
BÖLÜM 10 
FEDERASYON (FEDERAL DEVLET) 

 
I. Genel olarak (syf. 198) 

Federasyon, latince foedus kelimesinden geliyor olup birleşme, sözleşme anlamına gelmektedir.  
Tanım. Federasyon, uluslararası kişiliğe sahip bir merkezi devlet (federal devlet) ile uluslararası kişiliğe sahip 
olmayan bölgesel devletlerin (federe devletlerin) aralarında güvenceli bir yetki paylaşımı yaparak 
oluşturdukları devlet toplululuğudur.  
 

II. Federasyonun devlet yapısı (syf. 199) 
İki tür devlet vardır.  
Federal devlet. Bu devlet “ulusal düzey”de bulunur. Federal devlet, federasyonun kurucu birimlerinden yani 
federe devletlerden ayrı ama onların üstüne konulmuş olan bir devlettir. Federasyonda üst üste gelen iki ayrı 
devlet düzeyi vardır. üst düzey, federal düzey; alt düzey, federe düzeydir ve bu düzeyde birden fazla sayıda 
devlet vardır ki bunlara federe devlet denir. 
 
Federe devlet. Federasyonun alt düzeyinde yer alan ve federasyonu oluşturan devletlere “federe devlet” veya 
“bölgesel devlet” denir. Türkçede yaygın olarak “eyalet” terimi kullanılır. 
Bir federasyonda gerek federal devlet, gerekse federe devletler birer devlettir. Federal sistemi diğer sistemlerden 
ayıran özellik federal devletin de federe devletlerin de devlet sıfatına sahip olmalarıdır. 
 

A. FEDERAL DEVLET. 
Federal devlet kendini oluşturan federe devletlerin dışında ayrı bir varlıktır. Federal devletin gerek iç hukuk 
gerekse uluslararası bakımından tüzel kişiliği vardır. 
 

1. Federal devletin millet, ülke ve egemenlik unsurları.  
a) Federal devletin insan unsurunu federal devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan insan topluluğu oluşturur. Bu 
insan topluluğu aynı zamanda bir federe devletin de insan topluluğunu oluşturur.  
b) federal devletin toprak unsurunu federe devletlerin topraklarının bütünü oluşturur. 
c) federal devletin kendine has bir egemenliği vardır. bu egemenlik kendisini oluşturan federe devletlerin 
egemenliklerinin dışındadır. Yani bir federe devletin ülkesi ve milleti üzerinde hem bu federe devletin hem de 
federal devletin egemenliği vardır. 
 
2.   Federal devletin yasama yürütme ve yargı organları 
her devlet gibi federal devletin de yasama, yürütme ve yargı gibi üç temel organı vardır. bu organların kuruluş ve 
işleyişi federal anayasa tarafından belirlenmektedir. 
 
A1) federal devletlerde yasama organı. 
Federal devletlerin yasama organının oluşumunda rol oynayan bazı ilkeler vardır. 
Devlet Olarak Katılma ve Eşit Temsil İlkeleri. 
a) Yasama organın oluşumunda rol oynayan birinci ilke federe devletlerin federal yasama organına devlet 
olarak katılma ilkesidir. Bu ilkeye göre her federe devlet federal yasama organında devlet olarak temsil 
edilmelidir. Bu ilke federal yasama organlarının iki meclisli olmalarına yol açmıştır.  
İkinci ilke ise federe devletlerin eşitliği ilkesidir. federe devletlerin nüfus ve toprak unsurları bakımından 
aralarında farklılık olsa dahi, bir araya gelip federal devleti kurmaları bakımından aralarında eşitlik vardır. bu 
ilke de federe devletlerin federal yasama organında eşit temsil ilkesini doğurmuştur. 
 
aa) iki meclislilik  
federe devletlerin federal yasama organında temsilini sağlamak amacıyla istisnasız her devletin yasama organı 
“iki meclisli” olarak düzenlenmiştir. Bu meclislerden birincisi, genel olarak bütün federal halkı; ikincisi ise 
federe devletleri temsil eder. Ancak dikkat etmek gerekir ki burada bahsedilen federe devletin halkı değil, federe 
devletin kendisidir. İşte bu ikinci meclisler aracılığıyla federe devletler, federal devletin yönetimine katılır. 
 
ab) eşit iki meclislilik. 
Federe devletler ikinci meclis ile federal devletin yönetimine katıldığını söylemiştik. Söz konusu bu birinci ve 
ikinci meclislerin yetkilerinin birbirine eşit veya yakın olması gerekir. Aksi taktirde federe devletlerin federal 
devletin yönetimine katıldığı ikinci meclis göstermelikten ibaret olur. Ki bu da ikinci meclisin varoluş sebebiyle 
bağdaşmaz. 
 
 



ac) ikinci mecliste eşit temsil. 
Federe devletlerin eşitliği ilkesi, pratikte federe devletlerin federal yasama organında eşit olarak temsil 
edilmeleri sonucunu doğurmuştur. Birinci meclis federal halkı temsil ettiğinden burada federe devletlerin 
eşitliğini sağlamak mümkün değildir. Bundan dolayı federe devletlerin eşit temsili ilkesi ikinci mecliste 
sağlanmaya çalışılmıştır. “federe devletlerin nüfus ve toprak unsurları bakımından aralarında farklılık ne olursa 
olsun ikinci mecliste eşit olarak temsil edilir.” 
 
A2) federal devletlerde yürütme organı 
Federal devletlerde yürütme organının, bu devletin federal devlet olmasından kaynaklanan bir özelliği yoktur. 
monist ya da düalist yapıda olabilir. 
 
A3) federal devletlerde yargı organı 
Her federe devlet kendi sınırları içerisinde yetkilidir. İki federe devlet arasında çıkan uyuşmazlıklara federal 
yüksek mahkeme tarafından çözümlenir. Bu uyuşmazlık sınır uyuşmazlığı şeklindedir. Yetki uyuşmazlığının ait 
olduğu yerin hangi federe devletin sınırları içinde yer aldığına yüksek mahkeme karar verir ve bu şekilde yer 
itibariyle yetki uyuşmazlığı çözümlenmiş olur. (syf. 210) 
 

B. FEDERE DEVLETLER. 
Federasyonu oluşturan devlet türlerinden birisidir ve her federal devlette daima birden fazla federe devlet vardır. 
federe devletere, “devlet”, “kanton” , “lander”, “eyalet” gibi değişik isimler verilmektedir. federe devletler, 
içinde yer aldığı federal devletten ayrı bir varlığa sahiptir. Federe devletler de birer devlettirler. Temel unsurları 
(ülke, insan topluluğu, egemenlik) ihtiva ederler. Her federe devlet federal anayasada belirlenmiş konularda, 
kendi ülkesi ve kendi vatandaşları üzerinde egemendir. Buna federe devletlerin iç egemenliği ilkesi denir. Söz 
konusu ilkeye göre: 

1) Her federe devlet, diğeriyle eşittir. 
2) Her federe devlet kendi iç işlerinde bağımsızdır. 
3) Her federe devletin kendine has bir anayasası ve kanunları, kısacası bir hukuk düzeni olabilir.  
4) Her federe devlet kendi temel organlarını kendisi belirler. Bu organların kuruluş ve işleyişi federe 

devletin kendi anayasasıyla belirlenir. 
prensip olarak her federe devlet kendi yapacağı anayasayla, serbestçe kendi kuruluşunu düzenleme 
hakkına sahiptir. Buna anayasal oto-determinasyon hakkı denir. 

 
federe devletlerin uluslararası kişiliği yoktur. Federe devletler, iç hukukları bakımından ayrı bir varlığa sahip 
olsalar da, uluslararası kişilikleri yoktur. Yalnızca federal devletin uluslararası kişiliği vardır. federe devletlerin 
uluslararası antlaşma yapması ve başka devletler ile uluslararası ilişkilere girmesi mümkün değildir.  
 

III. FEDERASYONUN HUKUK DÜZENİ: FEDERAL VE FEDERE HUKUK DÜZENLERİ VE 
BUNLARIN ARASINDAKİ İLİŞKİLER. 

Federasyonlarda birden fazla hukuk düzeni vardır: federal devletin hukuk düzeni ve federe devletlerin her birinin 
kendi hukuk düzeni. 
Federal devletin hukuk düzeni. Federal sınırlar içinde yani bütün federe devletlerin ülkesi üzerinde uygulanır. 
Federe devletlerin hukuk düzenleri. Her federe devletin kendi sınırları içerisinde uygulanır. Bir federe devlette 
hem bu federe devletin kendi anayasası, kendi kanunları geçerlidir hem de federal devletin anayasası ve 
kanunları geçerlidir. 
 
federal hukukun üstünlüğü ilkesi. Federal hukuk federe hukuktan üstündür. Olası federe hukuk federal hukuk 
çatışmalarında federal hukuk uygulanır. Yani lex superior ilkesi uygulanır. Federal hukukun üstünlüğü, federal 
devletin bütün organlarının bütün işlemleri için geçerlidir. Sadece federal anayasa değil, federal kanunlar, federal 
makamların düzenleyici işlemleri ve bireysel idari işlemleri hatta federal mahkemelerin kararları da federe 
devletin hukukuna üstündür. 
 
Ancak federal devlet ile federe devlet arasında yetki paylaşımı anayasayla yapılır. Belirli konular federal 
devlete, belirli konular federe devletlerin yetki alanına bırakılır. Federe devletin yetkili olduğu bir alanda 
federal devletin çıkardığı bir kanunun federe devletin kanunundan üstün olması söz konusu değildir. böyle bir 
durumda federal devletin çıkardığı kanun, yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli federal yüksek mahkeme 
kararıyla geçersiz kılınır. 
 
 
 
 



IV. FEDERAL DEVLET İLE FEDERE DEVLET ARASINDA YETKİ PAYLAŞIMI. 
Adem-i merkeziyet sisteminden farklı olarak federalizmde bu yetki paylaşımının oldukça güvenli olması gerekir. 
Federal devlet istese de federe devletlere verilen yetkileri geri alamamalı; keza federe devletlerin yetki alanına 
giren konularda işlem yapamamalı; bu konularda kendi iradesini federe devletlere empoze edememelidir. İşte bu 
yetki paylaşımının güvenceli olması için şu şartlar gerekir: 

1) Bu yetki paylaşımı yazılı ve katı bir anayasayla yapılmış olmalıdır. 
2) Anayasanın değiştirilmesine federe devletler de katılmalıdır. 
3) Yetki uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yolu olmalıdır. 

Bu üç şart yoksa, bir yetki paylaşımı yapılmış olsa bile, ortada bir federasyon yoktur. 
 

A. YETKİ PAYLAŞIMI YAZILI VE KATI BİR ANAYASAYLA YAPILMIŞ OLMALIDIR. 
 
Federal devlet ile federe devlet arasında yetki paylaşımının güvenceli olabilmesi için bu paylaşımın anayasayla 
yapılmış olması gerekir. Kanunla yapılmış paylaşım güvenceli değildir. yine bu paylaşımın güvenceli olabilmesi 
için söz konusu anayasanın az çok katı olması gerekir. Yasama organı tarafından kolayca değiştirilen anayasa 
güvenceli değildir. 
Dolayısıyla her federal devlet yazılı bir anayasaya sahiptir. Bu federalizmin zorunlu bir özelliğidir.  
 
FEDERALİZMDE YETKİ BÖLÜŞÜMÜ USULÜ 
Federal devlet ile federe devlet arasındaki yetki paylaşımı federal devletin anayasasıyla yapılır. Bu paylaşım için 
genellikle şu iki usul izlenir.  
 

1. federal devletin yetkilerini sayma 
ilk usulde federal devletin yetkileri anayasada tek tek sayılır.  Genellikle savaş ve barış ilan etmek, ordu 
kurmak ve beslemek, para basmak, vergi koymak gibi yetkiler tanınmaktadır. Anayasada sayılmış yetkiler 
dışındaki yetkilere de “bakiye yetkiler” denir. Bu durumda bakiye yetkiler federe devlete bırakılır. Bu 
usulde federe devletlerin yetkisi, “genel yetki” ; federal devletin yetkisi ise “istisnai yetki” veya “verilmiş 
yetki” niteliğindedir. Bu usul federe devletlerin lehinedir. Bu usulde federal devletin sınırlı bir yasama 
yetkisi vardır.  
 
2. federe devletlerin yetkilerini sayma 
bu sistemde ise federe devletin yetkileri sayılır, bakiye yetkiler federal devlete bırakılır. Federal devletin 
yetkileri “genel yetki” ; federe devletin yetkileri “istisnai yetki” niteliğindedir. Bu sistem federal devletin 
lehinedir.  

 
Kutu 10.4: Münhasır yetkiler – Ortak yetkiler 
Bazı anayasalar federal devletin yetkilerini “münhasır yetkiler” ve “ortak yetkiler” veya “yarışan yetkiler” 
şeklinde ikiye ayırarak saymışlardır. (örnekler syf. 209) 
 

B. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE FEDERE DEVLETLER DE KATILMALIDIR 
Yetki paylaşımının yapıldığı anayasanın, federe devletlerin rızası olmaksızın değiştirilememesi gerekir. Aksi 
takdirde, federal anayasa, sadece federal devlet tarafından değiştirilebiliyorsa, yetki paylaşımının anayasa ile 
yapılmış olması federe devletler bakımından pek bir güvence sağlamayacaktır. Zira bu takdirde, federal devlet, 
federe devletlere verilen yetkileri federal anayasayı tek başına değiştirerek geri alabilir. 
 

C. YETKİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGISAL ÇÖZÜM YOLU OLMALIDIR: FEDERAL YÜKSEK 
MAHKEMENİN GEREKLİLİĞİ 

Federalizmin özünü, federal devlet ile federe devletler arasında yapılan bir yetki paylaşımı oluşturduğuna göre 
federal devlet ve federe devletler arasında yetki anlaşmazlıkları çıkması muhtemeldir. Federal devlet ile federe 
devletler arasındaki yetki paylaşımının güvenceli olması için federal devlet ile federe devletler arasındaki yetki 
uyuşmazlıklarının yargısal çözümü öngörülmüştür. Federal devletlerin hepsinde yetki uyuşmazlıklarını çözmekle 
görevli bir federal yüksek mahkeme vardır. 
 
Federe devletlerin kendi arasında yetki paylaşımı ve yetki uyuşmazlıkları. 
Her federe devlet kendi sınırları içerisinde yetkilidir. İki federe devlet arasında çıkan uyuşmazlıklara federal 
yüksek mahkeme tarafından çözümlenir. Bu uyuşmazlık sınır uyuşmazlığı şeklindedir. Yetki uyuşmazlığının ait 
olduğu yerin hangi federe devletin sınırları içinde yer aldığına yüksek mahkeme karar verir ve bu şekilde yer 
itibariyle yetki uyuşmazlığı çözümlenmiş olur. (syf. 210) 
 
 



V. FEDERASYONLARIN KURULMASI. 
Federasyonlar birleşme ve ayrılma yoluyla kurulmak üzere iki değişik şekilde kurulurlar. 
 

1. Birleşme yoluyla federasyon kurulması. 
başlangıçta bağımsız olan birden fazla üniter devlet, birleşerek bir federasyon meydana getirirler ve 
sahip oldukları bazı yetkileri federal devlete devrederler. Bu geçiş aşamasında genellikle üniter 
devletler önce bir konfederasyon meydana getirirler, sonra bu konfederasyon, federasyona dönüşür. 

2. Ayrılma yoluyla federasyon kurulması. 
başlangıçta üniter nitelikte olan bir devletten, bölge, il gibi birimleri ayrılmak ister.  bu birimler 
genellikle ayrılıp bağımsız devletler kurmak yerine federe devlet haline gelirler ve kendi aralarında bir 
federasyon oluştururlar. bu şekilde eski üniter devlet federal devlete, eski devletin illeri ve bölgeleri ise 
federe devletlere dönüşmüş olur.  

 
Kutu 10.6 Federalizmin nedenleri  
Tarihsel nedenler.  Federalizmin benimsendiği abd, almanya, isviçre gibi ülkeler, tarihsel olarak her zaman 
bölünmüş ülkelerdir. Bu ülkelerde federalizm kurulmadan önce de üniter devlet yoktu. 
Dış tehdit. Bir dış tehdidin varlığı veya uluslararası meselelerde daha etkili rol oynama arzusu. 
Coğrafi büyüklük. Yüzölçümü geniş alanları kaplayan ülkelerin üniter devlet sistemi ile merkezden yönetilmesi 
oldukça güçtür.  
Kültürel ve etnik bölünmüşlük. Kültürel, etnik, dinsel ve dilsel heterojenliktir.  
Görüldüğü gibi federalizm, denenmek için ortaya atılmamış aksine birtakım tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel 
koşulların ürünüdür. Federalizm “çeşitlilik içinde birlik” sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Homojen 
toplumlarda, federalizmin varlık sebebinin olmadığı söylenebilir.  
 

VI. KORPORATİF FEDERALİZM 
Carl R. Friedrich, devlet yetkilerini; yersel olmayan, toplumlar arası cemaatler veya etnik gruplar arasında 
paylaştırıldığı bir federalizme “korporatif federalizm” ismini vermektedir. Bu ismi Arend Lijphart da benimseyip 
kullanmaktadır. (etnik federalizm, kişisel federalizm, sosyolojik federalizm, fonksiyonel federalizm de denir) 
 
Korporatif federalizmin başarıyla uygulanmış bir örnek yoktur. Etnik gruplar arasında çatışmaya çözüm 
olmadığını tersine çatışmayı şiddetlendirdiği, savaşa yol açtığı Kıbrıs ve Lübnan örneklerinde görülmüştür. 
Korporatif federalizmin başarısızlığa uğraması, etnik grupların belli bir bölgede toplanmadığı, ülkenin her yerine 
dağıldığı devletlerde, etnik sorunların federalizmle çözmenin oldukça güç olduğunu da göstermektedir. 
 

VII. FEDERALİZMİN DEĞERLENDİRİLMESİ.  
 
Federalizmin avantajları. 

a) Yerel ve bölgesel yönetimlere her haliyle daha iyi cevap verir. 
b) Devlet iktidarının bölünmesi ve her bir parçanın değişik ellere verilmesi devlet iktidarının 

sınırlandırılması sonucunu doğurur.  
c) Devlet iktidarının sınırlandırılmasıyla vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına hizmet 

eder. 
Federalizmin dezavantajları. 

a) Federal sistemin karmaşık yapısı nedeniyle, sistemin etkililik oranı düşük olabilir. 
b) Sistemde kararların alınması ve uygulanması bakımından düzensizlikler, gerilimler ortaya çıkabilir; 

hatta sistem tıkanabilir. 
c) Federal sistemle idare edilen bir ülkede ekonomik ve sosyal hayatla ilgili reform yapmak, üniter devlete 

göre daha zordur. 
d) Federalizmde yetkiler, merkezi devlet ile federe devletler arasında paylaştırıldığından, sorumluluğun 

belirsizleşmesine yol açabilir.  
 

VIII. BÖLGESEL DEVLET. 
Tanım. Bölgesel devlet, içinde bölgesel yasama yetkisi dahil bazı önemli yetkilere sahip özerk bölgelerin 
bulunduğu üniter devlete verilen isimdir. 
 
Pratikte bölgesel devlet, federalizme göre daha merkeziyetçi ancak üniter devlete göre ise daha az merkeziyetçi 
bir devlet şekli olarak da tanımlanabilir. 
 
 
 



A. BÖLGESEL DEVLET – ÜNİTER DEVLET KARŞILAŞTIRMASI. 
1. Bölgesel devlette kendilerine “özerk bölge” denen bazı bölgelere sadece basit idari yetkiler değil belli 

konularda yasama yetkisi de tanınmıştır. Ancak üniter devletlerde yerel yönetim kuruluşlarına, sadece 
idare yetkisi tanınır. 

2. Bölgesel devlette özerk bölgelere verilen yetkiler kendilerine kanunla değil anayasayla verilir. Oysa 
klasik üniter devlette yerel yönetimlere yetkiler kanunla verilir. özerk bölgelere kanunla değil 
anayasayla yetkiler verilmesi özerk bölgelere daha büyük bir güvence sağlar. 

 
B. BÖLGESEL DEVLET – FEDERASYON KARŞILAŞTIRMASI. 
1. Bölgesel devlette özerk bölgeler, yasama ve yürütme yetkilerine sahip olsalar da yargı yetkisine sahip 

değildir. ancak federasyonlarda federe devletler yargı yetkisine sahiptir. 
2. Bölgesel devletteki yetki paylaşımı, federasyondaki yetki paylaşımı kadar güvenceli değildir. çünkü 

bölgesel devlette özerk bölgelerin anayasanın değiştirilmesine katılması mümkün değildir. bölgesel 
devletin anayasası ulusal devletin tali kurucu iktidarı tarafından değiştirilebilir. 

3. Bölgesel devlette ulusal devlet ile özerk bölgeler arasında çıkan yetki uyuşmazlıkları, bu ülkelerin 
anayasa mahkemeleri tarafından çözülür. bu bakımdan federasyon ile arasında bir fark yoktur. 

4. Federasyonda federe devletler federal devletin yönetimine bir devlet olarak katılabilirken, bölgesel 
devletlerde özerk bölgelerin ulusal devletin yönetimine ayrı bir varlık olarak katılmaları söz konusu 
değildir. bölgesel devletlerde ikinci meclis olmayabilir, olsa bile bu mecliste temsil edilen şey bölgeler 
değil, bölgenin halklarıdır. 

5. Bölgesel devletlerde özerk bölgelerin kendi sınırları içerisinde belli bir yasama iktidarına sahip olsalar 
da bu bölgeler hiçbir şekilde egemen değildirler. Kendilerine has bir anayasaları, hukuk düzenleri 
yoktur. Ancak federasyonlardaki federe devletler kendi iç işlerinde bağımsızdır, kendi sınırları içinde 
kendine has egemenlikleri, kendi hukuk düzenleri ve anayasaları vardır. 

 
 



Bölüm 11 

HÜKÜMET SİSTEMLERİ 
I. KUVVETLER AYRILIĞI TEORİSİ 

Tanım. Kuvvetler ayrılığı teorisi, devlet iktidarını sınırlandırarak vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini 

korumak amacıyla, devlet iktidarını yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçe bölüp birbirinden bağımsız üç 

ayrı organa verilmesi gerektiğini savunan teoridir.  

 

Kuvvetler ayrılığı teorisinin amacı devlet iktidarını kendi içerisinde üçe bölerek sınırlandırmak, devlet karşısında 

vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini korumaktır. 

 

A. LOCKE 

Bu ilkeyi teorileştiren montesquieu ise de bu ilkeyi ilk dile getiren john locke’dir. Uygar yönetim üzerine ikinci 

inceleme adlı eserinde devlet yönetiminde yasama kuvveti-yürütme kuvveti-federatif kuvvet şeklinde üç 

kuvvet bulunduğunu ve bunların birbirinden ayrılması gerektiğini savunmuştur. Yargıyı ayrı bir kuvvet olarak 

değil, yürütme kuvvetine dahil bir faaliyet olarak görmektedir. 

• Batı medeniyetinin kurulmasında etkili olmuştur. 

 

B. MONTESQUİEU 

Her devlette üç çeşit kuvvet vardır: yasama kuvveti, devletler hukukuna bağlı olan şeyleri yürütme kuvveti ve 

medeni hukuka bağlı olan şeyleri yürütme kuvveti. 

Yasama kuvveti: geçici ve sürekli kanunlar yapma, eskiden yapılmış olanları düzeltme veya kaldırma. 

Devletin yürütme kuvveti: savaş veya barış yapma, elçi gönderme veya kabul etme, güvenliği kurma. 

Yargılama kuvveti: suçluları cezalandırma ve özel kişiler arasındaki uyuşmazlıkları yargılama. 

 

Düşünüre göre yasama kuvveti bir kişi yerine birçok kişi tarafından daha iyi kullanılır, sınırlı bir kuvvettir. 

Çünkü kendi koyduğu kuralları uygulama yetkisi yoktur. Yürütme kuvveti de bir monarkın elinde bulunmalıdır, 

sınırlı bir kuvvettir; çünkü yasamanın koyduğu kuralları yürütmektedir. Yargı kuvveti belirli bir zümre veya 

mesleğin elinde olmamalıdır. düşünür mahkemelerde halktan seçilecek kimselerinde bulunması gerektiğini 

savunmaktadır. Yine yargı kuvveti de sınırlı bir kuvvettir çünkü hakimler kanunların sözlerini telaffuz eden birer 

ağızdan başka bir şey değildir. Eğer hakimler yorum katacak olurlarsa o sistemde hürriyet ortadan kalkar. 

 

Kutu 11.2 yasama kuvvetinin zayıflaması. 

1)Kanun tasarılarının %80-90’ı hükümetten gelmektedir. 2) Yasama organı yasama yetkilerini belirli alanlarda 

yürütmeye devretmektedir.3) yasama organın yürütmek organı üzerindeki kontrol yetkisi zayıflıyor.  

Temel sebepler: ekonomik kriz, sosyal devlet, devletin müdahalesi, medya, yasama ve yürütmede aynı partinin 

çoğunlukta olması. 

 

C. KUVVETLER AYRILIĞI TEORİSİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER. 

1. Egemenliğin tekliği ve bölünmezliğiyle çelişmektedir. 

2. Esmein’e göre ortak bir yönetim altında uyum içinde birlikte hareket edilmeli. Bu nedenle devlette tek 

ve ortak bir yönetime ihtiyaç vardır. Kuvvetler ayrılığı bu duruma engeldir. 

3. Woodrow wilson’a göre bu teori devlet kuvvetlerin her birine sorumluluktan sıyrılma şansı 

vermektedir. İşler iyi gitmediğinde her kuvvet, suçu diğer organın üzerine yıkıp sorumluluktan 

sıyrılabilir. 

4. Mutlak bir kuvvetler ayrılığı sistemi devleti bloke edebilir. Devlet iş göremez olabilir. 

5. Siyasi parti gerçeği, kuvvetler ayrılığı teorisini etkisiz kılmıştır. Pratikte yasama kuvveti de yürütme 

kuvveti de siyasi partilerin elindedir. 

6. Bu teoriye göre hukuk kuralları yasama organı tarafından konulacak, yürütme organı tarafından 

uygulanacaktır. Ancak günümüzde tam anlamıyla böyle olduğu söylenemez. Yürütme organı da kanun 

hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik gibi genel, soyut kurallar koymaktadır. 

7. Gerçekte kuvvetler ayrılığı değil, fonksiyonlar ve organlar ayrılığı vardır. Çünkü yasama, yürütme ve 

yargı egemenliğin değişik görünümlerinden başka bir şey değildir. Egemenlik ise tek ve bölünemezdir. 

Burada ayrılan şey egemenlik değil, egemenliğin fonksiyonlarıdır.  

 

HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN TASNİFİ. 

Hükümet sistemlerinin tasnifinde yasama ve yürütme kuvvetleri arasındaki ilişki hesaba katılır. Yargının her 

sistemde yasama ve yürütme kuvvetlerinden ayrı olduğu veya olması gerektiği varsayılır.  

Hükümet sistemleri, Kuvvetler birliği sistemleri ve Kuvvetler ayrılığı sistemleri olarak ikiye ayrılır. 

Kuvvetler birliği sistemleri de kendi içinde Yürütmede birleşme (mutlak monarşi, diktatörlük) ve Yasamada 

birleşme (meclis hükümeti sistemi) olarak ikiye ayrılır. 



Kuvvetler ayrılığı sistemleri de kendi içinde sert (başkanlık sistemi) ve yumuşak (parlamenter sistem) olarak 

ikiye ayrılır. 

I. KUVVETLER BİRLİĞİ SİSTEMLERİ 

Yasama ve yürütme organlarının birleşmesiyle olur. İki farklı ihtimal vardır. Yasama organında birleşme ve 

yürütme organında birleşme. 

 

A. YÜRÜTME ORGANINDA BİRLEŞME. 

Yasama ve yürütme kuvvetleri yürütme organının elinde toplanmıştır. Yürütme organı hem kanunları 

yürütmekte hem de yürüttüğü kanunları kendisi koymaktadır. Mutlak monarşi ve diktatörlük olmak üzere iki 

şekli vardır. 

 

1. Mutlak monarşi. 

Bu sistemde, devlet içinde tek ve en yüksek otorite sahibi hükümdardır. Hatta yargı yetkisinin de sahibi 

hükümdar (monark, kral, padişah)’tır. Hükümdar kanun koymakta, kanunları uygulamakta ve ortaya çıkan 

uyuşmazlıkları çözmektedir. Elbette hükümdar bu yetkilerinin hepsini bizzat ve doğrudan doğruya 

kullanamaz. Bunlar için birtakım görevliler atar. Ancak bu görevliler hükümdardan bağımsız değillerdir. 

Onlar hükümdarın memurudur. Hükümdar istediğinde görevlileri azledebilir, onlara devrettiği yetkileri 

alabilir veya değiştirebilir.  

 

Meşruti monarşi ile karıştırılmamalıdır. Meşruti monarşi hükümdarın saltanat haklarının kanuni bir 

sınırlandırmaya tabi tutulduğu, kuvvetler ayrılığı sistemlerindendir. Demokratiktir. Mutlak monarşi ise anti-

demokratiktir. 

 

2. Diktatörlük. 

yasama ve yürütme hatta yargı kuvvetlerinin tek kişinin veya grubun elinde toplandığı bir rejimdir. 

Diktatörlükler demokratik değildir. Demokratik olduklarını iddia ederler ve bunu göstermek için seçimler ve 

halk oylamaları yaparlar. Sonuçlarında daima iktidardaki kişi veya grup galip gelir. Bu tür diktatörlüklere 

plebisit diktatörlük denilebilir. 

 

Totaliter ve Otoriter diktatörlükler olarak ikiye ayrılır. 

a) Totaliter diktatörlük. 

Anti plüralizmin, toptancı ideolojinin, kütlesel tek partinin ve yaygın terörün bulunduğu bir diktatörlük 

olarak tanımlanabilir. 

i) Devlet içinde iktidar gruplarının olmasına tahammül edemez. Bu nedenle toplumda plüralist 

yapıları tasfiye eder. 

ii) Kütlesel bir tek parti vardır. 

iii) Marksizm veya faşizm gibi katı ve toptancı bir ideoloji vardır. 

iv) Muhaliflerin yok edilmelerine yönelik keyfi ve yoğun bir zor kullanım vardır. 

Örneğin: stalin dönemi sovyetler birliği 

 

b) Otoriter diktatörlük. 

Sınırlı bir plüralizme yer veren, ideolojiye değil zihniyete dayanan, yaygın ve yoğun bir siyasal 

mobilizasyon ve katılma yaratmayan rejimler olarak tanımlanır. 

Örneğin: kaddafi’nin libyası 

 

B. YASAMA ORGANINDA BİRLEŞME: MECLİS HÜKÜMETİ (konvansiyonel sistem) 

Yasama organı hem kanun yapmakta hem de kendi yaptığı kanunları uygulamaktadır. Teorik kökeni 

Rousseau’nun egemenliğin tekliği ve bölünmezliği ilkesine dayanır. Bu ilkeden hareketle egemenlik yetkileri 

olan yasama ve yürütme (hatta yargı) tek bir organa verilmelidir. Bu organ da demokratik bir sistemde, halkın 

temsilcilerinden oluşan meclis’tir. Meclis başta yasama, yürütme olmak üzere bütün sahalarda milli iradeyi 

açıklamaya yetkilidir. 

 

Meclis hükümeti sisteminin yasama organına ilişkin özellikleri. 

i) yasama organı her halükarda tek meclislidir. 

ii) meclis kendi kendini toplantıya çağırır. 

iii) meclis ancak kendi kendini feshedebilir. 

iv) meclis sürekli olarak çalışır. (meclisin sürekliği ya da meclisin istimrarı) 

 

 

 



Meclis hükümeti sisteminin yürütme organına ilişkin özellikleri. 

Yüzlerce kişiden oluşan meclisin yürütme yetkisini bizzat kullanması pratikte mümkün değildir. Bu nedenle 

meclis yürütme işi için kendi içinden bir heyet seçer. Yürütme görevi genellikle bir kişiye değil, heyete verilir. 

Heyetin üyelerinin her biri temel kamu hizmeti bölümlerinin (bakanlıkların) yönetilmesiyle görevlendirilir. 

Bakana benzetilebilir ancak parlamenter sistemdeki bakanlardan çok farklıdır. Bu nedenle bu heyete “bakanlar 

kurulu” ya da “hükümet” ismi verilemez. Başlıca özellikleri şunlardır: 

 

i) icra heyetinin meclisten ayrı bir varlığı, kendine has bir kimliği ve teşebbüs kuvveti yoktur. İcra 

heyetinin tek görevi meclisin aldığı kararları uygulamaktan ibarettir. 

ii) Meclis hükümeti sistemlerinde bir devlet başkanı yoktur. 

iii) Meclis hükümeti sistemlerinde bir başbakanlık makamı da yoktur. 

iv) Meclis hükümeti sistemlerinde “icra vekilleri heyeti” üyeleri arasında kolektif sorumluluk ve 

bakanlık dayanışması ilkesi geçerli değildir. 

v) İcra vekilleri meclis içinden tek tek seçilebildiği gibi gerektiğinde meclis tarafından görevden 

alınabilirler. 

vi) İcra vekilleri meclise karşı bireysel olarak sorumludurlar. Bu sorumluluk mutlaktır. vekiller 

meclise hesap verir. 

vii) Meclis, icra vekillerine emir ve talimat verebilir. 

viii) İcra vekillerinin aldığı kararlar meclisin denetimine tabiidir. 

ix) İcra vekillerinin meclise karşı kullanabileceği hiçbir hukuki silah yoktur. 

 

meclis hükümeti sisteminde yargının durumu. 

Tek egemenlik olduğuna ve egemenlik de bölünemez bir şekilde tek meclis tarafından temsil edildiğine göre, 

yargı da teorik olarak meclise tabiidir. 

 

Meclis hükümeti sisteminde pratikte yürütmenin üstünlüğü. 

Yasamanın yürütmeye üstünlüğü teoride kalarak pratikte bunun tersi görünür. yürütmeyle görevlendirilen kişiler 

(icra heyeti) kısa zamanda güçlenirler ve meclis karşısında fiili üstünlük kurarlar. kalabalık meclislerde 

“oligarşinin demir kanunu”nu doğrular nitelikte bir grup öyle ya da böyle iktidarı ele geçirmektedir. Meclis 

hükümeti sistemi uygulamada diktatörlüğe dönüşür. (örnekler için bakınız sayfa 228-230) 

 

II. KUVVETLER AYRILIĞI SİSTEMLERİ 

Yasama ve yürütme kuvvetlerinin ayrı ayrı organlara verildiği hükümet sistemleridir. Kendi içinde sert kuvvetler 

ayrılığı (başkanlık sistemi) ve katı kuvvetler ayrılığı (parlamenter sistem) olarak ikiye ayrılır.  

 

A. SERT KUVVETLER AYRILIĞI: BAŞKANLIK SİSTEMİ. 

Fonksiyonları bakımından birbirinden sert bir şekilde ayrılır. birbirlerinden gerek kaynak, gerek varlıklarını 

sürdürme bakımından bağımsızdırlar. Birbirinden ayrı olarak seçilirler ve seçildikten sonra diğerinin varlığına 

son veremezler. (başkanlık sistemi, başkanlık rejimi, başkanlık demokrasisi, prezidansiyalizm gibi isimler 

alabilir) 

 

1. asli özellikler. 

Arend lijphart’a göre iki temel özellik söz konusudur.  

a) başkan halk tarafından seçilir. 

b)başkan yasamanın güvenine dayanmaz. 

 

Nur Uluşahin ise üç özellikle tanımlamaktadır. 

a) Başkanın doğrudan halk tarafından seçilmesi. 

b) Belli bir dönem için seçilen yürütmenin yasamanın güvenine dayanmaması. 

c) Yürütmenin tek kişiden oluşması. 

 

a) Yürütme organı tek kişiliktir. 

Başkanlık sisteminde yürütme organı tek kişiden oluşur. O da “başkan”dır. Başkanlık sisteminde 

yürütmede “tek-başlılık” vardır. Başkanın dışında sembolik bir devlet başkanlığı makamı da yoktur. 

Başkan aynı zamanda devletin başkanıdır. 

Başkanlık sisteminde, parlamenter sistemlerde görülen tipte bir “kabine” yani “kolektif” bir yürütme 

organı yoktur. Yürütme birimlerinin başı durumunda olan kişiler, parlamenter sistemlerdeki “bakanlar” 

gibi değildirler; bunlar başkanın yardımcıları konumundadır. bunlara abd’de sekreter (gizli bilgiye 

hakim) denir. Sekreterler başkanın emir ve talimatı dışına çıkamazlar. Başkan tarafından atanırlar, 

görevden alınırlar. Sekreterler yalnızca başkana karşı sorumludurlar.  



Başkan ve sekreterlerinin toplanmasına kabine adı verilebilir. Ancak bu kabine parlamenter 

sistemlerdeki kabineden farklıdır. Dayanışma ilkesinin geçerli olduğu kolektif bir karar organı, kolejyal 

bir organ değildir. Bu kabinenin karar alma, genel siyaseti belirleme yetkisi yoktur. İstişari 

niteliktedir. kabinenin görüşleri başkanı bağlamaz. Abraham Lincoln örneği “ yedi hayır, bir evet; 

evetler kazandı.” 

 

b) Başkan, halk tarafından seçilir. 

Yürütmenin başı, yani başkan, doğrudan doğruya veya benzer bir şekilde halk tarafından belirli bir 

dönem için seçilir ve normal olarak süresi dolmadan da yasama organı tarafından görevden alınamaz. 

Başkanın doğrudan halk tarafından seçilmesi ona bir prestij ve otorite verir.  

 

c) Başkan, yasamanın güvenine dayanmaz. 

Başkan halk tarafından belli bir dönem seçildikten sonra görev süresi boyunca görevde kalır. Başkanın 

yasama bu süre içinde görevde kalması yasamanın güvenine dayanmaz. Başkan yasama organına karşı 

sorumlu değil, sadece kendisini seçen halka karşı sorumludur. 

 

* bu üç özellik başkanlık sisteminin minimum sayıdaki özellikleri sine qua non (olmazsa olmaz) 

şartlarıdır. Bunları taşıyan bir hükümet sistemi başkanlık sistemi niteliğindedir. 

 

2. tali özellikler. 

Başkanlık sistemlerinin tali özellikleri, ek özellikleridir. Tali özellikler başkanlık sisteminin sine qua non 

özelliklerinden değildir. Yani bunlardan birinin olmaması, o sistemi başkanlık sistemi olmaktan çıkarmaz. 

 

a) Başkan yasama organını feshedemez. 

Yasama organı nasıl başkanı güvensizlik oyuyla düşüremiyorsa, başkan da yasama organını feshedemez. 

Yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinin varlıklarına son veremezler. Ancak başkana fesih yetkisinin 

tanınmış olması şüphesiz başkanlık sistemi mantığından bir sapmadır; sırf bu nedenle başkanlık sistemi 

başka bir sisteme dönüşmez. 

 

b) Aynı kişi hem yürütmede, hem yasamada görev alamaz. 

Bu kural yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılmasının mantıksal sonucudur. Başkan ve sekreterleri 

yasama organı üyesi olamazlar. Keza yasama organı üyeleri de yürütme organında yer alamazlar; idari 

nitelikte görevler kabul edemezler, memur olamazlar. 

 

c) Başkan yasama organının çalışmasına katılamaz. 

i) Başkan ve sekreterler, yasama organının toplantılarına katılıp görüş bildiremezler. Söz konusu 

sistemde mecliste yürütmenin temsilcisi yoktur. 

ii) Başkanın kanun teklif etme yetkisi yoktur. Bir istisna olarak bütçe kanunu yürütmenin başı teklif 

ediyor, yani başkan. 

iii) Başkanın yasama organının toplanmasını engelleme hakkı, toplanmış meclisin toplantılarını 

kapatma yetkisi, meclisi tatile sokma yetkisi yoktur. Meclis kendiliğinden toplanma ve dilediği 

kadar çalışma hakkına sahiptir. 

 

Kutu 11.5 türkiye’deki hükümet sistemi, başkanlık sistemi midir? 

Türkiye’de öngörülen sistemde, cumhurbaşkanı ve TBMM karşılıklı olarak birbirlerinin görevine son 

verebilmektedir. Türkiye’de hükümet sistemi dünyada eşi benzeri görülmemiş bir “neverland hükümet 

sistemi” dir. 

 

3. Başkanlık sisteminin karşılıklı etkileşim araçları. 

Başkanlık sisteminde yasama ve yürütmenin sert bir şekilde ayrıldığından ve birbirlerinin varlıklarına son 

veremediğinden bahsetmiştik. Bu sistem tam olarak uygulanırsa devlet hayatı felce uğrar. İşte bu karşılıklı 

etkileşim araçları, yasama ve yürütme arasında uyum ve işbirliğini sağlamak için öngörülmüştür. Bu 

nedenle ABD’deki başkanlık sistemine “frenler ve dengeler” (checks and balances) sistemi denir. 

 

a) Atamalar. 

atamalar başkanın elindedir, ancak bazı önemli atamalar senatonun onayına tabiidir. O nedenle başkan 

atamalarda senatonun eğilimlerini dikkate almak ve senatoyla uzlaşmak zorundadır. 

b) Milletlerarası antlaşmaların onaylanması. 

abd’de dış ilişkileri yürütme ve milletler arası antlaşma yapma yetkisi başkana aittir, ancak yapılan 



antlaşmaların geçerliliği senato tarafından 2/3 çoğunlukla onaylanmalarına bağlıdır. Başkan milletler 

arası ilişkiler alanında senatonun düşüncelerini dikkate almak zorundadır. 

c) Meclis araştırması. 

Kongrenin yürütme alanına giren faaliyetlerde bir araştırma yapması mümkündür. Ancak araştırma 

olumsuz sonuçlansa bile kongre, başkanı görevden alamaz.  

d) İmpeachment (suçlama) 

Başkanın cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir yasama meclisi soruşturmasıdır. Suçlandırma yetkisi 

temsilciler meclisine aittir, yargılama yetkisi ise senatoya aittir. Yargılama esnasında senatoya yüksek 

mahkeme başkanı başkanlık eder. Senato mahkumiyet kararını ancak hazır bulunan 2/3 çoğunluk ile 

verebilir. Mahkumiyet halinde başkan görevden alınmış olur.  

* impeachment başkanın cezai sorumluluğuyla ilgilidir, siyasi sorumluluğu değildir. Dolayısıyla suç 

işlememiş bir başkanın siyasi nedenlerle impeachment ile görevden alınması söz konusu değildir. 

(örnekleri için sayfa 236 kutu 11.6) 

e) Bütçe. 

Yürütmenin bütçeye ihtiyacı vardır. İyi bir bütçeye ihtiyaç duyan başkan kongre ile iyi geçinmek 

zorundadır. Ancak bütçenin hazırlığı da esas itibariyle yürütme içinde yer alan Office of management 

and budget tarafından yapılır. 

f) Veto. 

Başkanın da kongreye karşı kullanabileceği önemli yetkilerindendir. Başkan kongrenin kabul ettiği 

kanunları veto edebilir. Başkanın veto ettiği kanunun tekrar kabul edilebilmesi için temsilciler meclisi 

ve senato tarafından ayrı ayrı 2/3 çoğunluk ile kabul edilmesi gerekir. Bu çoğunlukla tekrar kabul 

edilirse başkan onaylamak zorundadır. ancak bu çoğunluğun elde edilmesi oldukça zordur. Dolayısıyla 

kongrenin de başkanla uzlaşmak zorundadır. Zira başkanın beğenmediği bir kanunun yürürlüğe girme 

ihtimali çok düşüktür. 

g) Mesaj. 

Başkanın kanun teklif etme yetkisi olmasa da kongreye mesaj hakkı vardır. Bu mesajlardan en önemlisi 

birliğin durumu’na ilişkin olan mesajdır. Başkan her dönemin başında ocak ayında senato ve temsilciler 

meclisinin birleşik toplantısında okur. Başkan bu ve başka mesajlarla kongreye istediği kanunları 

çıkarmasını telkin edebilir. 

 

Kutu 11.7 başkanlık sisteminin prototipi: amerika birleşik devletleri (okumak için sayfa 237/238) 

 

4. Değerlendirme: başkanlık sisteminin güçlü ve zayıf yönleri. 

 

A. GÜÇLÜ YANLARI. 

a) Başkanlık sistemi istikrarlı bir yönetime yol açar. 

başkan, belli bir süre için göreve seçildiğine ve bu süre içinde güvensizlik oyuyla görevden 

alınmadığına göre başkanlık sisteminde hükümet krizleri çıkması ihtimal dışıdır. 

b) Başkanlık sistemi güçlü bir yönetim yaratır. 

devlet tek kişi tarafından daha güçlü yönetilir. başkanın doğrudan doğruya halk tarafından 

seçilmesi ona prestij ve meşruluk kazandırır. Bu sistemde ne olursa olsun dört ya da beş yıl 

görevde kalacağını bilen başkan politikalarını korkmadan uygular. 

c) Başkanlık sistemi daha demokratik bir yönetim yaratır. 

Başkanın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi söz konusu sisteme tartışılmaz bir 

demokratiklik kazandırır. Halk hesap soracağı kişiyi bilir. önceden bilinebilirlik söz konusudur, 

önceden bilinebilirlik seçmenin oy verdiği adayın kazanması halinde kimin hükümet edeceğini 

bilmesini ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. ZAYIF YANLARI. 

a) Başkanlık sistemi rejim krizlerine yol açabilir. 

bu sistemde, fesih ve güvensizlik oyu gibi araçlarla, yasama ve yürütme organları arasında bir kriz 

ortaya çıkarsa bu krizin sistem içinde, yeni seçilmesinin imkanı yoktur.  

b) Başkanlık sistemi katıdır. 

seçilen başkan halkın desteğini kaybetmiş olsa dahi görevden alınamaz. Diğer yandan uzlaşmaz bir 

parlamentoya karşı da başkanın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu duruma “katılık problemi”  

denir. Sistem bu katılık yüzünden gelecek seçimlere kadar kilitlenebilir. 

c) Başkanlık sistemi çift meşruluk sorununa yol açabilir. 

yasama organı da yürütme organı gibi halk tarafından seçildiği için her ikisi de ayrı ayrı meşruluk 

iddiasında bulunabilir. Özellikle başkanın ve yasama organının çoğunluğunun farklı partilerden 

olması durumunda iş birliği yapmaktan kaçınabilirler. Bunda ayak diretilirse de sistem kilitlenir. 

d) Başkanlık sistemi siyasal kutuplaşmaya yol açabilir. 

söz konusu sistemde seçim yarışını kaybedenler, siyasal mücadeleden tamamıyla dışlanmaktadır. 

Bu sistemde kazanan kaybedenlerle ilişki kurmak ihtiyacında değildir. Neticede siyasal yaşam 

kutuplaşabilir. 

e) Başkanlık sistemi iktidarın kişiselleşmesine yol açabilir. 

halk tarafından seçilen başkan görev süresi dolmadan görevden alınamayan başkan, devleti, 

hükümeti ve bütün halkı temsil ettiği yanılsamasına kapılarak iktidarını kişiselleştirme yoluna 

gider. 

 

Sonuç.  

Başkanlık sistemi, bir ülkede başarılı olurken, bir başka ülkede başarısız olabilir. O nedenle, gerek 

genelde, gerekse türkiye bağlamında başkanlık sistemine kategorik olarak taraftar veya karşı olanların 

düşüncelerinin doğruluğunu şüpheyle karşılamak gerekir. 

 

5. Yarı-başkanlık sistemi. 

Tanım. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir parlamenter sisteme yarı-başkanlık sistemi denir. 

 

Söz konusu sistemin özellikleri. 

a) Tek başlı, iki başlı yürütme. 

yarı başkanlık sisteminde yürütme organı “iki başlı”dır. Bir tarafta cumhurbaşkanı, diğer tarafta ise 

hükümet (bakanlar kurulu) bulunur. [Parlamenter sisteme benzerlik.] 

b) Seçim usulü. 

yürütmenin bir kanadı olan cumhurbaşkanı doğrudan doğruya halk tarafından seçilir. [Başkanlık 

sistemine benzerlik.] 

c) Yasamanın güveni. 

yürütme organının bir kanadı olan hükümet (bakanlar kurulu) yasama organına karşı sorumludur. 

Yasama organı kabineyi güvensizlik oyuyla görevden alabilir. [Başkanlık sistemine benzerlik.] 

 

B. YUMUŞAK KUVVETLER AYRILIĞI: PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ 

 

Epstein’e göre Tanım. Yürütme iktidarının, yasama iktidarından kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu 

anayasal demokrasi tipidir. 

Bu sistemde yasama ve yürütme yetkileri kural olarak iki ayrı organa verilmişse de, bu organlar 

birbirinden tam bağımsız değildir. Bu organlar, yer yer iç içe geçmiştir. Keza bu organlar karşılıklı olarak 

birbirinin hukuki varlığına son verme yetkisine de sahiptir. Söz konusu sistemde karşılıklı olarak iş birliği 

vardır, bu nedenle bu sisteme “kuvvetlerin işbirliği” de denilir. (parlamenter sistem, parlamenter rejim, 

parlamenter demokrasi, parlamentarizm de denilir) 

 

1. Asli özellikler. 

epstein’in tanımına göre bu sistemin iki temel ayırıcı özelliği vardır.  

a) hükümet yasama organından kaynaklanır; yani yasama organı tarafından seçilir. 

b) hükümet yasama organına karşı sorumludur. 

c) yürütme ikili yapıdadır. (kemal gözler eklemiş.) 

 

 

 

 

 



aa) yürütme organının yapısı: iki başlılık  

bir yanda devlet başkanı diğer yanda ise bakanlar kurulu vardır. Devlet başkanı monarşik parlamenter 

sistemlerde “kral” cumhuriyet tipi parlamenter sistemlerde ise “cumhurbaşkanı”dır. Devlet başkanı yasama 

organı karşısında sorumsuzdur. Bu nedenle yetkilerini ancak başbakan veya bir bakanın “karşı imza” sıyla 

kullanabilir. Yürütme organının diğer kanadında bulunan “bakanlar kurulu” ise yasama organına karşı 

sorumludur. bakanlar kuruluna, kabine ya da hükümet denir. 

Bakanlar kurulunun başlıca görevi ülkenin genel siyasetini belirlemek ve hükümet etmektir. Bakanlar 

kurulu da kendi içinde ikili yapıdadır. Bir tarafta “başbakan” diğer tarafta “bakanlar kurulu” vardır. Başbakan, 

bakanlar kurulunun yani hükümetin başıdır. Klasik anayasa hukuku teorisine göre başbakan da hukuki statüsü 

bakımından diğer bakanlar gibi bir bakandır. Bu nedenle başbakan sadece “eşitler arasında birinci”dir.  Ne var ki 

başbakanın bu konumu sadece hukuki planda kalmış, siyasi planda ise diğer bakanlardan çok daha önemli bir 

konuma gelmiştir. Parlamenter sistemde bakanlar kuruluna hakim bazı ilkeler vardır, bu ilkeler: 

 

Kolektif sorumluluk. Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden dolayı parlamento karşısında 

bakanlar kurulunun bütün üyeleri hep birlikte sorumludur. 

Kolejyallik ilkesi. Bakanlar kurulunda belli bir karar yeter sayısı yoktur. üyelerin kararlarını hep oy 

birliğiyle aldığı varsayılır. bakanlar kurulunda muhalefet olmaz.  

Homojenlik ilkesi. Bakanlar kurulu üyelerinin “ortak bir siyasal çizgiye”, “ortak bir bakış açısına” 

sahip olduğu varsayılır. 

Dayanışma ilkesi. Bakanlardan biri bakanlar kurulunun aldığı kararı benimseyemeyebilir. Bakanlar 

kurulu toplantılarında karşı görüşünü de açıklayabilir. Ancak bakanlar kurulu bu görüşe itibar etmeyip 

aksi karar aldıysa söz konusu bakan istifa etmedikçe bu kararı imzalamak zorundadır. Kararı 

beğenmemesine rağmen istifa etmemişse, bu ilke gereği bu kararı kamuoyu önünde savunmak ve onu 

kendi bakanlığında etkili bir şekilde uygulamak zorundadır. Yine bu ilke gereği bakanlar kurulunun bir 

üyesi, diğer üyelerini, bakanlar kurulu dışında eleştirmemekle yükümlüdür. 

Gizlilik ilkesi. Bakanlar kurulunun görüşmeleri gizlidir. Bu amaçla bazı ülkelerde bakanlar kurulunun 

toplantılarında görüşme tutanağı tutulmaz. Bazı ülkelerde kabine toplantılarının tutanağı tutulur ancak 

30 yıl gibi uzun süre boyunca kamuoyuna açıklanmaz. 

 

bb) yürütmenin göreve gelişi. 

Parlamenter hükümet sistemlerinde yürütme doğrudan doğruya halk tarafından seçilmez. Devlet başkanı, 

monarşik parlamenter sistemlerde ırsi olarak belirlenir. Cumhuri parlamenter sistemleride ise doğrudan doğruya 

halk tarafından değil genellikle yasama organı tarafından belirlenir. Parlamenter sistemlerde kabine de seçim 

usulüyle değil, yasama organı tarafından belirlenir. Kabine parlamentonun içinden çıkar, ondan kaynaklanır.  

 

Çeşitli usuller vardır, almanya ve japonya da başbakan doğrudan doğruya yasama organı tarafından seçilir. Diğer 

bazı ülkelerde ise, devlet başkanı parlamentodan güvenoyu alabilecek bir kişiyi başbakan olarak atar. Bu kişi 

diğer bakanları seçer. Başbakan tarafından seçilen kişiler devlet başkanı (cumhurbaşkanı ya da kral) tarafından 

bakan olarak atanırlar. Bu şekilde kurulmuş olan kabine yasama organından güvenoyu ister. Nihai tahlilde 

kabinenin yasama organı tarafından belirlendiğini söylenebilir. 

 

cc) sorumluluk: yasamanın güvenine dayanma. 

Devlet başkanı, yasama organı karşısında sorumsuzdur ancak kabine (başbakan ve bakanlar) yasama organına 

karşı sorumludur. yasama organı güvensizlik oyuyla kabineyi görevden alabilir. Kabineni yasama organına karşı 

kolektif ve bireysel olmak üzere iki tür sorumluluğu vardır. 

 

Kolektif sorumluluk. Kabinenin tamamı yasama organına karşı sorumludur, güvensizlik oyuyla kabinede 

görevini iyi ya da kötü yapan herkes düşer. 

Bireysel sorumluluk. Her bir bakan tek tek yasama organına karşı sorumludur. yasama organı güvensizlik 

oyuyla tek tek görevden alabilir. 

 

2. Tali özellikler. 

Bunlar parlamenter sistemin sine qua non şartları değildir. Yukarıdaki 3 asli özelliği taşıyan ancak bu tali 

özellikleri taşımıyorsa sırf bu nedenle parlamenter sistem olmaktan çıkarılamaz. 

 

a) Yürütme organı, yasama organını feshedebilir. 

Yasama organı nasıl güvensizlik oyuyla hükümeti düşürebiliyorsa yürütme organının da yasama organının 

üzerinde fesih yetkisi vardır. Yani parlamenter sistemlerde yasama ve yürütme organları birbirlerine bağlı 

olup birbirlerinin hukuksal varlığına son verebilmektedir.  



Fesih yetkisi genellikle devlet başkanının imzası ile kullanılan bir yetkidir. Bazı anayasalar fesih yetkisini 

tek başına devlet başkanına vermiş olabilir. Bu şekilde başbakanın istemi olmaksızın devlet başkanı fesih 

yetkisini kullanabilir. Ancak parlamenter hükümet sistemlerinde devlet başkanı bu yetkisini ancak başbakan 

veya bakanlar kurulunun istemiyle kullanabilir. 

 

b) Aynı kişi hem yürütmede, hem de yasamada görev alabilir.  

Bir kişi hem parlamento üyesi hem de başbakan veya bakan olabilir. Keza birçok parlamenter sistemde 

başbakanın parlamento üyesi olması zorunludur. Bakanların parlamento üyesi olma zorunluluğu yoktur. 

Bakanlar içerden veya dışardan atanabilir. Ama parlamenter sistemlerde çoğunlukla bakanlarda parlamento 

üyesidirler.  

 

c) Bakanlar kurulu yasama organının çalışmalarına katılabilir. 

Başbakan ve bakanlar parlamentoya girme hakkı, orada oturma, tartışmaları izleme, söz alma haklarına 

sahiptir. Diğer yandan hükümet parlamentoya baskı yapmak amacıyla parlamentodan güven isteyebilir. 

Bakanlar kurulunun veya devlet başkanının parlamentoyu toplantıya çağırma hakkı vardır.  

 

3. Parlamenter hükümet sistemlerinde karşılıklı etkileşim araçları. 

bu sistemde yasama ve yürütme kuvvetleri kural olarak birbirinden ayrı olmakla birlikte bunlar birbirine 

karşılıklı bağımlıdır. Yürütme yasamanın içinden çıkmaktadır. İkisi de birbirinin görevlerine son 

verebilmektedir. Bu nedenlerle bu sistemde yasama ve yürütme kaçınılmaz olarak iş birliği içerisindedir. 

Ayrıca çeşitli etkileşim araçları da vardır: 

 

a) Kanun yapımına yürütmenin katılması. Yürütme organı kanun önerme hakkına sahiptir. Ayrıca 

yasama organı tarafından kabul edilmiş kanunların devlet başkanı tarafından ısdar edilmesi(çıkarmak, 

yasa çıkarmak gibi) devlet başkanına bir nevi geciktirici veto niteliğinde bir yetki tanınmaktadır. 

b) Bütçe. Bütçeyi yürütme organı hazırlar ama yasama organı kabul eder.  

c) Uluslararası antlaşmalar. Uluslararası antlaşma yapma yetkisi yürütme organına aittir ancak bu 

antlaşmaların kabul yetkisi yasama organına aittir. 

d) Denetim. Yasama organı, soru, meclis araştırması, meclis soruşturması, gen soru gibi yollarla 

yürütmeyi denetleyebilir. 

 

Özet tablo 11.1 başkanlık sistemi – parlamenter sistem karşılaştırması. 

  FARKLILIKLAR BAŞKANLIK 

SİSTEMİ 

PARLAMENTER 

SİSTEM 

ö
ze

ll
ik

le
r as
li

 1.Yürütme organının yapısı Tek başlı İki başlı 
2.Yürütme organının kaynağı Halk(doğrudan seçim) Parlamento 
3.Yürütmenin yasamaya karşı sorumluluğu Yok Var 

ta
li

 1.Yürütmenin yasamayı fesih hakkı Yok Var 

2.Aynı kişinin yasama + yürütmede görev alması Mümkün değil Mümkün 
3.Yürütmenin yasama çalışmalarına katılması Mümkün değil Mümkün 

 

4. Değerlendirme: parlamenter sistemin güçlü ve zayıf yanları. 

 

a) güçlü yanları. 

parlamenter sistemde tıkanıklıkların çözüm yolu vardır. bir kriz çıkarsa bu krizin “güvensizlik oyu” ve 

“fesih” gibi araçlarla çözülmesi mümkündür. 

parlamenter sistem esnektir. Parlamento ve hükümet arasındaki siyasal süreç donmuş değildir. Sürekli 

gelişime açıktır. Halkın desteğini yitirmiş, iş göremeyen hükümetler değiştirilebilir. 

Parlamenter sistem kutuplaşmaya yol açmaz. Seçimi kazanan partinin her şeyi kazandığı söylenemez. 

Çünkü görevde kalması için devamlı olarak parlamentonun güvenine ihtiyacı vardır. bu sistemde seçimi 

kaybedenler sistemden dışlanmaz, onlar da “muhalefet” olurlar. 

Parlamenter sistemlerde devlet başkanının ılımlaştırıcı ve uzlaştırıcı bir etkisi vardır. devlet 

başkanları sorumsuz genellikle partiler üstü bir konumda yer alırlar. Devlet başkanı devlet ve milletin 

bütünlüğünü temsil eder. Tarafsız bir devlet başkanı çatışan taraflar arasında arabulucu veya hakem rolü 

üstlenebilir. 

 

 

 

 

 



b) zayıf yanları. 

Parlamenter sistem istikrarsız hükümetlere yol açar. Hükümet, parlamento tarafından her zaman 

görevden alınabilir. 

Parlamenter sistem zayıf hükümetlere yol açar. Başlıca nedeni koalisyon hükümetleridir. Koalisyon 

hükümetleri birden fazla partiden oluşur, bu partiler doğal olarak birbirinin rakibi durumundadır. 

Aralarında muhakkak bir uzlaşmazlık vardır eğer uzlaşmazlık olmasaydı iki farklı parti olmazdı. Aynı 

zamanda koalisyon hükümetleri hızlı karar alamaz. Koalisyon hükümetleri, hiçbir şey yapmayarak 

hayatlarını uzatmaya çalışırlar. 

Parlamenter sistem düşük nitelikli bir demokrasiye yol açar. Bu sistemde halk doğrudan doğruya 

hükümeti belirleyememektedir. Halk parlamento üyelerini seçmekte, parlamento üyeleri de hükümeti 

seçmektedir. Önceden bilinebilirlik ve hesap sorulabilirlik açısından düşük değerde bir sistemdir. 

 

Sonuç. 

Parlamenter sistem bir ülkede iyi bir şekilde işlerken diğer ülkede kötü bir şekilde işleyebilmektedir. 

Dolayısıyla performansı ülkeden ülkeye değişmektedir. Dahası bu performans aynı ülkede zamandan 

zamana da değişebilmektedir. 

Tablo 11.3: değerlendirme: başkanlık ve parlamenter sistemin güçlü ve zayıf yanları 

 Başkanlık sistemi Parlamenter sistem 

1. istikrar Yüksek Düşük 

2. etkinlik Yüksek Düşük 

3. hesap sorulabilirlik Yüksek Düşük 

4. önceden belirlenebilirlik Yüksek Düşük 

5. sistemin tıkanması ihtimali Yüksek Düşük 

6. katılılık/esneklik Katı Esnek 

7. kutuplaşma Yüksek Düşük 

8. iktidarın kişiselleşmesi ihtimali Yüksek Düşük 

9. devlet başkanının ılımlaştırıcı etkisi Yok Var 

 

kutu 11.9: parlamenter sistemin ortaya çıkışı: ingiltere (okumak için sayfa 251/255) 

 

5. Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm 

Tanım. Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm, sağlam bir parlamento çoğunluğuna dayanamayan hükümetlere güç 

ve istikrar kazandırmaya yönelik hukuki araçları içeren bir parlamentarizmdir. 

Rasyonelleştirilmiş parlamentarizmin araçları hükümete istikrar ve etkinlik kazandırmaya yöneliktir. 

 

a) Hükümete istikrar kazandırmaya yönelik araçlar. 

Hükümete istikrar kazandırmanın yolu, hükümetlerin kurulmasını kolaylaştırmak, düşürülmesini zorlaştırmaktan 

geçer. Bu amaçla çeşitli ülkelerin anayasalarında şu ülkeler öngörülmüştür. 

• Hükümetin güven oylamasız göreve başlaması (zımni güven) 

• Güven oylamalarında hükümetin kurulması için, düşmesi gerekenden daha düşük bir çoğunluğun 

aranması 

• Güvensizlik önergesi verme hakkının sınırlandırılması 

• Güvensizlik önergesinin verilmesiyle oylanması arasında 48 saat gibi belirli bir “serinleme süresi” 

geçmesinin öngörülmesi 

• Güvensizlik oyunda üye tam sayısının salt çoğunluğunun aranması 

• Güven oylamalarında yalnızca güvensizlik oylarının sayılması 

• Yapıcı güvensizlik oyu 

• Fesih tehdidi altında güvenoyu 

 

Kutu 11.10: rasyonelleştirilmiş parlamentarizm araçlarından örnekler. (sayfa 256) 

 

b) Hükümete etkinlik kazandırmaya yönelik araçlar. 

Yukarıdaki araçlar sayesinde parlamentoda düşürülemeyen bir hükümetin parlamentoda çoğunluğa sahip 

olmaması mümkündür ama bu hükümetin parlamentoda kanun çıkarması imkansızdır. muhtemelen parlamento 

tarafından reddedilecektir.  

Hükümeti sadece ayakta tutmak yetmemekle birlikte hükümete, parlamentoyu zorlayabilecek, gerektiğinde 

parlamentoyu aşabilecek, anayasal araçlarda vermek gerekmektedir.  

Bu araçlar, kanun tasarılarının blok halinde oylanması, giyotin usulü, teşrii zorunluluk hali vs. 

Kutu 11.11: rasyonelleştirilmiş parlamentarizm araçlarından örnekler II (sayfa 257) 



BÖLÜM 12 

DEMOKRASİ KAVRAMI (258-271) 

I. DEMOKRASİ TEORİLERİ 
Tanım. Demokrasi kavramı iki değişik şekilde tanımlanmakta, aynı şekilde normatif demokrasi teorisi ve 

ampirik demokrasi teorisi olarak iki farklı teoriden bahsedilmektedir. 

 

A. Normatif demokrasi teorisi. 
Demos (halk) ve kratein (yönetmek) kelimelerinin birleşimiyle oluşan demokrasi bu anlamıyla “halkın 

yönetimi” anlamına gelmektedir. O halde demokrasi Abraham Lincoln’ün “halkın, halk tarafından, halk 

için yönetimi” şeklindeki sözüyle tanımlanabilir.  

Normatif anlamda demokrasi, bir ideali, olması gerekeni yansıtır. Yani bir rejimin demokratik olması için 

halkın bütününün arzularına tam olarak uyması gerekir. Arend lijpart’a göre böyle bir rejim olmamış ve 

olmayacaktır. 

Ampirik demokrasi teorisi, demokrasiyi bu idealle tanımlarsak yeryüzünde demokratik rejim 

kalmayacağından ortaya atılmıştır. 

 

B. Ampirik demokrasi teorisi. 
İdeal anlamda demokrasiyi değil de ideal anlamda demokrasiye kabataslak yaklaşan demokrasileri esas alır. 

Olması gerekene değil olana bakar. Bu tür rejimlerin özelliği “tam bir demokratik duyarlılık değil, nispeten 

çokça bir yurttaş grubunun uzun bir zaman boyunca arzularına cevap verebilmesidir.” Bu rejimlerin ortak 

özellikleri: 

1. Etkin siyasal makamlar seçimle belirlenmeli. 
halk tarafından seçimle belirlenmelidir. 

2. Seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalı. 
demokrasi sadece seçimle iktidara gelmeyi değil, iktidardan seçimle gitmeyi de öngörür.  İşbaşına 
seçimle gelen yöneticiler, belli süre sonra tekrar seçime gitmek zorundadır. 

3. Seçimler serbest olmalı. 
düzenli aralıklarla yapılan seçimlerin, bir anlamı olması için bu seçimlerin serbest ve adil olması gerekir. 
Bunun için seçimlerde genel oy, eşit oy, gizli oy, açık sayım ilkeleri uygulanmalıdır. 

4. Birden çok siyasal parti vardır. 
seçim serbestliğinin gerçek bir anlam taşıması, seçmenlerin çeşitli alternatifler arasından serbest bir 
seçim yapabilmelerine bağlıdır. Çağdaş demokratik devlette bu alternatifler siyasi partiler tarafından 
oluşturulur. 

5. Muhalefetin iktidar olma şansı vardır. 
iktidarın el değiştirmesi demokratik mantığın vazgeçilmez kuralıdır.  
uydu parti. bazı tek partili rejimler demokratik görünmek için asla iktidara gelemeyecek partiler kurar 
ya da kurdururlar. bunlara uydu parti denir. 

6. Temel kamu hakları tanınmış ve güvence altına alınmıştır. 
tüm bu saydığımız 5 maddenin bir anlam ifade edebilmesi için ülkede temel kamu haklarının tanınmış 
ve güvence altına alınmış olması gerekir. 

Ampirik demokrasi teorisine göre söz konusu rejimin demokratik sayılabilmesi için minimum bu altı şartı 

sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar demokrasinin vazgeçilmez 6 şartıdır. (demokrasiyi kesintisiz sürdürebilen 

devletler için bkz. kemal gözler, anayasa hukukunun genel esasları syf. 260-261) 

 

tüm bu bilgiler ışığında Tanım. Demokrasi; etkin siyasal makamların, düzenli aralıklarla tekrarlanan, birden 

fazla siyasi partinin katıldı, muhalefetin iktidar olma şansına sahip olduğu serbest seçimlerle belirlendiği ve 

temel kamu haklarının tanınmış ve güvence altına alınmış olduğu bir rejimdir. 

 

II. DEMOKRASİLERİN “GRİ BÖLGESİ”: MELEZ REJİMLER 
Siyasal rejimleri demokratik rejimler ve otoriter rejimler olarak ikiye ayırabiliriz. Ancak bu iki rejim arasında da 

bir gri bölge bulunur. 3 tanesini incelemiş kitapta. 

 

A. DELEGASYONCU DEMOKRASİLER 
Delegasyoncu demokrasiler, halkın, seçim yoluyla, başkana gelecek seçimlere kadar ülkeyi istediği gibi yönetme 

konusunda sınırsız bir vekalet verdiği, yetki devrettiği (delegasyon yaptığı) varsayımına dayanır. Başkanın 

sadece seçimlerde halka hesap vereceği, başka bir kurum karşısında hesap verme zorunluluğunun olmadığı 

varsayılır. Başkanların iktidarları aşırı ölçüde kişiselleşmiştir. Delegasyoncu demokrasiler diktatörlüğe çok 

benzerdir ancak seçimlerden vazgeçmemişlerdir. Başkan meşruluğunu seçimlerle halktan sağlamaya devam 

eder. 



 

B. YARIŞMACI OTORİTERİZİM 
Bu rejimlerde şeklen demokratik kurumlar vardır. Seçimler de yapılır. Ancak seçim yarışı eşitsizlikler arası bir 

yarıştır. Eşitsizlikler şu yollarla oluşturulur: 

a) İktidar, ekonomik kaynaklara sahiptir. 
b) İktidar medyanın neredeyse tamamına hakimdir 
c) İktidar yargı organına egemendir. 

Muhalifler idari ve iktisadi alandan büyük ölçüde dışlanır, medyası susturulur hatta baskı altına alınır. Yargı da 

keza aynı amaçlarla muhalifler üzerinde bir baskı ve sindirme organı olarak kullanılır. Seçimler bu şartlar altında 

yapılmaya devam eder, iktidardakiler iktidarda kalmak için seçimleri kazanmaya çalışır. 

 

C. POPÜLİST REJİMLER 
Popülizm, “popülist” bir liderin yönetiminde olan rejim demektir. Söz konusu lider, halkı sadece kendisinin 

temsil ettiğine inanır. Muhalifleri kendine eşit görmez. Onları haksız talepte bulunan hainler olarak görür. Bu 

anlayışın arkasında halkın tek bir “kişi” olduğu, ortak bir iradesinin bulunduğu ve bu iradeyi ancak “gerçek 
lider”in temsil edebileceği varsayımına dayanır. Bu liderler çoğulculuğa, elitizme, liberalizme de karşıdırlar. Bu 

anlayışa göre demokratik meşruluğun tek kaynağı seçimlerde sağlanan üstünlüktür. Anayasacılığın gerektirdiği 

tüm denge ve denetim mekanizmalar gereksiz ayak bağıdır.  

 

Kutu 12.1 demokrasi vs. anayasacılık. 

Demokrasi etkin siyasal makamların seçimle belirlenmesini öngörür ancak anayasacılık devletin temel 

organlarının kuruluş ve işleyişinin anayasada belirtilen kurallarla ve özellikle de vatandaşların temel hak ve 

hürriyetleriyle sınırlı olmasını öngörür. Kısaca demokrasi ve anayasacılık arasında bir çatışma vardır ve bunlar 

birbiriyle bağdaştırılması gerekir.  

 

Kutu 12.2 demokrasi vs. temel hak ve hürriyetlere saygı 

Ülkede siyasi iktidarın seçimle belirlenmesi o ülkede siyasi iktidarın temel hak ve hürriyetlere saygı 

göstereceğinin garantisi değildir. Saygıyı sağlayan şeyler, ülkedeki yazılı ve katı anayasanın varlığı, kuvvetler 

ayrılığının olması, hukuk devleti ilkesinin olması, yöneticilerin de hukuk kurallarına bağlılığının olması gerekir. 

Oy siyaseten meşru olmanın şartıdır. Siyaseten meşru olmak hukuken haklı olmak anlamına gelmez. 

 

III. DEMOKRASİ ANLAYIŞLARI: ÇOĞUNLUKÇU VE ÇOĞULCU DEMOKRASİ ANLAYIŞI 
Siyasal makamları işgal edecek kişilerin bütün seçmenlerin oy birliğiyle seçilmesi ideali pratikte 

gerçekleşmeyecek bir idealdir. Bu seçmenlerin 2/3 gibi nitelikli çoğunluklarla seçilmesi ihtimali de 

düşüktür. O nedense genellikle seçimlerde geçerli oyların salt çoğunluğu yeterli görülür. Hatta buna da 

çoğunlukla ulaşmak mümkün olmaz, seçimde en fazla oyu alan adayın seçildiği kabul edilir. Yöneticilerin 

böyle bir seçimle seçilmesi, söz konusu ülkeyi anti-demokratik bir ülke yapmaz. Dolayısıyla demokrasi, 

etkin siyasal makamların seçmenlerin çoğunluğu tarafından belirlendiği yönetim sistemi olarak 

tanımlanabilir. 

 

Seçmenlerin çoğunluğunun yönetimi olarak tanımlandığına göre “çoğunluğun yönetme hakkı mutlak 

mıdır?” sorusu sorulmalıdır. İki değişik demokrasi anlayışı vardır. 

 

A. ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİ ANLAYIŞI 
Devlet, halkın çoğunluğunun iradesine göre yönetilmelidir. Çoğunluğun kararı, her şeyin üzerindedir. Bu 

anlayışa göre çoğunluğun hakları ile azınlık hakları arasında denge olamaz. Azınlık karşısında çoğunluğun 

yönetme hakkı sınırsızdır. 

 

Köklerini Rousseau’nun genel irade görüşünden alır. Rousseau’ya göre çoğunluğun iradesi “genel irade” 

dir. Rousseau genel iradenin mutlak, sınırsız, devredilemez, temsil edilemez ve bölünemez bir irade 

olduğunu savunur. Yine Rousseau’ya göre genel irade daima kamu iyiliğini gözetir, yanılmaz bir iradedir. 

bu anlayışı savunan yazarlara göre eğer daima kamu iyiliğine yöneliyorsa ve yanılmıyorsa söz konusu 

çoğunluğun kararlarını denetlemek, sınırlandırmak, ılımlaştırmak demokrasi fikriyle bağdaşmaz. 

 

Eleştiri. Çoğunluk daima doğru karar verecek diye bir kaide yoktur. Sırf çoğunluk karar verdi diye bir 

önerme doğru ve isabetli olduğu söylenemez. Diğer yandan kararların çoğunluk tarafından alındığı ülkede 

azınlıkların hakları tamamiyle yok olabilir. (tamamını okumak için syf. 266) 

 

 

 



B. ÇOĞULCU DEMOKRASİ ANLAYIŞI 
Toplumun çoğunluk tarafından yönetileceği düşüncesini reddetmez ama çoğunluğun yönetimi ile azınlıkta 

kalanların hakları arasında bir denge kurulması gerektiğini savunur. Çoğunluğun yönetim hakkı mutlak 

değildir. Çoğunluğun yönetme hakkı azınlıkların temel haklarıyla sınırlıdır. Kamunun iyiliği, toplum 

içinde yapılan özgür tartışma ve pazarlıklar neticesinde ortaya çıkar. Doğru karar, fikirlerin serbest 

yarışmasıyla alınabilir. Bu nedenle demokraside çoğunluğun iradesini sınırlandırıcı tedbirler ve kurumlara 

ihtiyaç vardır. 

 

Tedbirlerin en önemlisi, yazılı ve katı anayasa teorisidir. %50+1’lik çoğunluğun temel hak ve hürriyetlere 

dokunması mümkün değildir çünkü anayasalarda değişiklik yapmak için 2/3 gibi nitelikli çoğunluklar 

gerekir. Diğer tedbirler, kuvvetler ayrılığı teorisi, çift meclis sistemi, kanunların anayasaya uygunluğunun 

yargısal denetimi gibi tedbirler azınlık karşısında çoğunluğun yönetme hakkını sınırlandırmaya 

yaramaktadır. 

 

Eleştiri. Çoğulcu demokrasi anlayışı bugün için genel kabul görmüş anlayıştır. Çoğulcu demokrasi anlayışı 

çoğunluğun yönetme hakkını inkar etmez. Ülkeyi kim yönetecek sorusunun tek bir cevabı vardır “çoğunluk” 

iki anlayışa göre de bu böyledir.  

 

Kutu 12.4 Militan Demokrasi 

demokrasiyi demokrasi karşıtı fikir ve kişilere karşı savunma amacı güden kavramdır. militan demokrasi, bu 

anlayışa göre, demokrasi de kendini savunmak zorundadır. militan demokrasi, kendi değerlerini korumak için 

siyasî ifade hürriyetine ve siyasî örgütlenme hakkına sınırlama getiren demokrasilerdir. iki farklı boyutu vardır; 

düşünce özgürlüğünün sınırlandırılması ve siyasi parti özgürlüğünün sınırlandırılması.  

 

IV. DEMOKRASİ MODELLERİ: ÇOĞUNLUKÇU VE UZLAŞMACI DEMOKRASİ 
Arend lijphart demokrasileri çoğunlukçu demokrasi modeli ve uzlaşmacı demokrasi olarak ikiye ayırmıştır. 

Buradaki çoğunlukçu demokrasi modeli ile türk literatüründeki çoğunlukçu demokrasiyle bir ilgisi yoktur.  

Lijphart’ın ayırdığı çoğunlukçu demokrasi modeli de yukarıda anlatılan bir çoğulcu demokrasi’dir. 

Lijphart şu soruyla bu ayrımı yapmıştır: Hükümet kimin çıkarına hizmet etmelidir? 

 

Çoğunlukçu demokrasi modelinde hükümet halkın çoğunluğunun çıkarına göre hareket etmelidir, yönetme 

hakkı halkın çoğunluğuna aittir. Hükümeti çoğunluk kuracak, azınlık hükümete ortak olmayacaktır. Azınlık 

karar alma sürecinden formel olarak dışlanır. Hükümeti yaptığı eleştirilerle etkileyecektir ancak engelleyemez. 

Azınlığın bir gün iktidar olma şansı vardır ancak bunun için çoğunluk olması gerekmektedir.  

 

Uzlaşmacı (oydaşmacı) demokrasi modelinde hükümet mümkün olduğunca çok kişinin çıkarlarına hizmet 

etmelidir, bunun içinde halkın azınlığı da çeşitli yollarla hükümete katılmalı, iktidarı paylaşmalıdır. Uygulanacak 

politikalarda sadece çoğunluk değil azınlık da gözetilmelidir. Çoğunluk ile azınlık arasında geniş bir uzlaşma 

olmalıdır. 

 

Buna göre çoğunlukçu model azınlığı dışlarken, uzlaşmacı model kapsayıcıdır. Daha detaylı anlatımı sayfa 270-

271 de yer almaktadır.  

 



BÖLÜM 13  
EGEMENLİĞİN KULLANILMASI  

BAKIMINDAN DEMOKRASİ TİPLERİ 
Şema13.1 
Egemenliğin kullanılması bakımından demokrasi tipleri 
 
Doğrudan demokrasi.  
Kökeni: halk egemenliği ve egemenliğin devredilmezliği teorisi 
 
Yarı-Doğrudan demokrasi. 
Araçları.  
1. referandum 
2. halk vetosu 
3. halk teşebbüsü 
4. temsilcilerin azli 
 

I. DOĞRUDAN DEMOKRASİ 
Tanım: doğrudan demokrasi halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullanıldığı demokrasi tipidir. 
 
Devlet için gerekli olan tüm kararlar yurttaş topluluğu tarafından aracısız ve temsilcisiz olarak bizzat alınır. 
Ne parlamento, ne hükümet ne de yargı organı vardır. Yöneticiler bizzat yönetilenlerdir. Halkın halk 
tarafından yönetilmesini öngörür. 
 
Teoride demokrasi idealine en yakın sistem olmasına rağmen pratikte gerçekleşmesi imkansızdır. 
 
Teorik kökeni: halk egemenliği teorisi ve Rousseau’nun egemenliğin devredilmezliği kuramı 
Asıl olarak Rousseau’nun toplum Sözleşmesi’nde ortaya konulan görüştür . Rousseau’ya göre egemenlik genel iradenin 
kullanılmasıdır. genel irade, her bireyin özel iradesinden oluşur ve daima iyiyi, doğruyu gösterir. en fazla sayının, çoğunluğun 
iradesidir. egemenlik meşruluğunu bu genel iradeden almaktadır. genel irade kanun biçiminde belirir. 
 
halk egemenliği anlayışında hükümet bizzat yurttaşlar tarafından kullanılmalıdır. çünkü halk iradesi temsil edilemeyeceği 
gibi, halk egemenliği de devredilemez. hükümet egemen gücün aracı olup, yalnızca genel iradenin, yani kanunların 
uygulayıcı organıdır. 
 

Halk egemenliği teorisi temsili demokrasiyi reddeder, doğrudan demokrasiyi savunur. 
 

II.  TEMSİLİ DEMOKRASİ 
A. Genel olarak 

Tanım. Halkın egemenliğini kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı demokrasi tipidir. 
 
Egemenliğin devri – egemenliğin kullanılmasının devri. 
Egemenliğin sahibi millettir, egemenliğin kullanıcısı ise halkın seçtiği temsilcilerdir. (bkz. Halk ve millet kavramı)  

millet sahip olduğu egemenliği bizzat kullanamaz; temsilcilerin kullandığı egemenlik de kendilerine ait 
değildir, millete aittir. Temsilciler bu egemenliği milletin nam ve hesabına kullanırlar. 
 
Seçim. 
Temsili demokrasilerde temsilcilere egemenliğin kullanılması hakkı seçimlerle devredilir. Seçimlerde genel 
oy, eşit oy ve gizli oy ilkeleri mevcut olmalı; seçimler serbest ve dürüst olmalıdır. Halk egemenliğini 4-5 
yılda bir seçim ile temsilcilerini seçerek kullanır, sahip olduğu egemenliği temsilcilere bırakır. ondan sonra 
seçim dönemi boyunca ülke yönetimine karışamaz.  
 
Saf temsili demokrasi. 
Temsili demokrasilerde referandum gibi araçlarla halkın zaman zaman kararların alınması sürecine 
katılması usulü vardır. Bu gibi temsili sistemlere “yarı-doğrudan demokrasi” diyoruz. Ancak bu araçların 
olmadığı yani halkın yönetime katılamadığı temsili sistemlere de “saf temsili demokrasi” diyoruz. 

Temsili demokrasi. 
Kökeni: milli egemenlik teorisi 
İlkeleri. 
1. Temsili vekalet ilkesi 
2. Bütün milletin temsili ilkesi 
3. Emredici vekalet yasağı 
4. Azil yasağı 

 



 
Teorik kökeni. Milli egemenlik ilkesi. Kısaca egemenlik millete aittir. millet kendisini oluşturan bireylerden 
ayrı ve onların üzerinde yer alan manevi bir varlıktır. Keza önce ve sonra tüm kuşakları kapsadığından 
milletin kendi adına konuşacak temsilcilere ihtiyacı vardır. 
 
 

B. Temsil kavramı 
Temsilde “temsilci” denen kişilerin yaptığı işlemler, “temsil olunan kişi” nin nam ve hesabına hukuki 
sonuçlar doğurmaktadır. 
 
Kutu 13.5 temsilci – görevli ayrımı egemenlik hakkını milletten devralmış kişilere “temsilci” denir. Seçimle göreve 

gelirler. Bunlar millet adına ve onun yerine irade açıklaması yetkisine sahiptirler. Açıkladıkları irade sanki milletin doğrudan 
iradesiymiş gibi sınırsız ve aslidir. Buna karşın “memurlar-görevliler” milletin açıklanan iradesini yerine getiren kişilerdir.  
 

Temsil kavramından ortaya çıkan sonuçlar 
a) Temsilcilerin yaptığı işlemlerinin halkın onayına ihtiyacı yoktur. 

temsilcilerin yaptığı bir kanun milli irade ifadesidir. Dolayısıyla halk tarafından onaylanması hem 
gereksiz hem de düşünülemeyecek bir şeydir. 
temsili demokrasi referandum gibi halkın kanun yapılması sürecine katılmasını ön gören usulleri 
reddeder. 

b) Temsilcilerin işlemleri bir başka makam tarafından denetlenemez. 
temsilcilerin ortaya koymuş olduğu irade, milletin iradesiyle eş değer ve güçte olduğundan bu 
iradeyi denetleyebilecek daha güçlü bir makam yoktur. 

 
Millet ve temsilcileri arasındaki ilişkinin hukuki niteliği. 

a) Özel hukuktaki durum – özel hukukta kanuni temsil ve iradi temsil olarak ikiye ayrılır. Kanuni temsil 
kanuna, iradi temsil ise temsil olunanın iradesine dayanır. İradi temsilin en yaygın şekli “vekalet 
sözleşmesi” dir. Vekil-Müvekkil ilişkisi işte, uzatmanın alemi yok.  

b) Anasaya hukukundaki durum – anayasa teorisyenleri özel hukuktaki iradi temsilin bir türü olan 
“vekalet” teorisinden yararlanmışlardır. Teoriye göre millet ile milletvekilleri arasındaki ilişki 
“vekalet ilişkisi” dir.  
 
Ancak söz konusu ilişkinin niteliği konusunda iki görüş mevcuttur.  
a) Aynı özel hukuktaki vekalet ilişkisi gibi yani emredici vekalet teorisi denilmektedir. 
b) İlişki esasen vekalet ilişkisi olmakla birlikte bu vekalet siyasal niteliktedir özel hukuktakinden 

çok farklıdır. Bu görüşe de temsili vekalet teorisi denmektedir. 
 

C. EMREDİCİ VEKALET TEORİSİ 
Emredici vekalet teorisinde ise milletvekilleri seçildiği seçim çevresini temsil eder. Milletvekillerinin halka 
hesap verme zorunluluğu vardır. Dolayısıyla halk temsilci üzerinde emredici bir güç uygular durum böyle 
olunca halkın temsilciyi azil yetkisi vardır. milletvekili, vekalet yetkisini aşamaz ve milletvekili maaşları 
seçmen tarafından ödenir. 
 
Özellikleri. 

a) Emir ve talimat verme yetkisi. 
Milletvekiline verilen vekalet “emredici” niteliktedir. 
b) Vekalet yetkisini aşma yasağı. 
Milletvekilleri seçmenlerinden emir ve talimat almadığı konularda oy kullanamaz, seçmenlerine sorması 
gerekir. 
c) Azil yetkisi. 
Seçmenler istedikleri zaman seçtikleri milletvekillerini görevden alabilmelidir. 
d) Hesap verme zorunluluğu. 
Milletvekili seçmenlerine karşı hesap vermekle yükümlüdür. 
 
 



e) Vekilin sorumluluğu ilkesi. 
Milletvekilleri görevlerini iyi yapmak zorunda aksi takdirde doğan zararlardan sorumludur. 
İhmallerinden veya görevini yanlış yapmasından doğan mali zararlardan da sorumludur. 
f) Millet vekilinin maaşının seçmen tarafından ödenmesi. 
Seçmenler milletvekillerinin maaşlarını ödemek zorundadır, yani milletvekilinin maaşı kendisini seçen 
seçim çevresinin seçmenleri tarafından ödenmelidir. 

 
Emredici vekalet teorisinde, seçmenler ve milletvekilleri arasında hiyerarşik bir ilişki vardır. Milletvekilleri 
her bakımdan seçmenlerine tabiidir. 
 
Eleştiriler. 
Her milletvekilinin kendi seçmen kitlesine bağlı olması milli birliği bozucu etkiye sahip olabilir. Ulusal çıkarlar 
karşısında bölgesel çıkarlar üstün gelebilir. 

a) Teorik eleştiriler. – milli egemenlik ilkesiyle bağdaşmaz. (egemenlik bölünemez.) 
b) Pratik eleştiriler. – birlik beraberliği zedeler. Seçmenler her konuyu önceden görüşüp vekile talimat 

vermesi pratikte imkansızdır. Seçmenin vekilleri sürekli olarak takip etmesi gerekir ki bu da 
imkansızdır. Vekiller, başkent ve kendi seçmen bölgesi arasında mekik dokumak zorunda kalır, 
vekilin verimini düşürür. 

 
D. TEMSİLİ VEKALET TEORİSİ 

Temsili vekalet teorisinde temsilciler bütün milleti temsil eder . vekalet, tek tek milletvekillerine değil 
genel vekalet olarak bütün milletvekillerine verilir. temsilciler azledilemez, çünkü azil yasağı vardır ve 
milletvekilleri maaşı genel bütçeden ödenir. Bütün milletin temsili ve kolektif temsil ilkeleri vardır. 
 
Özellikleri. 

1. Bütün milletin temsili ilkesi. 
her ne kadar milletvekilini belirli bir bölgenin seçmenleri seçiyor olsa da milletvekili seçildiği seçim 
çevresini değil, bütün milleti temsil eder. Keza milli egemenlik anlayışına göre egemenlik halka 
değil, millete mâl edilmiştir. 
bu ilkeden çıkarılan mantıksal sonuçlar, tüm milleti temsil eden milletvekillerini seçildikleri 
bölgenin seçmenleri tarafından görevden alınamazlar, emir ve talimat almazlar. milletvekilleri 
seçildikten sonra o bölge ile bağı koparak, tüm milletin temsilcisi haline gelir. 

2. Kolektif vekalet ilkesi. ( tek mv. değil tüm mv.’lerine verilen vekalet) 
egemenliğin temsili konusundaki vekaleti milletten, tek tek mv.nin şahısları değil, onların 
bütününü oluşturduğu organ yani parlamento almıştır. Çünkü egemenlik devredilemez ve 
parçalanamaz bir şey olduğuna göre millet, onu parça parça mv.lerine devretmiş olamaz. 

3. Genel vekalet. 
millet kendisini her konuda her alanda temsil ettirmek için bu vekaleti vermiştir. Parlamento yetki 
sahası alanında ortaya çıkabilecek her konuda her meselede millet yerine geçerek istemek, yani 
milli iradeyi açıklamak -millet adına ve hesabına karar almak- yetkisine sahiptir. 

4. Emredici vekalet yasağı. 
milletin bütünü tarafından parlamentonun bütününe bir vekalet verildiğine göre, emredici vekalet 
söz konusu olamaz. Parlamento milli iradeyi açıklamak için bir “kolektif vekalet” almıştır. 

5. Azil yasağı. 
milletvekilleri kendilerini seçen seçmenler tarafından azledilemezler. Vekalet kolektif olduğuna 
göre ancak kolektif olarak geri alınabilir, yani bu sistemde “kolektif azil” teorik olarak 
mümkündür.  

6. Sorumsuzluk. 
milletvekilleri seçmenlerine karşı hesap vermekle yükümlü değildir. Parlamentoda verdikleri 
oylardan, görüşlerden dolayı gerek hukuk gerek ceza davası açılamaz. Çünkü temsili sistemlerde 
mv. bu tür davranışlar konusunda sorumsuzdur. 

7. Serbestlik. 
milletvekilleri parlamentoda tam bir serbestliğe sahiptir. Bu önceki ilkelerin doğal bir sonucudur. 
Sorumsuz olan, azledilemeyen, emir de almayan bir vekil haliyle serbest olacaktır. 



8. Mv. maaşlarının genel bütçeden ödenmesi. 
milletvekilleri bütün milleti temsil ettiklerine göre, maaşları genel bütçeden karşılanmalıdır.  

 
III.  YARI-DOĞRUDAN DEMOKRASİ 

 
A. Yarı-doğrudan demokrasinin tanımı. 

Tanım. Yarı-doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanılmasının halk ile temsilcileri arasında paylaştırıldığı 
demokrasi tipidir. 
 
Yarı-doğrudan demokrasi sisteminde egemenliğin kullanımı esasen halkın seçtiği temsilcilere verilmiştir. 
Ancak bazı durumlarda bazı araçlarla seçmenler de yönetime doğrudan doğruya katılır.  
 

B. Yarı-doğrudan demokrasinin araçları. 
1. Referandum  

Tanım. Parlamento tarafından kabul edilen veya edilecek olan bir kanun metninin halkın onayına 
sunulmasıdır. 
Çeşitleri. 

a) Yapılış zamanı bakımından. 
ön referandum. Kanunun parlamento tarafından yapılmasından önce kanun konusunun seçmene 
sorulmasıdır. 
sonraki referandum. Kanunun parlamento tarafından yapılmasından sonra yapılan 
referandumdur. 

b) Bağlayıcılığı bakımından. 
İstişari referandum. danışma referandumu. Halkın verdiği cevabı yasama meclisi ister dikkate alır 
isterse dikkate almaz. Ön referandumun genellikle bağlayıcılığı yoktur. 
Tasdiki referandum. onay referandumu. Referandum neticesinin hukuken bağlayıcı olduğunu 
referandum çeşididir. kabul/ret oylarına göre çıkan sonuç meclisi bağlar. 

c) Başvuruluşu bakımından. 
Mecburi referandum. anayasa gereği yapılması zorunlu olan referandum türüdür. Anayasada 
belirtilmiş ise yapılıp yapılmaması kimsenin isteğine bağlı değildir. 
İhtiyari referandum. isteğe bağlı, belli makamların isteğine bağlı olarak başvurulan referandum 
türüdür.  

• 1982 Anayasasının 175. Maddesine göre TBMM’nin üye tam sayısının 2/3 çoğunluğuyla kabul ettiği 
bir anayasa değişikliği teklifini cumhurbaşkanı referanduma sunabilir. 

d) Konuları bakımından. 
Kurucu referandum. yeni anayasanın kabul edilmesi ya da mevcut anayasada bir değişiklik 
yapılması konusunda düzenlenen referandum türüdür. 
Teşrii referandum. olağan kanunlara ilişkin olarak yapılan referandum türüdür. 

 
2. Halk vetosu. 

Parlamento tarafından kabul edilen kanunun halkın inisiyatifiyle düzenlenen bir referandum 
neticesinde yürürlüğe girmesinin engellenmesidir. 
İşleyişi ilk aşamada, kanunun kabul edilmesinden sonra belirli bir süre içerisinde kanuna karşı olan 
seçmenler bir halk oylaması düzenlenmesi için imza toplarlar. İmzalar anayasa tarafından 
belirlenmiş sayıya ulaşırsa halk oylaması düzenlenir. Kabul/red oylarına göre karar verilir.  
 

3. Halk teşebbüsü. 
Halkın istediği ancak parlamentonun çıkarmaya yanaşmadığı kanunun çıkarılmasını sağlayan araçtır. 
Belli sayıda seçmen, kendi aralarında imza toplayarak belli bir konuda kanun yapılmasını isterler. 
İmzalar, anayasada belirtilen sayıya ulaşırsa, parlamento o konuyu müzakere etmek zorundadır.  
 
a) Tasarısız teşebbüs. Çıkarılmasını istedikleri kanunun metnini hazırlamazlar, parlamento çıkarılması 

istenen kanunu mutlaka görüşmek zorundadır. Benimserse kabul eder. Kabul etmezse mesele halk 
oylamasına sunulur. 



b) Tasarılı teşebbüs. Çıkarılmasını istedikleri kanunun metnini madde madde hazırlarlar. Bu metin 
doğrudan halk oylamasına ya da parlamentoya sunulur. 

 
4. TEMSİLCİLERİN AZLİ 

Temsili demokraside belirli bir süre için seçilen temsilci, halk kendisinden memnun kalmasa bile o 
süre dolmadan görevinden alınamaz. Ancak bu usulde, temsilcisinden memnun kalmayan 
seçmenler temsilcinin görevden alınması ve yerine yeni birinin seçilmesi için kendi aralarında imza 
toplayarak teklif ederler. İmza sayısı seçmenlerin belli bir oranına veya belirli bir sayıya ulaşırsa, söz 
konusu konu için seçim yapılır. 
 
Bireysel ve kolektif azil olmak üzere iki tür azil vardır. 
a) Recall (geri çağırma)  

Bireysel azil usulüdür. Sadece temsilciler değil, kamu görevlilerine de uygulanabilir. İki 
aşamalıdır. Birinci aşamada (teklif) recall usulünü başlatabilmek için belli bir süre içinde belli 
sayıda seçmenin imzalanması gerekir. ikinci aşama olan seçim aşamasına gidilir. Recall 
uygulanan temsilci yeniden aday olabilir. Eğer başka bir aday seçilmez de recall uygulanan kişi 
yeniden seçilirse seçim masrafları usulü başlatan seçmenler öder. 

b) Abberufungsrecht (azil hakkı)  
Kolektif azil usulüdür. Tüm meclisi feshettirebildiği için bu usule “meclisin halk tarafından feshi” 
usulü de denebilir. İşleyişi; yasama döneminde belli sayıdaki seçmen kanton meclisinin 
görevden alınması için imza toplar. Belli sayıya ulaşınca meclisin feshi için referanduma gidilir. 
 

C. YARI-DOĞRUDAN DEMOKRASİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 
 

Lehine olan görüşler. 
i) Yarı doğrudan demokrasi araçları demokrasi ilkesiyle uyum içinde. 
ii) Halkın demokratik eğitimini sağlıyor. 
iii) Yarı doğrudan demokrasi araçları parlamento zorbalığını engeller. 
iv) Yarı doğrudan demokrasi araçları siyasi partilerin zararlı etkilerini engeller. 
v) Yarı doğrudan demokrasi araçları istikrar ve barış sağlayıcıdır. 

 
Aleyhine olan görüşler. 

i) Halk karar almaya ehil değil. 
ii) Yarı doğrudan demokrasi parlamentonun değerini düşürür. 
iii) Yarı doğrudan demokrasi araçları parti programlarının bütünlüğünü bozabilir. 
iv) Yarı doğrudan demokrasi araçları masraflı ve yavaştır. 
v) Yarı doğrudan demokrasi araçları halkı bıktırabilir. 
vi) Yarı doğrudan demokrasi hürriyetler bakımından tehlikeli olabilir. 
vii) Yarı doğrudan demokrasi araçları istikrarı bozabilir. 
viii) Referandumun doğasında plebisite dönüşme eğilimi vardır. 

 
Plebisit ve Referandum 
referandum, hukuki bir düzenlemenin (bizde anayasa hükümlerinde kullanılmıştır) halka sorulmasıdır. 
plebisit ise bir siyasi kararın/fikrin halka sorulmasıdır ki burada plebisiti düzenleyen iktidar sahipleri 
taraftır, soruyu da istedikleri gibi sorarlar, bu yüzden manipülasyon çok daha kolaydır, demokrasi araçları 
kullanılarak (oylama gibi) anti-demokratik kararlar alınmasının yöntemidir. 

 



BÖLÜM 14 
SEÇİMLER 

I. OY HAKKI 
A. BAZI KAVRAMLAR 

Oy. Bir kişinin seçilmesi veya bir metnin kabul edilmesi veya reddedilmesi konusunda açıklanan irade beyanıdır. Oy, oy hakkına sahip 
olan kişinin bir pusulayı sandığa atmasıyla kullanılır. 
Seçim. Temsilci olacak kişilerin veya yöneticilerin, oy hakkına sahip kişiler tarafından “oy” kullanılarak belirlenmesi işlemidir. 
Oylama.  Bir kanun metninin oy hakkına sahip kişiler tarafından “oy” kullanılarak kabul veya reddedilmesi işlemidir. 
Oy hakkı. Saf temsili demokraside, sadece “seçme hakkı”nı içermesine karşın; yarı doğrudan demokrasi sisteminde hem “seçme 
hakkı” hem de “oylama hakkı”nı içermektedir. 
 

B. OY HAKKININ ŞARTLARI 
Oy hakkının şartları somut olarak her ülkenin kendi anayasası tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte “genel oy” ilkesinin geçerli 
olduğu bir sistemde oy hakkının bazı şartları vardır: 
 

1. Olumlu şartlar. 
a) vatandaşlık, oy hakkının kullanıldığı ülkenin vatandaşı olunmalı. 
b) yaş, oy hakkına sahip olmak için küçük olmamak, belli bir olgunluğa erişmiş olmak gerekmektedir. 
c) seçmen listesine yazılı olmak (seçmen kütüğüne kayıtlı olmak) , seçmen listesi, oy hakkına sahip her seçmenin tek tek 
kayıtlı olduğu listedir. Oy hakkına sahip olan seçmen ikamet ettiği yerde tutulan bir listeye re’sen veya kendi talebi 
sonucunda kayıt edilir. Kim hangi sandıkta kayıtlıysa o sandıkta oy kullanabilir. Seçmen kütüğünde kayıtlı olmayanlar oy 
kullanamaz. 

2. Olumsuz şartlar. 
a) ehliyetsizlik, kişinin medeni hukuk bakımından fiil ehliyetinden yoksun olmaması gerekmektedir. Medeni hukuk 
bakımından bu kişilere “hacir” denir. Sebebi ise kendi işlerini idare etmekten aciz kişilerin devlet yönetimine karışmasına 
engel olmak. 
b) liyakatsizlik, temel düşüncesi, bazı fiilleri ve özellikle bazı suçları işleyerek ahlâki bakımdan liyakatsiz olduğu anlaşılan 
kişilerin devlet yönetimine katılmasına engel olmaktır. Liyakatsizlik sebepleri ülkeden ülkeye değişmektedir. 

 
C. OY HAKKININ İLKELERİ 
1. Genel oy ilkesi 

Genel oy ilkesinin olduğu bir sistemde oy hakkına sahip olmak için yukarıdaki vatandaşlık, yaş, fiil ehliyetine sahip olma gibi birtakım 
şartları taşımak gerekir.  O nedenle genel oy sadece negatif biçimde “kısıtlı olmayan oy” biçiminde tanımlanabilir. yani kısıtlı oy 
ilkesinin tersidir. 
Daha iyi anlaşılması için. sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan özelliklerine bakılmaksızın herkesin oy kullanmasını sağlayan prensiptir. 
 

Genel oy ilkesinin tersi: kısıtlı oy 
Tanım. Oy hakkının servet, vergi, yetenek, vergi, cinsiyet ve ırk şartlarına bağlı olarak tanınmasıdır. 

a) Servete bağlı oy  sisteminde oy hakkından yalnızca belirli bir servete sahip kişiler yararlanmaktadır.  
b) Vergiye bağlı oy  sisteminde oy hakkına sadece devlete belirli bir miktar doğrudan vergi ödemiş kişiler sahiptir. Bu ilkeyi 

savunanlara göre bu sistem adalet duygusuyla, özellikle nimet ve külfetlerde eşitlik ilkesiyle uyuşum içerisindedir. Devlet 
faaliyetlerinin külfeti, vergi mükelleflerinin üzerindeyse devlet yönetiminin nimeti (oy hakkı) yine bu mükelleflere ait 
olmalıdır.  (parlamentoların kökeninde “temsilsiz vergi olmaz” ilkesi yatmaktadır. Temsil denen şey vergi alınabilmesi için 
doğmuşsa vergi vermeyenlere de temsil hakkının tanınmaması gerekir. Yani “vergisiz temsil olmaz” ilkesi diğer ilkenin 
doğal bir sonucudur.)  Bu sistem günümüzde terk edilmiştir. 

c) Yeteneğe bağlı oy  sisteminde oy hakkı sadece belirli bir eğitim ve öğretim düzeyine sahip kişilere verilmiştir. Bu düzeye 
sahip kişiler ülkeyi yönetecek kişileri seçmeye veya referanduma sunulan kanunları anlamaya ehildirler. Bu düzeye 
ulaşamamış insanlara oy hakkı tanınmamalıdır.  

d) Cinsiyete bağlı oy  sistemi oy hakkını cinsiyete göre kısıtlayan bir sistemdir.  
e) Irka bağlı oy  geçmişte bazı devletlerde görülen oy hakkı sistemidir, sadece belirli bir ırktan veya etnik gruptan olanlara 

tanınmıştır.  



 
NOT: oy hakkının yaş, vatandaşlık, seçmen kütüğüne kayıtlı olmak, ehliyetsiz olmamak ve liyakatsiz olmamak gibi şartlara bağlanması 
genel oy ilkesine aykırılık teşkil etmemektedir. Bu tür kısıtlamalar makul kısıtlamalar olarak kabul edilmektedir.  
 

2. Eşit oy ilkesi. 
eşit oy ilkesi her seçmenin sadece ve sadece bir oy hakkına sahip olması demektir. yani “bir kişi, bir oy” sözüyle açıklanabilir. Bu 
ilkenin kökeninde Rousseau’nun toplum sözleşmesinde savunduğu, her yurttaşın egemenliğin eşit bir parseline sahip olduğu düşüncesi 
vardır.  
 
Eşit oyun tersi: çoğul oy 
Çoğul oy sistemlerinde, bazı nitelikleri taşıyan seçmenlere birden fazla oy kullanma hakkı tanınmaktadır.  

a) Çok oy. Bir seçmenin aynı seçimde birden fazla seçim çevresinde oy kullanabilme hakkına sahip olduğu sistemdir. Bu 
sistemde seçmen bir seçim çevresinde ve bir sandıkta sadece bir oy kullanabilmekte, ancak bazı nitelikleri taşıyan seçmen 
bir başka seçim çevresinde de oy kullanabilmektedir. 

b) Çift oy veya  Ek oy. Bir seçmen aynı seçim çevresinde tek başında birden fazla oy kullanabilme hakkına sahiptir. Bu 
sistemde belli nitelikleri taşıyan seçmene kanun, iki oy veya kendi asıl oyunu kullandıktan sonra ek oylar kullanma hakkını 
da vermektedir. 

c) Aile oyu. Aile reislerinin ailelerinde bulunan kişi sayısında oy hakkına sahip olmasını öngören bir sistemdir. Genel oy 
ilkesinden bir bakıma üstünlüğünden söz edilebilir çünkü reşit olmayan çocuklar da velileri vasıtasıyla egemenliğin 
kullanılmasına katılmış olacaktır. Aile oyu bu anlamıyla eksiksiz bir genel oy ilkesine hizmet etmiş olmaktadır. Bu sistemde 
“bir adam, bir oy” ilkesi yerini “bir hayat, bir oy” ilkesine bırakmıştır. 

 
3. Tek dereceli seçim veya doğrudan oy ilkesi. 

Tek dereceli seçim (doğrudan oy) sisteminde seçmenler bizzat ve doğrudan doğruya temsilcilerini seçerler. Seçmen ve seçilen arasına 
bir aracı girmez.  
İki dereceli seçim (dolaylı oy) sisteminde ise, seçmenler birinci seçmenler ve ikinci seçmenler olmak üzere ikiye ayrılır. iki aşamadan 
oluşur. Birinci aşamada birinci seçmenler ikinci seçmenleri seçerler, ikinci aşamada ise ikinci seçmenler milletvekillerini seçerler. 
Dolaylı oy lehine bir çok görüş ileri sürülmüştür. Bir düşünceye göre bu sistem, seçmen kitlesinin bir filtreden geçmesini sağlayarak 
daha bilgili ve ılımlı kişilerin milletvekili seçilmesini sağlar. Çünkü ilk aşamada seçmenler kendi arasından bilgili, daha yetenekli kişileri 
ikinci seçmen olarak seçeceklerdir. Bu seçmenler de daha yetenekli ve bilgili, tecrübeli oldukları için daha iyi temsilcileri 
seçeceklerdir. İkinci seçmenler sayıca az olduğu için milletvekili adaylarını daha yakından tanıma fırsatına sahip olabilecekler, daha 
doğru tercihler yapabileceklerdir. 
Günümüzde demokrasi ilkesiyle bağdaştırmak oldukça güç olduğu için dolaylı oy ilkesi terk edilmiş, milletvekillerinin tek dereceli 
seçimle (doğrudan oy) seçilmesi ilkesi her ülkede kabul edilmiştir. 
 

4. Bireysel oy ilkesi. 
Bireysel oy ilkesi, birtakım grupların değil, bireyin oy hakkına sahip olması demektir. seçmene seçme hakkı, onun ekonomik, mesleki 
vb. bir grubun üyesi olmasından dolayı değil bir birey  olması nedeniyle verilmiştir. Seçmen bir grubun üyesi olması sıfatıyla değil, 
vatandaş olma sıfatıyla oy kullanır. Bu nedenle temsil edilen şey doğrudan doğruya bireyin kendisidir. Bireysel oy veya oy hakkının 
bireyselliği ilkesi 1789 Fransız ihtilaliyle ortaya çıkmıştır. 
Bireysel oy ilkesinin karşısında “mesleki oy” veya “topluluk oyu” ya da “sosyal oy” ilkeleri yer almaktadır. Bu ilkeler mesleki veya 
sosyal gruplar temelinde oy verilmesini öngörmektedir. 
 

5. Kişisel oy ilkesi. 
 Bu ilke, oy verme hakkına sahip olan kişinin bizzat sandık başına giderek oy pusulasını kendi eliyle sandığa atması anlamına 
gelmektedir. Bu ilkeye göre kimse kendi oyunu bir başkası aracılığıyla kullanamaz. Ancak bu durumda da sandık başına gelemeyecek 
olan sakatlar veya hastalar veya görevi nedeniyle seçim çevresinde bulunamayanlar oy hakkına sahip olmalarına rağmen fiilen oy 
kullanamayacaklardır.  Bu olumsuz sonucunu yumuşatmak için çeşitli ülkelerde bazı usuller öngörülmüştür. 
 
 



a) Evde oy. İsviçre’nin bazı kantonlarında  seçim bürosundan bir heyet isteyen, hasta ve sakat seçmenlerin evlerine seçim 
sandığı götürür. Onlarda kendi evlerinde oy kullanırlar. böylece şahsi oy ilkesi ihlal edilmemiş olur. 

b) Bulunulan yerde oy. Bu tür oy kullanma hakkı genellikle tanınmaz ancak bazı istisnai durumlarda, örneğin kendi seçim 
çevresi dışında görevli olanlara bu hak tanınabilir. 

c) Vekaletle oy. Oy kullanamayacak olan seçmen bir diğer seçmene yazılı bir vekalet verir. Vekalet alan seçmen, seçim 
sandığına giderek vekalet veren seçmenin yerine ve onun adına oy kullanabilir. 

d) Mektupla oy. Bu usulde seçim günü başka yerde olacağından dolayı oy kullanamayacak olan seçmen oy pusulasını bir zarfa 
koyar bu zarfa isim yazılmaz, bu sayede oy’un gizliliği sağlanmış olur. Zarfı bir zarfın içine koyar ve seçmenin adı bu zarfa 
yazılır. önceden belirlenen görevliye bizzat teslim eder ya da postayla ilgili seçim kuruluna veya sandık kuruluna gönderir. 

 
NOT:  
Bireysel oy, oy hakkının sahibi olan kişinin bir grup değil, birey olduğunu ifade eder. 
Kişisel oy, oy hakkı sahibi bireyin, oyunu sandığa giderek bizzat kendi eliyle kullanması demektir. 
 

6. Gizli oy ilkesi. 
Gizli oy ilkesi, seçmenin o şekilde oy kullanmasını öngörür ki seçmenin kendisi dışında kimse onun ne yönde oy kullandığını bilemesin. 
Gizli oy ilkesi, seçmenin iradesinin her türlü baskıdan uzak biçimde oluşabilmesini sağlar. Seçim serbestliğinin sağlanmasının bir 
gereğidir. Oy verme işlemi oyun gizliliğini sağlayacak şekilde düzenlenir. Dışardan gözetlenemeyecek kapalı bir alanda oy kullanılır. 
Seçmen bu kapalı yerde oy pusulasını bizzat tek tip ve üzerinde resmi mühürden başka hiçbir işaret olmayan ve saydam olmayan bir 
zarfın içine koyar. Bu kapalı yerden çıkarak zarfı bizzat eliyle sandığa atar.  Seçmenin oy pusulasına kimliğini açığa vurabilecek bir 
işaret koymaması gerekmektedir. Öngörülen işaret dışında başka işaretler taşıyan oy pusulaları geçersiz sayılır. 
 
Aleni oy ilkesi, gizli oy ilkesinin karşısında “aleni oy” ilkesi vardır. bu ilkeye göre oy açık, herkesin görebileceği şekilde verilmelidir. Bu 
görüşü savunanlara göre oyun aleni olması, cesaret, dürüstlük ve sorumluluk gerektirir. gizli oy ilkesi, kullandıkları oyun hesabını 
vermeyeceklerine göre, seçmenleri sorumsuzca oy vermeye iter. Keza oyun açık olması durumunda bilgisiz seçmenler önem verdikleri 
kişilerin oylarını örnek alabilirler. Ancak aleni oy, seçmen üzerinde baskı kurulmasına, yönlendirilmesine imkan verir. Bu sistemde bir 
çok seçmen başkalarından çekinerek istemediği bir partiye oy verebilir. diğer yandan bu ilke oyların satın alınmasına da olanak 
sağlamış olur. 
 

7. Mecburi oy ve İhtiyari oy ilkeleri. 
Mecburi oy ilkesine göre, seçmenler seçimlerde oy kullanmak zorundadırlar. Oy kullanmayan seçmenlere kanun ceza verilmesini 
öngörebilir. 
İhtiyari oy ilkesine göre, seçmen oy kullanmak zorunda değildir. seçme hakkına sahip kişi seçim günü ister sandık başına gidip oyunu 
kullanır; isterse seçimlere katılmaz. Seçim günü oy kullanmayan seçmene ceza verilemez. 
Eğer oy verme bir görev niteliğindeyse oy verme mecburi hale gelip müeyyidelendirilebilir. Ancak oy verme bir hak niteliğindeyse 
seçmene oy verme zorunluluğu getirilemez.  
 
Kutu 14.2: Oy vermenin niteliği 
 

1. “görev-seçmenlik görüşü” 
Bu görüşe göre, oy verme veya seçme bir hak değil görevdir. Milli egemenlik teorisine dayanır. Millet kavramında geçmişte ölenler ve 
gelecekte doğacaklar da yer aldığına göre iradesini açıklamak için millet, bir takım görevlilere ihtiyaç duyar. Bu görevliler de 
seçmenlerdir. O halde seçimlerde oy kullananlar, kendilerine ait bir hakkı değil, milletin kendilerine verdiği bir görevi yerine getirirler. 
Milli egemenlik teorisine göre oy verme zorunlu hale getirilebilir, oy vermeyenlere para cezası verilebilir. 

2. “hak-seçmenlik görüşü” 
Bu görüşe göre, oy verme veya seçme bir görev değil haktır. Halk egemenliği teorisine dayanır. Halk kavramı, belirli bir alanda yaşayan 
vatandaşlar topluluğu demektir. halk egemenliği teorisine göre egemenlik halkı oluşturan tek tek her bireye aittir. Bu nedenle 
egemenlik bölünebilir bir şeydir. Bu parçanın sahibi olduğundan yurttaş, bu hakkını isterse kullanır isterse kullanmaz. Seçimlerde oy 
kullanmak zorunlu değil isteğe bağlıdır. 
 



İhtiyari oy. Demokratik ülkelerin ezici çoğunluğunda bu ilke kabul edilmektedir. Bu ilkenin kabul edildiği ülkelerde seçimlere katılma 
oranı düşük olmaktadır. Bununla mücadele etmek için ise mecburi oy ilkesi önerilmektedir. 
Mecburi oy. Bu ilkenin cezası genellikle para cezasıdır. Belçika’da ayrıca bu kişilerin seçim listesinden silinmesi cezası da 
öngörülmektedir. Türkiye’de mecburi oy ilkesi kabul edilmiştir. 
 

8. Serbest oy veya seçimlerin serbestliği ilkesi 
Bu ilke vatandaşların hiçbir baskı, zorlama, tavsiye ve telkin altında olmadan oy kullanabilmelerini ifade eder. Bu ilke için her ülkede 
çok değişik tedbirler alınır.  

- Seçmenler üzerinde baskı ve telkinde bulunanlar cezalandırılır. 
- Seçim günü oy verme alanlarında silah taşınılması yasaklanır. 
- Sandık alanına oy verecek seçmen dışında kimsenin girmesine izin verilmez. 
- Seçim günü propaganda yapılması yasaklanır. 
- Seçmenin etkilenmemesi için seçimlerden belli bir süre önce kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının açıklanması 

yasaklanır. 
- Özellikle “gizli oy” ilkesi seçimlerin serbestliği açısından kaçınılmaz bir tedbirdir. 

 
9. Açık sayım ve Döküm ilkesi. 

Bu ilke oyların sayımının ve dökümünün aleni olarak, isteyen herkesin gözü önünde yapılmasını ifade eder. Bu ilke seçmenin iradesinin 
sonradan değiştirilmemesi, kısaca seçimin dürüstlüğünü sağlayan önemli bir ilkedir. Bunun için oy verme işlemi ve oyların dökümü, 
sayımı bir sandık kurulunun huzurunda yapılır. Bu sandık kurulunun başkanı bu iş için atanmış görevlidir, üyeleri ise siyasi partilerin 
gözlemcileridir. Ülkemizde açık sayım ve döküm ilkesi ilk defa 1950 seçimlerinde kullanılmıştır. 
 

10. Seçim uyuşmazlıklarının yargısal çözümü ilkesi. 
Seçim işlemleri (adaylık, oy verme, sayım ve döküm vs. ) uyuşmazlık konusu olabilir. Seçim işlemlerinden birinin kanuna aykırı olduğu 
veya bu işlemde maddi bir yanlışlık yapıldığı iddia edilebilir. Bu durumda seçim uyuşmazlıklarının çözümü hangi organa bırakılacaktır? 
Bu konuda iki sistem vardır: 

a) Seçim uyuşmazlıklarının siyasal çözümü sistemi. 
Bu sistemde seçim uyuşmazlıklarının çözümü yasama meclislerinin kendisine bırakılır. Her meclis kendi üyesinin usulüne uygun seçilip 
seçilmediği konusunda bizzat kendisi karar almaya yetkilidir. Tarihsel olarak ilk sistem olduğundan “geleneksel sistem” olarak 
nitelendirilebilir ancak bu sistemin bazı sakıncaları vardır.  

• Tarafsız ve bağımsız, objektif bir yargıcın vakaları araştırıp tespit etmesi gerekir ki meclislerin bunu hakkıyla 
yapabilecekleri ne uzmanlıkları ne de gerekli tarafsızlıkları vardır. 

• Meclisler siyasal mücadeleden çıkmış birbirine rakip milletvekillerinden oluşmuştur. Söz konusu uyuşmazlıkta 
tarafsızlıktan ziyade partizanca düşüncelerle rakiplerinin seçimlerini iptal etme yönünde oy kullanabilirler. Bu da 
muhalefet partisinin aleyhine sonuç doğuracaktır. 

b) Seçim uyuşmazlıklarının yargısal çözüm sistemi. 
Bu sistemde seçim uyuşmazlıklarının çözümü yargı organına bırakılır. Tüm hukuka aykırılık iddiaları gibi, bu iddianın çözümü de yargı 
organına bırakılabilir. Seçim uyuşmazlıklarının yargısal çözümü usulü tarafsızlık bakımından diğer usule nazaran meclislerden daha 
üstündür. Günümüzde seçim ilkesi olarak bu ilkenin benimsenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu ilkenin amacı seçimlerin serbestliğini 
ve dürüstlüğünü sağlamaktır. Yargısal denetimin olmadığı bir sistemde seçimlerin serbestliği ve dürüstlüğü şüphelidir. 
 
Kutu 14.3: seçimlerin yönetimi değil, sadece denetimi yargı organlarına verilmelidir. 
Seçimlerin bizzat yargı organları tarafından düzenlenip yönetilmesi değil, sadece seçim uyuşmazlıklarının yargısal çözümü şarttır. Yani 
seçimler idari ve siyasi organlar tarafından yönetilebilir; yeter ki bunların işlemleri bağımsız yargı organlarınca denetlenebilsin. 
Türkiye’de seçimlerin denetlenmesi ve yönetilmesi yargı organlarına verilmiştir. 
 

II. SEÇİM SİSTEMLERİ. 
Tanım. Seçim sistemleri oyların milletvekillerine dönüştürülmesinde kullanılan teknik usullerdir. 
Seçim çevresi Hollanda ve İsrail hariç seçimler ülke düzeyinde değil, belli bir “seçim çevresi” düzeyindedir. Bu seçim çevrelerinin 
oluşturulmasında genellikle il ve ilçe gibi idari bölümler esas alınır. Büyük iller birden fazla seçim çevresine ayrılabilir. Seçmen 
sayısının birbirine yakın olmasına dikkat edilir. Keyfilikten uzak, dürüst ve adil bir şekilde oluşturulması gerekir. 



kutu14.4: Gerrymandering  
seçim çevrelerinin belli bir siyasal partiyi veya adayı kayırmak amacıyla çizilmesi uygulamasına denilmektedir. 
kutu14.5: Mudanya ilçesi neden bursa 2. bölgede? 
siyasi duruyordu, çok önemsiz geldi. (Okumak için sayfa 315) 
Tasnif. 
Seçim sistemleri ikiye ayrılır: 
a)çoğunluk sistemi 
 aa) tek turlu 
  aaa)tek isimli 
  aab) listeli 
 ab)iki turlu 
  aba)tek isimli 
  abb) listeli 
b)nispi temsil sistemi 
 ba)ulusal düzeyde 
 bb) seçim çevresi düzeyinde 

1. En büyük artık usulü 
2. En kuvvetli ortalama usulü 
3. Milli bakiye usulü 
4. D’hondt usulü 

 
A. ÇOĞUNLUK SİSTEMİ. 

Bir seçim çevresinde en çok oyu alan parti, o seçim çevresindeki milletvekilliklerinin tümünü alır. 
 
Tek turlu çoğunluk sistemi 
Belirli bir seçim çevresinde en çok oyu alan aday veya en çok oyu alan partinin bütün adayları seçilmiş olur. Bir adayın seçilmesi için 
diğer adaylara oranla daha fazla oy alması arandığı için ve bir partinin o seçim çevresinde bütün milletvekilliklerini elde etmesi için 
diğer partilerden daha fazla oy alması gerektiği için bu sisteme “basit çoğunluk”, “nispi çoğunluk” da denir. Tek isimli ve listeli olmak 
üzere iki değişik uygulama biçimi vardır. 
 

a) tek isimli tek turlu çoğunluk sistemi 
ülke her biri sadece bir milletvekili çıkaran seçim çevrelerine bölünür. Bu nedenle “dar bölgeli çoğunluk sistemi” de denir. Günümüzde 
ABD, İngiltere ve bazı anglasakson ülkelerinde uygulanmaktadır. 
 
Bu sistemde seçim tek turda yapılır. Adayın seçilebilmesi için geçerli oyların salt (mutlak) çoğunluğunu almış olması gerekli değildir. 
en çok oyu alan aday diğer adayların aldıkları oy toplamı ne olursa olsun seçilir. Bu sistemin en büyük avantajı açık bir parlamento 
çoğunluğunun oluşmasına imkan vermesidir. 
 

b) listeli tek turlu çoğunluk sistemi 
ülke her biri birden fazla mv. çıkaran seçim çevrelerine bölünür. Bu nedenle bu sisteme “geniş bölgeli çoğunluk sistemi” denir. Partiler 
liste halinde o seçim çevresinin çıkaracağı sayıda aday gösterirler. Seçmen bir partiye yani listeye oy verir. Seçim tek turda yapılır. Bir 
seçim çevresinde en çok oyu alan parti, o seçim çevresindeki mv.’lerinin hepsini kazanmış olur. Seçimi kazanmak için oyların salt 
çoğunluğunu almış olması gerekmez. Bu sistem adaletsiz sonuçlar verdiği için eleştirilmektedir. Bununla birlikte bu sistemin istikrarlı 
ve güçlü hükümetler sağlama gibi bir avantajının olduğunu da belirtmek gerekir. 
 
İki turlu çoğunluk sistemi 
Bu sistemde seçimin iki turda yapılması ihtimali vardır. birinci turda bir aday veya bir parti bir seçim çevresinde geçerli oyların mutlak 
çoğunluğunu elde ederse o aday veya partinin adayları seçilmiş olur. İkinci tura gerek kalmaz ancak elde edemez ise bir iki hafta sonra 
bu seçim çevresinde ikinci tur oylama yapılır. Bu tura ilk turda en çok oy almış iki aday veya iki parti ya da belirli bir oranın üzerinde oy 
almış adaylar veya partiler katılabilir. Bu turda salt çoğunluk aranmaz, geçerli oylar arasında en çok oyu alan aday kazanır. Bu sisteme 
“mutlak çoğunluk sistemi” de denir. 
 
 



a) tek isimli iki turlu çoğunluk sistemi 
ülke her biri sadece bir mv. çıkaran seçim çevrelerine bölünür. Bu sistemde seçimin iki turda yapılma ihtimali vardır. birinci turda bir 
aday bir seçim çevresinde geçerli oyların mutlak çoğunluğunu elde ederse o aday seçilmiş olur. İkinci tura gerek kalmaz ancak hiçbir 
aday mutlak çoğunluğu elde edemez ise bir iki hafta sonra bu seçim çevresinde ikinci tur oylama yapılır. Bu tura ilk turda en çok oy 
almış iki aday ya da belirli bir oranın üzerinde oy almış adaylar katılabilir. Bu turda salt çoğunluk aranmaz, geçerli oylar arasında en 
çok oyu alan aday kazanır. 
 

b) listeli iki turlu çoğunluk sistemi 
ülke her biri birden fazla mv. çıkaran seçim çevrelerine bölünür. Bu nedenle bu sisteme “geniş bölgeli çoğunluk sistemi” de denir. Bu 
sistemde partiler seçim çevresinin çıkaracağı sayıda aday gösterirler. Seçmen bir partiye yani listeye oy verir. Bu sistemde seçimin iki 
turda yapılma ihtimali vardır. birinci turda bir parti bir seçim çevresinde geçerli oyların mutlak çoğunluğunu elde ederse o partinin 
listesindeki tüm adaylar seçilmiş olur. İkinci tura gerek kalmaz ancak hiçbir parti salt çoğunluğu elde edemez ise bir iki hafta sonra bu 
seçim çevresinde ikinci tur oylama yapılır. Bu tura ilk turda en çok oy almış iki parti ya da belirli bir oranın üzerinde oy almış partiler 
katılabilir. Bu turda salt çoğunluk aranmaz, geçerli oylar arasında en çok oyu alan partinin listesindeki adaylar kazanır. 
 

B. NİSPİ TEMSİL SİSTEMİ 
Orantılı temsil, her partinin seçmenlerden aldığı oy oranında mv. çıkarmasını öngören sistemdir. Nispi temsil mahiyeti gereği bir listeli 
seçim usulüdür. Bu sistem, en az iki veya daha fazla mv. çıkaran seçim çevrelerinde uygulanabilir. Seçim çevresi ne kadar 
küçükse(çıkarılan mv. ne kadar azsa) nispi temsil o kadar adaletsizdir. Seçim çevresi büyüdükçe temsilde orantılılık düzeyi de artar. 
Bütün ülke tek bir seçim çevresi kabul edilirse “tam nispi temsil” olur. Ancak bu sistem istisnai olarak ulusal düzeyde uygulanır.  
 
Ulusal düzeyde nispi temsil 
Ulusal düzeyde nispi temsilde bütün ülke tek bir seçim çevresi kabul edilir. Ulusal seçim çevresinin çıkaracağı mv. sayısı 
parlamentodaki koltuk sayısına eşittir. Bu sistemde seçime katılan her parti parlamentonun üye sayısı kadar mv. adayı gösterir. 
Seçimde her parti ülke genelinde aldığı oy oranında mv. çıkarır.  

1. Kullanılan geçerli oylar / parlamento üye sayısı = seçim kotası. 
2. Partilerin aldığı oylar / seçim kotası = o partinin çıkaracağı mv. sayısı 

Bu sistem temsilde orantılılık bakımından en adaletli sistemdir. Ülke genelinde en küçük parti dahi eğer seçim kotasını geçmiş ise mv. 
çıkarabilmektedir. Artık oy kalma ihtimali çok düşüktür. Bu her parti için en fazla ulusal seçim kotasının bir eksiği kadardır. Nispi 
temsil formülleri arasında en adaletlisi, en “tam”ı budur. uygulamada genellikle birden fazla seçim çevresine bölünmektedir. 
Ulusal seçim çevreli nispi temsil usulü ancak İsrail ve Hollanda gibi küçük ülkelerde uygulanabilmektedir.  
 
Eleştiriler: 

• mv. ve seçmen arasında hiçbir bağ kalmamaktadır, seçmen oyunu mv. değil partiye vermektedir.  
• siyasal partilerin ufalanmasına sebebiyet verir. bu da iktidarsızlığa neden olur. 

 
Seçim çevresi düzeyinde nispi temsil 
Seçim çevresi düzeyinde nispi temsil sisteminde, her parti o seçim çevresinde çıkan mv. sayısı kadar aday içeren bir listeyle seçime 
katılır. Seçmenler partilerin adaylarına oy verirler. Kural olarak her parti aldığı oy oranında mv. çıkarırlar.  

1. Seçim kotası bulunur. (seçim çevresinde kullanılan geçerli oy sayısı / o seçim çevresinden çıkarılacak mv. sayısı) 
2. Partilerin o seçim çevresinden aldığı oy / seçim kotası = partinin kaç mv. çıkarabileceği. 

Ancak partilerin aldığı oylar seçim kotasının her zaman tam katı olmadığından bu işlem sonucunda bir kısım oylar artar dolayısıyla bazı 
mv.’likleri paylaştırılamamış olarak kaldığı olur. İşte bu artık oyların dağıtılış usulüne göre nispi temsil sisteminin dört değişik çeşidir 
vardır. 
“En büyük artık usulü” ve “en kuvvetli ortalama” usullerinde artık oylar seçim çevresi, “milli bakiye” usulünde ulusal düzeyde, 
“d’hondt” usulü ise artık oy bırakmayan bir usuldür. 

a) en büyük artık usulü 
açıkta kalan mv. artık oyların büyüklüğüne göre dağıtılır. Örneği sayfa 322. 

- küçük partilerin lehine bir sistemdir. 
 
 



b) en kuvvetli ortalama usulü 
partilerin aldığı oylar onların ilk dağıtım sonucunda kazandıkları mv. sayısına 1 sayısı ilave edilerek bulunan sayıya bölünür. Bu işlem 
sonucunda elde edilen sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanır. Açıkta kalan mv. sırasıyla bu sayıların ait olduğu partiye verilir. Örneği 
sayfa 322. 

- Büyük partilerin lehine bir sistemdir. 
Not: oyların veya artık oyların eşit çıkması durumunda sorunun hangi yolla çözüldüğüne her ülkenin kendi seçim kanunu belirler. 

c) Milli bakiye sistemi 
Artık oyların ulusal düzeyde paylaştırıldığı sistemdir. Bu sistemde ülke düzeyinde bütün artık oylar ve açık mv. tek bir merkezde 
toplanır.  Eldeki verilerden yeniden bir seçim kotası belirlenir. Sonra her partinin artık oy toplamı bu seçim kotasına bölünerek her 
partiye ulusal artıktan kaç mv. verileceği saptanır. 

- Bu sistem seçmen düzeyindeki her eğilimin parlamentoya yansımasını sağlar. 
- En küçük partinin bile mv. çıkarma şansları vardır. 
- Siyasal iktidarsızlığa yol açar. ( parlamentoda çeşitlilik) 
- Partilerin ufalanmasına yol açar. 

d) d’hondt usulü 
artık oy ve açık mv. bırakmayan bir usuldür. Seçime katılmış siyasi partilerin adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları hizalarına 
yazılır. siyasi partilerin oy sayıları önce bir, sonra ikiye, üçe ta ki açıkta kalan mv. sayısına ulaşıncaya dek bölünür. Sonra herhangi bir 
ayrım yapmaksızın en büyük sayıdan en küçük sayıya doğru sıralanarak sayıların büyüklük sırasına göre bu payların sahibi partilere ve 
bağımsız adaylara seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısınca sırasıyla tahsis edilir. 
 
Kutu14.6: nispi temsilin diğer formülleri 
%14 lük şansımı burada kullanarak bu konunun sorulmayacağını düşünüyorum. Bu kısma çalışmıyorum. 
 
NİSPİ TEMSİL SİSTEMİNDE LİSTE ÇEŞİTLERİ 
Nispi temsil sistemi kaçınılmaz olarak listeli seçimlerdir. Bu listeler 3 e ayrılır. 
 

1. bloke liste usulü 
seçmen partilerin listeleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkanına sahip değildir. seçmen partiler tarafından 
hazırlanan listeleri sandığa atmakla yetinir. Bu sistemde seçmen adaya değil, partiye oy vermektedir. Seçmenin oy verdiği 
parti kaç mv. elde etmişse listedeki sırayla o kadar mv. seçilmiş olur. 

2. tercihli oy usulü 
seçmen oyunu verdiği partinin listesinde yer alan adaylardan birisini de tercih edebilir. Bunun için listede isimleri yazılı 
adaylardan birinin yanına kanunun öngördüğü işareti koyar. Eğer tercihli oylar kanunun öngördüğü miktarı aşmışsa ve en 
çok tercihi 3. Aday ile en çok ikinci tercihi 5. Aday almışsa, listedeki ilk iki sıradaki aday değil 3. Ve 5. Sıradaki adaylar 
seçilmiş olur. Tercihli oy partinin mv. adayları üzerindeki egemenliğini sınırlandırmakta, seçmenlere sadece partiyi değil mv. 
adaylarını da seçme imkanı tanımaktadır. 

3. karma liste usulü 
seçmen değişik partilerin listelerinde yer alan adaylar arasından isimler seçerek kendi listesini oluşturur. Seçmen kendi 
listesine o seçim çevresinde çıkaracağı mv. sayısınca isim yazabilir. 

 
NİSPİ TEMSİL SİSTEMİNDE SEÇİM BARAJLARI 
Bu sistemde çok küçük partilerin bile mv. çıkarma şansları vardır. işte bunun önüne geçmek ve sisteme istikrar kazandırmak için bu 
sistemi uygulayan bazı ülkelerde seçim barajları uygulanmaktadır. 
 
Ulusal baraj. 
Seçim çevrelerinin tümünde geçerli oyların belli bir yüzdesini elde edemeyen partilere belli bir seçim çevresinde ne kadar oy almış 
olurlarsa olsun mv. verilmez. 
 
 
 
 



Seçim çevresi barajı. 
Sistemdeki küçük partilerin mv. çıkarmasına engel olmak, büyük partilere avantaj sağlamakta daha da ileri giderek seçim çevresi 
barajı getirilebilir. Seçim çevresi barajı belli bir seçim çevresinde belirli bir miktarda oy alamamış partilerin mv. çıkaramaması 
demektir.  
 
Kutu 14.7 : karma seçim sistemleri (sayfa 326 örnekler.)  
 
EK: SEÇİM SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Nispi temsil sistemi, temsil bakımından adildir ama istikrarsız ve zayıf hükümetlere yol açar. 
Çoğunluk sistemi, temsil bakımından adaletsizdir ama istikrarlı ve etkin hükümetlere yol açar. 
 
Duverger’nin kanunları: seçim sistemlerinin parti sistemleri üzerindeki etkilerini ilk defa 1951 de Maurice Duverger gözlemleyip 
sistemleştirmiştir. 

1. Nispi temsil sistemi, çok parti sistemini teşvik eder. 
2. İki turlu çoğunluk sistemi de çok parti sistemini teşvik eder. 
3. Tek turlu çoğunluk sistemi iki parti sistemini teşvik eder. 

 
Tek turlu çoğunluk sistemi à  iki parti sistemi  

a) İstikrarlı demokrasi 
b) Yüksek nitelikli demokrasi 

Nispi temsil sistemi à çok parti sistemi  
a) İstikrarsız demokrasi 
b) Düşük nitelikli demokrasi 


