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Öz  

Bu çalışma Türkiye’de hükümet sistemi arayışları ve bu arayışlar kapsamında gündeme gelen hükümet 

modellerine Diyarbakır örneği üzerinden halkın bakışını konu almaktadır. Çalışma Haziran 2016’da Diyarbakır 

Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 1500 kişi ile yüz yüze ve çoktan seçmeli olarak yapılan bir alan 

araştırmasının verilerini esas almaktadır. Bu çerçevede önce çalışma için teorik bir çerçeve oluşturmak amacıyla 

hükümet sistemleri hakkında bilgi verilmiş, ardından Türkiye’de hükümet sistemi ve tartışmaları 

değerlendirilmiş, son kısımda ise alan araştırmasının sonuçları analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Hükümet sistemleri, Türkiye, Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı, Diyarbakır 

PUBLIC OVERVIEW OF THE GOVERNMENTAL SYSTEM SEARCHES IN TURKEY: 

DIYARBAKIR SAMPLE 

Abstract 

This study investigates with the search for the government system in Turkey and the view of the people from the 

Diyarbakir sample to the governmental models coming into the scope of these searches. This study is based on 

face-to-face and multiple-choice field survey of 1,500 people in Diyarbakır city and Bağlar, Kayapınar, Sur and 

Yenişehir districts conducted in June 2016. In this framework, information was given about government systems 

in order to establish a theoretical framework for the study, then the governmen tsystem and its discussions in 

Turkey were examined and in the last part the results of the field research were analyzed. . 

Keywords: Government systems, Turkey, Presidency, Presidential Office, Diyarbakır. 

GİRİŞ 

Hükümet sistemleri insanların istek ve ihtiyaçlarını gidermek üzere ortaya çıkan ve tarihsel 

süreç içerisinde gittikçe kurumsallaşan, nihai aşamada ise en büyük siyasal, toplumsal ve 

ekonomik örgütlenmelerden biri olan devletin yönetimine ilişkin bir konudur. Devletin nasıl 

ve kim tarafından yönetileceği sorusu aslında uzun yıllardır insanları ilgilendirmektedir. 
                                                           
Bu çalışmada Diyarbakır’a ait veriler yönetim kurulunda halen başkan ve başkan vekili olarak yer aldığımız 

“Yeni Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi”miz tarafından 15-22 Haziran 2016 tarihleri arasında 

Diyarbakır’da yapılan başkanlık sistemi konulu ankete dayandırılmıştır. Ham bir şekilde alınan veriler diğer 

yönetim kurulu üyelerinin yazılı izni ile çalışmaya konulmuştur.  
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Filozoflardan modern çağın düşünür ve bilim insanlarına kadar pek çok kişi devlet gücü, 

devlet gücünün dağılımı hakkında teoriler üretmiş, fikirler ileri sürmüştür. Hükümet sistemleri 

de bir bakıma bu düşüncelerin somut bir yansımasıdır. 

Devlet idaresi yani genel anlamı ile hükümet faaliyetleri siyasi iktidarın kullanılması ile 

mümkündür. İktidarın şu ya da bu şekilde kullanılması hükümetin şeklini meydana getirir 

(Esen, 1963:148). 

Hükümet sistemleri yasama, yürütme ve yargı olarak kabul edilen kuvvetler ayrılığı veya 

birliğine göre oluşmaktadır. Birkaç yüz yıl öncesine kadar devlet yönetimi için gerekli olan 

kuvvetler bir yerde genellikle de bir kişide toplanmaktaydı. Günümüzde ise demokratik 

rejimlerde kuvvetlerin ayrı ellerde toplanması temel prensip haline gelmiştir.  

Bugün hükümet biçimlerinin tasnifinde başvurulan yegâne ölçüt olan kuvvetlerin ayrı ellerde 

toplanması kuvvet birlikteliğine dayalı olarak güç kullanan, toplumu yönetenlerin güçlerinin 

dağıtılması, dengelenmesi ve güçlerinin başka kişi veya kurullarla paylaşılması arayışlarından 

doğmuştur.  

Devlet olarak tanımlanan yapının egemen iradesini kullanma şeklini belirlemede çözüm 

olarak ileri sürülen kuvvetler ayrılığı teorisi (Akgül, 2010:82)’nin kökleri antik döneme kadar 

götürülebilmekle (Vile,1998:9) beraber genellikle John Locke ve Montesquie gibi düşünürlere 

dayandırılmaktadır. Her ikisi de eserlerinde güçlerin ayrımını esas almış, bunların farklı kişi 

ve kurullara devrini önermişlerdir. Örneğin Montesquie Kanunların Ruhu eserinde yasama 

kuvveti, yürütme kuvveti ve federatif kuvvetten bahseder ve bunların kim tarafından 

kullanılması gerektiğini anlatır(Montesquieu, 2002:156).  

Kuvvetler ayrılığı düşüncesiöğretideki gelişimini tamamlayarak ilk yazılı anayasa olan 

Amerika Birleşik Devletleri Anayasasında uygulamaya konulmuştur (Akgül, 2010:81). İlke 

daha sonra demokrasi ile yönetilen ülkelerin tamamında belli ölçülerde uygulama alanı 

bulmuştur. Ancak ülkelerin kuvvetler ayrılığını uygulamada farklılıkları ortaya 

çıkabilmektedir. Bu nedenle zaman zaman ülkelerde bu uygulamalardan kaynaklı sorunlar baş 

göstermekte ve bunun sonucu olarak yeni hükümet sistemleri önerileri ortaya çıkabilmektedir. 

Anayasal sisteme yaklaşık 150 yıl önce geçen Osmanlı Devleti ve onun devamı niteliğinde 

olan Türkiye’de de hükümet sistemlerinden kaynaklı sorunlar zaman zaman yaşanmış, buna 

siyasal ve ideolojik bazı sebepler kaynaklık etmiştir. Bu sebeple Türkiye’nin yaklaşık son 30 

yılı hükümet tartışmaları ve arayışları içinde geçmiştir. Hükümet tartışmalarında yeni model 
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arayışları genellikle yürütmede birlik şeklinde başkanlık sistemi talebiyle karşılık 

bulmaktadır. Bu talep ise siyasal sistemde çoğunlukla kendini liberal, muhafazakâr ve dini 

değerlere yakın sayan hükümetlerden gelmiştir. Yeni model arayışlarına karşı çıkanlar ise 

genellikle Kemalist ideolojiyi benimsemiş siyasal parti ve kurumlardır (Demirhan, Aslan ve 

Alkış, 2016:162). 

Tartışmalar günümüz itibari ile somut bir biçim almış, önce Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak 

Parti) tarafından 2011’de başkanlık sistemi önerilmiş, 2016’nın son ayında ise adı 

cumhurbaşkanlığı sistemi olan yeni bir model önerilmiş ve yasal çerçevesi oluşturulmak üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan bilgiler bağlamında bu çalışmada Türkiye’deki 

hükümet sistemi arayışlarına Diyarbakırlı seçmenlerin nasıl yaklaştıklarını ortaya koymak 

üzere 2016 yılı haziran ayı içerisinde 1500 kişi ile Diyarbakır Bağlar, Kayapınar, Sur ve 

Yenişehir ilçelerinde yapılan alan araştırması verilerine yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarını 

metne yansıtmadan önce kısaca hükümet sistemlerinden bahsedilecek, Türkiye’de hükümet 

sistemi ve arayışlarına kısaca değinilecektir. Çalışma konuya ilişkin literatür ve çoktan 

seçmeli ankete dayalı alan araştırması verileri çerçevesinde hazırlanmıştır. 

1. HÜKÜMET SİSTEMLERİ 

Bugün var olan hükümet sistemleri tasnifi kuvvetlerin birliği ve ayrılığına göre yapılmaktadır. 

Bu durumda hükümet sistemleri önce kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Kuvvetler birliği sistemleri de kendi içinde kuvvetlerin yasama veya yürütmede 

birleştiği biçimler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kuvvetlerin yürütmede birleştiği sistemler 

diktatörlükler ve mutlak monarşiler şeklinde tezahür eder. Kuvvetler eğer yasamada 

birleşiyorsa buna meclis hükümeti sistemi adı verilir. Diğer tarafta kuvvetler ayrılığı sistemi 

de sert ve yumuşak olmak üzere iki türe ayrılır. Sert kuvvetler ayrılığı başkanlık, yumuşak 

kuvvetler ayrılığı ise parlamenter sistem olarak adlandırılmaktadır (Gözler, 2015: 64-65). 
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Şekil 1: Kuvvetler ayrılığı ve birliğine göre hükümet sistemleri 

 

1.1. PARLAMANTER SİSTEM 

Parlamenter sistem; yasama ve yürütmenin esnek kuvvetler ayrılığı şeklinde birleşerek oluşan 

bir hükümet sistemidir. Parlamenter sistem; kuvvetler ayrılığına dayanan ancak kuvvetlerin 

ayrılmak bir yana iç içe geçtiği ve yasama ile yürütme organının karşılıklı birbirlerinin 

varlığını sona erdirebildikleri, koşullar oluştuğunda birbirlerini fesh edebildikleri bir hükümet 

sistemi  (Gözler, 2015:587). 

Parlamenter sistemlerde, hükümet parlamentonun içinden çıkmakta ve parlamentoya karşı 

hesap vermektedir. Yürütme düalist bir özellik gösterir, devlet ve hükümet olmak üzere ikiye 

bölünür. Devletin başı ile hükümetin başı birbirinden tamamen ayrılmakta bu yetkiler ayrı 

kişiler tarafından kullanılmaktadır. Böylece sorumsuz cumhurbaşkanı, sorumlu başbakan 

şeklinde bir yürütme yapısı iki başlı olarak teşekkül etmektedir. Bu sistemde yürütmenin 

sorumlu ve sorumsuz kanatları olmaktadır. Sorumsuz yürütmenin başı devlet başkanıdır ve bu 

bir kral/kraliçe veya parlamento ya da halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı olmaktadır. 

Sorumlu yürütme ise kendi içinde bir başkan ve onunla çalışan bakanlar kurulundan oluşur. 

Bakanlar kurulu başbakan tarafından oluşturulan bir organ olup “kabine” ya da “hükümet” 

olarak da adlandırılmaktadır. Sorumluluğa paralel olarak klasik parlamenter sistemde olması 

gereken, yürütmenin yetkili başının bakanlar kurulu olmasıdır. Sorumsuz cumhurbaşkanı 

sembolik yetkiler taşır ve bu şekilde tarafsız ve partisiz olurken, Hindistan ve Türkiye gibi 

örneklerde, yürütme yetkileri açısından önemli anayasal güçlerle donatılmış olması sıradışı bir 

örnek teşkil ederek, genel eğilimin dışına çıkmaktadır (Yapıcı Kaya, 2015:5). Bu genel eğilim 

Türkiye’nin kendine özgü siyasal ikliminden kaynaklanmaktadır. 
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1.2. BAŞKANLIK SİSTEMİ 

Başkanlık sistemi devlet yönetiminde, yasama ile yürütme erklerinin birbirinden ayrı ve 

bağımsız organlar tarafından kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Kuvvetler ayrılığının keskin 

sınırlarla ayrıldığı başkanlık sisteminde, yürütme organı ve yasama meclisi, birbirinden 

tamamen bağımsız olarak oluşturulur. Yasama ve yürütme organları, farklı zaman 

aralıklarında yapılan seçimlerle oluşur ve seçildikten sonra birbirinden bağımsız olarak çalışır. 

Yürütme organının başı tektir. Hem devletin hem de hükümetin başı başkandır. Halk 

tarafından seçilerek güçlü bir meşruiyet kazanan başkanın çok güçlü ve geniş yetkileri vardır. 

Bununla birlikte, yürütmenin yalnızca bir tek kişide toplanması başkanlık sistemlerinde 

yönetimin kişiselleşmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir (Karatepe, 2013:226). 

Kuvvetlerin sert bir şekilde ayrılığı başkanlık sisteminde güçlerin bölünmesini sağlar ve 

otorite tek bir elde toplanmamış olur. Yasama ve yürütme organları arasında uyum ve 

işbirliğini amaçlayan mekanizmalar fren ve denge sistemi olarak adlandırılır. Denge ve 

denetim mekanizmaları sayesinde güçleri eşit olan organlar birbirlerini dengeler ve kuvvetler 

ayrılığı ile organlar sadece kendi alanında faaliyet gösterecek bir durumda olurlar. Azınlık 

vetoları ile çoğunluğun azınlık üzerindeki baskısı da dağıtılmış olur (Teziç, 2012:507). 

Başkanlık sistemi modellerinin başarılı örnekleri arasında Amerikan tipi başkanlık sistemi ilk 

sırada gelmektedir. Dünyadaki başkanlık uygulamalarına bakıldığında tam bir şekilde 

uygulandığı tek ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu görülmektedir. 

1.2.1. Tam Başkanlık Sistemi: Amerikan Başkanlık Modeli 

1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri (ABD) anayasasının kabul ettiği bir hükümet şekli 

olan başkanlık sistemi tarihsel gelişimi olmadan kurucu meclisin görüşmeleri ile uzun 

tartışmalar sonucu meydana çıkmış ve uygulanmış olan bir sistemdir (Yaman, 2014:83). 

Başkan halk tarafından seçilmekte ve parlamento desteğine ihtiyaç bulunmamaktadır. Başkan 

parlamentoyu feshedememektedir. Başkan kanun yapamaz ve kanun gücünde kararname 

çıkaramaz. Başkanın olağanüstü yetkileri olmasına rağmen bunları sınırlı olarak 

kullanabilmektedir. Başkan kanun önerisinde bulunamaz, ancak veto etme yetkisine sahiptir. 

Başkan kabineyi parlamentonun müdahalesi olmaksızın değiştirebilir, dağıtabilir veya 

yeniden oluşturabilir. Yasama organının yürütmeyi etkin biçimde denetleme yetkisi vardır. 

Başkan en fazla iki dönem art arda seçilebilir. Başkanın af yetkisi vardır (Yapıcı Kaya, 

2015:1). 
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ABD Anayasasına göre en az 35 yaşında olmak, ABD’de doğmak ve en az 14 yıldır ABD’de 

ikamet etmek başkan adaylarının seçilme şartları arasında olup, seçimde başkan ve başkan 

yardımcısı birlikte seçilirler. Başkan yardımcısı da aynı şartları taşımak zorundadır. 

ABD’de başkanlık seçimleri Kasım ayının ilk pazartesi gününü izleyen salı gününde yapılır 

ve başkan genel bir oylama ile seçilmektedir. Seçmenler başkana oy verecek ikinci seçmenleri 

seçmektedirler. Başkana görevinde yardımcı olacak kabine, yürütme bürosu ve bağımsız 

yürütme ajanları gibi yardımcı kurumlar bulunmaktadır. Başkan yürütmenin tamamından 

sorumludur ve bu görevini yerine getirmesi kongre ile uyumlu çalışmasına bağlıdır. Kendi 

kabinesini kurar ve bakanlar başkanın bakanları şeklinde görünmektedir. Başkanın görev 

süresi 4 yıl olup, 1951 yılında yapılan bir değişiklikle başkan en fazla iki kere 

seçilebilmektedir (Stüwe, 2008:562). 

ABD’de başkanlık seçimleri iki kademeli olarak gerçekleşmektedir. Her eyalet senato ve 

temsilciler meclisindeki üye sayısı kadar “Seçiciler Kurulu”na “ikinci seçmen” olarak 

belirlenen kişileri seçmektedir. Bu kurulda yer alan ikinci seçmenlerin sayısı 100 senatör, 435 

temsilciler meclisi ve 3 başkent Washington üyesi olmak üzere 538 kişiden oluşmaktadır. 

Başkan seçiciler kuruluna seçilen ikinci seçmenlerin salt çoğunluğu ile seçilmektedir (Seta, 

2016:42). 

Başkanlık makamı dışında sembolik de olsa ayrıca bir devlet başkanlığı makamı yoktur; 

başkan aynı zamanda devlet başkanı sıfatını taşımaktadır. Başkan milli birliği temsil eder. 

Böylece başkan hükümet şefi, parti lideri ve devleti temsil gibi üç fonksiyonu da içinde 

taşımaktadır. Bununla beraber başkan bazı özel yetkilere de sahiptir. Sözgelimi; yüksek 

mahkeme üyeleri dahil olmak üzere federal hakimler, Senato’nun üçte iki çoğunluğunun 

onayı da alınarak başkan tarafından atanır. Diğer bir yetkisi Kongre tarafından yapılan bir 

suçlama dışında devlete karşı işlenmiş suçları affetmek ve cezanın infazını ertelemektir. Yine 

başkanın imzaladığı uluslararası antlaşmalar Senato’nun üçte iki çoğunluğunun onayı ile 

hukuki olarak geçerlilik kazanmaktadır (Kuzu, 2012:24). 

Başkanın doğrudan halk tarafından seçilmesi başkanlık sistemini daha güçlü bir duruma 

getirmektedir. Yürütme organının halkın genel oyu ile belirlenmesi başkanlık sistemini 

parlamenter sisteme göre daha demokratik bir konuma getirmektedir. Parlamenter sistemde 

halkın oyu ile yasama organı seçilmekte ve bu yasama organının içinden yürütme organı 

çıkmaktadır. Dolayısıyla yürütme organının seçimine halk doğrudan katılamamaktadır. 
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Temsil ilişkisi başkanlık sisteminde doğrudan kullanılır bu nedenle halk egemenliği ve ulusal 

temsil gerçeğe dönüşmüş olur antlaşmalar Senato’nun üçte iki çoğunluğunun onayı ile hukuki 

olarak geçerlilik kazanmaktadır (Kuzu, 2012:99). 

1.2.2. Yarı-Başkanlık Sistemi 

Yarı-Başkanlık sisteminin temel özelliği iki başlı yürütme sisteminin olmasıdır. Yürütmenin 

başkan ile başbakan arasında paylaştırıldığı sistemler ise yarı başkanlık olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Yarı-başkanlık sisteminin avantajı, halk tarafından belirli bir süre için seçilen devlet 

başkanının, parlamento bölünmüş ve hükümetler istikrarsız olsalar bile, sistemin istikrarını ve 

meşruiyetini devam ettirebilme potansiyeline sahip olmasıdır. Bu nedenle, yarı-başkanlık 

sistemi demokratikleşme sürecine parlamenter sisteme göre daha fazla katkı sağlayabilir 

(Elgie, 2011:55). 

1946 yılına kadar sadece üç ülkede (Avusturya, Finlandiya ve İzlanda) uygulanan yarı 

başkanlık sistemi, yıllar itibariyle önemli bir artış göstermiş ve bu artışa paralel şekilde 

konuya akademik ilgi de artmıştır. Cheibub’ın 2002 yılında yaptığı sınıflandırmaya göre, 

toplam 190 ülkeden %45’i parlamenter, %33’ü başkanlık ve %22’si karma rejimlere sahiptir. 

Elgie, 2010 yılı itibariyle 54 ülkenin yarı-başkanlık sistemini öngören anayasalara sahip 

olduğunu bildirmiştir (Yapıcı Kaya, 2015:3-4). 

Fransa, Avusturya, Weimar Almanya’sı ve Finlandiya’da yarı başkanlık sisteminin örnekleri 

görülmekte olup cumhurbaşkanı halkın oyu ile seçilmektedir. Fransa’da 1962 yılında bir 

anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının genel oyla seçilmesine başlanmıştır. Fransız kamu 

hukukçusu Maurice Duverger bu sistemi “yarı başkanlık hükümeti” olarak adlandırmış 

veparlamenter sistemden farklı bir sistemin doğduğu düşünülmeye başlanmıştır (Erdoğan, 

2011:23). 

Duverger, yarı-başkanlık sistemini şu şekilde tanımlamaktadır. “Bir siyasi rejim, anayasasında 

üç unsuru içeriyorsa yarı-başkanlık olarak kabul edilir (Yapıcı Kaya, 2014:89): 

(1) Başkan halk tarafından seçilmektedir. 

(2) Başkan oldukça önemli yetkilere sahiptir. 

(3) Yürütme ve idari yetkilere sahip başbakan ve bakanlar vardır ve parlamento karşı 

çıkmadığı sürece görevde kalırlar. 
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2. TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE YENİ ARAYIŞLAR  

Osmanlı Devletinde anayasacılık hareketleri, 1808 tarihli Sened-i İttifak’ın imzalanması ile 

başlamakta, 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanıyla gelişmektedir. İlk Anayasa ise 1876 

tarihli Kanun-u Esasîdir ( Gözler, 2007:13). 1921 Anayasasındaki Meclis Hükümeti Sistemi 

hariç 1876’dan günümüze yapılan anayasalarda parlamenter hükümet sistemi benimsenmiştir 

(Yazıcı, 2011: 114).   

1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi Osmanlı’nın ilk anayasasıdır. Bu anayasada padişah 

mutlak yetkili olarak hem hükümete hem de ilk kez uygulamaya giren parlamentoya karşı 

üstünlüğünü korumuştur. Anayasaya göre Parlamento Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan 

olmak üzere ikili bir yapıya sahipti. Hem her iki parlamento hem de hükümet kanun teklif 

edebiliyordu. Ancak tekliflerin görüşülmesi ve yürürlüğe girebilmesi için padişah onayı 

gerekiyordu. Kabine padişah tarafından tayin edilir ve ona bağlı olarak görevini sürdürür yine 

onun tarafından görevden uzaklaştırılabiliyordu. Parlamento tarafından güvenoyu 

mekanizması yoktu. 1909’yılında anayasada yapılan değişiklikle meclisin padişahtan izin 

almadan yasa teklif edebilmesi sağlandı. Aynı dönemde yürütme yetkileri parlamento 

çoğunluğu ve denetimine dayanan hükümete geçmiştir. Böylece yasama ve yürütme arasında 

denge sağlanarak siyasi rejime daha fazla parlamenter sistem niteliği kazandırılmış oldu 

(Karatepe, 2013:160-161).  

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Parlamenter sistem yerine güçler birliğinin bir kurulda 

toplandığı Meclis Hükümeti Sistemini benimsemiştir. 

Kısa bir süre yürürlükte olan bu anayasaya göre yasama ve yürütme yetkileri Büyük Millet 

Meclisinde birleştirilmiş, meclisin her zaman bakanları değiştirebileceği veya onlara yön 

verebileceğini düzenlemiş, buna mukabil bakanlar kuruluna meclise karşı kullanabileceği bir 

yetki vermemiştir. Ayrıca bu dönemde 1923 yılında anayasada yapılacak değişikliğe kadar 

devlet başkanlığı makamına yer vermemiştir. 1923’te yapılan değişiklikle parlamenter sistem 

yönünde adımlar atılmıştır (Yazıcı, 2011:124).  

1924 Anayasası ise hem meclis hükümeti hem de parlamenter sistemin özelliklerini taşıyan 

“karma bir sistem”i kabul etmiştir. Bu nedenle yeni sistem kimi yazarlar tarafından “kuvvetler 

birliği, görevler ayrılığı” olarak tanımlanmıştır  (Asilbay, 2013:258). Bu anayasada yürütme 

organı yasama organından belli ölçülerde ayrılmasına karşın yürütmeye yasamadan tam 

olarak bağımsızlaşacağı yetkiler verilmemiştir. Yasama ve yürütme yetkilerinin parlamentoda 
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toplanması ve egemenlik yetkisinin millet adına meclis tarafından kullanılması sistemi meclis 

hükümetine yaklaştırırken, yürütme yetkisinin cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından 

kullanılması ve meclisin kabineyi denetlenmesi, gerektiğinde onu görevinden alabilmesi 

parlamenter sistem özelliklerine işaret etmiştir (Karatepe, 2013: 162).  

1961 ve 1982 Anayasaları Türkiye’de parlamenter sisteme tam anlamıyla geçişi sağlayan 

anayasalardır. Her iki anayasada yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri arasında ayrım yapılmış 

ve erkler farklı kişi ve kurumlar tarafından kullanılacak şekilde düzenlenmiştir.  

Ancak 1961 Anayasası gerçek anlamda ilk parlamenter sistem özellikleri gösterse ve Anayasa 

güçler ayrılığı ilkesini esas alsa da yürütme 1961 öncesinden daha geri duruma 

düşürülmüştür. Bunda 1960 darbesinin etkisi büyük olmuştur. Darbe sonrası yapılan 

Anayasa’da yürütmeye karşı takınılan bu yeni tutum darbe öncesi hükümetlerin özellikle çok 

partili siyasal hayattan sonraki on yılda iktidara gelen Menderes hükümetlerinin icraatlarına 

duyulan tepkinin bir sonucu şeklindedir.  

Bu tepki nedeniyle yeni anayasayı yaptıranlar yürütmeyi farklı ellere (Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu) vermek suretiyle güçsüz bir yönetim sistemine zemin hazırlamışlardır. 

Böylece iktidar mümkün olduğunca bölünmüş, adeta iktidarlar konfederasyonu 

oluşturulmuştur. 1961 Anayasasında yürütme ikinci planda tutulmuş, “müştak”, “derive” bir 

yetki olarak nitelendirilmiştir. Öyle ki anayasa yürütmeden görev olarak bahsederken yasama 

ve yargıdan yetki olarak bahsetmiştir (Kuzu, 2013:83). Bu dönemde ayrıca genel oyla seçilen 

ve meclis çoğunluğuna dayanan hükümet gücü sınırlandırıldığı gibi egemenliğin 

kullanılmasına senato, yüksek mahkemeler, özerk kamu kurumları ve idareye bağlı bazı 

kurumlar ortak yapıldı. Parlamento egemenliği millet adına kullanan yegâne organ olmaktan 

çıkarıldı (Karatepe, 2013:163).  

1982 Anayasası döneminde de yukarıda belirtildiği gibi parlamenter sistem benimsenmiştir.  

1982 Anayasası’nın 7. maddesi 1961 Anayasası’nın 5. maddesine paralel olarak Yasama 

yetkisini TBMM’ye vermiştir. Bu Anayasanın 8. maddesinde yürütme yetkisi ve görevini ise 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kullanır demiştir. Bu madde 1961 Anayasası’nın 6. 

maddesinden ayrılmaktadır. Zira 1961’de yürütüme bir “görev” olarak nitelendirilmişti. 

1982’nin yürütmeden yetki ve görev olarak bahsetmesinin sebebi Danışma Meclisi Anayasa 

Komisyonunun gerekçesinde belirtilmiştir. Komisyonun gerekçesine göre 1961 Anayasası 

devletin yönetiminde yürütmeyi yasamaya tabi bir kuvvet olarak kabul etmiş, bu durum 1961-
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80 arasında karar verme kuvvetinden yoksun hükümetlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Yeni düzenleme ile yürütme yasamaya bağlı bir organ olmaktan çıkarılmış ve her iki kuvvet 

arasında bir eşitlik ve denge oluşturulmak istenmiştir (Özbudun, 1995:154).  

1982 Anayasası yürütmeden hem bir yetki ve hem de görev olarak bahsetmekle yürütme ve 

yasama karşısında eşitlik sağlamış fakat yürütme içinde güç dengesini cumhurbaşkanı lehine 

bozmuştur. Yeni düzenleme ile yürütmenin sorumsuz kanadı Cumhurbaşkanı güçlü hale 

getirilmiştir. Yürütmenin diğer kanadı Bakanlar Kurulu olup, Cumhurbaşkanı ile yaptığı 

bütün işlemlerinde sorumluluğa sahip taraftır.  

1982 Anayasasında cumhurbaşkanının güçlendirilmesinin en önemli gerekçeleri arasında 

darbeyi yapan Kenan Evren ve arkadaşlarının yeni Anayasayı yaptırmaları, daha sonra bu 

kişilerin Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliklerine gelmeleri en önemlisi 

de seçim yoluyla oluşan hükümete karşı duydukları güvensizlik sayılabilir. Sayılan nedenlerle 

Cumhurbaşkanına Anayasada yasama, yürütme ve yargıya dair önemli yetkiler verilmiştir.  

2007’de Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına seçtirilmemesi için ileri sürülen dolambaçlı 

hukuki gerekçelerle ortaya çıkan siyasal krizin1 ardından aynı sorunların yaşanmaması için 

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi konusu hükümet tarafından referanduma sunuldu 

ve % 50’nin üzerindeki bir çoğunlukla kabul edildi. 1982 Anayasası ile çok sayıda yetki ile 

güçlendirilen Cumhurbaşkanın doğrudan halk desteği ile seçilecek olması onu daha güçlü bir 

pozisyona taşımıştır. Bu da Türkiye’de bir fiili yarı başkanlık sistemi oluşturmuştur.  

Osmanlı’nın son dönemi dâhil uzun bir parlamenter hükümet sistemi deneyimi olmakla 

beraber aslında sistemin krizleri de eksik olmamıştır. Krizlerin bir kısmı yürütmeye gelen bazı 

                                                           
12007’ Nisan ayında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresi dolacağından yerine yeni 

cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyordu. Ak Parti Abdullah Gül’ü aday gösterdi ancak başta Cumhuriyet Halk 

Partisi (CHP) ve sol muhalefet, yargı, ordu ve parlamento dışı muhalefette bu adaylık ciddi bir tepki ile 

karşılandı. 1982’den sonra seçilen cumhurbaşkanlarına uygulanmayan ve fakat Ak Parti’nin sayıca ulaşmakta 

çok büyük güçlük çekeceği 367 formülü Yargıtay Cumhuriyet eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu tarafından icat 

olundu(cumhurbaşkanlığı seçimlerinin her turunda 367 milletvekili bulunması zorunluluğu). CHP bunu Anayasa 

Mahkemesine taşıdı. Anayasa Mahkemesi bu görüşe katıldı. TBMM’de seçim turlarını geçersiz saydı ve 367’nin 

bulunmasını şart koştu. Ayrıca 27 Nisan 2007 gecesi Genel Kurmay başkanlığı web sitesine hükümet aleyhine e-

muhtıra olarak nitelendirilen bir bildiri de konulunca hükümet gerekli açıklamaları yapıp, erken seçim kararı 

aldı. Seçimden sonra daha fazla oy alan hükümet Abdullah Gül’ü TBMM içinde Cumhurbaşkanı olarak seçti.  
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güçlü kişilerin (Padişah Abdülhamit, Atatürk, İsmet İnönü gibi) yasamayı da aşan bir yönetim 

sergilemelerinden kaynaklanırken bir kısmı ise özellikle çok partili siyasal hayata geçişin 

ardından bazı siyasal düşünce mensuplarının (Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin 

Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan gibi) iktidara gelmesinden kaynaklanmıştır. Parlamenter 

sistemde ortaya çıkan krizin ikinci gerekçesi çok daha ciddi sorunlara yol açmış, bu kişilerin 

başkanlığında kurulan hükümetler zaman zaman darbe ve benzeri siyaset dışı yollarla 

görevden uzaklaştırılmış, yeniden seçilmemeleri için süreçler zorlaştırılmış, haklarında 

yargılamalar yapılmıştır. Bütün bunlara rağmen seçmenlerin çok partili hayata geçişten sonra 

genellikle bu kişilerin temsil ettiği siyasal düşünce ve geleneğe mensup kişileri seçmesi ve 

iktidara taşıması parlamenter siyasal krizin daima canlı kalmasına sebep olmuştur.  

Sayılan gerekçelerle adı geçen kişiler de yürütme güçlerini kuvvetlendirmek, yetkilerini başka 

kurumlarla paylaşmamak için başkanlık vb. hükümet sistemi değişikliklerini önermişlerdir. 

Ancak bu önerilerin çoğu somut metinlere dönüşememiştir. 

Hükümet sistemi değişiklikleri için en çok önerilen sistem başkanlık olmuştur. Bu çerçevede 

literatürde görebildiğimiz kadarıyla başkanlık sistemi önerisi ilk kez 26 Ocak 1970’te 

Necmettin Erbakan ve arkadaşları tarafından kurulan Milli Nizam Partisi’nin program ve 

tüzüğünde yer almıştır (MNP, 1970:10). Parti tüzüğünün anayasa başlıklı 16. maddesinde 

başkanlık sistemi önerisi ve gerekçesi aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: “Daha hızlı 

kalkınmaya mecbur olan Türkiye’mizde devlet hizmetlerinin verimli, süratli ve kudretli 

yürütülebilmesi ve Anayasamızın bünyemize intibak bakımından daha mütekâmil bir yapıya 

kavuşturulması ve tatbikattaki aksaklıkların giderilmesi için Anayasada aşağıdaki 

değişikliklerin yapılmasını zarurî görüyoruz. Şöyle ki: a)îcra î organın daha kudretli olması 

ve sür'atli çalışabilmesi için Reisicumhur’ un tek dereceli olarak (halk tarafından) seçilmesi 

ve icraî organ düzenim, Başkanlık (Presidentielle) sistemine göre tanzimi…” 

Necmettin Erbakan izleyen yıllarda bazı meclis konuşmalarında da bu talebi yenilemiştir. 

1975’teki bütçe konuşmasında Erbakan MNP program ve tüzüğündekine benzer aşağıdaki 

ifadeleri kullanmıştır (Ünal, 2016): 

“Bundan sonraki Cumhurbaşkanı seçimi tek dereceli olarak, doğrudan doğruya millet 

tarafından yapılmalıdır. Başkanlık sistemine geçilmelidir. Hükümet, Başkan tarafından 

kurulacağı için, Başkanlık sisteminde, bugünkü hükümet buhranları temelinden ortadan 

kalkmış olacaktır”. 
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Başkanlık sistemi önerisi daha sonra başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapan Turgut Özal, 

Süleyman Demirel ve son olarak etkili şekilde Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

dillendirilmiştir. Uzun süren tartışmaların ardından hükümet sistemi değişikliğine dair ilk 

somut ve ayrıntılı öneri Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 2011 seçimlerini müteakiben 

TBMM’ye sunulan Başkanlık Sistemi önerisi olmuştur. Sistem kamuoyunda yeterince içeriği 

ile tartışılamamış siyasi mülahazalarla ileri sürülen bazı gerekçeler metnin içeriğini 

gölgelemiştir (Demirhan, Aslan ve Alkış, 2016:172).  

AK Parti’nin Başkanlık sistemi önerisi2 TBMM’de gündemine gelmeden 2016’nın son 

aylarında Milliyetçi Hareket Partisi’nin de desteği ile revize edilerek ve Cumhurbaşkanlığı 

Sistemi olarak adlandırılabilecek yeni bir öneri aralarında Başbakan Binali Yıldırım’ında 

bulunduğu 316 milletvekilinin imzası ile 10 Aralık 2016 günü TBMM’ye sunulmuştur.  

Meclise, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”  

adıyla sunulan 21 maddelik teklifte yasama, yürütme ve yargı erkleri ile ilgili olarak 

öngörülen bazı değişiklikler aşağıda maddeler halinde kısaca sıralanmıştır (TBMM, 2016): 

 Başbakanlık kurumu kaldırılarak yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak. 

 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılacak. 

 Mevcut anayasada 550 olan milletvekili sayısı yeni anayasa taslağı ile birlikte 600’e 

çıkarılacak. 

 Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek. 

 Milletvekilliğinin sona ermesi hallerinde bu milletvekillikleri yedek milletvekili 

adaylarıyla doldurulacak. 

 TBMM belli konularda meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir. Soru sorabilir. 

Sorular cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar tarafından 15 gün içinde yanıtlanır.   

 Yasa yapma yetkisi TBMM’de olacak. 

                                                           
2AK Parti’nin 2011’de önerdiği Başkanlık Sistemi hakkında daha fazla bilgi için bakınız: Demirhan, Yılmaz, 

Aslan, Seyfettin ve Alkış, Mehmet (2016), “Türkiye’de Hükümet Sistemi Tartışmaları ve Ak Parti’nin Başkanlık 

Sistemi Önerisi Üzerine”, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 6, Sayı 11, (ss. 161-186).  
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 Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yükseköğretim yapmış, milletvekili seçilme 

yeterliliğine sahip doğuştan Türk vatandaşlığına sahip kişiler arasından doğrudan halk 

tarafından seçilecektir.  

 Görev süresi beş yıl olacak, bir kişi en fazla iki defa seçilebilecektir. 

 Parti grupları, son seçimde geçerli oyların % 5’ni tek başına veya birlikte sağlayan 

partiler ile en az 100 bin seçmen birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilir. Seçimlerde 

geçerli oyların yarısını alan aday seçilir.  

 Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde 

seçim yapılacak. Yenisi seçilene kadar, cumhurbaşkanlığına cumhurbaşkanı yardımcısı 

vekâlet edecek. Aynı kişi cumhurbaşkanının yurt dışı gezilerine çıkması, geçici bir süre 

görevi başında bulunamaması halinde vekillik yapacaktır. TBMM seçimlerinin yapılmasına 

bir yıldan az bir süre kalmışsa seçimler birlikte yapılacak.  

 Cumhurbaşkanının partisi ile ilişiği kesilmeyecek. 

 Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla kişiyi cumhurbaşkanı yardımcısı 

olarak atayabilecek. 

 Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve 

görevden alınacak, cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklar. Yürütmede görev alacak 

milletvekillerinin görevi sona erecek. 

 Cumhurbaşkanının bir suç işlediği kanaati oluştuğunda TBMM üye sayısının salt 

çoğunluğu ile Yüce Divan’a Sevki için önerge verilebilir, önerge 3/5 ile kabul edilip, gerekli 

görüşmeler yapıldıktan sonra 2/3 ile kabulü halinde cumhurbaşkanı Yüce Divanda 

yargılanabilir.  

 Cumhurbaşkanı sınırlı da olsa kararname çıkarabilecek.  

 Yönetmelik çıkarabilecek. 

 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı diğer yarısını 

TBMM seçecek. 

 Askeri yargı kaldırılacak. 

 Anayasa Mahkemesi üye sayısı 17’den 15’e inecek. 
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 Olağan Üstü Hali (OHAL) ilan sebepleri bire indiriliyor ve OHAL ilan etme yetkisi 

cumhurbaşkanına veriliyor.  

 Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri yenileyebilme kararı alacak, seçimlerin 

yenilenme kararı alındığında hem cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçimleri birlikte 

yapılacak. Seçimleri yenileme yetkisini tek başına meclis ise ancak 2/3 çoğunlukla 

kullanabilecek.  

 Yeni seçimler yapılıncaya kadar TBMM üyeleri ile cumhurbaşkanının görevi devam 

edecek.  

3. HÜKÜMET SİSTEMİ ARAYIŞLARINA DİYARBAKIRLILARIN BAKIŞINI 

BELİRLEMEYE DAİR ALAN ARAŞTIRMASI 

Çalışmanın bu bölümünde 15-22 Haziran 2016 tarihleri arasında Diyarbakır’da yürütülen ve 

Diyarbakırlıların Hükümet Sistemi Arayışlarına Bakışlarını belirlemeye dönük alan 

araştırmasının sonuçlarına yer verilmiştir.  

3.1. ÇALIŞMANIN EVREN, ÖRNEKLEM VE YÖNTEMİ  

Çalışmanın evreni Diyarbakır’daki seçmenlerden oluşmaktadır. 1 Kasım 2015 Milletvekili 

Seçimlerinde Diyarbakır ili genelinde oy kullanacak seçmenlerin sayısı 969. 078 kişidir 

(YSK, 2016). Çalışmanın örneklemi rastlantısal olarak Diyarbakır merkez Bağlar, Kayapınar, 

Sur ve Yenişehir ilçelerinden seçilen 1500 kişidir. Örneklemin evreni temsil oranı oldukça 

yüksektir. Çalışmanın örneklemi dört ilçenin seçmen sayısı (Bağlar 218.853, Kayapınar 

182.586, Sur 68.532 ve Yenişehir 122.788, toplam: 592.759) ile oranlandığında temsil düzeyi 

daha da artmaktadır.  

Çalışma,katılımcılara soru kâğıdının verilmesi ve o anda soruları bizzat kendilerinin 

cevaplamaları yöntemiyle yapılmıştır. Okuryazar olmayan katılımcılara ise sorular 

anketörlerimiz tarafından okunmuş ve cevapları soru kâğıdına işlenmiştir.  

Çoktan seçmeli 11 sorudan oluşan soru kâğıdının ilk beş sorusu demografik bilgileri 

ölçmektedir. Sonraki 4 soru katılımcıların hükümet sistemi değişikliğine ilişkin düşüncelerini 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Son iki soru ise Anayasa değişikliği ile ilgilidir.  

Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS (PASW 18) programına yüklenmiş ve program 

yardımı ile analiz edilmiştir.  
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3.2. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Çalışmanın bu bölümünde Diyarbakır’da yapılan alan araştırmamızın bulgularına yer 

verilecek sonuçları hakkında değerlendirmede bulunulacaktır. 

3.2.1. Demografik Özellikler 

Bu başlık altında katılımcılara yaşları, cinsiyetleri, eğitim, gelir durumları ve medeni halleri 

hakkında beş soru yöneltilmiştir.  

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Yaşlarına Göre Dağılımı 

 

Tabloda da görüldüğü üzere katılımcıların yaklaşık yüzde seksenlik kısmı genç nüfus olarak 

tanımlayabileceğimiz yaş aralığında yer almaktadır. Bu çalışma açısından önemli bir veridir. 

Zira ülkenin geleceğinde bu yaş grubu söz sahibi olacağından düşünceleri ve temsil oranları 

da kayda değerdir.  

Tablo 2:  Araştırmaya Katılanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

Katılımcıların cinsiyete göre dağılımında erkeklerin 2/3’lük bir üstünlüğü görülmektedir. 

Kadınların eksik katılım göstermiş olması Diyarbakır’da yeterince sosyal yaşama dahil 

olamamaları, çarşı pazarda daha az görünmelerine bağlanabileceği gibi bu tür çalışmalara 

katılım isteklerinin erkeklere oranla daha düşük düzeyde kalması ile de ilişkilendirilebilir.  
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Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Tabloda da görüldüğü gibi araştırmaya katılanların yaklaşık 2/3’lük kısmı evlilerden 

oluşmaktadır. Dul veya boşanmış olanların toplumdaki oranına benzer bir katılımın 

çalışmamıza da yansıdığı görülmektedir.  

Tablo 4: Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Çalışmaya katılanların yaklaşık üçte ikisi lise ve üzeri bir öğretim düzeyine sahiptir. Bu da 

araştırmamızı daha anlamlı hale getirmektedir. Çünkü okuryazarlık düzeyi arttıkça ülke 

sorunlarına duyarlığın da artarak buna eşlik etmesi beklenmektedir.  

Tablo 5: Araştırmaya Katılanların Gelir Durumlarına Göre Dağılımı 
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Tabloda da görüldüğü üzere katılımcıların % 82’si alt gelir grubu içinde yer almaktadır. 

Çalışmayan ve geliri hiç olmayanların oranı hayli yüksektir. Buna asgari ücretle geçinenler de 

dâhil edildiğinde Diyarbakır’da ciddi bir yoksulluk haritası ortaya çıkmaktadır. 2500 TL ve 

üzeri gelire sahip olanların oranının sadece % 17 olması gelirin ne denli düşük olduğunu bir 

kez daha göstermektedir.  

3.2.2. Katılımcıların Hükümet Sistemi Değişikliğine İlişkin Düşünceleri 

Bu başlık altında katılımcılara Türkiye’de yeni bir hükümet sistemine ihtiyaç olup olmadığı, 

ihtiyaç varsa hangi hükümet sistemini istedikleri, kimi başkan olarak görmek istedikleri ve 

başkanlık sisteminden ne anladıkları soruları yöneltilmiştir. 

Tablo 6: Türkiye’de bir hükümet sistemi değişikliğine ihtiyaç var mı? 

 

Bu soruda katılımcılara Türkiye’de yeni bir hükümet sistemi değişikliğine ihtiyaç olup 

olmadığı sorulmuştur. Soruyu yanıtlayanların % 68’i evet cevabı vermiştir. Fikrim yok 

diyenler de şıklar arasında dağıtıldığında katılımcıların yaklaşık % 80’nin bir hükümet 

değişikliği istediği ortaya çıkmaktadır.  

Grafik 6.1: Hükümet sistemi değişikliği sorusuna verilen yanıtların katılımcıların cinsiyetine göre dağılımı
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Grafik 6. 2: Hükümet sistemi değişikliği sorusuna verilen yanıtların katılımcılarıneğitim durumuna göre 
dağılımı 

 

Yukarıdaki iki grafikte sistem değişikliği sorusuna yanıt verenlerin cinsiyet ve eğitim 

durumuna göre dağılımı yer almaktadır. İlk grafikte görüldüğü gibi soruyu evet şeklinde 

yanıtlayanların çok büyük bölümü erkeklerden oluşmaktadır. Kadınlar da erkeklerin yarısı 

oranında sistem değişikliğine evet demiştir. Oranlar, katılımcıların sayısı ile uyumlu bir 

görünüme sahiptir. Bu durumda yanıtlar arasında anlamlı farklılıkların olmadığını 

söyleyebiliriz. İkinci grafikte ise eğitim durumuna göre yanıtlar yer almaktadır. Burada sistem 

değişikliğine en fazla evet diyen kesim lise mezunlarından oluşmaktadır. Onları lisans ve 

ilköğretim mezunları izlemektedir. Hayır, cevabı ise en fazla ilköğretim mezunları tarafından 

verilmiştir. Bu durumda eğitim durumu arttıkça sistem değişikliğinin ne olduğunun daha iyi 

anlaşıldığı ve buna göre yanıtlar verildiği söylenebilir.  

Grafik 6.3: Hükümet sistemi değişikliği sorusuna verilen yanıtların katılımcıların medeni durumuna göre 

dağılımı 
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Sistem değişikliği sorusunu yanıtlayanların medeni durumuna göre dağılımına bakıldığında 

evli olanların evet yönünde görüş belirttikleri görülmektedir. Hayır cevabı verenler içinde de 

evli olanların oranı daha yüksektir. Bu durum ülkedeki çeşitli sorunlara evli olanların daha 

duyarlı oldukları veya yaşları itibari ile var olan hükümet sisteminin olumsuzluklarından daha 

fazla etkilendikleri ile açıklanabilir.  

Grafik 6.4. Hükümet sistemi değişikliği sorusuna verilen yanıtların katılımcıların gelir durumuna göre 
dağılımı 

 

6.4’teki grafik ise gelir durumuna göre hükümet sistemi değişikliğine verilen yanıtları 

yansıtmaktadır. Grafikte evet yanıtının en fazla alt gelir gruplarından gelmesi bu gruptakilerin 

sistem değişikliğine hayatlarında değişiklik yapabileceği umuduyla yaklaştıkları ile izah 

edilebilir. 

Grafik 6.5. Hükümet sistemi değişikliği sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı 
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Üstteki grafiğe göre yeni bir sistem değişikliğine ihtiyaç var diyenlerin en fazla 26-35 yaş 

grubunda yer aldığı, onları sırası ile 18-25 ve 36-45 yaş grupları izlemektedir. Hayır, 

cevapları ilk dört yaş grubunda benzer oranlara sahiptir. Bu durumda yaş grupları itibari 

yanıtlar arasında belirgin farklar olmadığını belirtebiliriz.  

Tablo 7: Nasıl bir hükümet sistemi değişikliği isterdiniz? 

 

Bu soruyla katılımcıların nasıl bir hükümet sistemi istedikleri öğrenilmeye çalışılmıştır. 

Tabloya da yansıdığı gibi katılımcıların yarısı parlamenter sistemi istemiştir. Onu yaklaşık % 

35 ile başkanlık, % 8.3 ile yarı başkanlık ve % 7.5 ile partili cumhurbaşkanlığı sistemi takip 

etmiştir. Bu soruya verilen yanıtlar önceki sorunun yanıtları ile çelişiyor gibi görünmekle 

birlikte önceki soruyu evet şeklinde yanıtlayanların gerçek bir parlamenter sistem istedikleri 

ile açıklanabilir. Zira 2007’den itibaren Türkiye’de fiili bir yarı başkanlık durumu ortaya 

çıkmıştır. Diğer taraftan bir birine oldukça yakın uygulaması olan başkanlık, yarı başkanlık ve 

partili cumhurbaşkanlığı sistemi isteyenlerin toplam oranının parlamenter sistem 

isteyenlerden daha fazla olduğu görülmektedir. Bugünlerde TBMM’ye önerilen 

cumhurbaşkanlığı sisteminin o günlerde daha düşük çıkması Ak Parti’nin o dönemde 

başkanlık sistemini daha fazla gündemde tutması ile izah edilebilir.  

Grafik 7.1. Nasıl bir hükümet sistemi isterdiniz sorusunu yanıtlayanlarıncinsiyetine göre dağılımı 
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Bu soruyu parlamenter sistem şeklinde yanıtlayan katılımcıların oranı erkeklerde daha 

fazladır. Aynı şekilde başkanlık ve yarı başkanlık sistemi isteyenlerin oranı da erkeklerde 

daha fazladır. Hayır oranları da dikkate alındığında erkek ve kadınların benzer oranda farklı 

hükümet sistemleri istedikleri görülmektedir. Yanıtlar bakımından aralarında anlamlı farklılık 

olmadığı söylenebilir.   

Grafik 7.2. Nasıl bir hükümet sistemi isterdiniz sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı 

 

Grafiğe göre soruyu farklı hükümet sistemleri olarak yanıtlayanların yaş grupları arasında 

dağılımı dengeli görülmektedir.  

Grafik 7. 3. Nasıl bir hükümet sistemi isterdiniz sorusunu yanıtlayan katılımcıların eğitim durumlarına 
göre dağılımı 
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Soruyu yanıtlayanların eğitim durumları itibari ile dağılımını gösteren yukarıdaki grafikte 

parlamenter sistemi isteyenlerin en fazla lise mezunları arasında olduğu, onları sırası ile 

ilköğretim ve lisans mezunlarının takip ettiği görülmektedir. Anket katılımcıları içinde lisans 

mezunları az da olsa daha fazla olmasına karşın parlamenter sistem ve başkanlık sistemi 

isteme oranları ilköğretim mezunlarında bir miktar daha fazladır. Lisansüstü ve okuryazar 

olmayan grupta sistemler arasında dağılım daha dengeli olmuştur. Katılımcılar tüm eğitim 

gruplarında parlamenter ve başkanlık sistemi lehinde daha fazla tercih yapmışlardır. Bu da 

Türkiye’deki tartışmalarla uyumlu bir seyir izlemektedir. Çünkü tartışmalar yakın zamana 

kadar başkanlık ve parlamenter sistem arasında yapılmaktaydı.  

Grafik 7.4. Nasıl bir sistem değişikliği isterdiniz sorusunu yanıtlayanların gelir durumlarına göre dağılımı

 

Nasıl bir sistem değişikliği isterdiniz sorusunu yanıtlayanların gelir durumuna göre 

dağılımında parlamenter sistemi en fazla isteyenlerin geliri olmayan kişilerden olduğu, onları 

sıra ile üst gelir gruplarının izlediği görülmektedir. Başkanlık sistemi istemi ise en fazla 500-

1300 gelir grubu mensuplarınca istenmektedir. Onları sırası ile geliri olmayanlar 1300-2500 

gelir grubu ile 2501 ve üstü gelire sahip olanlar takip etmektedir. Parlamenter sistem ve 

başkanlık sistemi arasındaki en dengeli dağılım 2501 TL ve üstü gelir grubunda 

gerçekleşmiştir.  
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Grafik 7.5. Nasıl bir sistem değişikliği isterdiniz sorusunu yanıtlayanların medeni durumlarına göre 
dağılımı 

 

Yukarıdaki grafiğe göre parlamenter sistem, başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri 

isteyenlerin medeni duruma göre dağılımı anketi yanıtlayanların medeni duruma göre 

dağılımı ile uyumlu görünmektedir. Bekârlarda parlamenter sistem isteyenlerin bir miktar 

daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Hükümet sistemi istemlerinde en dengeli 

dağılım boşanmış grupta gerçekleşmiştir.  

Tablo 8: Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz? 

 

Tabloda da görüldüğü gibi soruyu yanıtlayanların büyük kısmı başkanlık sisteminden tek 

adam yönetimini anlamaktadır. Padişahlık-Sultanlık da eklendiğinde katılımcıların yaklaşık % 

55’i tek kişinin yönetimde söz sahibi olacağını düşünmektedir. Yönetimde istikrar, etkili 

yönetim keskin kuvvetler ayrımı gibi gerçekte başkanlık sistemine özgü özelliklerin çok 

düşük kalması Türkiye’de başkanlık sistemi ile alakalı olarak yürütülen menfi politikanın 

Diyarbakır’da halk nazarında karşılık bulduğunugöstermektedir. Gerçekte başkanlık sistemi 

yürütmede tekliği getirir ancak halkın burada anladığı büyük olasılıkla denetimsiz bir tek 
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adam yönetimidir ve bu da büyük ölçüde halka muhalefetin başkanlık sistemini anlatması ile 

uyumludur.  

Grafik 8.1: Başkanlık Sisteminden ne anlıyorsunuz sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı  

 

Grafikte de görüldüğü gibi hem erkekler hem de kadınlar başkanlık sistemi ile öncelikli olarak 

tek adam yönetimini anlamaktadırlar. Ardından erkekler başkanlık sisteminden ikinci sırada 

padişahlık-sultanlık yönetimini anlarken, kadınlar eyalet sistemini anlıyorlar. Diğer cevaplar 

arasında anlamlı bir farklılık görünmemektedir. 

Grafik 8.2. Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz sorusuna verilen yanıtların katılımcıların eğitim 
durumuna göre dağılımı 

 

Grafiğe göre başkanlık sistemini tek adam yönetimi olarak görenler en fazla lise mezunlarıdır. 

Onları üniversite ve ilköğretim mezunları izlemektedir. Bu oranlar ankete katılanların eğitim 

durumuna dağılımı ile uyumludur. Lise ve üniversite mezunları başkanlık sisteminden ikinci 
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sırada eyalet yönetimini anlarken, ilköğretim ve okuryazar olmayanlar padişahlık-sultanlık 

yönetimini anlamaktadır. Yönetimde istikrar seçeneğinin üniversite ve lisansüstü grupta daha 

fazla çıkması okuryazarlık oranı arttıkça başkanlık sistemi hakkında gerçek bilgi sahibi olma 

oranının da arttığı izlenimi edindirmektedir. Diğer taraftan alt okuryazarlık gruplarında 

başkanlık sisteminden tek adam yönetimi ve padişahlık-sultanlık yönetiminin anlaşılması bu 

kesimlerin sistem hakkında daha az bilgi sahibi olmaları ve bu yöndeki muhalefet 

argümanlarını daha inandırıcı buldukları ile de açıklanabilir. 

Grafik 8.3: Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz sorusunu yanıtlayanların gelir durumuna göre 
dağılımı 

 

Gelir durumuna göre başkanlık sisteminden katılımcıların ne anladığını gösteren yukarıdaki 

grafiğe göre bütün gelir gruplarında öncelikle tek adamı yönetimi anlaşılmaktadır. Bu yöndeki 

en belirgin fark geliri olmayan ve 500-1300 TL grubunda ortaya çıkmaktadır. İlk üç gelir 

grubunda ikinci sırada padişahlık sultanlık anlaşılmaktayken, 2500 TL ve üstü grupta ise 

yönetimde istikrar ikinci sırada yer almaktadır.  
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Grafik 8.4: Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz sorusunu yanıtlayanların medeni durumlarına göre 
dağılımı 

 

Katılımcıların medeni durumuna göre başkanlık sisteminden ne anladıkları sorusu yukarıdaki 

grafikte gösterilmektedir. Grafikte sistemi tek adam yönetimi ve padişahlık olarak görme 

oranı en fazla evli ve bekârlarda görülmektedir. Oransal olarak evlilerde tek adam yönetimi ve 

padişahlık yönünde tercih daha belirgindir. Boşanmışlarda dağılım daha dengeli 

görülmektedir.  

Grafik 8.5: Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı 

 

Yaş grupları itibari ile katılımcıların başkanlık sisteminden ne anladığı sorusunun yanıtlarına 

bakıldığında tüm gruplarda tek adamı ve padişahlık-sultanlık seçeneği ilk sırada yer almıştır. 

İkinci sırada sadece çalışmıyor grubunda eyalet yönetimi tercih edilmişken, 36-45 yaş 

grubunda eyalet yönetimi ve padişahlık sultanlık seçeneği eşit sırada çıkmıştır. Oransal olarak 

en belirgin tercih farkı 26-35 yaş grubunda görülmektedir.  
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Tablo 9: Başkanlık sistemine geçilecekse kimi başkan görmek istersiniz? 

 

Üstteki tablo başkanlık sistemine geçilecekse kimi başkan olarak görmek istersiniz sorusunun 

cevaplarını yansıtmaktadır. Tabloda da görüleceği gibi ilk sırada Selahattin Demirtaş 

çıkmıştır. Onu yakın bir oran ile Recep Tayyip Erdoğan izlemiştir. Günümüzde TBMM’de 

yer alan diğer iki parti liderinin aldıkları oy çok düşük düzeydedir. Tabloda hiç kimseyi 

işaretleyenlerin oranı da oldukça yüksek olup, bu durum ortada duran önemli bir seçmen 

kitlesinin varlığına işaret etmektedir. Diğer seçeneği de kayda değer olup, aşağıda hangi 

isimlerden oluştuğu görülmektedir. 

Diğer şıkkını işaretleyenlerin;  

% 30.07’si Abdullah Gül,  

%25.87’si Abdullah Öcalan,  

%13.99’u Ahmet Davutoğlu,  

% 3.50’si Hakan Fidan,  

% 3.50’si Meral Akşener,  

% 2.80’i Sırrı Süreyya Önder, 

% 2.10’u Binali Yıldırım, 

% 2.10’u Bülent Arınç,  

% 2.10’u Figen Yüksekdağ’ı işaretlemiştir. Ekmeleddinİhsanoğlu, Tansu Çiller, Deniz 

Baykal, Numan Kurtulmuş, Ali Babacan, Rıza Türmen, Salim Ensarioğlu, Galip Ensarioğlu, 

Ahmet Türk ve Osman Baydemir gibi isimler de %1-2 oranında diğer şıkkı içinde 

işaretlenmiştir.  
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Tablodaki veriler son iki milletvekili seçimi ile karşılaştırıldığında AK Parti çizgisi açısından 

oyların Diyarbakır’da toparlandığı ve 2015 öncesi seviyesine ulaştığı, Halkların Demokratik 

Partisi (HDP) içinse ciddi bir oy kaybı şeklinde olduğu görülmektedir. Zira 7 Haziran 2015 

seçimlerinde HDP %79.06, AK Parti ise % 14 oranında oy almıştı. Tekrarlanan 1 Kasım 2015 

seçimlerinde ise HDP % 72.8, AK Parti ise % 21.4 oy almıştı. 2014 cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde ise Selahattin Demirtaş % 64.17, R. Tayyip Erdoğan ise % 33.48 oranında oy 

almıştı (seçim.haberler.com,2016). 

Hiç kimse seçeneğini işaretleyenler için ikna edilmesi gereken ve her iki tarafa da gitme 

ihtimali bulunan bir seçmen kitlesi olduklarını söyleyebiliriz. Bu kesimin bir tarafa 

meyletmesi halinde sonuçları ciddi şekilde etkileyecekleri açıktır.  

Grafik 9.1: Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların cinsiyetlerine göre dağılımı 

 

Grafik incelendiğinde erkeklerin daha çok Demirtaş yönünde oy kullandıkları, kadınların ise 

Erdoğan lehinde tercihte bulundukları ortaya çıkmaktadır. Erkek katılımcılar üçüncü sırada 

hiç kimse seçeneğini tercih etmişken, kadınlar diğer seçeneğini işaretlemişlerdir.  
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Grafik 9.2. Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların eğitim durumlarına göre dağılımı 

 

Eğitim durumuna göre grafik değerlendirildiğinde okuryazar olamayanların, ilköğretim 

mezunlarında Demirtaş tercihi belirgindir. Lise mezunu grubunda ise çok az farkla Demirtaş 

önde iken, lisans ve lisansüstü eğitim grubunda Erdoğan tercihi ilk sıradadır. Bu durumda 

okuryazarlık oranı arttıkça Erdoğan lehine tercihte bulunma oranının da arttığını 

söyleyebiliriz.  

Grafik 9.3. Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların gelir durumlarına göre dağılımı 

 

Katılımcıların gelir durumu bağlamında kimi başkan görmek isterdiniz sorusunun yanıtlarına 

göre alt gelir gruplarında Demirtaş ismi ön plana çıkmaktadır. Üçüncü gelir grubunda 

Demirtaş ve Erdoğan yakın oranlarda işaretlenmişken sorudaki en üst gelir diliminde ise 

Erdoğan daha fazla işaretlenmiştir. Bu durumda eğitim seviyesinin yüksekliğine bağlı olarak 
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Erdoğan adı nasıl ön plana çıkıyorsa gelir durumuna göre dağılımda da benzer bir sonuç 

ortaya çıkmaktadır. Başka bir anlatımla alt eğitim ve gelir durumlarında Demirtaş, üst eğitim 

ve gelir gruplarında Erdoğan adı öne çıkmaktadır. 

Grafik. 9.4: Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların medeni durumlarına göre dağılımı 

 

Katılımcıların medeni durumları itibari ile kimi başkan görmek istedikleri sorusunun yanıtları 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. Sonuçlar soruya verilen genel yanıtlarla aynı 

yöndedir.  

Grafik 9.5: Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı 
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Yaş gruplarına göre verilen yanıtlar 36-45 yaş grubu istisna soruya verilen genel yanıtlarla 

aynıdır. Sadece 36-45 yaş grubunda Erdoğan, Demirtaş’ı geçmiştir. Grafiğe göre 18-35 yaş 

grubunun tercihi Demirtaş yönündedir.  

3.2.3. Katılımcıların Anayasa Değişikliğine İlişkin Düşünceleri 

Bu başlık altında Türkiye’nin gündeminde olan anayasa değişikliği hakkında katılımcıların ne 

düşündüğü ve öncelikli olarak yapılacak anayasada ne görmek istedikleri gibi iki soru 

sorulmuştur. Anayasa değişikliğine ilişkin soruların sorulmasının nedeni yapılacak hükümet 

değişikliklerinin öncelikle anayasada değişiklik gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 

soruların bir diğer nedeni hükümet sistemi değişikliğinin yapılacak anayasada halkın ilk 

gündem maddelerinden biri olup olmadığı merakından kaynaklanmıştır. Bir bakıma çapraz bir 

soru ile bu durum sorgulanmak istenmiştir. 

Tablo 10: Size göre Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? 

 

Tabloda da görüldüğü üzere katılımcıların kahir ekseriyeti yeni bir anayasaya ihtiyaç 

olduğunu beyan etmiştir. Türkiye’de uzun yıllardan beri bilinen bu istek Diyarbakır özelinde 

katılımcılar tarafından güçlü bir şekilde adeta yeniden vurgulanmıştır. 

Tablo 11: Yeni anayasada öncelikli olarak neyin yer almasını istersiniz? 

 

Tabloya göre soruyu yanıtlayanlar en fazla diğer seçeneğini işaretlemiştir. 
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Diğer şıkkını işaretleyenlerin;  

% 17.65’i Şıkların hepsi, 

% 14.60’ı Kişi hak ve hürriyetleri, 

% 9.15’i Özgürlük,  

% 8.28’i Adalet, 

% 7.84’ü Eşitlik, 

% 4.14’ü Barış, huzur ve ortak yaşamı, 

% 3.70’i Terörün bitmesi, 

% 2.83’ü demokratik haklar,  

% 2.61’i Kadın hakları, 

% 2.61’i Eğitim. 

% 2.40’ı Sosyal devlet, 

% 2.40’ı Dini inançlar,  

% 0.50 ile 2 arasında ise özerklik, öz yönetim, Kürt sorunu, paralel yapının temizlenmesi, 

çoğulculuk, tarafsız anayasa, devletin birliği ve bütünlüğü, genel af, kimlik, güvenlik yasası, 

çözüm sürecine tekrar dönülmesi, ekonomi gibi ibareleri yazmışlardır.  

Diğer seçeneğinden sonra katılımcılar ağırlıklı olarak anayasada yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesini istemişlerdir. İkinci sırada etnik kimlik ile dilin anayasada yer alması 

gerektiğini beyan etmişlerdir. Aşağıda ayrıntısı yer alan diğer seçeneğine bakıldığında ise 

genel olarak temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi yönündeki düzenlemelerin anayasada 

görülmek istendiğini söyleyebiliriz. Bu durumda katılımcıların hak taleplerini siyasal zeminde 

çözmek isteğinden yana oldukları görülmektedir. Çünkü özyönetim ve Kürt sorunu gibi siyasi 

öncelikli talepler yeni anayasada görülmek istenen ilk konular arasında yer almamaktadır. 

Bu tablodan çıkan bir diğer önemli sonuç hükümet değişikliğine ilişkin birden fazla sorunun 

sorulduğu bir anket formu içinde “yeni anayasada neyin öncelikli olarak yer almasını 

istersiniz” sorusuna hükümet sistemi değişikliği ile ilgili bir yanıtın verilmemiş olmasıdır. Bu 

durumda katılımcılar ya yukarıdaki sorularda bu konuda yeterince cevap verdiklerini 
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düşünmüşler, ya soruyu bu bağlamda düşünmemişler ya da gerçekten gündemlerinde hükümet 

sistemi değişikliği ilk sıralarda yer almamaktadır.  

SONUÇ 

Devlet gücünün kullanımını esas alan hükümet sistemleri ülkelerin tarihi, siyasi, toplumsal 

vb. özelliklerine göre farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde özellikle 

demokratik ülkelerde bu güç belli kişi veya kurullar arasında dağılarak parlamenter, başkanlık 

ve yarı başkanlık gibi hükümet tiplerini ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye 1876’dan itibaren parlamenter sistemi benimsemiş bir ülkedir. Ancak belli 

dönemlerde yürütme yetkisini kullananlar parlamentoya karşı güçlü hale gelmiş bazı 

dönemlerde ise bürokratik kurumlar beğenmedikleri hükümet ve parlamentoları görevden 

uzaklaştırmak için darbe ve benzeri yollar denemişlerdir. Türkiye parlamenter deneyim içinde 

bu tür yollarla birden fazla kez karşılaşınca özellikle buna maruz kalan kişi ve siyasal 

düşünceler parlamenter sistemin aksaklıklarını gidermek ve yürütmeyi diğer güçlere karşı 

güçlendirmek için başkanlık, yarı başkanlık vb. önerilerde bulunmuşlardır. Bu bakımdan 

Türkiye’nin son otuz yılı ağırlıklı olarak bu tartışmalar içinde geçmiştir denilebilir. Ancak bu 

tartışmalar çoğunlukla siyasal argümanlarla taraf bulmuş gerçekte hangi sistemin daha yararlı 

olacağı tartışılamamıştır. 

2002’den günümüze kadar Türk Siyasal Hayatında başat aktör ve iktidar olan AK Parti 

dönemi de bu tartışmaların yoğun şekilde yaşandığı hatta tartışmaların önerilerle somutlaştığı 

bir sürece tekabül etmektedir. Bu dönemde Anayasa değişikliği taslakları, başkanlık sistemi 

ve cumhurbaşkanlığı sistemi önerileri gündeme gelmiştir. Bugünlerde cumhurbaşkanlığı 

sistemi TBMM’ye sunulmuştur.  

Hükümet sistemleri gündeme geldikçe halkın buna nasıl baktığı da hep merak edilmiş ve 

yapılan bazı alan araştırmaları ile onların düşünceleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Konjonktüre 

bağlı olarak bazı dönemlerde başkanlık vb. hükümet sistemi önerileri daha fazla toplumsal 

karşılık bulurken bazı dönemlerde ise bu yöndeki taleplerin halk nezdinde kabul edilebilirlik 

oranının düştüğü görülmektedir. 

Bu çalışmada Diyarbakırlıların olası bir hükümet değişikliğine nasıl baktığı merak edilmiş ve 

toplam 11 soru sorulmuştur. İlk beş soru demografik özellikleri belirlemeye dönüktür. 4 soru 
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hükümet değişikliği son iki soru ise hükümet değişikliğini ilgilendiren anayasa değişikliğine 

ilişkindir. 

Araştırma sonuçlarına göre Diyarbakırlıların yaklaşık % 70’i bir hükümet sistemi 

değişikliğine ihtiyaç olduğunu beyan etmiştir. Ancak hangi hükümet sistemi değişikliği 

olmalıdır sorusuna karşılık katılımcıların yarısı kadar parlamenter sistemi, geriye kalanlar ise 

% 35 oranında başkanlık ve yaklaşık % 8’er oranında yarı başkanlık ve cumhurbaşkanlığı 

sistemini istemişlerdir. Bu durumda parlamenter sistem ve yürütmede tekliği esas alan 

başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı ve cumhurbaşkanının daha güçlü olduğu yarı başkanlık 

sistemi tercih edenlerin yakın oranlarda olduğu görülmektedir. Parlamenter sistemi isteyenler 

gerçek parlamenter sisteme işaret etmiş olabilir. 

Çalışmada başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz sorusu büyük ölçüde tek adam yönetimi ve 

padişahlık sultanlık olarak yanıtlanmıştır. Özellikle muhalefetin başkanlık vb. sistem 

değişikliğine ilişkin görüşünün ve propagandasının bu yönde olduğu dikkate alındığında 

Diyarbakır’da halkın yarısı üzerinde etkili oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Başkanlık sisteminde geçilecekse kimi başkan görmek isterdiniz sorusuna katılımcıların 

yaklaşık % 35’i Selahattin Demirtaş, % 33 kadarı da Recep Tayyip Erdoğan demiştir. % 

18’lik bir kesim ise hiç kimseyi başkan olarak görmek istemiyor. Bu sonuçlar son iki seçimde 

Diyarbakır’da yüksek oranda oy kaybeden AK Parti’nin oylarını eski seviyesine ulaştırdığı, 

HDP’nin ise ciddi oy kaybına uğradığına işaret etmektedir. Hiç kimse seçeneği de partilerin 

dikkatle üzerine eğilmelerini gerektiren bir kitleyi barındırmaktadır.  

Yeni bir anayasaya Diyarbakırlıların nasıl baktığı sorusuna katılımcıların % 80’den fazlası 

olumlu bakmıştır. Yeni anayasada öncelikle ne görmek istedikleri sorusu ise temel hak ve 

hürriyetleri içeren düzenlemeler ön plana çıkmıştır. İlginç olan anayasa değişikliği öncelikleri 

içinde hükümet sistemi değişikliğine ilişkin bir talebin yer almamasıdır.  

Sonuç olarak ideolojik kaygılardan çok gerçekte ihtiyacımız olan ve siyaset dışı yollarla 

kesintiye uğramayacak etkin, istikrar sağlayan ve halk tabanına daha fazla dayanan bir 

hükümet sistemini ülkemizde hâkim kılmamız gerekir. Sistemin adının ne olacağından çok ne 

kadar demokratik işleyeceği, halkı ne kadar temsil edeceği, siyaset dışı vesayet 

mekanizmalarının müdahalesinden ne kadar uzak olacağı önemlidir. Ve elbette son sözü 

söyleyecek olan halkın tercihi esas belirleyici olmalıdır.    
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