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cini$
fiirkiye'de son yrllarda ydnetim modelini iyileqtirme eksenli tartrqmalar
iizellikle, hiikiimet sistemi iizerinde yo!'unlaqmaktadrr. Burada iinemli rol o5mayan faktiirlerden biri de "yiineten demokrasi"nin mi, "ycinetilen demokrasi"nin
mi tercih edilecefidir. Bu segimin temelinde, tizgiirliik-siyasal iktidar iliqkisinin
nasrl diizenlenecefi hususu yer almaktadrr. Thrtrgrlan htikiimet sistemleri ise,
parlamentarizm, baqkanhk ya da yan-baEkanhkmodelleridir. 1990yrhndan griniimiize mevcut parlamenter sistemin sorunlanmn, hiiktimet sisteminde deiiqiklik yaparak baqkanhk ya da yan-baqkanhk sisteminegegilerekgiiziilece!'izaman zaman giindeme gelmektedir.Daha iyi bir sistem arayrqrstirerken, her sistemin kendine iizgii olumlu ya da olumsuz iizellikleri dikkate ahnmahdrr.
Bu gahqmada iizellikle parlamentarizm ve baqkanhk sistemi ayrrrmrnda otoritenin kullamlmasr aqrsrndan etkin olan kuwetler aynhlr ilkesinin,
kuramsal geliqimi ve tinemi tizerinde durularak, kuwetler aynhfi kuramrmn hala eski iinemini siirdiirtip siirdiirmedip'i konusu ele ahnacaktrr.
Kuwetler aynhS, mutlak iktidarlara karqr kiqi tizgiirliiklerini grivence
altrna alma amacrna y<inelik olarak ortaya grkan bir kuramdrr. Bu kuram,
her devletin yasama, yiirtitme ve yargrdan oluqan iig temel fonksiyonu oldu[u esasrna dayamr. Kuwetler aynhlr kuramt, devlet fonksiyonlanmn birbirlerinden baSmsrz organlarca kullarulmasr baSlamrnda klasik Anayasa
Hukukunun konusunu oluqturmakla birlikte; siyasal iktidarr srmrlayarak
iizgtirltiklere giivence getirme amacr taqrmasr nedeniyle, kuramrn geliqimi,
siyasal diigiince tarihinde iinemli yer tutmakta ve dolayrsryla Genel Kamu
Hukukunun da konusunu oluqturmaktadrr.
Liberal siyasal diigiincede ortaya kondu!"u gibi olmasa da, eski Yunan'da Aristoteles'in site iginde siyasal gi.iciin daShmrm yasama, yiiriitme
ve yargr olarak belirlemesi, devlet kuramr alamnda iinemli bir geliqmedir.
Ancak kuwetler aynh[r kuramrm asrl agrkga ortaya koyan dtiqiiniir, aris*
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tokrat kdkenli Montesquieu'dur. Toplum siizlegmecilerinden farkh olarak
varsayrmlar iizerinde durmayan Montesquieu, kuwetler ayrrhSrm iizgiirliikler diizeninin gere['i olarak, bir "fren ve denge" (checks and balances) sistemi qeklinde savunmuqtur. Ancak Montesquieu, kuwetler aynh[r prensibine anayasal bir nitelik kazandrran dtigiiniir olarak takdim edilmekle birlikte, antik kuram ve karma yiinetim savunucusu Polybios'dan etkilenmiqtir.
KURAMSAL GELiSiM
Siyasal yetkinin tek bir kiqi ya da kurulda toplanmasrm iinlemek amacryla, iig alan arasrnda denge kurmak igin karma yiinetimi savunan Polybi
os, siyasal dtiqiince tarihinde bu giiriiqii agrsrndan yalnrz deflildir. Platon,
Aristoteles ve Ciceron da gtiglerin ayrrlmasr iizerinde durmuglardrr.
Gtiriiqleri sonraki gallara yansrmrq olan Platon'Yasalar" adh eserinde,
genqlik yrllannda savundu$u aristokratik ideal devleti yerine, monarqi ve
demokrasinin birbirini dengeledifi sentetik bir ydnetim bigimini iinermiqtir.
Platon da Polybios gibi gticiin tek elde toplanmasrna karqr grkarak, otorite
ve iizgtirltikte agrrrya kaqrlmasrm iinleyecek sentetik yiinetim bigimi ile istikrarrn safl anmasr iizerinde durmuqturl.
Aristoteles ise, devletin iig fonksiyonu tizerinde durmuq ve bu iig fonksiyonun ayrr organlara verilmesi ile devletin ortaya grktrlrm savunmugtur.
Touchard'a gdre, Aristoteles'in bu ayrrrmr fonksiyonel bir ayrnmdrr, gtiniimiizde benimsenen kuwetler aynhprna iqaret etmez2.
Aristoteles devletin tig fonksiyonunu Atina uygulamasrndan hareket
ederek, qtiyle agrklamrqtrr;
"Biitiitn anayasalarda ilg 6ge vardtr ve ciddi bir yasa koyucunun, bunlartn her biri igin en iyi dilzenlemeyi aramast gerekir. Bu \pelerin birincisi,
topluca gdriigilp diigiinmedir (umegueret"),yani ulus gaptnda iinem tagryan
her geyin tartr.gilrnast;ihincisi yilriltmedi4 yani biltiin gdreu ueyetkiler karmagast, bunlartn sayr,lan,ue nitelikleri, yetkilerinin stntrlart. ue segilmeybnternleri; iigilnciisii, y argt diizenidir."s
Aristoteles biiylece devlet fonksiyonlanmn geqitleri iizerinde durarak,
devlet kudretinin etkinlik alamm belirlemeyi hedeflemiga, ancak bu fonksiyonlar arasrnda denge ve fren iligkisi olup olmadrf.r iizerinde durmamrqtrr.
Recai Galip Ohondan, Umumi Arnrne Hukuku, (Deuletin DoPugu,Pozitif ue Teorik Geligtnesi, (Jnsurlan), istanbul 1966,s.147.
Mehmet Akad. I BihterinVural
stm, istanbul 2004, s. 25.

Dinghol, GenelKamu Hukuku, Genigletilmig Ugiincii Ba-

Aristoteles, Politiha, geu.Mete Tl^tngay,II. Baxm, Istan.bul 1983,s.132-133.
Korl Doehring, Genel Devlet Kuromt, (GenelKamu Hukuku), YenidenDiizenlenmig 2. Bash.r.stndanTiirkgeye geuirenAhmet Mumcu, istanbul 2002, s.192.
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Aristoteles'in altrh yiinetim bigimi srmflandrrmasrndan yola grkan Roma imparatorluiu diiqiintirlerinden Polybios, Aristoteles'den farkh olarak,
savunduiu devlet yaprsrm sosyal gtiglerin depil, siyasal gtiglerin dengesine
dayandrrmaktadrrs. Roma'mn siyasal kurumlan iizerine ilk araqtrrmayr yapan ve "Romalilarm hangi yollarla ue nastl bir anayasa sayesinde, elli ilg
ytldan az bir silrede biltiin diinyaya hakirn olduhlartnt"o, "Eyrensel Tarih"
adh eserinde ele alan Polybios, Yunan asrlh olup, yagamuun biiyiik bir biili.imiinti Roma'da gegirmiqtir. Gtiniimiizde, karma yiinetimi savunan Polybi
os'un kuramr ile giiriiniigte de olsa Amerikan anayasasr arasrndaki benzerlik vurgulanmaktadrr. Yiinetimi elinde bulunduranlann sayrlanna giire ytinetim bigimlerini monarEi, aristokrasi ve demokrasi olarak srmflandrran
Polybios, bu ytinetim bigimlerinin bozulmuq hallerini d,etirani, oligargi ve
dernagoji olarak srralar7. Srmflandrrdr[r yiinetim bigimlerinin siirekli olarak
birbirini izleyerek, siyasal istikrarsrzh$a neden olduiunu ileri siiren Polybios, Roma'mn cumhuriyet diinemini ele alarak, karma y<inetim modelini en
iyi yiinetim bigimi olarak ortaya koyar. Polybios'un dilqiincesinde monargi,
aristokrasi ve demokrasinin unsurlan; seqimle olugan yiiriitme yani konsiiller, senato ve halk meclisi (Comitia Centuriata) olarak Roma'da bir arada
yer almaktadrr8. Polybios'a giire, bu yiinetim modelinde, tig yiinetim bigiminin her birinin diierlerince sertliklerinin frenlenip, dengelenmeleri suretiyle, mutlak yetkinin bir kigi ya da kurumda toplanmasr iinlenecek ve istikrar
saflanacaktrr;
"Roma anayasastna gelince, bu anayasantn her biri egemengiigler olarak ortaya gtkan ilg unsuru uardtr. Bu unsurlann deulet mekanizrnastigindcki gdreli yerleri egitlipe ue dengeyedylesine 6nern ue titizlik uerilerek saptanmtgtt,ki, hig h,imse,Romah.bir yurttag bile, bu snayasantn biltiln olarak
bir aristokrasi mi yohsa bir demokrasi mi yahut bir despotluk rnu olduguBuna fazlaca gagmamahgerekir: Giizlemleriminu hesinlikle sdyleyemezd,i.
zi bilti.in biltiln Konstillerin iktidart, etraftnda yo$unlagtr,rtrsakanayasantn
despotydnilniin a{r.r bastt$tnt.kolayh.hlas\yleyebiliriz; Senatonun durumunu incelersek temel nitelipin aristokratik olduPunu giSrilriiz; yok, sorunu
halka tantnan yethiler ue halktn elindeki iktidar aEa,ndan dePerlendirirsek,Roma a,nayasastndademokrasi unsurununfazlastyla aptr bash{t,gdrilliir."s

George Sabine, Siyasal Diigiinceler Tarihi, I, eski gap-orta gap, gev.Harun Ruatepe, Anhara, 1969,s.149.
6

Sobine-I, s.148,

7

Akad. I Dinqhol, s.32.

8

Bkz. Poljtbios, The Histories of Polybios, Vol.3, Tlanslotion by W.R. Paton, The Loeb CIassical Library, New York:G.P.Putnanr's Sons, 1928.

9

Polybios, "Te,rihlerdenSegmePargalar", Batt'da Siyasal Diigiinceler Tarihi- 1, eski ue orta
gaPlar, Se.gilmigYazr,lar,der. Mete Til,ngay,geu.Kurthan Figek,Ankara 1985,s.243.
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Polybios karma yiinetim modeli iginde siyasal giigler arasrnda denge ve
fren iliqkisini ortaya koyan diigiincesi ile Montesquieu ve Amerikan anayasasr kuruculan iizerinde etkili olmuqtur. Amerika'da benimsenen hiikiirnet
sistemi, yurttaglarr potansiyel bir tiraniye karqr koruma ve giictin da[rhmr
ile kamusal gticii elinde bulunduran organlann kararlanmn toplumun giiveni igin adil olmasrm saplama amacr taqrmaktadrrl0.
Roma'mn cumhuriyet diinemi iizerinde duran ve Polybios'un dtiguncelerinden etkilenen Ciceron da, en iyi devletin ilkelerinin, karma anayasaya
dayanacafrm dne stirmiiq ve Roma anayasasuun bu baplamda en dengeli yiinetim modeli oldu["unu savunmuqturll.
Kuwetler aynh$ iiiretisinin modern ewesinde ise Locke, yasama, yiinitme ve federatif olmak iizere tig kuwet tizerinde durmuqtur. Federatif
kuwet, Locke'un iiiretisinde, drq iliqkilerin yiiriitiilmesi olarak tammlanmrqtrr;
"(...) sauag,bartg, birlik, ittifak ue deuletin dr.gr.ndakibiitiln higi ue topluluklarla biltlin iglemleri yapma erkini, bu erk iginde tagtr ue istenirse federatif diye adlandrnlabilir. Kauram bbyle anlagtla,n yeter; adtn benceiinemi
yok." 12
Locke, bu a5rnmrnda yer alan yiirtitme ve federatif kuwetler arasrndaki iliqkiyi ise giiyle agrklamrqtrr;
"(..) bu iki erk, yilriitme ue federatif erhleri, kendi aralannda. gergehten
ayn, olmalartna ra$men, yine de her zdnldn birlegmiglerdin" t3
Btiylece federatif kuwet ile yiiriitmenin birleqmesine karqr grkmayan
Locke, yasama ile yiirtitmenin birbirinden ayn oldu['u iizerinde durarak,
yasama ve ytirtitme iktidarlanmn farkh organlarda olmasrm, iizgiirlii[tin
giivencesi olarak giirmektedir. Britanya'daki siyasal ewimi giiz iiniinde bulunduran Locke, en tistiin guciin yasama oldu{"unu ileri sii,rmekle beraber,
halktan dewahnmrq bir iktidar oldu['unu belirttip'i yasamarun, hallun giivenine ihanet etmesi durumunda halka yasama kurulunu de$iqtirme olanaln
tammrqtrr14.
"Halktn ona,yt.ue atanmastyla -bu olmakaztn hig himse bagkala,rtru,baPlayacak yasalar yq.prnayethisini alarnaz- yetkilcnd,irilmig higilerin ue onlann ydrutimi altr.nda halkr.n birli$inin silreklili$ini saPlayan yasanl.aorgantlo lbm Campbell, Seperation of Powers in Practice, Stanford Uniuersity Press,2004, p.1.
rL Sobine-l, s.156.
L2 J. Loche, "Uygar Yiinetim tistilne ikinci incelerne",Batfda Siyasal Dilgiinceler Tarihi-2, yeni gaP,Segilmig Yazrlari der. Mete Tltngoy, gev.Mete Tllngay, Ankara 7986, s.242.
13 Loche, s.242.
L4 George Sobine, Siyasol Diigiinceler Tarihi, II, Yeni Qap, Qeu.Alp 6ktem, Ankara 1969,
s.221.
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ru,nkuruluEu, toplumun birinci ue temel yasasrdn Halh,n ya,sd.ydprnak igin
atarnadtpr.herhangi bir kirnse ya da birden gok saytda kigilea yo.saya.pmaryt.
h,endi ilstlerine ah.rsa yasalart. yetkisiz olarak yapar. HaIk bu gibi yasalara
uymak zorund,a de$ildir; uynxaylnca,da uyrukluktan gr,karueyethisiz olarah
kendisine herhangi bir Eeyizorlamah isteyenlerin giicilne harEt,direnmek konusunda tam bir dzgiirliikle, en iyi nasr,lsayryorsa 6ylece,yeni bir yasa.rnaorgaru.kurabilir. Toplumun yetkilendirmesiyle karnu iradesini aqhlamak dururnunda olanlar, bundan uzaklagttrthr ue bdyle bir yethisi olrnayan bagkalart bunu zorla altrsa, herkeskendi bagtna buyruh olun"rS
Modern anayasal dtiqrincede, yar$yr iigiincii giig olarak ortaya koyan
Montesquieu ise, iig giig arasrnda dengeyi tingiirerek, ytinetilenler iqin grivence oluqturmuqtur. Montesquieu "Kanunlann Ruhu" adh eserinde kuramrn adrm agrkgakullanmamakla beraber, kuwetler aynhgm qiiyle belirtmiqtir;
"Her Deulette ilg gegityetki uardr,r:bir yasarna yethisi; ihi, d.euletlerhuh,ukuna ba{h, olan Eeyleri uygulama yethisi; ilg, med.enihuhuka ba$h. olan
geyleri uygulama yetkisi.
Birincisinde hilhilrndar ya da bu ige rrLernuredilmig kimse ya bir si.ire
igin ya da her zarna.nigin yilriirlille girecek hanunlarr. yapqr; eshiden yaptlmtg ola.nlart.dtizeltir ya da yiiri.irliihten kaldtnr. ikincisinde de, barugtsa!Iar ya da sauag agar; biiyiih elgiler gbnderir ya da kabul eder; iilkesinde gilueni saplar, istilalan.6nlen Ugiincilsilylede suglart cezalandtrurya da higiler
arastndaki anlagmazh.klart.yarg.lan Buna yargtlama yethisi, ihincisine de
Deuletin uygulama ya da yilriitme yetkisi adtru. uerecepiz.
sa.dece
(...)
Yasamayetkisiyle uygulama ya da yilriltme yethisi aynt kigiye ya da aynt memurlar toplulu$una uerilirse,ortada 1zgiirlilk diye bir geykalmaz; gilnh,il aynt. hiikilmdartn ya da aynt senatonun, giddet hullanarak uygulamak
igin aPtr kanunlar yapmastndan horhulun
Bu iig yetki: yani kanun yaprna.yetkisi, genel kararlan uygulama yetkisi,
aynl zam,andaayru,kiginin, ya da yilksek memurlardan, soylulardan, halktan
rniltegekkil ayru.topluluklartn elinde bulunsaydt, Deuletteher geyytkth.rdr..
(...)
Aurupa'da krallthlartn goSundaidare gekli mutedildir; gilnkii ilh iki yethiyi elinde bulunduran hiihilrndarlar, iigilncil yethiyi tilrn halkrn eline uerirler. Padigah bu iig yethiyi de kigili$inde birlegtirmig oldulundan Tilrkiye'de
horkung bir istibdat idaresi uardtr."r6
15 Loche, s. 250.
16 Montesquieu, Kanunlann Ruhu Uzerine, geu. Fehmi Baldag Segyay., istanbul 2004,
s.156-157.
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Montesquieu, kuwetler aynh$ kuramrm, siyasal iizgtirlii!'iin giivencesi olarak ileri siirmiiqtiir. Montesquieu'ya gtire siyasal itzgiirltik;
"her istenilenin yapilmast' de$il, yasalartn izin uerdi$ini yapabilmeh
hakktdtr."
(...) siyasat ,zgiirlilh kigilerin giluenli$i, ruhun huzuru demektir,y6netim 6yle olmahdtr ki, higbir yurttaE yekdi$erind'en korkmastn."rT
Siyasal iizgiirliiEtin gergeklegmesiise iktidan iktidarla srmrlayarak, kiitiiye
kullamlmasrru tinleyen, kuwetler aynh$mn benimsenmesi ile gergekleqecektir.
Kuwetler aynhpr kuramrmn geliqiminde karma ytinetimi savunan diiqi.iniirlerin katkrsr, iktidann tek elde tutulmasrna karqr olmalan, yani griciin bir kiqi, herhangi bir organ ya da kesimde toplanmasllun dnlenerek, iktidarrn kiitiiye kullamlmasrm engelleme hususunda olmuqturls. Burada stiz
konusu olan devlet kudretini kullananlar arasrnda bir giirev da!'rhmrdrr. Bu
da istikrar araJnqrrunbir sonucudur. Montesquieu'nun karma ytinetim savunuculanndan ayrrldrfr nokta ise, kuwetler aynhlrm siyasal iizgiirlii!"tin gtivencesi olarak giirmesinden kaynaklanmaktadrr. Montesquieu'nun katkrsr
iktidarrn srmrlanmasr baplamrnda olmaktadrr.
Kuwetler ayrrhfir kuramrmn diiqtinsel temelleri, devlet kudretinin keyfi kullammrm srmrlamak ve iizgiirltikleri giivence altrna almak amaclnt ortaya koymaktadrr. Bu amag, farkh ellerde toplanan kuwetler arasrnda denge kurulmasr ile, liberal devletin yerleqmesine hizmet etmigtirle. Montesquieu'nun g<iriiqleri, kuwetler aynh$ kurarmmn liberal devletin ana iigelerinden biri olarak benimsenmesine ve modern anayasacrh[rn da temelini oluqturmasrna neden olmugtur. Anayasal devleti kurumlaqtrrma siirecinde geliqen kuwetler ayn[$ kuramrmn pozitif alanda geliqimi ise, Amerika'mn
o797) ardrndan Fransa'da (1789) yaqanmrgtrr20.\787 yrhmn yaztnda Madison ve difer kurucular bireylerin y0netime karqr korunmasrmn, iig kuwetin
birbirinden ayn ve ba$msrz olmasr ile saflanacafrna olan inanglanm agrkIarken, Montesquieu'dan etkilenmiqlerdi.
KT TVETLER AYRILIdT irXnSiNiN

POziTiF IIt KI'K BELGELERiNE

cEQigi
Kuwetler ayrrh[t ilkesinin geliqiminde Amerika ve Fransa',daki geliqmeler ijnemli yer tutmakta ise de ilkenin kayna$m, ingiltere tarihindeki sir7 Aka.d I Dinghol, s.133.
18 Cengiz Giil, Kuvuetler ,\yrthPtna Dayalt Hiikiimet Sistemlerinde Yiiriitrne ue Tiirkiye Or'
neE{ istanbul 2004, (Yayr.mlantnanltgDohtora Tezi),Marmara tiniuersitesi SosyalBilimler
Enstitiisii, s. 9-10.
L9 ErdoEon lbzig, Ana.yasaHukuku, 7.Basr'm,istanbul 2001, s.396.
20 Mustafo Erdopon, Anayasal Detnokrasi (Anayasa Huhukuna Giri$' 2. Baskt, Ankara
1997,s.104.
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yasal geliqmeler olugturmaktadrr. Ingiltere'de bu alandaki geligmelerden en
iinemlisi olan, 1689 tarihli "Bill of Rights" (Haklar Bildirisi) ile krahn sadece yasalann uygulaytcrsr oldu$u ilan edilirken, parlamentonun da iistiinltiiii benimsenmigtir2r.
Fransrz Dewiminin temelinde kuwetlerin ayrrlmasr, krahn mutlak iktidarrna karqr, dewimin iinderlerince "siyasal dogma" olarak benimsenmiqtir. Jakobenizmin kuramcrlanndan Saint Just'un gu ifadeleri Fransrz Devriminde kuwetler aynh& kuramrna verilen deperi agrkga ortayakoymaktadrr;
:'Zalimler saltanat siirmek igin halkt. b6liiyorlar; siz eper \zgilrli)!iln
tanat silrmesini istiyorsam,z iktidart bijlilniiz."2z

sal-

1789 Fransrz insan ve Yurttaq Haklan Bildirisi'nin 16. maddesinde, siyasal toplumun kurulmaslmn temeli olarak ele ahnan kuwetler aynhlr kuramr, Su gekilde diizenlenmigtir;
"Haklarunr, gilu enceye ba$lamamt g, giigl.er ayriltpt ru,gergeklegtirememig
toplumlar; &nayasay& da sahip depillerd,i7"zs
Kuwetler aynhgr ilkesinin pozitif hukuk belgelerihde yer almasr agrsrndan iinemli bir diiniim noktasr olan Fransrz dewimine dtigtinsel katkrda
bulunan Rousseau ise kuvvetler birli$ini savunmuqtur. Rousseau,genel iradeden yola grkarak, egemenlifi bdlmenin onu yok etmek anlamrna geleceli
argumaru ile kuwetler birliflne kuramrnda yer vermiqtir. Rousseau ulus
iradesinin ve egemenlipin biiliinmezlilinden hareket ederek, yasa koyucunun ve htiktimetin halkrn giirevlileri oldu["unu ifade etmiq ve kuwetler birIiline dayah bir htiktimet sistemi olan "meclis hiiktmeti sistemi"ni ortaya
koymuqturz4. Rousseau'nun kuramrnda yiirttme, yasama iktidarrmn bir
aracr oldu$undan, ba[rmsrz bir iktidar niteli[inde defildi1zs.
ilk olarak Fransrz dewiminde bir "anayasal demokratik hiikiimet bigimi"26 olarak benimsenen "meclis hiiktimeti sistemi"nin en dnemli iizelli$i,
yasama ve ytirtitme iktidarlarrmn mecliste toplanmasrdrr27.Fransa'da konvansiyon diineminde (1792-L79il kuwetlerin yasamada birleqtigi ycinetim
bigimi benimsendiiinden, meclis hiikiimeti sistemine, "konvansiyonel rejim" de denmektedir. Fransrz insan ve Yurttag Haklan Bildirisi'nde Montesquieu'nun savundu!'u kuwetler ayrrhfr ilkesinin insan haklanmn gi.ivence2L Ahad / Dinghol, s.251.
22 Miinci Kapani, Kamu Hiimiyetleri,
23 Akq"d / Dinghol, s.142.
24 Akad I Dinghol, s.120.
25 Mehmet Tt^trhan, Hilhiimet
26 Tfurhan, s.24.
27 Tfu.rhan, s.24-25.

Yenilenmiy Beginci Baskt, Anhara 1976, s.281.

Sistemleri ue 1982 Anayasast,, Diyarbahtr

1g8g, s.25.
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si olarak yer almasrna karqrn, devrime yiin veren yiineticilerin muhalefete
ve gecikmeye kargr olmalan konvansiyonel rejim uygulamasrna neden oImuqtur. Devrimin iinde gelenleri, konvansiyonel rejimi uygularken ayil zamanda, rejimin halka dayanmasr ve halkrn iradesinin tarn olarak meclise
yanslmasr gere$ni iizerinde de durmuqlardrr28. Bu segimde en dnemli etken
siyasal depiqimin temelinde dewimin yer almasrdrr. Devrim sonucu Fransa'daki siyasal deliqiminAvrupa'ya yanslmasr, Fransa'yr savaSasiiriiklemiq
ve'biitiinleqme ve merkezilegme"2gilkeleri tinemini korumugtur.
Kuwetler birlilinin bir baqka giiriintimii de Musollini ve Hitler tarafrndan da uygulanan kuwetlerin yiirttmede birleqtifi hiiktimet sistemleridir.
Tiirkiye'de 1921tarihli Tegkilat-r Esasiye Kanunu ile milli mticadele siireci iqinde saf meclis htikiimeti sistemi, 1924 Anayasasr'nda ise meclis hiiktimeti a[rrhkh bir sistem benimsenmigtir.
Yukandaki ijrneklerden anlaqrlaca[r iizere kuwetler birlili ilkesine dayanan meclis hiikiimeti sistemi, demokratik tilkelerde uygulanan bir sistem
iizellipi giistermemekte, tizellikle olafantistii ve buhranh dtjnemlerin gereklerine uygun oldu!'u anlaqrlmaktadrrs0. Nitekim liberal demokrasinirt "ozgiirliik' anlayrqrna karqr grkan sosyalist dtigiince, tizgtirltipe iiretim iliqkileri ve srmf temelinde yaklaqarak, iqgi srmfimn egemenliiini gergeklegtirmek
igin kuwetlerin birlipini gerekli giirmtiqttir.
KTIWETLER AYRILIdI iLKESiNiN ONNUi
On sekizinci yiizyrhn sonlannda iktidann kiqiselleqtifi mutlak monarqiler ddneminin kigiler tizerindeki baskrsrmn ortadan kaldrnlmasr igin savunulan kuwetler aynhlr ilkesi, tizgi.irliiklerin saflanmasr garelerinden olarak giiriilmriq ve eski rejime kargr Fransrz devrimin iinctilerinin "doSal bir
reaksiyonu" haline gelmiqtirsl. Ozgtirltik gtivencesi olarak giiriilmesi noktasrnda da liberalizmle buluqmugtur.
Kuwetler aynh[rmn liberal demokrasilerde eski anlam ve iinemini stirdtirtip, siirdrirmedifli griniimiizde tartrqrlmaktadrr. $tiphesiz go!'ulcu demokrasinin
sivil toplum igerisindeki difer kurumlan diiqiiniildtiiiinde, kuwetler ayrrhftmn
tizgiirltiklerin yegane giivencesi olmadr$m stiyleyebiliriz. Kuramrn oluqumuna
katlada bulunan diiqiiniirler, mutlak monarqinin salilncalanm, devlet fonksiyonlanmn kullarumrm farkh organlara vererek yok etmeye gahqmrqlardrrs2.
28 Tvrhan, s,27.
29 Leslie Lipson, Politika Biliminin TernelSorunlan, 2. Bastltg, geu.T Kararnustafaoplu, Anh,ara7978,s.339.
30 Tbzig,400-401.
3L KoponL s.281,dn.64.
32 Yusuf Feahi Hakyemez, Mutlah Monargilerden Gi.iniimiize Egemenlik Kavramt, Do{ugu,
Geligirni, Kauramsal Qergeuesiue Ddniigiimii, Ankara 2004, s'104'
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Monarqilerden liberal demokrasileregegiginaraqlanndan olan kuwetler aynhgr ilkesi, gapdaqdemokratik devletlerde,iizellikle yasamave yiirtitmenin hak ve
iizgiirltiklere mtidahalesini iinlemek igin yargrya balrmsrzhk tammasr ycintiyle
halA dzgiirltiklerin bir gtivencesi olarak tlnemini siirdiirmektedir. Kuwetler aynh[rmn kullamldrlr bir baqka alan ise, kuramrn igerdigi teknik yiimin yani yasama-yiirtitme iliqkisinin niteligine gtire htikiimet sistemlerinin tasnifidir. Ancak burada teknik bir aynhktan bahsediliyormuqgibi giirtinse de, temelde sorun, gagdaqideoloji olan demokrasinin hangi sistemde daha iyi gergekleqecefinin gdztimtidtir. Bu nedenle giiniimiizde htikiimet sistemlerinin demokrasinin
tek belirleyicisi olmadrgrbilinmekle birlikte, demokrasi ile htiktimet sistemleri
arasrndaki iliqki tizerinde tinemle durulmaktadrrss.
Kuwetler birliline dayah htiktimet sistemleri, kuwetlerin yasama ya
da ytirtitme orgamnda birleqmesine giire, meclis hiikiimeti, mutlak monarqi
ve diktattirltik olarak ayrrlmaktadrr.
Kuwetler aynhfrna dayah htikiimet sistemleri ise kuwetlerin iqbirliline ya da yumuqak kuwetler aynhlrna dayah parlamenter sistem ve kuvvetlerin sert aynhlrna dayah baqkanhk sistemi olmak tizere temelde ikiye
aynlrr. Bir araqtrrmaya giire diinya uluslanndan yaklaqrk 110'u demokratik
sistemle ytinetilirken ve bunlardan 15 kadarr bagkanhk sistemini tercih etmiqlerdiPa.
Kuwetler aynhlr ilkesinin yukanda da ifade edildi[i gibi, yasama-yiirtitme iliqkisi, bu iki kuwetin birbirleri karqrsrndaki konumu esas ahnmakta, balrmsrz olarak <)rgiitlenen yargrmn konumu deligmemektedirss.
KTIWETI,ER AYRILIdI VE I{tJKUMET SiSTEMLERi
"Toplumlarrn kolektif amaglarrm belirlemek ve gergekleqtirmek iizere
geliqtirdikleri bir <irgtitler dizisi" olarak tammlanan siyasal sistem iqindeki
fonksiyonlar en basit qekilde kural yapma, uygulama ve denetleme yani yasama, yiiriitme ve yargr olarak srralanmaktadrr36 Hiiktimet sistemleri, siyasal sistem iginde yasama- yiinitme fonksiyonlan arasrndaki iliqkilerin niteliline grire ortaya qrkmaktadrr. Demokratik hiiktimet sistemlerinde yargr ise
her zaman ba$msrz konumda bulunmaktadrr.
Liberal demokrasiyi dzgtirlii$i.in grivence altrna ahnmasr agrsrirdanetkileyen kuwetler aynhlr kuramrmn hala eski defi'erini koruyup korumadrlrm anlamak igin sistemlerin iizelliklerini deferlendirmek gerekir. Demokra33 Serap Yaztct, Baghanhk ue Yan-Baghanhk Sistemleri, Tiirkiye igin Bir Depertend,irrne,
istanbul 2002, s.3.
34 Austin Ranney, Gouerning, an Introduction to Political
Science,7th ed,ition, tlSA 1996,
s.228.
35 Erdopan, s.108.
36 ilter Tfuron, Siyasal Sistem ue Siyasal Dauranry, istanbul 1972,
s.16, 164.
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si idealini gergekleqtirme yolunda hangr htikiimet sisteminin daha iyi oldu['u konumuz drgrnda kalmakla birlikte, sorunun cevabrmn sadecekuwetler
arasrndaki iliqkilerde deiil, sistem igindeki diper unsurlarda da ararunasr
gerekir. Kuwetler arasrdaki iligkilere gdre tasnif edilen bagkanhk, yan baqkanhk ya da parlamenter hiiktimet sistemleri uygulama agrs.ndan iilkelere
giire farkh uygulamalar giistermekte, demokrasiyi gergekleqtirmek aglsrndan her sistemde iyi uygulamalar olduiu gibi ktttti uygulamalar da olmaktadrr.
Parlamentarizm 1-8. yrizyrl ortalannda ingiltere'de kral-parlamento
miicadelesinden do[muq ve 19. yiizyrlda Iita Avrupasr tilkelerinde yaygrnlagmrqtrr. Parlamentarizmin do!"uqu,monarqik iktidar ile temsili organlarrn
uzlagmalan sonucu gergekleqmiqtilsT.Parlamenter sistemlerde ana tizellik,
yiiriitmenin yasama iktidarrndan kaynaklanmasr ve yasama orgammn gtivenine sahip olmasr zorunlulu!'udur. Tiirkiye'de de uygulanan siyasal rejimin temelini oluqturan bu durum, hiikiimeti parlamento go$unlu!-unun iradesine baflr lulmaktadrr.
Baqkanhk sisteminin tek gergek iirneii olanAmerika Birleqik Devletleri, bu agrdan uzun bir anayasal gegmigesahiptir. Linz'in ifadesiyle; "Finlandiya ueFransa anayasalan, gergehbagkanltk sistemleri olrnahtan gok, melez
sistemlerdir ue Beginci Fra,nsr.zCumhuriyeti \rne$inde jiiri henilz hararunt.
uerrniE deEild.in"38Linz'e giire, $ili'de de bagkanhk rejimi bir buguk yizyil
anayasal siireklilife sahip olmuq ancak 1970'lerde demokrasi gtiktintiiye u[ramrqtrrse. Qok sayrda LatinAmerika {ilkesi deABD sistemine yakrn bir htikiimet sistemi benimsemiqtirao.
Baqkanhk sisteminde yiiriitme gticil tek baqrna baqkan tarafrndan kullamlmaktadrr. Baqkanhk sisteminde baqkan bir devlet bagkarumn "sembolik ve tiirensel" fonksiyonlarrmn yam srra, ytiriitme orgam baqrmn "etkin"
fonksiyonlanna da sahipti#l. Yani ytiriitmenin ve devletin bagr tek bir kiqidir. Halk tarafindan doirudan ya da dolayh olarak sabit siire iqin segilen
baqkan, iki alandaki yetkileri de kullanmasr nedeniyle, yasama orgam karqrsrnda giighi bir konumda bulunmaktadva2. Parlamenter sistemde yasama
ve yiiriitme arasrnda oluqacak, istikrarr bozmaya ytinelik bir gatrqmayr rin3 7 Tbzig, s.403.
38 Juon J. Linz, "Baghanltk Sisteminin Tehliheleri", Demokrasinin Kiiresel Yiikselipi,
den L.

Diarnond, M.P. Plattnet; geu.E. Ozbudun, Ankara 1995,s.143.
39 Linz, s.744.
40 Banney, s.228.
4 L Aren!

Lgphard, Qafidap Dernokrasiler, Yinnibir tllkede qogunluhgu ue OydaEmau ydnetim Oriinti)leri, T.C. Bruneau, P. Nikiforos Diamandouros ve R. Gunther'in igbirlipi ile, geu.
E. Ozbudun / E. Onulduran, Tiirk Demokrasi Vakft ue Siyasi ilimler Dernepi Ortah Yaytnt,
s.47;Linz, s.145.

42 Ya,ztct.,
s.39, 51.
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leyecek, arabulucu nitelifinde bir cumhurbagkam ya da kral varken, bagkanhk sisteminde biiyle bir makam siiz konusu de!ildi1a3. Burada kuwetler
ayrrhlr agrsrndan asrl sorun, yasama ve ytirtitme organlanmn halk tarafrndan segiminden kaynaklanan "megruiyet" iddiasrdrr. Baqkanla yasama orgamndan hangisinin halk adrna konuqma iddiasr iin planda olacaktrr44.
Ozellikle gok partili baqkanhk sistemlerinde, kongreye egemen olan goSunluk ile baqkamn siyasi e[iliminin farkh olmasr bir gatrqma ortamr yaratabilir. Bu durumu gtizecekbir "demokratik ilke" ise mevcut delildi#s.
"Kuwetler a5rnh[r" ilkesi bu durumda varhklanm siirdiirmek igin birbirine baih olmayan ve halk tarafrndan ayrr ayrr segilmiq yasama ve ytirtitme orgammn varhfr ile ortaya grkmaktadrr. Megruiyeti halka dayah organlarda iktidar yoiunlaqmasr da iinlenmektedir. Her ikisi de halka dayah iki
kuwet arasrndaki gatrqmamn dnlenmesinde demokratik bir ilkenin olmamasl, zaman zaman silahh kuwetlerin arabulucu gtiq olarak ortaya grkmasrna neden olmugtur46. ABD'de bu qatrgma disiplinsiz siyasi partiler, baskr
gruplan ve Federal Yiiksek Mahkeme'nin etkisi ile rhmhlagtrnlmrqtrr. Nitekim Sartori, bagkanhk sistemlerinde trkamklann partilerin disiplinsiz olmalanyla atlatrlabilecefini iddia ederken, parlamenter sistemlerin iqleyebilmesinde ise disiplinli partileri "zorunlu qart" olarak giiriir. Parti disiplini
olmadr[r takdirde, parlamenter sistemlerin "iqlemeyen meclis hiikiimeti"
sistemlerine diiniiqeceli de, Sartori'nin tingiiriistidiiraT.
Parlamenter sistemde ise yasama-yi.iriitme arasrnda bu anlamda bir gatrqmaya rastlanmamaktadrr. Ancak gift meclisli parlamenter sistemlerde
meclisler arasr bir gatrqma siiz konusu olabilmektedirae. Tek meclisli sistemlerde ise monist bir yapr ortaya grkmakta, rejimin organlan meclis segimleri sonucu oluqan go!'unluga giire yaprlanmaktadrr. Cumhurbaqkam da genellikle, baqbakan ve hiiktimetin dayandr[r gof'unluk tarafrndan belirlenmektedirae.
Parlamenter sistemlerde ytiriitme sorumsuz bir devlet baqkam ile sorumlu bir htikrimetten olugmaktadrr. Parlamenter sistemde yasama iktidanndan kaynaklanan ve yasama orgarumn giivenine sahip olma zorunluluiu
olan yiiriitmenin varh['r.na karqrn; Amerika Birlegik Devletleri sisteminde

43 Yazrct, s.51.
44 Linz, s.145.
45 Linz, s.145;Ya,zrc4s.53.
46 Linz, s.145.
47 Gioa.anni Sartori, Kargrlagtrmah Anayasa Miihendistipi, Yaprlar; Ozend.iriciler ueSonugIar ilzerine Bir inceleme, geu.Ergun Ozbudun, Anhara 1997,s.127.
48 ASrntth bilgi igin bhz. Yaztcr, s.57.
49 Siiheyl Batum, "1990'Iarda Di).nyad.ave Tilrkiye'd.e Siyasal Rejim Tarttqmalarf', Siyasal
Rejinr Thrtqmalan, TESEV, s.58.

Prof. Dn Bihterin Dinqkol

932

parlamento ile hiikiimet birbirinden baS.msrzdrr, parlamento gtivensizlik
oyu ile htikitneti diigiiremez. Baqkamn diiqiirtilmesi, "impeachment" mekanizmasrna ba[lanmrgtrr.
Parlamenter sistemin en iinemli iizelli$ "kuwetler arasr iqbirli[ine" dayanan yasama orgam tiniinde sorumlu bir htiktimet iken, baqkanhk sisteminin temel iizellili ise, "kuwetler arasrndaki kesin aynhk" esasrdrr5o.
Bu agrklamalardan da anlaqrldrh gtbi, kuwetler aynhh ilkesi Montesquieu'nun dtiqiincesine uygun olarak bagkanhk sistemi iginde yer almaktadrr. Parlamenter sistemde ise yasama ve yiiriitme arasrndaki iliqki, kuwetler arasr iqbirlifine dayanmaktadrr
soNUQ
Tarihsel siiregte eski Yunan'dan gtiniimiize devletin fonksiyonlan iizerinde durulmuq, 6nce fonksiyonlar saptamp, ardrndan bu fonksiyonlann
farkh siyasal gtiglerce kullamlmasr gerepi iizerinde durulmuqtur. Ozellikle
karma yiinetim savunuculan, belli bir siyasal gtictin iktidar yetkilerine ttimiiyle sahip olmasrm yani iktidar yop"unlagmasrmiinleyerek, istikran saplamak istemiqlerdir. Modern zamanlarda ise devlet igindeki kuwetler arasrndaki ayrrhk, iizellikle Montesquieu'nun kuramrndan yola grkrlarak iizgtirliik giivencesi olarak gtirtilmtiqttir.
Qapdaqdtinyada ise htiktimet sistemleri, kuwetler arasr iligkilere giire
tasnif edilerek, parlamenter sistem ve baqkanhk sistemi olarak qekillenmiqtir. Farkh htiktimet sistemlerinin uygulanmasr, demokrasi idealine ytinelik
olarak yiineticileri srmrlamak amacrm ortadan kaldrrmaz.
Siyasal sistemler iginde ga[dag dtinyaya egemen olan "demokrasi"yi
gergekleqtirmeye yiinelik olarak siyasal iktidann srmrlanmasr ve hak ve ozgiirliiklerin giivence altrna ahnmasrm sa$lamamn araglanndan biri olan
kuwetler ayrah& kuramt, grintimiizde parlamenter sistemlerde yasama-yiiriitme organlan arasrnda "iqbirli$"ne d6ntigmiiqttir.
Klasik anlamda ingiltere'de kral-parlamento miicadelesinde ortaya grkan parlamenter sistem, kuwetler arasrnda denge ve iqbirli[ine dayamrken, giiniimiizde siyasi partilerin etkisi ile yiiriitme orgamna yasama alamnda daha aktif bir rol kazandrmrqtrr. Unutulmamahdrr ki, kawamrn ortaya grktr$ dtinemlerde siyasi partilerden stiz edilmemektedir.
Bagkanhk sistemi ise, bozulmadan uygulandrlr ABD'de sert bir kuwetIer aynh[rna dayanmakta ve kuwetler arasrda "checks and ba]ances" ilkesini esas almaktadrr.
Ancak Linz'in ifade ettili gibi, "bir siyasal liderin higisel niteliklerine '
50 Batum, s.60.
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isterseniz deulet adamt erdemlerine diyebiliriz- goh
fazla baph olmak tehliheli bir igtir; gt)nkil bagkanl& makatntru,d,olduracakb6yle bir kiEinin bulunup bulunmayacaptnr,kimse bilemez,,lL.
ABD'deki sistemin iqleyigindeki di!,er koqullan dikkate almadan sadece istikrar iqin baqkanhk sistemini yeplemek, yamltrcr olabilir.
$urasr da muhakkak ki, grinrimrizde rizgiirliik grivencesi olarak yasama-yi.iriitme arasrnda kesin aynhktan siiz etmek tek gdziim delildir.
Geligmiq demokrasilerde yargr di!'er organlar kargrsrnda.ba[rmsrz konumda olmakla birlikte, iktidarrn srnrrlanmasr ve hak ve rizgiirliiklerin korunmasr anlamrnda diper denge mekanizmalarrna da gereksinim vardrr. Bu
denge mekanizmalan iginde uluslararasr yiikiimltiltikiea sivil toplum faali_
yetleri dnemli yer tutmaktadrr.
Gtintimtizde kuwetler aynh{r ilkesi, <izellikle yiirritme orgamndan bagmsrz yar$yl igaret etmektedir. Yargr gticti demokratik diizenin giivencesini oluqturmaktadrr. Bu bailamda "hukuk devleti', ilkesi de tinem kazanmaktadrr.
Parlamenter sistemde yasama orgam iginde go[.unlu!.a sahip olan siyasi partinin htikrimeti oluqturmasr, meclisin htikrimet tizerindeki denetimini
zayrfl attrlrndan, anayasaya uygunluk denetimi yapan Anayasa Mahkemesi
de biiytik iinem taqrmaktadrr.
Liberal demokrasiler devlet kudretinin srmrlanmasrna ycinelik olarak,
gtiniimtizde kuwetler ayrrhflrm yasama ve yiiriitme ile yarg arasrnda uygulamaktadrrlar.

51 Linz, s.lo0

