997te kullanılmıştır: neredeyse 20 yıldır artık 

kullanılmayan bir yetkidir. Esasında Fesih yetkisi bizim Cumhurbaşkanı 

yetkisinden daha geniş gözükse de, aynı durumlarda kullanılacak bir 

yetkidir: bizim Anayasamıza göre de diyelim ki Meclis Cumhurbaşkanına 

muhalif bir çoğunlukta: Cumhurbaşkanı (teamüllere ve Anayasamızın 

ruhuna rağmen) kendisine yakın bir ismi Başbakan atarsa ve doğal olarak 

bu Başbakan Meclisten güvenoyu alamazsa, Anayasamızın 116cı 

Maddesi işler ve Cumhurbaşkanı Meclis seçimlerinin yenilenmesini 

isteyebilir, bu da sonuç itibariyle bir nevi “Meclisi fesih yetkisidir”. Örnek: 7 

Haziran seçimi sonrası, Cumhurbaşkanı, biraz daha süre kalmasına 

rağmen, hükümet kurmayı denemesi için 2.ci gelen parti liderine görev 

vermedi, doğrudan seçimleri yeniledi. Özetle, aynı durumlarda, T.C. 

Cumhurbaşkanı da teorik olarak, Fransız Cumhurbaşkanı ile aynı ‘silaha’ 

sahiptir. Ancak Fransa’da da görüldüğü üzere, bu devirde, “olgunlaşmış” 

demokrasilerde bu “silah” artık kullanılmamaktadır ve kullanılmamalıdır 

(Halk iradesine aykırı bir yaklaşımdır). Kaldı ki, aşağıda B/1de göreceğimiz 

üzere, bu yetkiye karşılık “denge” olarak, Fransa’da, Meclisin de 

Cumhurbaşkanını geniş azil yetkisi getirilmiştir.   

 
 Anayasamız şu an fiilen bir “yarı-başkanlık” yorumu ile uygulandığına göre 

ve bu uygulama devam ederse, en azından Fransa’nın daha demokratik bir 
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“Yarı-Başkanlık” sistemi için yaptığı reformları bizim de hayata geçirmemiz 
gerekir:   

 
1. Fransa, 2007’de bir Anayasa Reformu yapıp, Cumhurbaşkanını 

“Sorumlu” hale getirmiştir,  
Fransız Cumhurbaşkanı eskiden, aynen şu an bizde olduğu gibi, sadece 
“vatana ihanetten” siyasi olarak sorumlu tutulabilirdi. Şubat 2007’de yapılan 
Anayasal Reform ile, artık Fransız Cumhurbaşkanı, “vazifelerini/görevlerini 
bariz ihlal/ihmalden” Yüksek Mahkeme (“Haute Cour”) şeklinde toplanan 
Meclis tarafından (3/2 ile) suçlanabilir ve azledilebilir. Özetle 
Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu artık son derece geniş tutulmuştur.  Bu 
önemli bir yeniliktir: zira, hukuk devletinde hem çok yetki kullanıp hem hesap 
verilme imkanı olmaması bir çelişkidir. Fransa bunu düzeltmiştir. Ayrıca, 
Fransa Cumhurbaşkanına karşı, görevinin bitiminden (1) ay sonradan itibaren, 
hakkında ilgili tüm mahkemelerde her türlü sorumluluk ve ceza davası da 
açılabileceğini de netleştirmiştir.  

 
2. Fransa 2007 Reformunda, Cumhurbaşkanının tek başına kullanacağı 

yetkileri çok dar şekilde tanımlamıştır:  
Daha ‘etkin’ bir Cumhurbaşkanımız oldu, ancak Anayasamıza göre halen 
sorumsuz bir Cumhurbaşkanıdır, üstelik tek başına alacağı kararlara karşı 
yargı yolu da kapalıdır. Bu sebeple artık “karşı imza” kuralı daha kapsamlı 
uygulanmalıdır (diğer bir ifadeyle, Cumhurbaşkanının aldığı neredeyse her 
kararda Başbakan ve ilgili Bakanların imzası olmalıdır). T.C. Anayasasında 
Cumhurbaşkanının tek başına kullanabileceği yetkiler maalesef ‘gri’ bir 
alandır, net bir “listesi” yok.  Fransa, gerekli reformu yapmıştır ve 
Cumhurbaşkanının tek başına alabileceği kararları son derece dar tutmuştur 
(birçok yetkisine Bakanlar Kurulu kararı veya Meclis denetimi/onayı gereğini 
getirmiştir). Bizde de, aynı şekilde, Cumhurbaşkanının özellikle eğitime (YÖK 
üyeleri) ve yargıya (HSYK, AYM, Danıştay) ilişkin atamaları Meclis denetimine 
(tercihen nitelikli çoğunluk ile) tabi hale gelmelidir.  

 
3. Bir nevi ‘Fiili Yarı-Başkanlık’ uygulamasına geçildiğine göre, bu sistemlerin 

temel gereği olan, daha katı bir ‘Güçler Ayırımı’ ve etkin ‘Denge-Denetim’ 
sistemleri uygulanmalıdır: Yasama ve Yargı, Yürütmeden tam bağımsız 
hale getirilmelidir:   
 
 Fransa seçim sistemi reform yaptı, M.V.’nin daha güçlü olmasını sağladı. 

Dar bölge* – tek aday – ve 2 turlu. (*Fransa’da 577 seçim bölgesi var).  
 
 Fransa’da Yürütmenin Yargı üzerinde etkisi yoktur:  
(i) Fransa’da “HSYK”da Cumhurbaşkanı veya Adalet Bakanı 

başkanlık etmez, üye dahi değil. Bizde de Anayasanın ilgili 
maddeleri, HSYK Yasası, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu 
Raporları doğrultusunda tadil edilmeli, Adalet Bakanı’nın HSYK’da 
üyeliği ve etkinliği bitmeli.     
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(ii) Fransız Cumhurbaşkanı, 9 “AYM” üyesinden sadece 3ünü 
atayabiliyor ve bunun için Meclisin onayı gerekiyor (ve döneminde 
AYM’nin sadece 3/1 yenileniyor). 9 AYM üyesinden 6sını Fransa’da 
Meclis ve Senato seçiyor. Bizde AYM’nin büyük çoğunluğunu (17den 
14 üye) Cumhurbaşkanı atıyor.  

 
Bütün bu dengelerin iyi kurulması ve güçlendirilmesi, demokratik bir “yarı-
başkanlık uygulamasının” temel şartlarıdır.  

 
 

III- TÜRKIYE’YE HANGI SISTEM EN UYGUNDUR? PARLAMENTER 
SISTEMIN DEVAMI MI?  

 
1. Parlamenter sistemin devamı gerekir:  

 
Avrupa’daki neredeyse tüm demokrasiler Parlamenter rejimle idare edilmektedir. 
Parlamenter rejim (tüm rejimler gibi) “mükemmel” olmasa da; bilinen, denenmiş 
en standard demokratik rejim türüdür. Başkanlık sistemini, ABD hariç neredeyse 
hiçbir Ülke tam demokratik şekilde uygulayamamıştır. Bu sebeple, benim 
görüşüm basit: denenmiş ve demokrasiyle en bağdaşan sistemin devamı tercih 
edilmelidir.  
 
Tarihimize, teamüllere ve içtihadlara baktığımızda, Anayasamızın yine klasik 
parlamenter yorumla uygulanması en doğrusudur. Burada benim gördüğüm 
en önemli husus: Cumhurbaşkanının “tarafsızlık” görevidir. Cumhurbaşkanı, 
taraflar üstü, tüm milleti temsil eden, birleştirici bir üst akıl gibi düşünülmüştür. 
Bugünkü kutuplaşmış Türkiye’mizde, birleştirici, kucaklayıcı ve tarafsız bir 
Cumhurbaşkanına ihtiyacımız her zamankinden fazladır.   

 
2. Parlamenter sistemimiz muhafaza edilirken, Yasama, Yargı ve Hukuk Devleti 

güçlendirilmelidir:  
 

Yukarıda Bölüm II’de izah ettiğim üzere, zaten Türkiye’de, klasik parlamenter 
sistemlerin ötesinde Cumhurbaşkanına yetki veren; Fransa’daki yarı-başkanlık 
sistemine çok yakın – ve şu an fiilen o yorumla uygulanan - bir sistem mevcuttur. 
Bu sebeple de, Fransa’nın yaptığı gibi, bu yorumla uygulanan sistemim tam 
demokratik işlemesi için gerekli reformları (Bölüm II/Sonuç) hayata geçirmek 
gerekir:  
 
Kısıtlı bir Anayasa değişikliği ve çeşitli kanunlarda değişiklik ile:  
Acil Reform Planı / Gereken gerçek reform:   
 

o Cumhurbaşkanına siyasi sorumluluk getirilmeli,  
o Ortak Akıl aranmalı: Cumhurbaşkanının tek başına kullanacağı yetkiler 

Anayasada dar tutulmalı: neredeyse tüm kararlarına BK veya Yasama denetimi 
getirilmeli 
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o Seçim kanunları (dar bölge/tek aday – ancak bölgeler şeffaf ve adil bir süreçle 
belirlenmeli) değiştirilerek, siyasi parti kanunları liberalleştirilerek, baraj 
düşürülerek: seçmen-seçilen bağı güçlendirilmeli ve Yasama daha güçlü ve 
bağımsız hale getirilmeli. Siyasi Partiler Kanunu da daha çağdaş/liberal hale 
getirilmeli.  

o Yargıyı tam bağımsız kılacak reformlar yapılmalı: (i) HSYK’da Adalet Bakanı [ve 
Müsteşarı] üyeliği ve etkisi tamamen bitmeli, üye seçimlerinde Yürütmenin etkisi 
azalmalı. (ii) Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu raporları doğrultusunda HSYK 
ve genel olarak Yargı tekrar yapılandırılmalı. (iii) AYM Üye seçiminde nitelikli 
çoğunluk ile Meclis atamaları ön planda olmalı, düşük sayıda Üye 
Cumhurbaşkanı tarafından atanmalı.  

o Medya/ifade özgürlüğüne ABD Anayasasında ve ABD Üst Mahkemesi ve AİHM 
İçtihadlarındaki gibi tam koruma sağlanmalı.  

o Gerçek bir Eğitim ve ARGE politikasının oluşturulması: Güney Kore örneğini 

inceleyen herkes, nasıl doğru yapısal politikaların, 10-20 yılda hiçbir doğal kaynağı 
olmayan Güney Korenin kişi başı gelirini bugün Türkiye’nin 3 mislisi haline getirdiğini 
görür. Türkiye yeterince katma değerli üretim yapamıyor (enerji dışı ticaret açığımızın 
%98i teknoloji ürünleridir). Doğru eğitim ve ARGE politikaları ile, Türkiye, vatandaşlarına 
bu refah düzeyini sağlayabilir.  

o AB süreci Ülke menfaatleri doğrultusunda “akıllıca” müzakere edilerek 
canlandırılmalı.   

 
Son söz: Ekonomi: Katma değerli üretime dayalı, cari denge açığı yaratmayan 
sürdürülebilir bir büyüme yakalamalıyız ve bunun için tek çözüm, uzun vadeli ve özellikle 
Üretime ve ARGE’ye yönelik yerli ve uluslararası yatırımların artmasıdır.   

  
Benim yıllarım yatırımcılara danışmanlık yapmakla geçti; yatırım ortamı için ne gerekiyor 
çok iyi biliyorum: Orta-Doğu “kaosundan” uzak, yönünü Avrupa’ya dönmüş bir Türkiye, 
ve güvenilir istikrarlı bir Hukuk Devleti, politik iktidarlardan bağımsız güvenilir bir Adalet 
sistemi.  AB için müzakere tarihi aldığımızdan itibaren; Türkiyeye yatırımlar 10 misliden 
fazla arttı aniden. Yılda 1,7 Milyar Dolardan, yıllık 22-25 Milyar dolar bandına çıktı. Son 
yıllarda yaşanan Avrupa’dan uzaklaşma ve demokratik standardlardaki gerilemelerden 
dolayı, yatırımlar yıllık 10-12 Milyar dolar civarlarına gerilemiştir.  

 
Bu sebeple son sözüm: Ekonomiye dikkat, çünkü yanlış bir sistem kurulursa, 
Türkiye’nin ekonomisi zarar görür ve bu da insanlarımızın fakirleşmesine, işsiz 
kalmasına, enflasyonun ve faizin altında daha fazla ezilmesine yol açabilir. Türkiye son 
5-6 yıldır 9-10,000 Dolar kişi başı gelir bandında tıkanmıştır.  Son 6 yıldır, en zengin ve 
en fakir %20 arasındaki uçurum konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedilmemiştir.  

 
Bu yüzden: Demokrasi ve Ekonomi açısından riskli rejim değişiklilerinden uzak 
durmalıyız. Reformlar yapılacaksa da Ortak Akıl ile, doğru şekilde yapılmalıdır. 
Hepimizin sorumluluğu büyük. Çocuklarımıza bırakacağımız tek kalıcı miras, 
tarihin doğru tarafında yer almaktır.   

 
Saygılarımla,  
Av. Ece Güner Toprak. eg@guner.av.tr 
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