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Kıyamet Günü Anayasası?! 
  

(ya da 13. Koloni ve/veya her anayasa, her parfüm her tende ayrı koku bırakır?!) 
  

“Dulce et decorum est pro patria mori!” 
“Vatan için ölmek tatlı ve güzeldir!” 

Horatius 

Hayrullah Mahmud Özgür  

hmahmud2010@gmail.com, 1.2.13 
 

 
… 
  
Başkanlık sistemi olur mu?! 
Türkiye’nin Başkanlık sistemine geçmesi ne anlama gelir?!  
Küresel aksta, bu düşüncenin seslendirilmesi ne manaya gelir?!  
Elcevap: ?! 
Makber! 
Memat! 
Ex. 
Eceli gelen siyasi iktidar… 
Vs vs vs… 
Bu kapsamda, Danıştay eski Başkanı Süleyman Sırrı Kırcalı’dan katkıyla,  
derinliği olan birkaç satır yansıtalım… 
  
… 
  

Demokrasi deyince, akla hemen İngiltere ve arkasından iki büyük filozof Locke ve 
Montesquieu’nün ismi geliyor. 
 
Bunlar, İngiltere’de belli yıllarda gelişmeleri göz önünde tutarak “demokrasinin ilkelerini” 
saptamışlardır. 
Bundan sonra dünya, “demokrasinin ölçülerinin” ve doğal olarak “devlet yönetiminin ölçülerini” 
aslının bunlara dayandığına inanmıştır. 

Bu bizi, istemesek de “felsefeye” doğru çekmektedir. 
Batı, bu yolda büyük ilerlemeler göstermiştir. 
 

 “İlimlerin ilmi” denilen Felsefe, bir noktada var olanın ne olduğunu ve neyin nasıl olması 
gerektiğini inceleyerek, düşünerek ulaşmaktır. 

 
Konumuzla ilgili ilk akla gelen düşünürler ise Thomas Hobbes (1622-1704), John Locke (1622-1704), 
Montesquieu (1659-1755), Jean Jacques Rousseau (1712-1778) olmaktadır. 
 
Daha eskilere gidersek, Aristoteles (MÖ 384-322), Roger Bacon (1214 1294), Guillaume D’accam 
(1280-1347) ve yeniçağ felsefesinin hakiki mümessili Francis Bacon (1561-1626), Descartes  
(1596-1650) arka arkaya gelivermektedir. 
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Bunlar, dünyanın, insanlığın düzeni ve mutluluğu için, gerçeği ve doğruyu bulmak için 
çalışmışlardır. Demokrasiyi konuşurken felsefe noksanlığımızı tamamlayabilmek,  
bu eksikliğimizden kurtulmak için düşünmeyi, konular üzerinde kendimizi yoracak şekilde eğilerek 
bir noktaya gelmenin gereğini, söylemeden geçemiyorum. 
 
Bu konu üzerinde düşünürken ve onu işlerken, bir noktayı belirtmekte büyük yarar görüyorum. 
 
“Demokrasi” ve “devlet yönetimi” sistemleri “anayasa” sorunlarıdır.  
Anayasaların hep sıkışık anlarda yapılması, bilmem zorunlu mu? 
 
Eğer öyle değilse -ki ben bunun böyle olmadığına inanıyorum- o zaman konular üzerine eğilmeyi 
gereksiz bir zaman harcama saymayıp büyük bir anlayışla bu konular üzerinde durmak, çalışmak, 
yorulmak zorunluluğunu düşünüyorum. 
 
Yıllar önce, daha üniversiteye ilk başladığımızda, anayasa profesörümüz, hükümetlerin 
sorumluluğunu anlatırken, Cumhurbaşkanı’nın sorumluluğunun bulunmadığını,  
hatta cumhurbaşkanı bir konuda konuşurken dışişlerine ilişkin bir şey söyler de bu hükümetin  
dış politikasına uygun düşmezse, dışişleri bakanının eteğinden çekebileceğini söylüyordu.  
 
Çünkü Cumhurbaşkanının sorumluluğu yoktu. 
Sorumluluk hükümetindi. Devletin dış politikasını çizmek, yürütmek hükümetin göreviydi. 
Cumhurbaşkanı’nı biz böyle kabul etmiyorduk. 
Devlet idaresinde söz sahibi olan, onu yönlendiren bir insan, bir baş olarak biliyorduk.  
 
Diğer yandan, profesörlerimiz yine “demokrasi” ile yönetilen ülkelerde “kuvvetler ayrılığından”  

söz ediyor; “yürütme”, “yasama” ve “yargı”nın üç ayrı güç olduğunu, bunların birbiri içinde 
olamayacaklarını, aynı organın bütün güçleri toplayamayacağını veya birden fazla gücün  
aynı organda bulunamayacağını anlatıyorlardı. 
 
Biz yine şaşırıyorduk. İngiltere de içinde olmak üzere, bildiğimiz ülkelerde durum böyle değildi. 
Özellikle, “yasama” ile “yürütme” iç içeydi. Hani bunlar ayrı olacaklar, bir denge içinde 
bulunacaklar ve birinin yanlışını diğeri düzeltecekti? 
Bunların hiçbirinin yanıtını alamıyorduk. 
 
Öğrenciliğin verdiği çekingenlik ve derslerin telaşıyla konular üzerine daha fazla gidemiyor,  
“Bunlar böyle söyleniyorsa, demek ki idealde böyle” deyip geçiyorduk. 
Aradan yıllar geçti. 

Bir gün Danıştay’dan, bir diğer Danıştay raportörü arkadaşla birlikte, Fransa’da idari yargı üzerinde 
incelemelerde bulunmak üzere Fransa’ya gönderilmemiz kararı bildirildi. 
Fakat gitmeye karar verdiğimiz tarihten bir hafta önce, “gitmemizin doğru olmadığı,  
Fransa’da güvenliğin bulunmadığı” Dışişleri Bakanlığı’ndan Danıştay’a ve dolayısıyla bize 
duyuruldu. 

Gerçekten Fransa, Cezayir sorunu ile uğraşıyor, art arda hükümetler değişiyordu. 
Yıl 1958, aylardan Mayıs... 

Gidemeyeceğimiz bildirdikleri günden üç gün sonra, Dışişleri’nden yeniden bir yazı geldi. 
“Fransa’ya gitmemin artık sakıncasının kalmadığı, General De Gaule’ün yeniden görev kabul ettiği” 

bildiriliyordu. 
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Gerçekten, 4. Cumhuriyet, 1944 - 58 arasında, 15 yılda 25 hükümet değiştirdikten sonra,  
Pierre Pflimlin’in 15 günlük hükümetiyle son bulmuş ve Ocak 1946’dan beri son yılların tarihini 
yazmakta olan Charles De Gaule, cumhurbaşkanı Rene Coty’nin davetini kabul etmiş,  
başbakan olmuştu. 
 
Biz, Dışişleri Bakanlığı’nın bildirisinden hemen sonra, 1958 Mayıs’ında Fransa’ya gitmiştik.  
Fransa gerçekten Cezayir olaylarıyla sarsılıyordu. Paris’te resmi kıyafetli tek bir kişi dolaşamıyor, 
FLN denilen “Cezayir fedaileri” bu kişileri gördükleri yerde vuruyorlardı. 
 
Polisler, karakolların önüne yapılmış, yerden boğazlarına kadar yükselen,  
“V” şeklindeki beton perdelerin ardında, sadece silahlarını dışarıda bırakan başları  
kasklarla kapalı olarak  durabiliyorlardı. 
 
Bu önlemleri almadıklarında, Cezayirliler görevlileri hemen vuruyorlardı. 
 
İşte o günleri yaşayanların pek güzel hatırlayacakları, 20 yüzyılın 2. yarısının siyasal tarihini 
okuyanların çok iyi bilecekleri gibi, içlerinde şöhretli başkanların görev almış olmasına karşın, 
“sistem” Fransa’yı bu duruma getirmişti. 
 
Bu başkanlar arasında, George Bidault, Leon Blum, Paul Ramadier, Shuman, Edgar Faure,  
Mendes France’lar vardı. 
Son Başbakan Pflimlin, Meclisi “sivil savaş” (iç savaş) tehlikesi konusunda uyardı ve istifa etti.  
 
Cumhurbaşkanı Rene Coty debuna inanmış olarak, De Gaule’ü bir hükümet kurması için davet etti. 
29 Mayıs 1958 günü, General De Gaule hükümetteydi. 

Parlamento, 1 Haziran günü 329’a 224 oyla De Gaule’ü onayladı ve ertesi günü O’na 6 ay için  
tam yetki verdi ve Anayasa’yı yenilemek gücünü tanıdı. 
 
4. Cumhuriyet artık sona ermişti. 
 
De Gaule, Anayasa’yı hazırladı, Başkan’ın yetkilerini arttırdı, doğrudan halk tarafından seçilmesini, 
“yarı başkanlık” sistemini kabul ettirdi. 
 
Cezayir sorununu çözdü. 
 
Olaylar, pek çok partiden oluşan, çok kısa sürelerde hükümetlerin değişip durduğu “parlamenter 
sistemin” zayıflığını ve “başkanlık sisteminin”, yarım olmasına rağmen, gücünü gösteriyordu.  

De Gaule, kendisine Michel Debre’yi başbakan olarak seçti. Debre, daha önceki iktidarında 
kendisinin Maliye bakanı idi. Oraya Danıştay kanun sözcülüğünden gelmişti. Danıştay ile Generalin 
ne ilgisi var denilebilir... 
 
Danıştay Başkanı Rene Cassin (1887), De Gaule’ün (1890) yaşıtı ve arkadaşıydı.  

2. Dünya savaşında yurt dışında da birlikte oldukları söyleniyordu. 
Biz, Danıştay’da (Conseil D’Etat) bulunmamız nedeniyle, olaylardan bilgi sahibi olabiliyordu.  

Cidden etkilenmiştik. 
 

“Bu rejim yürümez; ABD dışında hiçbir devlet ‘başkanlık sistemini’ yürütemez” diyorlardı.  
Halbuki yıllar geçiyor, o devam ediyordu. Bugün 40 yılının bitimine az kaldı. 
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Sistem, De Gaule, Pompidou, D’Estaing, Mitterand ve şimdi de Jacques Chirac’la yürüyüp 
gidiyordu. 
Fransa’nın “5. Cumhuriyet” uygulaması, “başkanlık sistemini” Avrupa’ya, Asya’ya yaklaştırmış, 
üzerinde düşünmek zorunluluğu ortaya koymuştur. 
Gerçekte “başkanlık sistemi” neydi? 
Bu soruyu sorduğumuz an, karşımıza “demokrasi” çıkıyor. “Demokrasiyi” araştırmaya,  
tarife kalkınca da karşımıza “felsefe” çıkıyor, “filozof” çıkıyor. 
Bu yolculuğu hemen bitiremiyoruz. Bu sefer de daha gerilere, İngiltere’nin ikinci bin yılı başlarına 
kadar inmek, belli bir dönemi incelemek durumunda kalıyoruz. 
 
Şunu da bu arada belirtmekte yarar var : 
 
“Demokrasi”nin eski Yunan ile büyük bir ilgisinin olduğu sanılır. 
Oysaki “demokrasi” sözü, o dönemde öyle büyük anlamlar taşımamaktadır.  
O zamanlar, derme çatma anarşilere verilen, onlar için söylenen bir deyimdir.  
Ayrıca, Yunan’da uygulanan yönetim, küçük bir kent yönetiminden öte değildir. 
  

 
İngiltere’nin tarihi gelişimine gelince... 
 
Bu gerçekten ekonomik yönden, dini olaylar yönünden, “devlet idaresi” ve bu arada oluşan  
baskı grupları yönünden ve bir düzeye ulaşmanın ve “demokrasinin” oluşmasının güçlüğü,  
gerektirdiği çaba yönünden çok önemli, daha öteye tek bir örnektir. 
 
Pek çoğumuzun bildiği gibi, 1. Henry ve 2. Henry dönemlerinden sonra İngiltere Krallığı’na  
(1167-1216) yılları arasında yaşayan Yurtsuz Jean gelmiştir. Bu dönemde kral ile soylular arasında, 
tarımda yaratılan artı ürünün paylaşılması konusunda büyük bir çekişme vardı. 
Ayrıca Kral, vergileri de artırmak istiyordu. 
Koşullar bu halde iken, Yurtsuz Jean, Fransa kralı Philip August ile giriştiği savaşı yitirdi. 
İngiliz soylularının en canlı kanadı olan “Baronlar” bu olayı fırsat bilerek, belki  
“anayasalar düzeninin” başlangıcı, dolayısıyla “demokrasinin” başlangıcı diyebileceğimiz  
bir şeyi gerçekleştirmiştir. 

 
Kral ile “yetkilerini sınırlayan” bir anlaşma yapmışlar ve bu anlaşmayı krala imzalatmışlardı.  
Yıl 1215... 
 
Bu, dünya tarihinde pek büyük önemi olması gereken ve de öyle olan şöhretli  
“Magna Carta Libertatum” (Büyük Hürriyet Fermanı) idi. 
 

Ferman bir önsöz (preamble) ve 63 maddeden oluşmaktadır. Metin tam olarak elde değildir.  
Ama onunla ilgili hükümler bir gelenek biçiminde madde numaralarıyla birlikte  
bugüne kadar gelmiştir. 
 
Önemli olan bir yönü de, bu Fermanın tahta çıkan her kralca imzalanmış olmasıdır.  

Bu olay hiç şaşmadan bugüne dek gelmiştir. Bu Fermanla oluşan “Lordlar Kamarası” gibi... 
Başlangıçta “Lordlar Kamarası” adı, “Krallık Büyük Meclisi” idi.  

Bu Meclis, “Kontlar”, “Başpiskoposlar” ve “Baronlar”dan oluşuyordu. 
Ferman, kralın vergi koyabilmesini, Krallık Büyük Meclisi’nin olurunu alma koşuluna bağlıyordu. 
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Ayaklanma vergi konusuyla ilgili olduğu için bu çok önemlidir. 
Meclis üyeleri kralca toplantıya çağrılacaktı ve soylulara uygulanacak yasalar  
Meclis tarafından yapılacaktı. 
Bu hükümlerle kral bir görev üstlenmiş oluyor, yükümlülük altına giriyor ve  
Meclis üyelerinin hukuksal bir güvenceleri oluyordu. 
 
Mahkeme kararı olmadıkça kimse hapsedilmeyecekti, 
mahkemenin kararları yasalara dayanacaktı. 
 
Kimsenin malı, bedeli verilmedikçe kamulaştırılmayacaktı. 
 
Fermana uyulmaması durumunda üyelerinin krala karşı zor kullanması da  
hükümler arasında yer alıyordu. 
 
Ferman pek çok ayrıntıya girmiştir.  
Fakat bu saydıklarımız onun nasıl bir “Anayasa “düzeni” yarattığını ortaya koymaya yeter.  
Bu durumuyla Krallık Meclisi bir “parlamento” olmuş ve “devlet” koşulsuz, istediğini yapan  
bir kralca değil, bir “meşruti” (koşullu) kralla yönetilir duruma gelmiştir. 
 
Olaylar, Magna Carta’nın kurduğu düzenin gelişmesi yönünde gitti. 
1258 yılında çekilmeyecek ağırlıkta vergi yükü getirmek isteyen Kral 3. Henry’ye karşı soylular, 
toplantıya silahlı olarak geldiler. Krala birtakım yeni durumları kabul ettirdiler.  
Örneğin, Kral Meclis’i yılda 3 kez toplamayı kabul etti. 
 
Kral, bir süre sonra, son konulan koşulları dinlemedi. Bu kez gelecekte oluşturulacak  

“Avam Kamarası”nın çekirdeği sayılacak yeni bir Meclis oluşturuldu. Yıl 1261... 
 
Krallık Büyük Meclisi kontlar, piskoposlar, baronlardan oluşurken; bu kezki meclis,  
her kontluktan alınan 2 şövalye ve her kentte yaşayan esnaf ve tüccarların aralarından seçilen 
temsilcilerden oluşuyordu. 
 
Bu meclis artık soylu toprak ağlarından, feodaliteden kalma bir meclis değil,  
sesini duyurmaya başlayan kentli esnaf ve tüccarların, yani burjuvaların meclisi oluyordu. 
Bu dönemde İngiltere durmadan gelişecektir. İngiliz ulusu hatta ulusal dili oluşacaktır.  
 
Burada çok kısa bir açıklamayla çok önemli bir gelişmeyi anlattıktan sonra, İngiltere konusunu 
kapayacak, onu ancak “başkanlık sistemiyle” ilgili karşılaştırmalarda ele alacağız.  

Bu oluşum pek çok konularda, olaylarda yapıldığı gibi, iki biçimde açıklanıyor: 
Yani, olaya bir “ekonomik” yönden bakılıyor, bir de “dinsel inançlar” daha doğru olarak,  
dayanaksız, aslı astarı olmayan dini inançların oynadığı rol gösterilerek açıklanıyor.  
 
Bu da 1643’te başlayıp 1649’lara dek 5 yıl süren “Tories”ler ile “Whigs”ler arasındaki  

İngiltere iç savaşlarıdır. 
 

Bunu ekonomik olaylara bağlayıp açıklayanlarca deniyor ki; burada çarpışanlar iki ayrı ekonomik 
kesime bağlı bulunuyor. Bunlar büyük toprak sahipleri ve soyluların çıkarları yanında bulunan 

“muhafazakarlar” (Tories) ile ticari burjuvazinin oluşturduğu grupta bulunan “liberaller”dir. 
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(Whigs) Çatışma bu ekonomik grubun ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.  
Savaş bunu çözmek için çıkmıştır.  
Dinsel sorunlara dayanan açıklama ise biraz daha değişik ve de tuhaftır. 
İngiliz Kralı 8. Henry, 18 yıl evli olduğu karısını boşamak için Papa’dan izin ister.  
Papa, boşanmayı kabul etmez ve Kral da bu karara kızıp Papa ile ilişkisini keser  ve  
İngiltere’ye özgü “Anglikanizm”i kurar. Böylece İngiltere’de bir ikilik oluşur.  
Bu iki kilisedir: “Katolik kilisesi” ile “Anglikan kilisesi”... Bunlar arasında bir uyuşmazlık çıkar.  
 
Örn. kurban eti, diz çökerek mi yenilmeli, yoksa diz çökmeden mi yenilmeli? 
 
İki kiliseden birini tutanlar “Torry”ler, diğeri de “Whigs”lerdir. 
İskoçça’da “torry” at hırsızı anlamına gelir; “haydut” demektir. 
 

 Torry’ler “muhafazakâr” partiyi, “Whig”ler ise “liberal” partiyi oluşturmuştur. 
 
İşte bu ayrım gelecek partilerin çekirdeğini oluşturur. Parti sözü, “devlet idaresine” giriyor.  
Bundan sonra parti idaresi, İngiltere’ye egemen oluyor. 
 
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, biz bundan sonraki İngiltere devlet yönetimini tarih olarak 
anlatmayacağız. Ona, yalnızca karşılaştırma ve bazı açıklamalar için örnek olarak değineceğiz.  
Bütün bu açıklamaları niçin yapıyorduk? “Demokrasi” ve “başkanlık sisteminin” ne olduğunu 
bulmak ve onlara ulaşmak için... 
İngiltere’deki devlet yönetimi gelişmeleri, insanlık tarihinde “siyaset felsefesi” diye  
bir bilim dalı yaratmıştır. 
Bu gerçekten heyecan verici bir olaydır. Devletlerin yönetimi, birey ile devlet ilişkileri,  

insanları mutlu etmede, uygarlığın gelişmesinde en ön sırada yer alır. 
 
Uygarlık ancak uygun koşullarda yücelir.  
İnsan eseri olarak ne varsa, o uygarlığın bir parçasıdır.  
Bu, doğanın yarattığının dışındadır.  
Devlet, bunun oluşumuna olanak sağlayan güçtür.  
İşte devletin oluşması ve çalışmasını bilimleştiren felsefeye ulaşmış olmak,  
bu nedenle bu kadar önemlidir. 
 
İngiltere’de olaylar, gelişmeler ve oradaki yönetim uygulamaları inceleyip dünya geleceğini 
etkileyen fikirleri oluşturanlar, asıl olarak 5 filozoftur... 
 

Bunlar;  
 

1. Thomas Hobbes (1588-1679),  
2. İngiliz filozof John Locke (1632-1704),  
3. Fransız filozof Montesquieu (1689-1755),  

4. Fransız filozof Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ve  
5. Alman filozof Immanuel Kant’tır (1724-1804). 

 
Biz, bunların arasında bugünkü “demokrasinin” kurulmasında çok büyük etkileri olan  

Locke ve Montesquieu üzerinde duracağız. 
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JOHN LOCKE 
  
İki şöhretli yapıtı “Two Treaties of Government” (Hükümet Hakkında İki Kitap) ve  
“Essay Concerning Human Understanding”tir  (İnsan Anlayışı Hakkında Deneme).  
Locke, felsefesini, devletin kaynağını, insanın özgürlüğünü ve haklarını korumak  
amacıyla yapılan sözleşmeye dayandırmıştır. 
Devletin oluşmasında etkisi olan nedenlerin devletçe gerçekleştirilmes i gerekir.  
Locke, bunun devletin görevi olduğuna, daha doğrusu devletin varlık nedeninin  
bunları gerçekleştirmek olduğuna inanır. 
 

 Yani devlet; yaşam, özgürlük, mülkiyet gibi hakların korunmasını sağlar. Çünkü bunlar, 
insanlarda daha devlet kurulmadan, karşılıklı anlaşma olmadan var olan şeylerdir. 

 
Sonunda, anlaşma uyrukların tümüyle hükümdar arasında olmuş duruma gelmiştir.  
Böylece anlaşmaya uyruklar kadar hükümdar da uymak zorundadır. 
 
Fakat elinde gücü bulunduran “yürütme”, her zaman anlaşmaya uymayabilir.  
Bu nedenle güç bölünmelidir. 
 
Yani John Locke, “yasama gücünü”, “yürütme” ve “federatif gücü” birbirinden ayırır  
ve bunların ayrı organlara verilmesinin gereğini belirtir. 
 
Bu güçler, ne “yasama” olarak ne “yürütme” olarak, insanların anlaşma yapılırken korunması 
kararlaştırılmış bulunan fikir ve vicdan özgürlüklerinin ve yaşam, mülkiyet gibi vazgeçilme olanağı 
bulunmayan doğal haklarının rahatça kullanılmasını önleyecek hareket lerde bulunamaz. 

  
BARON MONTESQUIEU 
  
Siyaset felsefesinin şöhretli üstatlarından olan “kuvvetler ayrımı” fikrini en açık şekilde  
ortaya koyan ve özgürlükle devleti, iktidarı bir arada tutma çarelerini arayan Montesquieu,  
bütün bu fikirlerini topladığı asıl kitabını Locke’nin yazılarından 14 yılık bir çalışma sonunda 
yazmıştır. 
 
1748 yılında tamamlanan kitabın Fransızca adı “Del’Esprit des Lois” (Kanunların Ruhu), 
İngilizce adı ise “The Spirit of Laws”dur. 
 
O, asıl olarak iktidar gücünü tek kişide toplamanın sakıncalarını ortaya koyuyordu. 

“Yasama gücüyle yürütme gücünü aynı kişilere verirseniz, ortada özgürlük diye bir şey kalmaz” 
diyordu. 
Yasalarla özgürlük arasında tutarlı ve geçerli bir denge kurulmasını sağlamaya çalışıyordu.  
Bunun da yolunun “yasama”, “yürütme” ve “yargı”dan oluşan 3 gücün ayrı ayrı kişilerin  
elinde bulunmasıyla mümkün olduğuna inanıyordu. 

 
Montesquieu’ya göre “özgürlük”, yasaların izin verdiği şeyleri yapmaktır. 

Ayrıca o, özgürlüğün yanında “ılımlı” olmaya da büyük bir önem verir.  
Çünkü ılımlı hükümetlerde iktidarın kötüye kullanılmasına rastlanmaz. 

 
Bir devletin yürütülebilmesi “siyasal erdem” ile olur. 

http://www.ahmetsaltik.net/


www.ahmetsaltik.net  Page 8 

 

“Siyasal erdem”, insanın insanlık uğrunda gereken ödevleri yerine getirmesidir. 
Doğal olarak bu, bir vatandaş için, yurdun yararına kendi çıkarlarından fedakarlık etmektir. 
Öte yandan, “eşitlik ilkesinin” de bir devlette yerleşmiş olması zorunludur.  
Kıldı ki, o, insanın bir melek olmadığına inanır.  
Onların, insanların, karşılıklı çıkarlarının ayarlanması için devlet kurulmuştur. 
Devletin denetlenmesi, aslında halka bağlıdır. Bununla birlikte, öncelikle ve tedbir olarak  
güçlerin ayrılması gereklidir. Onlar, yekdiğerini frenleyerek dengeyi sağlayacaklardır. 
Böylece bir gücün diğerine göre daha üst bir kuvvet kazanmaması  sağlanmış olur. 
Montesquieu’nün Locke’tan güçlerin ayrılmasındaki farkı,  
o “yargı”yı da ayrılacak güçler arasında saymıştır. 
Yani, yalnız “yasama” ve “yürütme değil, “yargı” da bir güçtür.  
O da ilk ikisinden ayrı olarak düşünülecektir. 
Böylece “yasama”, “yürütme” ve “yargı” olarak devlette 3 güç vardır ve  
denge bu 3 gücün arasında ve bu 3 güçle sağlanacaktır. 
  
DEMOKRASİ 
  
“Demokrasiye” ulaşmak için gerekli bilgileri artık tamamladık.  
Şimdi, “demokrasi” üzerinde durabiliriz. O, bizi “başkanlık sistemine” ulaştıracaktır. 
“Demokrasi” olabilmesi için bireyin, kişinin birtakım haklarının olduğunu öncelikle kabul etmek, 
daha doğrusu bilmek gerekir. Bunlar; 
 

1. “yaşama hakkı”,  
2. “özgürlük”,  
3. “eşitlik” ve  

4. “mülkiyet hakkı”dır. 
 
Orada, kişide güvenlik duygusunun sağlanması asıldır.  Bireyi mutlu kılacaktır. 
İşte bütün bunları sağlayan sisteme “demokrasi” diyoruz. 
Onun ne olduğunu, İngiltere’de oluşan ve kişilere yönetime katılma hakları veren olayları ve 
uygulamaları inceleyen filozoflar ortaya koymuştur, onlardan ikisinin fikirlerini yukarıda 
göstermeye çalıştık. Bu fikirleri toplarsak... 
 

 Demokrasinin ilk şartının egemenliğin, ulusun, halkın olduğunun kabul edilmesi  
olduğunu görünüz. 

 
O, yönetendir ve yönetilendir. Bu nasıl olacaktır? 

O, yönetimde görev alacak kişileri seçecektir ve böylece temsilcileri yoluyla yönetime katılacaktır.  
İktidar, devlet üç güçten oluşur. Bunlar, “yasama”, “yürütme” ve “yargı”dır. 
İktidar, gerçekte halkın elindedir ve onun sözü edilen güçleri her an denetleme hakkı vardır. 
Fakat bir tedbir olarak bu güçler kendi aralarında bölünmelidir. 
Bu güçlerin kesinlikle bir elde bulunmaması, ayrı kişilerin elinde olması gerekir.  

Böylece “kuvvetler ayrımı” gerçekleşir. 
 

İşte bu ayırım, onların birbirlerine karşı olmayacak davranışlarda bulunmamaları, aralarında birinin 
gereksiz ve tehlikeli güçler kazanmamaları için denetleyecektir, dengede olmalarını sağlayacaktır.  

Bütün bu söylenenlerin başarılı bir sonuca ulaşması için “ılımlılık” gerekir. 
Bir de “erdemli”, “faziletli” kişilere gereksinim vardır. 
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İşte bu saydıklarımız olduğunda biz “orada demokrasi var” diyoruz. 
Doğal olarak bunlara ulaşmak kolay değildir. Bu, çalışmayı, bilmeyi ve uğraşmayı gerektirir.  
Sabah akşam, “Böyle demokrasi olur mu?” diyenlere verilecek yanıt, yine bir sorudur aslında: 
 
“Siz, uğraşarak, çalışarak istediğiniz ve ‘demokrasi’ dediğiniz, sizi mutluluğa eriştirecek şeyi  
acaba hak ettiniz mi?” 
 
Bunu özellikle şu sözlerle bağlamak istiyorum: “Demokrasi”, bir hukuk düzenidir. 
Bu düzen ancak, ulusun, kişinin haklarını saptayan bir “anayasa” seçimle kurulan bir “parlamento” 
ve “kuvvetler ayrımı” ile kurulur. 
 
İngiltere, tarihinin belli bir döneminde bazı olaylarla karşılaşmış. Bu olaylar onun insan haklarıyla 
devlet anlayışında önemli etkiler yapmış. “Siyaset felsefesi” denilen olayı yaratan bazı filozoflar,  
bu oluşum üzerine eğilerek bu yolda yönetimin ilkelerini saptamışlar ve buna “demokrasi” diyerek 
devletin bu yolda yönetilmesini önermişler. 
 
Bugün artık bütün dünya bunu kabul etmiş bulunmaktadır. 
 
Fakat zaman içinde bazı etkenlerle anlayış farkları doğmuş, değişik yapılar oluşmuştur.  
Biz, yukarıda en saf haliyle “demokrasi”nin ne olduğunu anlatmaya çalıştık.  
Şimdi burada bu anlayışa en uygun olan devletin kuruluşunu, anayasamızı, hükümlerimizi, 
uygulamalarımızı anlatmaya çalışacağız. 
Bu, aynı zamanda başka bir adla anılan “başkanlık sistemi” dediğimiz “demokratik” uygulamanın da 
dünyadaki tek örneğidir. Bu devlet Amerika Birleşik Devletleri’dir. 
  

ABD-BAŞKANLIK SİSTEMİ 
  
John Locke ve Montequieu’ün sunduğu “demokrasi”de partiler yoktur. 
 
Onların yazdıklarında görülen İngiltere’nin bir dönemine kadar uygulanan sistemdir.  
Bundan sonra İngiltere’de partiler doğmuş, bunlar çoğalmış, parlamentonun gidişini yönlendirecek 
şekilde disiplin partileri durumuna gelmiş, hükümetler düşürülmüş, koalisyonlar olmuş,  
seçimler yenilenmiştir. 
 
Gerçekten yürütülmesi zor ve anlaşılmaz bir rejim ortaya çıkmıştır. 
Şimdi bu anlatılan durumu göz önünde tutarak, ABD’deki gelişmeyi inceleyelim.  
 

ABD, İngiltere’nin egemenliğinde olmaktan kurtulan 13 koloninin yarattığı ve “kuvvetler ayrımına” 
dayanan, büyük, demokratik bir devlet oluşturmuştur. 
 
İngiltere, Amerika kıtasının bulunmasından sonra, Kuzey Amerika’da 13 koloni oluşturmuştu.  
Fakat burada Fransız ve İspanyol sömürgeleri de vardı. İşte, İngilizlere bağlı olan sömürgelerin 

yardımıyla Fransa ve İngiltere arasında çıkan savaşta İngiltere başarılı oldu ve  
1763’te Paris Antlaşması ile Fransızlara ait Luisiana eyaleti İngilizlere geçti.  

Ayrıca Florida da İspanyollardan İngilizlere geçti. 
 

İngiltere, bu tarihten sonra koloniler üzerinde ağır ekonomik baskılar kurmaya başladı.  
Koloniler, bu baskılardan ve sömürülmekten kurtulmak istiyordu. İngiltere de yaptığı savaşların  
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ağırlığını gidermek için daha ağır koşullar getiriyordu ve demir, cam, çay gibi ithal mallar üzerinden  
gümrük vergisi olmak istiyordu. 
 
Buna karşı bir bölüm Amerikalı, Boston kentinde çay yüklü 3 İngiliz gemisine baskın yaparak, 
çaylarını denize attılar. İngiltere çayların bedellerinin ödenmesini istedi.  
Bu olay, zaten bir noktada gelişmiş olan karşı koyma duygusunu iyice su yüzüne çıkardı.  
Bu nedenle, 5 Eylül 1774 günü Filadelfiya’da gerçekleştirilen bir “kongre” ile nasıl hareket edileceği 
kararlaştırılmış ve hukuksal gerekçeler ortaya konmuştur. 
Hukuksal savunmalar, “özgürlük” ve “eşitlik” ilkelerine dayandırılıyordu. 
Kongre kararları, İngiltere kralına yazılan bir dilekçe ile bildirildi. Kral, dilekçeyi reddetti. 
Böylece, 18 Nisan 1775’te İngiltere ile koloniler arasında savaş başladı. 
 
10 Mayıs 1775’teki, “İkinci Kongre”de, George Washington, bağımsızlık savaşının 
“başkumandanlığına” getirildi. 
 
Bir süre sonra kurulan bir komisyon, “Bağımsızlık Bildirgesi”ni hazırlamakla görevlendirildi ve 
“bildiri”nin yazılması görevi “Thomas Jefferson”a verildi. 
 
Hazırlanan “bildiri”, 4 Temmuz 1776’da Kongre’de kabul edildi ve onaylanmak üzere  
koloni meclislerine gönderildi. 
 
18 Nisan 1775’te İngiltere ile başlayan savaş yıllarca sürdü.  
Bu arada Fransa, Hollanda ve İspanya kolonilerin yanında yer aldı. 
İngiltere sonunda barış istedi ve “Versay anlaşması” ile 1783’te “Amerika Savaşları” sona erdi.  
Bu savaş, büyük bir askeri savaş ve aynı zamanda haklar, özgürlükler ve bağımsızlık istekleri üzerine 

kurulmuş bir hukuk savaşıdır. Daha savaş sırasında yapılan 12 Haziran 1776 “Virgina Haklar”  
ve 4 Temmuz 1776 tarihinde Filadelfia’da hazırlanan “Bağımsızlık Bildirisi”,  
geleceğin Amerika anayasaların yapacaklar için birer deneydi. 
 
Koloniler bir yandan savaşıyor, öbür yandan toparlanmaya, bir devlet durumuna gelmeye 
uğraşıyorlardı. Bu nedenle de öncelikle 1781’de bir “Konfederasyon Kanunu” çıkardılar.  
Fakat bu merkezde toplanan güçlü bir idarenin oluşmasına yetmedi. 
Bu yasanın gözden geçirilmesi için 1787 tarihinde Filadelfia’da 55 temsilciden oluşan  
bir kuruluş toplandı. Pek çok tartışma oldu. 
Özellikle her eyaletin durumu ve temsilcisi üyenin fikri, ciddi tartışmalara neden oluyordu.  
Bunları aşmak güçtü. Sonuçta en uygun sonuçlara ulaşıldı. 
Bir “anayasa tasarısı” düzenlendi. Tasarı, 17 Eylül 1787’de Kongre’de kabul edildi  

ve onaylanmak için konfederasyon içindeki devletlere gönderildi. 
Bunların “anayasayı” onaylamaları zaman aldı. 
Anayasa’nın 1 Ocak 1789’da “yürürlüğe girmesi” kabul edilmişti. 
Bu nedenle de bu anayasa için değişik adlandırmalar yapılmaktadır. 
Kimisi kabul tarihini düşünerek “1787 Anayasası” demekte, kimileri de “yürürlük tarihini”  

esas alarak “1789 Anayasası” diye adlandırılmaktadır, bizce ikincisi doğrudur. 
“İlk kongre” 4 Mart 1789’da toplanmış ve 14 Nisan 1789’da Cumhurbaşkanı olarak  

George Washington’ı seçmiştir. 
 

Amerikan anayasasını yapanlar, son derece yetenekli uzmanlardı ve Locke’u çok iyi anlamışlardı. 
George Washington’un komutanlık yeteneği herkesçe biliniyordu, İngiltere ordularını yenmişti. 
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Thomas Jefferson’a (1740-1826)  gelince... 
Bu kişi hem sosyal bilimlerde ve hem de fen bilimlerinde yetenekliydi.  
Latince, Yunanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve doğal olarak İngilizce biliyordu. 
James Madison (1751-1836) ayrı bir değer. Kendisine “anayasa babası” sıfatı yakıştırılmış  
ve öyle anılmıştır. 
Benjamin Franklin (1706-1799) devlet adamı, filozof ve bilgindir. Savaş sırasında Fransa’ya 
gönderilmiş, Fransızların büyük sevgisini kazanmış ve Fransa ile Amerika arasında  
bir ticaret ve bir de ittifak anlaşması yapmıştı. Ayrıca bir fizikçi olarak paratoneri bulan kişidir. 
Bunların ilk üçü başkanlık yapmış, ilk ikisi başkanlıkta iki dönem kalmayı adet haline getirmiştir. 
Washington ve Jefferson’ın üçüncü dönemde rahatlıkla seçilebilme olanağı varken  
bunu istemeyip reddetmişlerdir. 
 
İşte “Amerika Anayasası”nın havasını hazırlayanlar bunlardır. 
 
Amerikan Anayasası, bizzat Thomas Jefferson’ın kaleminden çıkmıştır. 
 
Fakat bu kişiler hazırladıkları anayasayı, özgürlükler ve haklar bakımından tam yeterli bulmadılar  
ve kısa bir süre sonra 12 maddelik bir ek (ammendment) yaptılar, tarih 15 Kasım 1791... 
Aslında anayasaya yıllar içinde gereksinme oldukça yeni ekler (ammendments) yapılmıştır. 
Bunların hiçbiri Anayasa’da bir değişiklik değildir. Anayasa’ya ek hükümlerdir.  
Bu eklentiler şimdiye dek 26 kez olmuştur. Bu ekler, 12 maddelik kişi hak ve özgürlüklerine açıklık 
getiren 15 Kasım 1791 günkü ekin “madde numaraları” artırılarak sürüp gitmektedir.  
Örnek olarak, 13. madde, 18 Kasım 1865’te eklenmiştir. 
 
Demek ki, 15 Kasım 1791’den sonra 74 yıl, anayasaya bir ek yapılmamış,  

böyle bir gereksinim duyulmamıştır. 
 

 “Amerikan Anayasası” dünyada 200 yıldan bu yana yürürlüğünü sürdüren  
tek “yazılı anayasa”dır. 

 
Amerikan halkı, anayasası ile gurur duymaktadır.  
Onun getirdiği sistem dışında bir “demokrasi sistemi” olacağını düşünmemektedir. 
 
Bu anayasa hükümlerini inceleyince göreceğiz ki, burada gerçek demokrasinin oluşması için  
büyük filozofların yazdıkları her şey vardır. O, ılımlı bir yönetim yaratmıştır. Büyük bir devletin 
oluşmasını sağlamıştır. Hakları ve özgürlükleri korumuştur. Yanlış bir durum, onun etkisiyle 
düzelmiş, kölelik kalkmıştır. Amerikan iç savaşı bundan doğmuş, istenen sonuç alınmıştır. 

Anayasa, “başkanlık sistemini” getirmiş, “kuvvetler ayrımını”, güçlerin birbirini frenlemesini  
ve dengeyi getirmiştir. 
 

 ABD anayasası bir önsöz (preambl) ile 7 maddeden oluşur.  
 

Maddeler Roma rakamlarıyla yazılmıştır. Fakat her maddenin içinde, normal rakamlarla 
numaralandırılmış bölümler vardır. Örnek olarak söylemek gerekirse, 1. madde 10 bölümden  

oluşur. Bu bölümler kimi kez çok yer tutan hükümleri içerir. “Yasa yazma tekniği bakımından 
güzeldir.” denemez. 
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