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Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Mustafa Kemal Atatürk
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Mayıs 2021’de “Başlarken” diye yola çıktığımız “İKİNCİ YÜZYIL DERGİSİ” dördün-
cü sayısına ulaştı. Her sayı bir öncekine göre çok daha kapsayıcı olduğu gibi konu 
başlıklarına göre her sayıda yeni isimlerle okuyucuyu buluşturuyor... 

Dördüncü sayımızın ana konusu olan “seçim sistemleri” birçok açıdan ele alındı.
Yunus Emre “Siyasal Hayatımızı Demokratikleştirmek” başlığını ele alırken, Bülent 
Tezcan “Siyasetin Demokratikleştirilmesi”ni, Canan Kaftancıoğlu “Cumhuriyet 
Kadın ve Siyaset” başlığında temsiliyeti işledi. Tevfik Sönmez Küçük “Parti İçi De-
mokrasi ve Ön Seçim” konusunu işlerken, CHP Kadın Kolları da “Kotalar Bize Dar, 
Rotamız İktidar” dedi. Burak Cop “Milletin “Vekillerini Millet Seçsin, Peki Nasıl” 
başlığıyla seçim sistemini, Ayşe Ayata “Siyasi Partilerde Üyeliğin Anlamı”nı yazdı.
Hüseyin Can Güner “Siyasi Partiler Kanunu, demokrasi ve katılımcılık için ne ka-
dar elverişli” başlığında “kanunu” tartışırken, Erol Tuncer, Emre Erdoğan, Ersin 
Kalaycıoğlu, Burak Cop ve Yunus Emre birlikte “Olması Gereken Seçim Sistemini” 
tartıştılar. Alican Özer “Demokrasimizi Kaç Arşın” sorusuna cevap ararken, Düz-
gün Arslantaş “Dünyada Seçim Sistemleri”ni yazdı, Necdet Saraç ise CHP Avru-
pa Birlik Başkanları ile “Avrupa’daki Seçim Sistemlerini ve Türkiye Seçimlerine 
Katılım Modelini” konuştu. Ali Mert Taşçıer “Demokrasi Vitrininde Yerel Seçim” 
konusunu yazdılar. Ve her sayıda olduğu gibi bu sayıda da Necdet Saraç “CHP Ne 
Diyor” bölümünü derledi…

DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ

Dergiyi yayınlamaya başlarken de, dördüncü sayıyı yayınlarken de fikri açılımın 
bir ihtiyaç olduğunu, hem dergiye ulaşan değerlendirmelerden, hem de geçtiği-
miz günlerde CHP Hatay İl Örgütü’nün düzenlediği “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyan-
namesini Tartışıyoruz” toplantısında bir kez daha gördük, bu yüzden okuyucu 
olarak katılımınız, dergide yayınlanan yazılara yönelik değerlendirmeleriniz, öne-
rileriniz ve tabi varsa eleştirilerinizi bizim için önemli…

İKİNCİ YÜZYIL Dergisi Yayın Kurulu

Dördüncü sayı ile merhaba…
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Burak Cop, Erol Tuncer, Ersin 
Kalaycıoğlu ve Emre Erdoğan 
tartıştı:

Nasıl bir seçim sistemi?
4    İkinci Yüzyıl Dergi
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Burak Cop: İkinci Yüzyıl dergimizin dör-
düncü sayısı kapsamındaki açık oturu-
mumuza hoş geldiniz. Bugünkü konu-
muz Türkiye için nasıl bir seçim sistemi. 
Bu alanda bir duayen olması, yıllardır bu 
konulara kafa yoran ve yayınlar yapan bir 
vakfın başkanı olması hasebiyle Sayın 
Erol Tuncer’le başlamak istiyorum. Türki-
ye için nasıl bir seçim sistemi?

Erol Tuncer: Bizim vakıf kurulduğundan 
beri bu konuyla uğraşıyoruz. İlk on içindeki 
yayınlarımızdan birisinin adı “Türkiye için 
nasıl bir seçim sistemidir?” Çok kafa yor-
duk, çok oturuma katıldık. Tabii buna karar 
vermeden önce Türkiye ile seçim sistemi-
nin ilişkilerini yani Türkiye’de seçim sistemi 
konusunda neler olmuş çabucak bir özet 
yapmak istiyorum. Türkiye bu konuda tam 
bir laboratuvar olmuş. Yani inceleme im-
kânı bulamadım. Yurtdışında bizim kadar 
seçim sistemiyle oynamış demokratik bir 
ülke var mı bilmiyorum. Şimdi 8 adet seçim 
sistemi denemişiz 1950’den bu yana, önce 
çoğunluk sistemiyle başlamış, çoğunluk 
sisteminin temsilde adalet açısından çok 
adaletsiz sonuçlar yaşayınca ona bir tep-
ki olarak 1960’tan sonra 61’de nispi temsile 
geçmişiz. Halen nispi temsilin çeşitli var-
yantları uygulamaya devam ediyoruz. Şim-
di seçim sisteminde bu kadar çok değişiklik 
niye yapılır? Bunlardan birisi eski dönem-
lere olan tepkiler. Az önce söylediğim gibi 
1961 nispi temsili içeren seçim kanunu 1950 
ve 1960 arasındaki adaletsiz uygulamala-
ra bir tepkinin sonucudur, toplumda böyle 
birikim oluşmuştu, kolayca geçildi. Sonra 
1970’lerde 70-80 arasında çokça koalisyon 
yaşadık, koalisyon hükümeti gördük. Ona 
bir tepki olarak 12 Eylül’den sonra çifte 
barajlı D’Hondt sistemi getirildi. Şimdi bir 
önemli şey şu: çok ilginç, iki seçim sistemi-
miz Anayasa Mahkemesi kararlarıyla oluş-
tu. Bunlardan birisi 1968’de çevre barajlı 
D’Hondt sistemi parlamentodan çıktı an-
cak galiba TİP’in başvurusu üzerine çevre 
barajı kaldırıldı barajsız D’Hondt’a geçildi. 
İkincisi 1995’te çifte barajlı D’Hondt elden 
geçirilmişti yine Anayasa Mahkemesine 
yapılan başvuru sonucunda çevre bara-
jı kaldırıldı. O dönemden beri ülke barajlı 
D’Hondt sistemi kullanıyoruz. 

Çoğunluğu elinde tutan siyasi partiler se-
çimler öncesinde kendilerine yarayacak 
sistem arayışındalar. Örneğin, Demirel ile 
Adalet Partisi 1960’tan sonra güçlenme-
ye devam edince CHP’nin kaygısı onların 
tek başına iktidarını engellemek oldu. “Milli 
Bakiye”yi çıkardılar. Ancak Milli Bakiye’ye 
rağmen Süleyman Demirel’in başkanlığın-
daki Adalet Partisi %52,8’dir galiba, oy ora-
nı ile iktidar oldu yine de. Çünkü oy oranı 
yüzde 50’yi geçince hangi çareye başvu-
rursanız başvurun. Bu arada çok önemli bir 
şey; kendi partisinin avantajı için Anavatan 
Partisi’nin 1987’de yaptığı değişiklik. O da 
bir değişiklik yaptı. Kontenjan unsurunu 
getirdi, çifte barajlı d’hondt + kontenjan. 
Başardı da yani amacına ulaştı. Yüzde 34 
civarında oy ile yüzde 65 civarında parla-
mento üyesine sahip oldu. Şimdi bir seçim 
önce yani son yaşadığımız seçimlerden 
önce MHP’nin isteği üzerine Cumhur İtti-
fakı partiler arası iş birliğine imkân veren, 
şu anda geçerli olan seçimden bir anlamda 
o da istediğini aldı. Şu anda da duyuyoruz 
ki Cumhur İttifakı yeni bir seçim sistemi 
arayışında. Şimdi ne yaptıklarını ben bile-
miyorum, henüz kapalı ancak gördüğüm 
şey şu; küçük partiyle büyük partinin çı-
karları birbiriyle çelişiyor. Daraltılmış bölge 
isteyecek büyük parti, avantaj sağlamak 
için. Fakat bu MHP’nin aleyhinde. Nasıl bir 
çözüm bulacaklar doğrusu ben de merak 
ediyorum. Sonuçta şuna geleyim; Türkiye 
için nasıl bir seçim sistemi diye başlamış-
tın söze. Bir kere bu yüzde 10 barajı kaldır-
mak, indirmek lazım, tamamen kaldırmak 
değil. Biz çok çeşitli çalışmalar yaptık, çe-
şitli senaryolar denedik sonuçta vardığımız 
sonuç şu; yüzde 5’e indirilmesinde yarar 
vardır çünkü %10 baraj, küçük partilerin 
büyümesine engel. Seçmen oyunu da yön-
lendiriyor. Yani seçmen kendi partisine oy 
veremiyor, oyu yanmasın diye kendisine 
en yakın partiye oy vermek zorunda kalı-
yor. Bugüne kadar hiçbir çoğunluk partisi 
%10’u aşağı indirmeye razı olmadı. Şimdi 
MHP için düşünüyorlarmış. 

Bir şey hatırlatayım 1965’te Siyasi Partiler 
Kanunu çıktığı zaman ön seçim zorunlu tu-
tulmuştu. 12 Eylül’den sonra da yanlış bili-
nen bir şeyi bu vesileyle düzeltmek isterim. 
“Askerler geldi, ön seçim, kaldırdılar.” hayır. 
Konsey döneminde çıkarılmış seçim kanu-
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nunda ön seçim zorunludur. Ancak bütün 
partiler yeni kurulduğu için, kapatılmıştı 
partiler biliyorsunuz, hiçbirinin delegesi 
olmadığı için bir defaya mahsus merkez 
yoklamasına izin verildi. Bir seçim sonra 
1987’de Özal merkez yoklamasını zorunlu 
kılan bir kanun değişikliği çıkardı. SHP’nin 
itirazı üzerine Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vurması üzerine iptal edildi ama Anavatan 
Partisi “isteyen merkez yoklaması isteyen 
ön seçim yapsın” diye maddeyi böyle dü-
zeltti. CHP başta bazı partiler, Doğru Yol 
Partisi de öyleydi, ön seçimde ısrarlı oldu-
lar ama birkaç seçim sonra onlar da merkez 
yoklamasına doğru gittiler. Bildiğim kada-
rıyla şu anda CHP ön seçimde ısrarlı olarak 
devam ettiriyor. Yani bunu şunun için söy-
lüyorum. Ön seçimi de tekrar zorunlu hale 
getirmek gerektiği inancındayım. Çünkü 
merkez yoklaması çok kötü kullanılıyor. 
İyi kullanıldığı zaman sorun olmayabiliyor 
ama en iyisi partilinin bunu söylemesi, so-
nucu kendisinin tayin edebilmesi diye dü-
şünüyorum. Ve bu kadar tecrübeden sonra 
dilerim ki Türkiye bu seçimlerde son kez 
değişikliğini yapmış olsun.  

Şimdi sonuç itibariyle nispi temsilden vaz-
geçilmemeli. Zaten Türkiye buna alıştı. 
Baraj yüzde 5’e indirilmeli, partiler arası iş 
birliği serbest bırakılmalı, son değişikliğin 
bir iyi tarafı odur. Yoksa partiler bildiğiniz 
gibi iş birliği yapabilmek için öbür partinin 
adaylarını kendi partilerinden aday göste-
rip sonra tekrar ayrılıyorlar. Bu arada ter-
cihli oy üzerinde bir kere düşünülmelidir, 
birkaç kere denendi, tercihli oyun yararı şu 
seçmenin katılımını artıracak bir uygulama, 
seçmen de böylece iradesinin orada yansı-
dığını görebiliyor. Ancak Türkiye gibi etnik 
açıdan, mezhepler açısından parçalı yapı-
ya sahip bir ülkede bunun da fazlası sa-
kıncalı. Sonuçta verdiği düşünülebilir, çok 
ısrarlı değilim. Şimdilik burada bağlıyorum, 
teşekkür ederim. 

Burak Cop: Çok teşekkür ederim Sayın 
Tuncer. Bunca yıllık deneyiminizi damıttı-
ğınız 10 dakikalık bir görüş beyanında bu-
lundunuz, görüşlerinizi ikinci turda daha 
da açacağınızı tahmin ediyorum ve sev-
gili Emre Erdoğan Hocama aynı soruyu 
yöneltiyorum; Türkiye için  nasıl bir seçim 
sistemi?

Emre Erdoğan: Çok teşekkürler, bu za-
manlı tartışma için. Şimdi şöyle bir yerden 
başlayayım. Erol Bey, zaten tarihsel gelişi-
mi çok çok iyi özetledi, ben biraz daha nor-
matif bir tartışma içerisinde başlamamız 
gerektiği kanısındayım. Bir, seçim sistemi-
ni tartışırken beklentimiz ne olmalı? Esas 
soru bu. Bunun üzerinden devam etmemiz 
lazım. Benim çalıştığım perspektifte seçim 
sistemi dediğiniz şey, oyları sandalyelere 
çevirme yöntemi ve bahsettiğimiz de mec-
lis seçimleri, burada bir cumhurbaşkanlığı 
seçimi de bir yöntem, onun için yöntem 
tartışılabilir ama burada parlamento se-
çimlerini konuştuğumuzu varsayarak de-
vam ediyorum. Aslında seçim sistemleri 
dendiğinde bizim gözetmemiz gereken 
bir denge olduğu her zaman söylendi. Ne-
dir burada denge? Bizim Anayasamızda 
1995’te yapılan değişiklikle beraber içeriğe 
net olarak konuldu. “Temsilde adalet yöne-
timde istikrar.” Şimdi bunu hep Ersin Hoca 
örnek olarak söyler ikisini birden gerçek-
leştirmek mümkün değil, yani ikisini birden 
yapamıyorsunuz birinden vazgeçmeniz 
gerekiyor ve Anayasa da öyle olmasında 
sorun çıkardığını zaman zaman söylemiş-
ti. Ben de aynı görüşteyim. Şimdi buradaki 
kasıt ne? Parlamento seçimlerden bahse-
diyorum ve demek ki parlamenter sistem-
den bahsediyorum, varsayımı da oraya geri 
çekmek lazım. Temsilde adalet dediğimiz 
şey aslında çok basit bir kriter. Toplumdaki 
görüşlerin, siyasi partiler ve onların mebus-
ları, onların milletvekilleri aracılığıyla parla-
mentoya yansıması. Bir tür toplumsal söz-
leşmenin orada gerçekleştiği varsayılıyor. 
Ben parlamento içerisinde, yani bir liberal 
demokratik yapı içerisinde vekilime yasa 
yapma hakkımı devrediyorum o da benim 
çıkarlarımı kollayarak orada yasa yapıyor. 
Dolayısıyla diyor ki ilk kriter, öyle bir par-
lamento yapacaksınız ki her türlü farklı 
görüş orada vekiller aracılığıyla temsil edi-
lecek. Şimdi bu vekiller aracılığının altını 
çiziyorum. Yani kendinden temsil etmiyor, 
vekiller aracılığıyla. O biraz önce bahsi ge-
çen “vekiller nasıl belirleniyor?” tartışması 
zaten masaya geliyor kendiliğinden. Bir de 
yönetimde istikrara gelelim ki aslında çok 
da karmaşık bir mesele yönetimde istikrar. 
Çünkü yönetimde istikrarı doğrudan seçim 
sistemiyle sağlamak mümkün değil. Hangi 
ülkedesiniz, nasıl büyük yer orası, kaç tane 
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toplumsal kırılım var vs. Yönetimde istikra-
rı şu şekilde tanımlıyoruz;  parlamenter hü-
kümet çıkaracak. Yani kasıt bu. Hükümet 
üretebilen parlamento olacak. Eğer o par-
lamentoda hükümet üretemiyor ise ülkenin 
istikrarsızlığa düşebileceği öne sürülüyor. 
Bu da bir varsayım. Biraz önce söylemiştim 
ya, vekilleri aracılığıyla bir varsayım, bu hü-
kümet üretilmezse ülke istikrarsız olur ya 
da bunun tam tersi argümanı olan “Hükü-
met üretirse istikrarlı olur.” argümanı çok 
tartışılabilir bir argüman, bu aradaki ilişki 
tartışılır durumda yani her hükümetin üre-
tilebiliyor olması istikrarı sağlamıyor. Diye-
lim ki sağlıyor ve bu bizim Anayasamızda 
yazılı. Seçim sistemleri “Temsilde adaleti, 
yönetimde istikrarı gözetmek zorundadır.” 
benzeri bir cümle 1995 değişikliğinde gel-
di, ikinci turda belki söyleriz, 2018’e kadar 
da gayet tartışmalı olarak orada durdu. 
Bunu tartışırız, onun anlamı ne. Peki yöne-
timde istikrarı nasıl sağlayacaksınız? Ya tek 
parti hükümeti üreteceksiniz parlamento-
da, tek partinin hükümet olduğu ya da ko-
alisyon kurulmasını sağlayacaksınız. Şimdi 
bunu da çok basit bir şey var, mekanizması 
var. Parti sayısını azaltacaksınız. Yani şöyle 
bir yerlerden alacaksınız, kenarlardan ola-
bilir, marjinal partileri kenarda bırakacaksı-
nız. Parlamentodaki parti sayısı azalacak, 
parlamentoda parti sayısı azalınca da ko-
alisyon hükümeti kurması kolaylaşacak ya 

da partiler seçim öncesinde koalisyonlara 
gidecekler. Dolayısıyla zaten içeride de ko-
alisyonu kurmuş olarak girecekler. Bu da 
biraz önceki kriterin tam tersi. Şimdi tem-
silde adalet dediğimizde toplumdaki her 
segmentin hakkınca, adil bir şekilde içeri-
de temsil edilmesinden bahsediyorsunuz. 
Basit bir formülle seçmenlerin oranıyla 
milletvekili oranı aynı oluyor, birdir bu. Bir 
olması gereken bir katsayı. Öteki tarafta, 
diğer durumdan bahsediyorum, öteki ta-
raftan bir müdahale yapıyorsunuz, o mü-
dahale ile bu oranı bozuyorsunuz, bazı 
partileri dışarıda bırakıyorsunuz, dolayısıy-
la da yönetilebilir bir hükümet üretecek bir 
parlamento yapıyorsunuz, bu çok önemli. 
Neden? Bu bakış açısıyla tek parti hükü-
meti varsa sorun yok, çünkü o zaman tam 
bir delegasyon oluyor, o delegasyon da 
yasaları çıkartıyor, istediğini yapıyor, taşı-
yabiliyor. Bir iddia, istikrarlı bir şekilde. Az 
sayıda parti varsa bunlar koalisyon kura-
biliyorlar ama koalisyon kurulduğu zaman 
da her zaman bir şantaj potansiyeli var. 
Şantaj potansiyelden kasıt ne? Güvensizlik 
oyu verebiliyor, yani siz orada şu anda 301’i 
tutturdunuz diyelim, 600 milletvekilimiz 
olduğu için, küçük ortak her zaman şantaj 
yapabilir. Bu da küçük ortakların aşırı güçlü 
olmasına yol açıyor. Biz bunları tartışırken 
bu tur işleri de tartışabiliyoruz.



8    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

Mesela 2015 seçimleri sonrasında MHP 
aşırı güçlü bir partnerdi, potansiyel koa-
lisyon ortağı olarak. Çünkü bütün kazanan 
koalisyonlarda MHP yer alabiliyordu. Oyu 
orantısız şekilde, bu şu anda da olabilir. 
Şimdi resim bu ve seçim sistemi tasarlar-
ken diyorlar ki bunu gözetin. Ya temsilde 
adaleti gözetin ya da yönetimde istikrarı. 
Şimdi bizim nasıl bir seçim sistemi diye 
tartışırken farkında olmamız gereken şey 
içinde bulunduğumuz hükümet sistemi. 
Söz konusu bir cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemi parlamentoyu şu anda işlevsiz 
hale getirmiş durumda neredeyse. Güven-
sizlik oyu veremiyor; bakan atamalarında 
söz hakkı yok, bakan düşüremiyor; bütçe 
yapımında gücü azaltılmış durumda. Do-
layısıyla bizim içerisinde bulunduğumuz 

şey ideal bir durum olmasa da bu, Erol Bey 
de bana hak verecektir, 1980’lerden beri 
yürütmeyi güçlendirelim derken gelinebi-
lecek sondan bir önceki nokta yürütmeyi 
güçlendirmek. 1982 Anayasası zaten aşırı 
güçlü bir yürütme sağlamışken şu anda 
yasama tarafından denetlenmeyen yasa-
ma kapsamı alanı dışında bir yürütme var. 
Ancak ve ancak kanun yapıcılar, anayasa 
yapıcılar ilginç bir mekanizma koymuşlar, 
bu her yerde olan bir şey değil; Meclis’in 
Cumhurbaşkanı üzerindeki gücü kendisini 
feshetmesinden geçiyor. Taraflardan biri 
Meclis’i feshederse, bu Cumhurbaşkanı 
olabilir ya da Meclis kendisini feshederse 
çifte seçim tekrar gerçekleşiyor, başka bir 
şey yok. Şimdi oyunu böyle kurduğunuz 
zaman biliyorum burada hükümet sistem-
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leri tartışmıyoruz ama bizim hep bildiğiniz 
başkanlık sisteminin bütün kötülüklerini de 
kurumsallaştırmış oluyorsunuz. Şu anda 
hasbelkader meclis çoğunluğunu da kont-
rol eden bir cumhurbaşkanı olduğu için bir 
kilitlenme görmüyoruz ama yarın öbür gün 
büyük olasılıkla meclis çoğunluğu başka 
bir partiden cumhurbaşkanlığı başka bir 
partiden olursa bu imkânsız bir yönetim 
biçimine dönüşebilir, sınırlı olarak çünkü 
meclisin elleri kolları bağlı. Dolayısıyla so-
ruyu şu şekilde biraz revize etmek lazım. 
İçinde bulunduğumuz sistemde nasıl bir 
seçim sistemi? İçinde bulunmak istediğiniz 
sistemde nasıl bir seçim sistemi olabilir? 
Eğer bir başkanlık sisteminde bir seçim 
sistemi tasarlıyorsak ayrı bir tartışmaya 
girmemiz gerekiyor bu şartlar altında. O 
zaman beklentiniz değişiyor ya da yeni bir 
siyasal sisteme geçiş hayal ediyorsak o za-
man başka seçim sisteminden bahsediyor 
olmamız gerekiyor. İkisinin de ortak fayda-
sını söyleyeyim; temsilde adaletin ön plana 
çıkması gerekiyor, temsilde adalet üzerin-
den iki tahayyülde tartışmamız gerekiyor. 

Burak Cop:  Çok teşekkür ediyorum. Ersin 
Hocama hemen soruyorum; Türkiye için 
nasıl bir seçim sistemi? 

Ersin Kalaycıoğlu: Vallahi şimdi Anaya-
sa’nın 67. maddesini ciddiye alacaksınız. 
Anayasayı ciddiye alacaksınız. Çünkü şu 
andaki hükümet, ayıp olmasın diye ikiyüz-
lülük değil de takiyye diyelim, Anayasa ta-
kiyyesi yapıyor, Anayasa onları bağlamıyor. 
Erol Bey koalisyonun nimetlerinden bah-
setti, kendisine tamamen katılanlardanım 
ve şu anda da koalisyonla yönetiliyoruz. 
Demokrasi olmasak bile koalisyonla yö-
netilme mecburiyetimiz var. Bunu öğren-
mek durumundayız. Bir türlü öğrenmek 
istemiyoruz ve muazzam direniyoruz. Ama 
Anayasa’daki 67. maddeyi eğer okursanız 
gayet açık bir şekilde direktif veriyor. Tem-
sil adaletiyle hükümet istikrarını, bu ikisini 
bağdaştıracak bir seçim sistemi olması ge-
rektiğini söylüyor. 1995 değişikliğidir, Hü-
samettin Cindoruk Bey ile görüşme imkâ-
nınız olursa o ayrıntısını anlatacaktır, niye 
buna gerek duyulmuştur. 

2013’te iki meslektaşımız yazdıkları bir ma-
kalede uzun dönemde 6 sandalyeli seçim 

çevreleri ile bunun gerçekleştirilebileceğini 
matematiksel olarak gösteriyor. Yani bunu 
yapabilirsiniz, Anayasa’nın amir hükmünü 
hayata geçirmek istiyorsanız barajı kaldı-
racaksınız, baraj falan yok. Yüz tane seçim 
çevresi kuracaksınız altı sandalyeli. Ve bu 
oyunu bir kuşak boyunca oynayacaksınız. 
Onun sonunda hem temsil adaleti hem de 
hükümet istikrarı bağdaştıran bir sistemi-
miz olacak. 

Bugünkü sistemimizin Anayasa’nın 67. 
maddesine aykırı olduğu kanısındayım. 
2007’den beri bu dillendiriliyor. Neden 
2007? 2007’de Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi bu konuda karar verdi. Yumak ve 
Sadak tarafından yapılan bir başvuru üzeri-
ne. 2002 seçimleri sonuçlarına itiraz ettiler. 
Kendilerinin çok yüksek oy almış olmaları-
na rağmen barajla seçilmelerinin engelledi-
ğini, bunun ise temsil adaletini bozduğunu 
iddia ettiler. AİHM bunu uzun görüşmeler-
den sonra 2007’de karara bağlandı. Dedi 
ki temsil adaleti yok Türkiye’deki sistem-
de. Yani Anayasa’nın 67. maddesine aykırı, 
mahkeme kararı var. 67. maddedeki temsil 
adaletine uygun olmayı gerçekleştiren bir 
sistemimiz yok, sadece hükümet istikrarı 
temin ediyoruz. Ama kararı dikkatle okur-
sanız, İngilizcesi biraz lastikli yazılmıştır. 
Anadili İngilizce olanlar böyle nüanslı ko-
nuşmayı çok iyi becerirler. “Türkiye gibi bir 
ülke için yüzde 10 baraj olabilir. Bunlar za-
ten yarı vahşi” demeye getirir. 

Yüzde 10 baraj temelinde, temsil adaleti 
olmayan bir seçim sistemimiz olduğunu 
2007’deki bu karar ortaya koydu. Sonra 
2007 seçimlerine gittik. Seçimlere gider-
ken ben televizyonlara çıktıkça söyledim. 
Bu seçim kanunu Anayasa’ya aykırı, böyle 
yapamazsınız, bu yüzde 10’u kaldırın. Hiç 
tınmadılar ve Anayasa’ya aykırı bir seçim 
kanunuyla seçimi yaptık. Ne Anayasa Mah-
kemesi ne Yüksek Seçim Kurulu, hiçbiri 
itiraz etmedi. Anayasa dikkate alınmadığı 
için, seçim kanunları dikkate alınmadığı 
için bu ilke ne anlama geliyor, ben bilmi-
yorum. O ilke durduğu sürece Anayasa’yı 
daha fazla tahrip etmemek için ona uygun 
bir seçim yasası yapmak mecburiyetinde-
siniz. 

Biz 1990’larda, Erol Bey belki hatırlayacak-
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tır, Emre Erdoğan da belki hatırlayacaktır, 
Rahmetli Murat Sertel’le TÜSİAD’ın des-
teklediği bir projede, Türkiye için sıralama-
lı bir seçim sistemi yapılmasını önerdik. O 
zamana kadar dünyada pek kullanılan bir 
sistem değildi. Bir tek İrlanda’da ona ben-
zer bir görüntü vardı. Bizim önerdiğimizde 
böyle bir karmaşıklık da yok. Daha basit. 
Bunu uygulayabiliriz diye önermiştik, o da 
reddedildi, ciddiye alınmadı. Baraj önermi-
yoruz, barajın herhangi bir işe yaradığını 
ben bugüne kadar görmedim. Erol Bey’in 
2002 seçimlerine atfen belirttiği gibi %10 
barajı geçen iki parti çıktı. Bir tanesi Ada-
let ve Kalkınma Partisi öbürü CHP oldu ve 
onunla yüzde 65, o zaman bu kadar cüret-
kâr değillerdi, yoksa Anayasa’yı tek başına 
değiştirecek sandalye sayısı alarak girdiler. 
Yani bu barajın Türkiye’yi destabilize etti-
ğini söyleyebilecek durumdayız. Onun için 
ben barajda hiçbir nimet görmüyorum. 

Evet barajı kaldırırsanız parlamentoda-
ki sandalye dağılımı fragmante olur yani 
parçalanır, daha da parçalanır. Koalisyon 
kurmak daha zorlaşır ama bir şekilde biz 
koalisyonla yönetilmek mecburiyetinde-
yiz. Bu sadece demokrasi olarak değil bu-
gün bile koalisyonla yönetiliyoruz. Bunu 
kabul etmemiz lazım. Türkiye başka türlü 
yönetilemiyor çünkü çok parçalanmış bir 
toplumuz. Tek bir kutuplaşma da yok. Tür-
kiye’nin bunları aşabilmesi için, özellikle 
demokrasi olabilmesi için koalisyonla yö-
netilmesi gerekiyor. Bu da bir elit problemi 
halktan çok. Yani siyasal seçkin problemi. 
Birbirleriyle geçinmek istemiyorlar. O kül-
türün tabii ben içinde yaşamadım ama Erol 
Bey içinde yaşadı, daha iyi takdir edecek-
tir. Siyasal liderlerin birbirlerine olan hırs-
ları, öfkeleri, birbirleriyle geçinememeleri. 
Nasıl halledebileceğimizi bilmiyorum ama 
koalisyonun dışında bir formülümüz olma-
dığını kabul edip buna uygun olarak dav-
ranmaya yönelmeleri Türkiye için önemli 
bir aşama olacaktır. Bunu bir ölçüde Millet 
İttifakı sırasında yaptılar. Millet İttifakı içe-
risinde çok da birbirine benzemeyen siyasi 
partiler böyle bir adımı oluşturdular. Belki 
buradan bir başlangıç çıkartıp bunu geliş-
tirebiliriz. 

Baraj belki çok düşük bir düzeye indirile-
bilir, mesela parti grup sayısı karşılığı 20 

bölü 600 gibi bir baraj düşünülebilir. Grup 
kuramayacak derecede bir parti oy alırsa 
onu temsil ettirmeyelim, bu düşünülebilir 
ama daha üst düzeyde barajın hiçbir an-
lamı yok. Zaten bugünkü barajın teorik bir 
temeli yok. Akademik veya bilimsel kaygı-
dan kaynaklanan bir baraj değil. Niye yüz-
de on? O zamanki askeri hükümet kendi 
beğenmedikleri siyasi partilerin, özellikle 
aşırı sağ ve sol partilerin yüzde 10’dan faz-
la oy almadığını düşünerek, yüzde on iyi 
bir baraj, Milli Selamet Partisi’ni ve MHP’yi 
dışarıda tutar, aynı zamanda TİP gibi par-
tileri de dışında tutar diye düşündü. Orta 
sağ ve orta sol arasında bir yarış olur. Orta 
sağ yönetir, orta sol da majestelerinin gü-
venilir muhalefeti olur falan diye düşündü-
ler o tarihte, onun için bu yüzde on baraj 
uyduruldu. 

Temel itibariyle temsili daha fazla ön pla-
na çıkaran, koalisyonlar yönetimini kolay-
laştıran bir siyasal düşünce yapısına doğru 
bizim yönelmemizi sağlayacak bir seçim 
sisteminin yararlı olacağı kanısındayım. 
Seçim sistemi hepinizin iyi bildiği gibi bir 
seçimde, iki seçimde sonuç alınan sistem-
ler değildir. Yani en az bir kuşak uygulaya-
caksınız. 25 seneden, 30 seneden bahsedi-
yoruz. Bugünkü sistemi 1982’den bugüne 
uyguladık. Dolayısıyla ne olduğunu gayet 
iyi biliyoruz ve pek bir işe yaramadığını da 
gayet iyi anlamış durumdayız. 

Cumhurbaşkanlarının işlevinin değiştiril-
mesi gerektiği kanısındayım. Bize kişisel 
yürütme gerekmiyor, Anayasa’nın 8. mad-
desini tamamen değiştirmemiz gerekiyor. 
Yürütmenin kişiselleşmesi Anayasa’nın 
104. maddesinde, cumhurbaşkanı yürüt-
meyi oluşturur diyor. Bunlar son derece 
yanlış uygulamalar. Hükümet yürütmeyi 
oluşturacaktır, bakanlar kurulu ve başba-
kan meclise karşı ortak sorumlulukla ha-
reket ederse Türkiye için anlamlı bir yapı 
olabilecektir. Aksi takdirde denetlenebilir, 
dengelenebilir bir iktidar kurabilmemiz 
mümkün değil. Onun bedelinin ne kadar 
ağır olduğunu yaşamakta olduğumuz fela-
ketler içerisinde görüyoruz. 

Burak Cop:  Çok teşekkür ediyorum. Evet, 
Erol Bey, birkaç unsur var size sormak is-
tediğim. Birincisi, koalisyonlar ile sözde 
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siyasal istikarsızlık arasında ilişki kuran bir 
yaklaşım var. 12 Eylül darbecilerinden bu-
güne, hatta AKP’nin de kendi anayasasını 
tasarladığı süreçte koalisyonları istikrar-
sızlıkla eşitleyen bir söylemi çok duyduk. 
Peki bunun bir gerçekliği var mı sizce? 
Yani koalisyonla istikrarsızlığı eşleştirmek 
mümkün müdür? Çünkü dünyada bazı ül-
keler var ki seçim sistemleri bu ülkelerde 
koalisyonu kaçınılmaz kılıyor. Almanya’da 
Hollanda’da İsrail’de uygulanan seçim 
sistemleri koalisyonu kaçınılmaz kılıyor. 
Fakat bu ülkelerden bahsederken de is-
tikrarsız ülkeler tanımlamasını kullanmı-
yoruz. Yani siyasi kültürün bir rolü yok 
mudur acaba bu istikrarsızlık meselesin-
de? Size sormak istediğim bir diğer soru 
şu: Almanya’da uygulandığı gibi bir kar-
ma sistem, Türkiye’de uygulansa sizce 
nasıl olurdu? Böyle bir formül Türkiye’de 
faydalı olur mu? 

Erol Tuncer: Şöyle, ben bu vesileyle iki ko-
nudaki düşüncemin bir daha altını çizmek 
istiyorum. Bu yönetimde istikrarla siyasal 
istikrarı birbirine karıştırmamak gerekiyor. 
Yönetimde istikrar her zaman siyasal is-
tikrar anlamına gelmez. Siyasi istikrar çok 
daha geniş bir kavram, çok boyutlu. İşin 
içinde ekonomi var, işin içinde demokrasi 
kültürümüz var, epey boyutunu sayabilir-
siniz. Dolayısı ile yönetimde istikrarı, yöne-
timde istikrar diye kullanmak lazım. Yani 
parlamentodan hükümet çıkarabilmek, 
çünkü Türkiye’de iki dönemde parlamen-
todan tek başına bir partinin hükümeti 
çıkabilmiş; biri 1950-1960 arasında De-
mokrat Parti’nin, ikincisi bugünkü iktidar 
partisinin tek başına hükümet kurma im-
kânı 2015 seçimleri hariç olmuş. İki dönem 
de Türkiye’nin siyasal istikrarsızlık yaşadığı 
dönemlerdir. Çünkü çoğulcu bir siyaset an-
layışımız yok. Çoğunlukçu anlayış var. Ço-
ğunluğu elimizde tutarsak her canımızın 
istediğini, her şeyi yapabiliriz. Şimdi siyasal 
kültürünüzün zayıf olduğu yerde yönetim-
de istikrar sağlayan büyük çoğunluklarınız 
maalesef ülkede siyasal istikrarsızlıklara 
yol açabiliyor, bunu söylemek durumun-
dayız. Şimdi gelelim koalisyonlara. Koa-
lisyonlar hep kötülendi. Partiler birbirine 
girer, anlaşamaz, kararlar geç çıkar... Şim-
di kararların erken çıkması her zaman çok 
yararlı da olmayabiliyor, yaşıyoruz. Şimdi 

bütün mesele dönüyor, dolaşıyor bizim bü-
tün araştırmalarımızın vardığı sonuç şudur: 
demokratik kültürünüz siyasal sisteminizi 
yaşatmaya yeterince elverişli değilse hangi 
sistemi getirirseniz getirin, sıkıntı çekme-
niz kaçınılmazdır. Bu bir şey getirmeyin 
anlamına değil. Ben önerilerimi söyledim 
ama bunu gözden uzak tutmamak gereki-
yor. İkincisi tabi bu konuştuklarımız aşağı 
yukarı biraz da bilinçaltımın etkisi ile parla-
menter sistemi konuşuyor, cumhurbaşkan-
lığı sisteminde parlamentoda yönetimde 
istikrar diye bir kavramın gereği de kalmı-
yor bana göre. Orada siz yönetmiyorsu-
nuz, orada kanunlar çıkarıyorsunuz. Yani 
şimdi yönetimde istikrar cumhurbaşkanı 
seçildiği anda başlıyor. Hiçbir şekilde tartı-
şılması mümkün değil. Teftişin egemenliği 
gidiyor. Parlamentoda, parlamento yöneti-
mine katkıda bulunamıyor ki zaten kanun 
geçiriyor o da gelen geçiyor. Gene demok-
ratik kültürümüzün eksikliğinden ötürü. 
Ben size kamuoyunun bilmesini istediğim 
bir şeyi söyleyeyim. Parlamentoya 1973’te 
girdim, 1980’e kadar kaldım. Yetmişlerde 
seçim kanunu ile ilgili yapılmış önerilerin 
hepsi partiler arası bir komisyonda görü-
şülürdü, unuttuk bunları. Yani hemen bir 
komisyon kurulur, her parti oraya bir üye 
verir, gelen kanun teklifi veya tasarı mutla-
ka o komisyonda görüşülürdü. Bu kültürü 
de kaybettik. Bütün sıkıntımız oradan ge-
liyor. Rahmetli Turan Güneş’i ben çok be-
ğenir, çok takdir ederdim. Turan Hoca’nın 
çok ironik bir üslubu vardı. Her şeyin tersini 
söylerdi. Turan Güneş bir gün dedi ki; “ar-
kadaşlar şu İngilizlere acıyorum” hoca böy-
le şaşırtırdı, soru beklerdi. “Hocam niye?” 
Dedi ki yahu bizim 5 tane anayasamız ol-
muş zavallıların bir tane anayasaları yok, 
acımayayım da ne yapayım. Şimdi mesele 
tabii geleneklerinizin yerleşmiş olması, ben 
parlamentoya bürokrasiden geldim, parla-
mentodan edinilmiş tecrübelerim de var, 
bürokraside edinilmiş tecrübelerim var, 
bürokraside de gördüm ki kurumlarda ge-
lenekleriniz sağlamsa, kuruluş yasanız iyi 
olmuş, olmamış fazla fark etmiyor, kuruluş 
yasanız ne kadar iyi olursa olsun gelenek-
lerimizi yerleştirmeden başarılı bir grup 
haline dönüşemiyorsunuz. Dönüp dolaşıp, 
siyaset kültürüne geliyor sonucunuz. Âmâ 
tekrar altını çiziyorum. Yönetimde istikrar 
her zaman siyasal istikrar eş değer değil. 
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Burak Cop: Emre Hocam ilk turda bitirir-
ken önemli noktayı değindiniz; hangi se-
çim sistemini konuştuğumuz aslında hangi 
siyasal sistemde yaşadığımızla doğrudan 
ilişkili. Gönlümüzde parlamenter sisteme 
dönmek olduğu için sanki bir parlamenter 
sistem varmış gibi yani hükümet meclis-
ten çıkıyormuş gibi düşünerek seçim sis-
temi tercihlerimizi dile getiriyoruz ama 
bir takım siyasi aktörler bunu arzu ettiği 
halde öyle bir kompozisyon ortaya çıkar 
ki mecliste bu hedefe ulaşmak belki bir 
süreliğine mümkün olmayabilir. Dolayı-
sıyla bıraktığınız yerden nasıl devam et-
mek istersiniz diye ben size sorayım. 

Emre Erdoğan: Tabi şöyle öncelikle Erol 
Bey’in vurgusu çok önemli; yönetimde is-
tikrarla siyasette istikrar çok farklı. Aradaki 
korelasyonla ilgili 90’ların sonunda makale 
yazma şansım olmuştu. Orada da incele-
miştim 1945’ten 2000’lere Avrupa’daki se-
çimlere bakarak aradaki korelasyon bazı 

ülkelerde var bazı ülkelerde yok. Şimdi 
şöyle demiştim; iki senaryomuz olabilir, 
bizim şu andaki hazırdaki Türk tipi baş-
kanlık sisteminde devam edebiliriz ve bu-
nun içeresinde nasıl bir seçim sistemi diye 
düşünebiliriz, hayal edebiliriz. Dolayısıyla 
aslında bu onun altındaki parlamentonun 
işlevinin ne olduğunu düşünmemiz gereki-
yor. Ya da iki, güçlendirilmiş ya da güçlen-
dirilmemiş tartışma konusu, parlamenter 
sisteme geri dönecek bir meclis için nasıl 
seçim sistemi hayal edebiliriz? İkisini de 
bir düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci se-
naryonun gerçekleşmesi için 2022’de veya 
2023’te bir iktidar değişimi gerekiyor. Bu 
iktidar değişimi sonucunda parlamenter 
sistemi Türk tipi başkanlık sistemine yeğ-
leyen bir siyasal iktidarın ve tabi ki bunun 
meclisteki karşılığının oluşması gerekiyor. 
Buradan baktığımız zaman ister istemez 
bu bir kurucu meclis gereklidir. Bu çok cid-
di bir tartışmadır, buna kurucu meclis diye-
bilir miyiz, diyemez miyiz? Çünkü anayasa 
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hukukçuları açısından bildiğim kadarıyla 
“kurucu meclis diyorsanız bunu ayrı seçe-
ceksiniz” diyorlar. Yani normal bir meclis 
kurucu meclis işlevini üstlenemez kurucu 
meclis olarak seçilmesi gerekiyor vs. Ama 
o tür, diyelim ki o anayasa tartışmalarını da 
bir kenara bırakalım, hukuk tartışmalarını. 
2022-2023’te kurulacak meclis, oluşacak 
meclise başkan, bir restorasyona gidecek-
ler ve parlamenter sistemi yeniden resto-
re edeceklerse oradaki milletvekilleri nasıl 
insanlar olmalılar dediğimizin zaten sonu 
açık; temsilde adalet. Eğer yeni bir top-
lumsal sözleşme imzalanacaksa o toplum-
sal sözleşmeye olabildiğince farklı aktörün 
dahil olması gerekiyor. Dolayısıyla oradaki 
tasarlanacak sistem, onu öngörecek sis-
temin olabildiğince farklı görüşleri içeriye 
alması gerekiyor. Temsilde adaleti öngör-
mesi gerekiyor.  

Peki siz bu kadar kişiyi bir araya attığınızda 
yani şöyle düşünün. Yüzde iki oyu olan par-
tinin 12 milletvekili orada ise bir çoğunluk 
oluşturmak zorlaşacaktır, anayasa yapıyor-
sunuz. Herhangi sıradan bir kanun çıkarmı-
yorsunuz anayasa yaparken basit çoğun-
lukla anayasa yapılır mı? Yani 300 artı 1 ile 
yapılır mı yoksa nitelikli çoğunluk mu ge-
rekir? Anayasa yapıyorsunuz, çok ciddi bir 
mesele. Toplumsal sözleşme oluşturmaya 
çalışıyorsunuz. Bu zor bir mesele ama ora-
da toplumun bir kesimini dışlayarak oluşa-
cak bir meclisin yapacağı bir anayasa nef-
reti daha az olacak. Her halükârda orada, o 
seçim sisteminde, o ideal dünyada olması 
gereken temsiller var. Şimdi halihazırdaki 
sisteme geri dönelim. Buradaki sistemimiz-
de biz parlamentonun klasik parlamenter 
sistemdeki parlamento olmadığını kabul 
edelim. Gensoru veremiyor, güven oylama-
sı yapamıyor, bakan düşüremiyor. Sınırlı, eli 
kolu bağlı bir şey. Yegâne veto gücü seçi-
me gitmek ve bunu yani biraz hayal gücü-
nüzü çalıştırdığınızda ne kadar kötü bir şey 
olduğunu da anlamamız gerekiyor. Baş-
kanla meclisin inatlaştığı her yerde meclis 
seçim tetikleyebilir, başkan seçmek tetik-
leyebilir ve dikkat edin başkan eğer ikinci 
dönemindeyse ve meclis erken seçim is-
terse bir kez daha aday olabiliyor. Bunun 
gayet açık, ne anlama geldiği. Bu gayet gü-
zel ve zor bir ikiliği bir araya getirdi. Şimdi 
bizim o parlamento, nasıl bir parlamento 

olacak? Eski parlamento olmayacak. Peki 
eli kolu bağlı bir parlamenter sistem mi 
olacak? Dediğim gibi şu anda üç yüz biri 
bulup başkanı düşürmek, tabi ki kendi in-
tiharını da tetikleyerek, kendi çözülmesini 
tetikleyerek yapma şansı var. Daha fazla 
bir gücü yok, en fazla canını sıkar başkanın 
yapacağı işlerle. Düşünün başkan yardım-
cıları cumhurbaşkanının vefatı durumunda 
yerine görev üstlenecek başkan yardım-
cılığının seçiminde parlamentonun yetkisi 
yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu inanılmaz 
bir boşluk, meşruiyet boşluğu. Hiç kimse-
nin seçmediği birisi yönetebilir ülkeyi. Bir 
süreliğine savaş yetkisi bile alabilir. Bunu 
geçelim, bunun risklerini zaten gördük, 
şu hali hazırdaki sistemi. Şimdi bu iki ara-
da benim aklıma gelen ve aslında çok da 
hoşuma gitmeyerek aklıma gelen bir Av-
rupa Parlamentosu olayı var. Biliyorsunuz 
Avrupa Birliği’nin organlarından bir tanesi 
Avrupa Parlamentosu ve yetkisiz. Bildiği-
niz yetki yok, çünkü ne lafını Ulusal Parla-
mento olarak dinletebiliyor ne de Avrupa 
Birliği bürokratlarına dinletebiliyor orada. 
Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Parla-
mento ne işe yarar dediğimizde hiç aklı-
mıza gelmeyen bir işlevini gösteriyor bize. 
Aslında parlamentoların var olan ve bizim 
unuttuğumuz bir yöntemi, bu da tabi yine 
karşılaştırmalı siyaset açısından parlamen-
ter sistemin çok fazla aslında güçlerin bir-
leşmesi olduğu iddiası var, onu da kenara 
bırakıyorum. Parlamentoların yasa yapma 
gibi bir yetkisi var, gücü var, denetleme 
gibi bir yetkisi var. Parlamentonun bir de 
gündem belirleme gibi bir yetkisi var. Par-
lamento baktığınız zaman en üst düzeyde 
ülkenin siyasal gündemini belirlendiği yer 
olabiliyor. Gerçekten de hani orada sözcü-
lerin konuşacağı bir forum işlevi görebili-
yor ve bakıyorlar Avrupa Parlamentosu ile 
ilgili çalışmalara Avrupa Parlamentosu ile 
ilgili çalışmalar şunu gösteriyor ki orada 
radikal sayılabilecek, normal şartlarda du-
yulamayacak Yeşiller’in sözlerinin yanı sıra 
göçmen karşıtı insanların sözleri de daha 
fazla duyulur hale geliyor. Yani oradaki 
mebuslar böyle bir işlev üstleniyorlar. Top-
lumdaki tartışmaları oraya taşımak ve bir 
tartışma ortamı yaratmak için böyle bir iş-
lemi düşünebilirim. O zaman da yine şu so-
ruyu soracağız. Peki bu işi nasıl yapacağız? 
O zaman da herkes temsil edilsine geliyor 
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yine. Yani var olan sistemde dahi herkesin 
temsil edilmesi daha avantajlı bir ortam. 
Burada da yani nasıl temsiliyeti sağlayabili-
riz, ya da temsiliyet nasıl sağlanır sorusuna 
bir bakmak istiyorum. Şimdi başa dönelim. 
Tanım şu; seçim sistemleri, oyları, sandal-
yelere dönüştürme mekanizmaları. Bunu 
nasıl yapıyor? Bir, çok iyi bildiğimiz seçim 
barajı ile oynayarak yapıyor.

Burada Erol Bey çok güzel anlattı, %10’a 
çıkartıyor, bölge barajı koyuyor, %30’a ge-
liyor. Bu barajı oynatarak bazı siyasi görüş-
lerin içeride ya da dışarıda olmasını sağlı-
yor. Türkiye’de yaşanan net olarak HDP’nin 
önceki partileri de olmak üzere yönetimde 
istikrar adı altında o parçanın dışarıda bı-
rakılmasıdır. 1995’ten itibaren sürekli baraj 
HDP’nin geçemeyeceği şekilde %10’da tu-
tarak bununla sağlandı. Ama şu anda efek-
tif olarak kalmamış gibi gözüküyor. Şimdi 
ülkemizdeki baraj durumu ne? Eğer 2018 
seçimlerindeki seçim sistemini kullanacak-
sak, ülkemizdeki baraj ancak ve ancak itti-
fak dışı partiler için geçerli. Eğer değişiklik 
yapmazlarsa. Hali hazırda herhangi parti 
bir ittifakın içinde olduğu sürece baraj so-
runu yok. Bu da partileri ittifak içinde kal-
maya itiyor. Orta vadede eğer biz bunu üç 
seçim yapabilirsek çok ilginç sonuçlar ola-
cak. Yani bu dinamikler çok ilginç olabilir. 
Biz de o açıdan baktığınız zaman baraj sa-
dece ittifaklara girmeyenler için var. Şu an-
daki hale bakıyorum bunu değiştirebilirler. 
Barajın azalması ne olacak, barajın azalma-
sı çok önemli. Etkin baraj var, bu ülkemizde 
çok az biliniyor.

Bence çok önemli ortalama seçim çevre-
si. Burada matematiksel bir ifade var, kul-
landığınız sistemden dolayı, D’Hondt’tan 
dolayı ortalama seçim çevresi büyüklüğü 
azaldıkça baraj yükseliyor, görünmeyen bir 
barajı var. Şimdi burada bir toplam parla-
mento büyüklüğü var. 1995’teki hayırlı de-
ğişiklik, hiç istemedikleri halde dört yüz 
elliden beş yüz elliye çıkma. Orada Anaya-
sa Mahkemesi’nin müdahalesiyle oldu . O 
karar zaten bir genişletti. Toplam milletve-
kili sayısı artınca sizin etkin barajınız biraz 
daha azaldı. Şu anda böyle dar bölge değil 
ya da daraltılmış bölge olmadığı için bir 
tek İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bölün-
müş durumda. Orada biraz etkisi var ama 

onun haricinde bizim bölgelerimiz gayet 
geniş.

Böyle baktığımız zaman şu andaki bölge-
ler etkin barajı düşük tutuyor çünkü böl-
gelerimiz büyük ama buraya müdahale 
edebilirler. Belki bu müdahalenin şartlarını 
ayrıca konuşmak lazım. Daraltılmış bölge-
ye geçtiğimiz zaman bu etkin barajdır, ba-
raj koymak demektir. Yani küçük partileri 
dışarı itmeye denktir. Şimdi bahsettiği bi-
rinci senaryo: başkanlık sistemi altındayız 
meclisin hükümet çıkarma işlevi yokken 
parlamentodaki parti sayısını azaltmanın 
çok mantığı yok, eğer ideolojik bir mesele-
niz yoksa, birini dışarıda bırakmak gibi bir 
niyetiniz varsa. Üçüncüsü sandalye dağı-
lımı, bizim yine yok saydığımız şeylerden 
bir tanesi. Şu anda İstanbul’da 155.000 
kişiye bir milletvekili düşerken Bayburt’ta 
42 bin bu rakam. Şu an bu kullandığımız 
modifiye edilmiş bir yöntemdir. Her ile bir 
milletvekili vererek başlayarak küçük illeri 
kayırıyor. Yani küçük illerin aşırı temsili var. 
Alternatif yöntemler var. Daha iyi yöntem-
ler var ama bizim tercihimiz her ile bir tane 
vererek başlayarak küçük illeri kayırma. 
Burada sandalye dağılımı ciddi bir sorun. 
Değişmek için bir şey yok, fikir jimnasti-
ği de yok. Sonuncusuna geleceğim; nasıl 
modifiye edebiliriz, sayma yöntemleri, işte 
burada bahsi geçen çoğunlukçu sistemler, 
nispi temsile dayalı sistemler, onun içerisin-
de D’Hondt ve diğerleri ya da milli bakiye 
gibi, ona biz kuyumcu terazisi diyoruz. Ço-
ğunlukçu sistemler tek turlu olabilir. İkinci 
tura gidebilir, yüzde 50 beklenebilir, çok 
seviliyor nedense. Dar bölge gerektiriyor. 
Dar bölgeleri geniş bölge yaparlarsa intihar 
olur. Yani düşünebiliyor musunuz, 50 kişide 
en yüksek oy alan hepsini süpürüyor. Yap-
madık değil. Çoğunlukçu sistemler ülkede 
biraz aşırı seviliyor. Amerikan tarzı ya da 
İngiliz tarzı olduğu düşünülüyor ama ora-
lar dar bölge. Tek kişilik yerlerde yapılıyor, 
bizimki gibi geniş bölgelerde yapılamıyor. 
D’Hondt’u kullanıyoruz, şu anda çifte kav-
rulmuş D’Hondt kullanıyoruz. Şu anda yap-
tığımız şey önce ittifaklar ve diğer partiler 
arasında dağıtmak, daha sonra ittifak için-
de dağıtmak. İkisi de küçük partiler aleyhi-
ne çalışıyor. Entelektüel bir ortamda kim-
se D’Hondt’un alternatifini pek tartışmaz, 
90’larda bu tartışılıyordu. Hikmet Sami 
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Türk’ün bir önerisi vardı, D’Hondt içerisin-
de kalan ilginç bir öneriydi. Üç, dört tane 
öneri vardı, şu anda kimse onu tartışmıyor. 
Bir de aslında biraz önce Erol Bey’in bah-
settiği tercih de eklenebilir, D’Hondt içeri-
sine yapılabilir. 

Bir de hiç tartışmadığımız başka bir seçim 
sistemi var; taşınabilir oy. Bunu biz Avust-
ralya yapıyor diyorduk. Orada şöyle listeye 
bakıyorsunuz, listede adayları sıralıyorsu-
nuz, dar bölgede oluyor bu, en alttaki ada-
yın oyunu en üstteki aday seçilemediyse 
bir sonrakine kaydırıyorlar. Şimdi “Aa ne 
kadar zor işler” diyorsunuz ama elektronik 
oy verme sistemlerinin olduğu hiçbir yerde 
zor değil, geçenlerde New York’ta ön se-
çim böyle yapıldı. Taşınabilir oyla yapıldı, 
çok da memnunlar. Çünkü insanların ikin-
ci, üçüncü, dördüncü tercihleri de devreye 
giriyor. Burada bunu da tartışmıyoruz biz 
aslında. 

Sanki iktidar tarafından getirilecek bir se-
çim sistemi değişikliği, bölgelerin daraltı-
lıp daraltılmaması, barajın yükseltilip azal-
tılması gibi olacak. Anayasa’da hala bir 
madde var; seçim sistemlerinde yapılan 
değişikliklerin bir sonraki seçimde uygu-
lanamayacağına dair. Nasıl bir seçim siste-
mi, nasıl bir temsiliyet dendiğinde barajın 
olmaması gerekiyor, Erol Bey’in söylediği 
gibi, seçim çevrelerinin büyüklüklerinin 
hakkaniyetli bir şekilde geniş olması ge-
rekiyor. Sayma yöntemlerinde de D’Hon-
dt kötü bir sistem değildir. Daraltılmış, tek 
kişilik bölgeye geçelim vesaire dediğimiz 
zaman esas tartışmamız gereken belki de 
bizim parti sistemimiz, parti içi demokrasi. 
Vekili kimin seçtiği, seçime kimlerin ihti-
yacı olduğu gibi bir meseleye bakmadan 
tamamen Amerikan ya da İngiliz sistemine 
geçersek başımıza gelen daha büyük bir 
lider otoriterliği olur. 

Son olarak psikolojik faktör denen bir kav-
ram var; seçmen öğrenir. Seçmen her se-
çimde geçen seçimin sonuçlarını öğrene-
rek farklı bir tercihte bulunabilir. Biz buna 
stratejik oy verme diyoruz ve Türkiye’de 
seçmen bunu çok iyi yapıyor. Nereden bi-
liyoruz? Bizim seçim sistemimiz 1995’ten 
2018’e kadar aynı kaldı. Bu sistem koalis-
yon da üretti, tek parti hükümeti de üretti. 

Seçmen öğrenir. Dolayısıyla iyi bir seçim 
sistemi tasarlarken onun orta vadeli olması 
gerektiğinin de altını çizmemiz gerekiyor 
çünkü siz her seçimde sistemi değiştirdi-
ğiniz zaman seçmenin öğrenmesi geciki-
yor. Seçmenin öğrenmesi geciktiği için de 
psikolojik faktörün etkisi çok farklı oluyor, 
bunu da not olarak buraya düşmüş olayım. 

Burak Cop: Teşekkür ediyorum. Biraz sü-
renizi aştınız ama özellikle müdahale et-
medim. Çünkü konunun esasına dair, tam 
da bugün konuşmak istediğimiz mevzu-
lara değindiğiniz için bu önemli ve ayrın-
tılı önerilerinizi dile getirmenizi istedim 
Emre Hocam. Düzgün Arslantaş arkada-
şımız bir soru sormak istedi, inanıyorum 
ki kısa ve net cevap gerektiren bir soru 
olacaktır. 

Düzgün Arslantaş: Çok teşekkürler. Be-
nim sorum küçük partiler ve seçim barajı 
ile ilgili olacaktı. Sartori’nin de bahsettiği 
gibi özellikle küçük partilerin seçim siste-
minden dolayı bir şantaj potansiyeli var. 
Sartori der ki; aşırı fragmantasyon yani 
parlamentoda çok fazla partinin temsil 
edilebilmesi toplumsal kutuplaşmayı art-
tırır, bu da istikrarsızlığa neden olur. Buna 
ilişkin Erol Bey dedi ki seçim barajı %5 
olmalı ama Emre Hoca baraj sıfır olabilir, 
yani hiç uygulanmayabilir dedi. Örneğin 
CHP’nin dokümanlarına bakıyorum, orada 
da çok net değil. Bir beş deniliyor, bir üç 
deniliyor, bir baraj olmasın deniliyor. Siz ne 
düşünüyorsunuz? 

Burak Cop: Teşekkürler. Erol Bey, ulusal 
baraj, çevre barajı, seçim çevresinin bü-
yüklüğü; bunlar seçim sonuçlarının oran-
tısallığına doğrudan etki eden şeyler. 
Düzgün arkadaşımız da değindi. Neler 
söylemek istersiniz? 

Erol Tuncer: Benim esas mesleğim mühen-
dislik. Benim mesleğimde karar vermek 
çok kolaydır. Çarparsınız, bölersiniz, top-
larsınız, çıkarırsınız bir sonuç alırsınız veya 
tartarsınız. Şimdi bunlar sosyolojik konular, 
%5 çok kesindir, hayır %0 kesindir demek 
kolay değil. Bir yandan toplumun eğilimle-
rinin parlamentoya olabildiğince çok yan-
sıtılmasını düşünün. Bir yandan “Çok da 
parçalanma olmasın, yani parlamentoda 
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parti sayısı belli bir yerde dursun” derse-
niz %3-5 arası bir şey. Yani karar vermeniz 
gerekiyor. Bizim vakıf çalışmalarında ba-
şından beri üzerinde durduğumuz %5’tir. 
%10’dan %5’e inseniz çok şey değişir. Son 
kanun buna imkân verdi ama büyük parti-
nin yanına küçük partinin gelme koşulunu 
getirdi. Ama küçük partilerin de bir arada 
birleşmelerinin kapatmazsanız önünü, kü-
çük partilere de gelişme imkânı sağlayabi-
lirsiniz diye düşünüyorum. 

Bu fırsattan yararlanarak bir şey söyleye-
yim. Biz de başından beri koalisyonlar tu 
kaka sayıldı. Halbuki koalisyon o kadar 
kötü bir şey değil. Bülent Ecevit’in başkan 
olduğu üç parçalı koalisyon olabildiğince 
uyum içinde çalışmıştı. Başarılıydı, başa-
rısızdı ayrı, uyum açısından söylüyorum. 
Koalisyonlar bir yandan da demokrasi kül-

türünü geliştiren uygulamalardır. Almanya 
koalisyonla yönetiliyor, başka ülkeler de. 
Dolayısıyla koalisyonlardan korkmamamız 
gerektiği kanısındayım. Kaldı ki eğer Millet 
İttifakı Anayasa’yı değiştirebilecek ölçüde 
oy alıp parlamentoya girebilirse ister iste-
mez koalisyon yapacak, tek başına hiçbir 
partinin oyu bunu sağlayamaz. 

Ben bu arada seçim sistemlerinin önemi 
hakkında bir şey söylemek istiyorum, ya-
şanmış. 1957’de üç parti; Hürriyet Partisi, 
Millet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi 
bir iş birliği peşindeydiler. İktidar, getirdi-
ği bir yasa değişikliği ile bunu önledi. Ön-
lemeseydi iktidar bir askeri darbeye yol 
açmayabilirdi, bilemiyorum. Dediğim gibi 
bunları laboratuvarda denemeniz mümkün 
değil. 
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%10 barajı bugünkü iktidar partisine 
2002’de iktidar yolunu açtı. Baraj yüzün-
den sadece iki parti girdi parlamentoya. 
Biz biraz da alışkanlıkla hep parlamenter 
sistem üzerinden düşünüyoruz, oysa bu-
günkü sistem devam ettiği takdirde bazı 
kavramların içerikleri değişecek. Örneğin 
yönetimde istikrar ihtiyacı bir cumhurbaş-
kanı seçiminde fazlaca gözükmüyor parla-
mentoda. Çünkü iktidar zaten cumhurbaş-
kanı tarafından temsil ediliyor. Bir notum 
daha vardı; erken seçim tartışmaları çok 
cereyan ediyor toplumda. İktidar partisi ne 
zaman erken seçime gider, hangi zamanı 
kendisi için uygun görür, ayrı bir konu. Bir 
yasa değişikliği üzerinde çalıştıklarını du-
yuyoruz Cumhur İttifakı’nın. Yasa değişik-
liğinden sonra en az bir yıl geçmesi gere-
kiyor. 2023’e çok yakın bir zamanda ancak 
erken seçim olabilir veya 2023’te olabilir. 

Toplum belki hatırlamıyor bu bir yıllık süre-
yi, zorunluluk halini. Onu da gözden uzak 
tutmamak gerekir. 

Burak Cop: Şunu çok net ve basit bir şe-
kilde size sormak isterim; barajın olup 
olmaması, çevre barajı, seçim çevresinin 
genişliği, toplam milletvekili sayısı, oyla-
rın sandalye dağılımına tercüme edilme 
metodu bakımından gönlünüzden geçen 
seçim sistemini ayrıntılı bir şekilde tarif 
edebilir misiniz? Elinize bir sihirli değnek 
verilse nasıl bir sistem tasarlardınız? 

Erol Tuncer: Hiç tartışmadığımız bir konu-
yu gündeme getireyim. Türkiye’nin önemli 
bir sıkıntısı şu; 1946 seçimleri kitabımızın 
son bölümüne, sonsöz bölümüne bir şey 
koydum, dedim ki; bizde çok partili dö-
nemde siyaset CHP ve karşıtları ekseninde 
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başladı. Ve maalesef hala bu eksende sü-
rüyor. Şimdi böyle olunca zaten siyasi yel-
pazede normal şartlarda beklenen, olması 
gereken dengeleri yakalamak son derece 
zor. O nedenle ya bir sağ partinin tam ege-
menliği altında kalıyoruz ya da sol partiler 
kısa koalisyon dönemlerinde yaşayabiliyor. 
Onun için seçim sistemlerini düzenlerken 
biraz da bu dengesizliği seçim sistemiy-
le daha da arttırmak için yollar arıyoruz. 
Şimdi burada benim eksik bıraktığım bir 
şey de seçim çevreleri. Bu demin dediğim 
dengesizlikten ötürü seçim çevreleri dağı-
tıldığı ölçüde sağ partilerin en büyüğünün 
bugün aldığından bile daha çok sayıda 
milletvekili alma ihtimali her zaman var, o 
nedenle dar ya da daraltılmış bölge uygu-
lamasını da doğru bulmuyorum. Türkiye’ye 
uygun bulmuyoruz.

Yeni bir seçim kanunu yapılırken siyasi par-
tilerin işbirliğinin önüne engel konulma-
malı, partiler rahatça işbirliği yapabilmeli. 
Biz hep son seçim hariç yandan dolaşarak 
bunları yapmışız sağlamları katılmışız. Ho-
cam da zaten benim gibi düşündüğünü 
söylüyor, koalisyonlara alışmak zorunda-
yız. İstesek de istemesek de daha uzun-
ca bir süre koalisyonlarla yönetileceğiz ve 
tekrar söylüyorum, koalisyon hükümetleri 
çok kötü hükümetler demek değildir. De-
mokrasi kültürünü, diyalog ortamını geliş-
tirebileceği kanısındayım.

Burak Cop: Teşekkür ederim. Emre Ho-
cam? 

Emre Erdoğan: Teşekkürler. Öncelikle Er-
sin Hocama şunu söyleyeyim, o kitapları 
hala bende, hatta yanımda. Çok önemli bir 
çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu soru-
yu böyle sorduğunuz zaman iki düzeyde 
yanıt verebilirim. Tam ideal düzeyde yanıt 
verebiliriz. İdeal düzeyden kasıt ne veya 
bu verili olan başkanlık sistemi, verili olan 
siyasi partiler, verili olan parlamenter siste-
min haricinde bir hayal içine girebiliriz. Her 
vatandaşın kendisi için en iyi olanı belirte-
bileceği ve ülke yönetimine yansıtabilece-
ği bir ideal siyasal sistem tasavvurundan 
bahsedebiliriz. Biz 90’lar boyunca parla-
menter sistemin ne kadar kötü ve yetersiz 
olduğunu söylerken, daha kötü bir sistemin 
içerisine düştüğümüz için parlamenter sis-

teme geri dönüş bile ilerleme gibi gözükü-
yor. Parlamenter sistem bu siyasi partiler 
yasasıyla, siyasi partilerin bu yapısıyla, si-
yasi partilerin finansman yapısıyla, bir sürü 
siyasal hastalıkla beraber iyi bir sistem de-
ğil. Bizim parlamenter demokrasimizin iyi-
leştirilmesi gerekiyordu. Ersin Hocam çok 
güzel bir kitap yayınladı popülizm üzerine, 
o da başucu kitaplarımdan yıllardır, orada 
anlatıyor. Sistemin eksikleri popülist poli-
tikacıları başımıza getirdi ve referanduma 
dayanan, hatta plebisite dayanan bir de-
mokrasi… 

Bir açıdan baktığınızda halkın arzularının 
tezahürü açısından parlamenter sistem-
den daha iyi. Bir açıdan ama. Sistemi iyi-
leştirmenin en iyi yolu belki de 6 Kasım 
stratejisine geri dönüp havaya uçurmak 
olabilir diye bir espri var. Biz oraya gerekir-
se yeni bir sistem inşa ederiz. Yani bir parti 
ön seçim yaptı bugüne kadar, geri kalanlar 
atamayla geliyorlar. Ama ucu parti baş-
kanına bağlı. Bu iyi bir sistem değil. Parti 
finansmanı zaten sorunlu. Nasıl olduğunu 
geçiyorum. Şu andaki barajın yegane işlevi 
küçük partileri ittifaklara mecbur etmesi. 
Eğer bir parti yüzde onu göze alamıyor ise 
bir ittifak içerisinde yer almak zorunda ve 
o ittifak içerisinde, orada bir simülasyon 
yapma şansım oldu, normalde alabilece-
ği oyun, sandalyenin çok altında alıyor. Şu 
anda siyasi yelpazemiz bir tür sahte ku-
tuplaşma içinde olduğu için, yani aslında 
çok sayıda fikir varken onlar tek bir eksene 
indiği için bu zararlı bir şey. Çünkü bizim 
minik partilere de ihtiyacımız var. Sadece 
HDP gibi büyük bir Kürt partisine değil, 
orada hangi nüansı temsil ediyorsa Gele-
cek Partisi’ne de ihtiyaç var, DEVA’ya ve 
diğer partilere de ihtiyaç var. Çünkü onlar 
bazı toplumsal nüanslara denk geliyorlar 
ama sistem onları biçiyor. Ne yapıyorlar? 
Koalisyona girmek zorundalar. O koalisyon 
içerisinde, o ittifak içerisinde de zaten kay-
boluyorlar. 

Mesela bir yeşil partinin de yaşama şan-
sı yok bu sistemde. Çok önem taşıyabilir 
önümüzdeki dönemde. Çok önemli olacak 
bir çevreci partinin önünü kesiyor, nüansın, 
etnik partinin, Alevi partisinin de önünü 
kesiyor, ciddi şekilde buduyor. Dolayısıyla 
o yüzde on zaten işlevsiz; üç parti için ça-
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lışıyor, dört parti için çalışıyor, kaldırılması 
gerekiyor. Başkanlık sisteminde parlamen-
tonun işlevi ya da işlevsizliği göz önünde 
tutulduğunda ne kadar çok çiçek açarsa, 
ne kadar çok fikir yarışırsa Türkiye için 
daha iyi olacak, geleceğimiz için. 

Yanlış hatırlamıyorsam Ersin Hoca kendi-
si de kullanmıştı bir yerde, her mareşal bir 
önceki savaşı kazanıyor. Biz de yaptığımız 
her Anayasa değişikliğinde bir önceki dö-
nemin sorunlarını çözüyoruz. Ama önü-
müzdeki dönemin sorunlarını çözebilmek 
için esnekliğe ihtiyacımız var. Esneklik an-
cak çeşitlilikle olabilir. İttifaklar kalsın ta-
mam. Başkanlık sistemi de kalsın. Bu par-
ti sistemi de kalsın, bu vekillik sistemi de 
kalsın. Tamam hepsini sabit tutalım ama en 
azından yüzde onu kaldırırsak daha çeşitli 
bir parlamentonun yolunu açarız ve bence 
ülkenin ihtiyacı çeşitlilik. 

Burak Cop: Teşekkürler. Kapanışı Ersin 
Hocamızla yapıyoruz. 

Ersin Kalaycıoğlu: Çok zor bir durumdayız. 
Birincisi, bakın temsili demokrasi dünyada 
krizde. Bir olasılıkla çöktü. Çöktü ve bunu 
gömemiyoruz. Amerika’da çalışmıyor şu 
anda mesela. Yine Britanya’da aynı de-
recede büyük bir felaket, problem var ve 
bunların hiçbiri doğru düzgün çalışan uy-
gulamalar değil. Halk demokrasiden soğu-
muş durumda. Amerikan Kongresi’ne olan 
destek yüzde 9! Ben yasama sistemi üze-
rine çalışan bir bölümde derece aldım ve o 
zaman çok endişeleniyorlardı yüzde 50 fa-
lan olunca. Dokuza inmiş durumda. Bitmiş 
durumda bu sistem. Amerikan seçmeni, 
İngiliz seçmeni, Avrupalı seçmen kendi ha-
yatını kendi kararlarıyla tayin edemediğini 
düşünüyor. “Demokrasi yok” diyor, “bizi 
çok uluslu şirketler, efendim Facebook yö-
netiyor, beni Facebook’tan koruyun. Ben 
Facebook’un, çokuluslu şirketlerin, global 
büyük sermayenin karşısında aciz hissedi-
yorum kendimi. Bu mekanizmanın dışında 
yeni bir şey kurmanız lazım ve burada be-
nim kendi hayatıma tekrar sahip çıkmam 
gerekiyor” diyor. 

Şimdi buna nasıl cevap vereceğiz diye dü-
şünmekte olan yeni bir siyaset bilimci kit-
lesi ortaya çıkmaya başladı. Bir de bu ara-

da otomasyon, robot falan çıktı. Hayatımız 
felaket hale geliyor. Bunlar karar veriyor 
çok şeye. Şimdi bunların bireyin insan onu-
runa uygun yaşantısını tehdit etmeyecek 
şekilde olmasını nasıl sağlayacağız? Temel 
sorun bu. Onun için bizim karşı karşıya ol-
duğumuz sorunu bu şekilde ortaya koyar-
sanız güncel sorunların içinde yer almıyor. 
Biz bir kere demokrasinin dışına gitmişiz, 
bir tür demokrasiye dönmeye çalışıyoruz 
ama demokrasi krizde. Bunu aklınızın bir 
kenarına koyun. 

Yani şu anda özellikle avangart çalışan, 
Avrupa’daki, Amerika’daki meslektaşlar 
otomasyonla, küreselleşmeyle, sermayenin 
oradaki gücüyle vesaireyle çokuluslu şir-
ketlerin insanlar üzerindeki tahakkümü ile 
gelmiş olduğumuz noktada bireyi nasıl ko-
ruyacağız, birey bunları nasıl kontrol ede-
cek, edecek mekanizmalara nasıl eklemle-
necek, ne tür mekanizmalar lazım… Mesela 
Atina’da kurulmuş olan yargıçlar meclisi. 
Buna benzer bir şey kuralım diyorlar, om-
budsmanlığı bu hale getirelim diyorlar. 
Bunlarla beraber düşünmemiz gerekiyor. 
Ombudsmanlık diye bir şey var ama şimdi 
ne işe yarıyor diye sorsam hiçbiriniz ha-
tırlamayacaksınız. Hayatımızın önemli bir 
olayı. Doğru bir mekanizma kurduk ama 
çalıştırmıyoruz. Denetim işlevini gören bir 
mekanizma olması lazım. Buraya bireyin 
çok rahat katılabiliyor olması lazım. İkinci-
si, TBMM içtüzüğünü adam etmemiz gere-
kiyor. İçtüzükte Meclis’in verdiği ufak ka-
rarlarla muhalefetin etkinliği 2016-2017’ye 
gelmeden ortadan kalktı. İçtüzüğü adam 
etmezseniz meclisin etkin çalışmasını sağ-
layamazsınız. Muhalefetin gücünü ve et-
kinliğini sınırlayan kararların birçoğu içtü-
züğe aykırı olarak alınmış ama uyuyorlar, 
hepsi uyuyor bu kararlara. Muhalefetin gü-
cünü meclis içerisinde çok büyük ölçüde 
törpülüyorsunuz zaten, çoğunlukçu esasla 
çalışıyor, orada da büyük zorluk var. Bunu 
da bir kenara koyacaksınız. Yani salt seçim 
sistemini ayarlamakla bunları halledebile-
cek durumda değiliz. 

Her ile önce bir sandalye vermek, böy-
le bir deli saçmalığı olamaz. Yani Kilis’te, 
Bayburt’ta, Tunceli’de yeterince seçmen 
yok, yok! 100.000 seçmen olması lazım 
bir sandalyenin karşılığı. Buradaki nüfusu 
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100.000 değil. Çoluk çocuk, herkesi sayın 
100.000 yok. Oraya bir sandalye veriyor-
sunuz, bir de onun üstüne veriyorsunuz iki, 
a buyurun! Tam bir rezillik bu yani. Buradan 
bir şey çıkmaz, ya idari taksimatı tekrar 
değiştireceksiniz, Bayburt’u Gümüşhane’yi 
bir yerlere bağlayacaksınız, Erzurum’a fa-
lan, daha büyük bir il yapacaksınız mecbu-
ren. Ama temel ilkemiz bir kişi bir oy ilke-
sidir. Dolayısıyla seçmen temsilini düzgün 
hale getirmemiz lazım. Bunu yine askerler 
uydurdu. Neden? Efendim muhafazakar-
lık artsın diye kırsal bölgelere daha fazla 
temsil hakkı sağlansın. Aynı zamanda Tun-
celi’de o tarihte yeterince nüfus olmadığı 
görüldü. Buna hiç sandalye verilemeyecek, 
gitmişler söylemişler o zamanki askerlere. 
Askeri hükümet de demiş ki Tunceli’nin 
temsil edilmemesi olmaz. Dolayısıyla nü-
fustan bağımsız olarak her ile bir sandalye 
verelim, 67 il vardı o zaman. Birer sandalye 
verin. Şimdi demokrasiyle ilgisi yok bunun. 
Demokraside tek kişi tek oy ilkesi vardır. 
Ne kadar kişi o kadar oy, bitti. Temsili buna 
göre yapacağız. 

Bunu değiştirirdim bir, ikincisi seçim çev-
relerinin belirlenmesinde o tarafta bir ilçe-
ye kaydırıyorsunuz, Diyarbakır’dan bir şey 
alıyorsunuz Muş’a veriyorsunuz, birdenbire 
Diyarbakır’ın etkisi azalıyor. Muş’un etkisi 
artıyor ve Muş’tan daha fazla AKP oyu çı-
kıyor. Bunu bütün demokrasilerde yapıyor-
lar, İngiltere’de, ABD’de, şurada, burada. 
Amerika şimdi bunun şahı haline gelecek, 
yeni Yüce Mahkeme’nin kararlarıyla daha 
da akıldışı bir hale gitti ABD ve orada da 
beyazları temsil eden Cumhuriyetçi Par-
ti’nin seçilmesi, siyahların, Latinoların ve 
Asyalıların temsilinin azaltılması yoluna 
gitmeye çalışıyorlar. Bizde o neden yok 
ama muhafazakâr oyları arttırmak için bu 
değişim söz konusu olacaktır. Bunu en-
gelleyebilecek bir nihai mekanizma yok. 
Meclis’te iktidarda olan partiler kendilerine 
göre seçim çevrelerini değiştireceklerdir, 
onu da göz önünde bulundurmak lazım. 
Ben önseçimin işe yaradığına inanmıyo-
rum. Amerika’da önseçim büyük ölçüde 
Amerikan sistemini çalışamaz hale getiren 
unsurlardan biri oldu. Çünkü önseçimde 
ideolojik saplantısı olanlar seçiliyor. Çün-
kü parti delegesi ideolojik bir delege ama 
seçmen parti delegesine göre sol parti için 

daha sağda, sağ partiler için daha solda-
dır. Dolayısıyla daha ideolojik kişileri seçi-
yorsunuz. Ondan sonra bunlar gidip daha 
ılımlı seçmenden oy toplamaya çalışıyor. O 
da olmuyor. Partiler bunları seçtikleri va-
kit de Amerikan Kongresi’nde birbirleriyle 
konuşamayan, birbirini düşman ilan etmiş 
olan insanları bir araya getirmiş oldular. 
Şu anda Amerikan Kongresi çok daha zor 
çalışır. Onun için önseçimin çok başarı-
lı olduğu kanısında değilim, Amerika’da-
ki uygulamasıyla özellikle. Türkiye’de çok 
belli olmuyor ama uygulamak isteyen parti 
varsa tabii önünde durulmaması lazım. Bu-
yursun uygulasın, fazla bir şey değişeceği 
kanısında değilim. 

Onun dışında nispi temsilin daha fazla ön 
plana geleceği, barajın olmadığı veya ba-
rajın çok makul bir şekilde tanımlandığı… 
Benim baraj tanımım meclis içerisinde par-
ti grubu kuracak kadar sandalyeye sahip 
olmayan siyasi partilerin temsil edilme-
mesi ilkesi olabilir. Bu nedir? 20 bölü 600. 
Bunu yüzde 5’e çekmek istiyorsanız 30’a 
çıkartırsınız. Otuz bölü altı yüz yaparsınız, 
tamam, mesele yok, o zaman yüzde beş 
oldu. Bu makul bir baraj olur ama baraja 
gerek yok, nispi temsil olacak zaten, koa-
lisyona mecbursunuz, bugün dahi koalis-
yonla yönetiliyorsunuz. 

Bu başkanlık uygulaması Türkiye’nin kal-
dırabileceği ve sürdürebileceği nitelikte 
değildir. Dolayısıyla hızlı bir biçimde çı-
kılması lazım, yürütmeyi tekrar kurumsal 
olarak tanımlamamız gerekiyor, hükümet 
olarak tanımlamamız gerekiyor; başbakan 
ve bakanlar kurulu. Bunun hiçbir sakıncası 
yoktur, niye kaldırıldı ben anlamış değilim. 
Başbakan ve bakanlardan oluşmuş, seçil-
miş bir cumhurbaşkanı, yetkileri son dere-
ce sınırlı. Bu şekilde bir rejim değişikliğiyle 
beraber onun düzgün çalışmasını sağlaya-
cak, bir kişi bir oy ilkesini düzenli bir şekilde 
hayata geçirmeyi sağlayacak, nispi temsi-
le daha yatkın olan bir uygulamayı uygun 
görmekteyim. Benim önermiş olduğum bir 
de çoğunlukçu uzlaşı var, kendimle tutarlı 
olmak için onun uygulanmasını da tercih 
edebileceğimi söylemek durumundayım. 
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Burak Cop: Çok doyurucu bir tartışma 
oldu. Rejim tipi ile seçim sistemi ara-
sındaki ilişkilere de değindik, son dere-
ce kapsamlı bir sohbet oldu, şahsen çok 
yararlandım. Sayın Erol Tuncer’e, sevgili 

Emre Erdoğan Hocama, saygıdeğer Ersin 
Kalaycıoğlu Hocama teşekkür ediyorum. 
Ayrıca dergimizin yayın kurulundan Yunus 
Emre, Düzgün Arslantaş ve Ferhat Öz’e 
de teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Gazeteci Necdet Saraç 
CHP Avrupa Birlikleri’yle konuştu:

Avrupa’da seçim sistemleri
nasıl işliyor?
22    İkinci Yüzyıl Dergi
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CHP’nin Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, İngiltere, İsveç ve Dani-
marka Birlik Başkanlarıyla hem yaşadıkları ülkelerdeki secim sistemini hem de 
o ülkelerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Türkiye seçimlerine ka-
tılma biçimlerini konuştuk...

Necdet Saraç: Sevgili arkadaşlar bildiği-
niz gibi bir süredir ”İkinci Yüzyıl” dergi-
sini çıkartıyoruz. İstanbul Milletvekilimiz 
Yunus Emre’nin ki aynı zamanda Parti 
Meclisi üyemiz, onun Genel Yayın Yönet-
menliği’nde CHP Genel Başkanı Sayın Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz parti ku-
rultayında ilan ettiği “İkinci Yüzyıla Çağrı 
Beyannamesi”nin ruhuna uygun olarak 
her sayıda bir maddeyi işliyoruz. Şu ana 
kadar Anayasa Hukuku, Kürt Meselesi, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın ile 
son sayıda da Uluslararası İlişkileri işledik. 
Bu sayıda da seçim sistemlerini işleyece-
ğiz. Bu çerçevede de yurtdışındaki seçim 
sistemleri nasıl, nasıl bir seçim sistemle-
ri var, bunları ülkeler bazlı konuşacağız, 
böylece farklı secim sistemlerinin Türkiye 
açısından da önemli bir projeksiyon oluş-
turacağını düşünüyoruz.
 
26 Eylül’de Almanya’da genel seçimler 
var. Anketlerde uzun süredir ilk kez sosyal 
demokratların öne geçtiği, en az 6 parti-
nin yani SPD, CDU/CSU, Yeşiller, FDP, AfD 
ve Sol Parti’nin meclise gireceği kesin 
gibi gözüken Almanya ile başlayalım…

Almanya’da Milletvekili Adayları
Ön Seçimle Belirlenir

Kenan Kolat (CHP Berlin Birliği Başkanı): 
Federal Almanya’da Federal Parlamento 
(Bundestag)  seçimleri 4, 16 eyalet parla-
mentosu (Landtage) seçimleri ise 4 ya da 
5 yılda bir yapılmaktadır. Kimi zaman fede-
ral parlamento ve eyalet parlamentosu se-
çim tarihleri çakışabilir, örneğin 26 Eylül’de 
yapılacak seçimlerde hem Federal düzey-
de genel seçim, hem de Berlin’de Eyalet 
seçimleri yapılacak.

Seçimlerde aday olacaklar mutlaka ön 
seçim ile partilerin en alt birimlerinden 
itibaren belirlenir, kontenjan adaylığı yok-
tur, parti yönetiminin doğrudan etkisi ol-
maz. Bu nedenle partinin en alt birimi olan 
mahalle örgütleri en önemli yapılanmadır. 

Kimi zaman Türkiye kamuoyunda öne çı-
kan ”parti Türk kökenli aday gösterdi ya da 
göstermedi“ gibi yaklaşımlar doğru değil-
dir, zira partinin tabanında bir çalışma yap-
madan bir yere aday olmak pratikte ola-
naklı değildir.

Federal Parlamento 299’u seçim çevrele-
rinden, 299’u partilerin listelerinden olmak 
üzere en az 598 milletvekili seçilir. En az 
denmesinin bir anlamı olduğunu birazdan 
açıklayacağım.

Seçim çevresinden doğrudan seçilmeyi bir 
an yok sayacak olursak, Türkiye’de olduğu 
gibi partilerin aldıkları oy sayılarına/oran-
larına d’Hondt yöntemi ile çıkaracakları 
milletvekili sayısı belirlenir. Almanya siste-
minin farkı bu partilerin aldıkları oy oranı-
na göre çıkaracakları milletvekili sayısının 
(ki buna 2. Oy diyoruz) içinde 299 seçim 
çevresinde her partinin gösterdiği aday-
lardan en çok oyu alan kişinin doğrudan 
Federal Meclise girmesidir ki buna 1. Oy 
diyoruz. Bu seçim çevreleri 150 bin – 200 
bin seçmenden oluşur ve milletvekillerinin 
doğrudan halk tarafından seçimiyle ve on-
larla iletişimi de doğrudan olur. Partiler 1. 
Oy için seçim çevre milletvekili adaylarını 
bölgesel ve 2. Oy seçim listesi sıralamasını 
eyalet ya da federal düzeyde ön seçimle 
belirler. Seçim çevresine aday milletvekili 
adayları genelde listelerde de yer bulur ki, 
doğrudan seçilemese bile listeden girebil-
sin.

Partilerin Federal Meclise gönderecekleri 
milletvekili sayısını belirleyen oy 2. Oy’dur. 
Örnek verecek olursak; bir parti Almanya 
genelinde % 30 oy almışsa, bu durumda 
598 x %30 = 179 milletvekili çıkaracaktır. 
299 seçim çevresinde aynı partinin aday-
ları örneğin 150 seçim çevresinin kazan-
mışsa, o zaman bu 1. Oy ile 150 milletvekili 
doğrudan Meclise girer, listeden de geri 
kalan 179 – 150 = 29 milletvekili Mecliste 
yerini alır.
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Ancak kimi zaman partilerin seçim çevre-
si adayları partilerinin aldıkları oy oranına 
göre çıkaracağı milletvekili sayısından daha 
fazla milletvekilliği kazanabilirler. Buna da 
bir somut örnek verelim: Yukarıdaki örnek-
ten yola çıkalım ve parti Almanya genelin-
de % 30 oy almış olsun. Bu durumda çıka-
racağı milletvekili sayısı yukarıdaki gibi 179 
olacaktır. Ancak bu partinin seçim çevresi 
adayları kendi bölgelerinde aldıkları 1. Oy 
ile örneğin 196 seçim çevresini kazanmış 
olsunlar. Bu durumda bu 196 milletveki-
li doğrudan seçildiği için Federal Meclise 
gireceklerdir. Ancak partilerinin 2. Oy so-
nucunda hak ettiği milletvekili sayısı 179 
olduğu için, hak ettiklerinden 17 fazla mil-
letvekili çıkarmış olmaktadır. Fazla çıkan 
ve doğrudan seçilmiş milletvekilleri azal-
tılamayacağı için, fazladan aldıkları 17 mil-
letvekili için (buna Almancada Überhang-
mandat “Fazladan alınmış” diyoruz) diğer 
partilere 17 milletvekili kendi listelerinden 
dağıtılarak (buna da Ausgleichmandat 
“Dengeleme” denir) denge sağlanır ve bu 
şekilde yeniden tüm partilerin aldıkları oy 
oranına göre milletvekili çıkarmış olması 
sağlanır. İşte bu nedenle yukarda belirttiği-
miz üzere Federal Parlamentodaki millet-
vekili sayısı en az 598 diyoruz. Böyle olur-
sa, bu durumda milletvekili sayısı 34 artar 
ve 598 milletvekili sayısı 632 olur! 

Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak ise be-
nim önerim CHP Bilim Yönetim ve Kültür 
Platformu / Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgüt-
lenmeler Genel Başkan Yardımcılığı tara-
fından Mayıs 2013’de hazırlanan raporun 
hayata geçirilmesidir. 

(Bu rapor bu söyleşinin ekinde yayınlan-
mıştır)

Necdet Saraç: Evet bu raporu, hem 
okuyucuya, hem de CHP birlikleri başta 
olmak üzere, bütün siyasi partilere hatır-
latmakta yarar var. Kenan Bey’e teşekkür 
edip şimdi de İngiltere’ye geçelim, buyu-
run Kazım Bey…

İngiltere’de Dar Bölge Seçim 
Sistemi Var

Kazım Gül (CHP İngiltere Birliği Başkanı) : 
İngiltere Avam Kamarası ve Lordlar Kama-

rası’ndan oluşuyor. Avam Kamarası üyele-
ri normalde 5 yılda bir yapılan bir seçimle 
belirleniyor. Seçim sistemi dar bölge ve ço-
ğunluk esasına dayanıyor. 650 seçim böl-
gesinden oluşan ve en fazla oy alan aday 
parlamentoya giriyor milletvekili olarak. 
Sandalyeler yarıdan bir fazlası yani 326 
sandalyeyi alan, 326’ya sahip olan bir parti 
tek başına iktidara gelebiliyor. Eğer hiçbir 
parti bu sayıya ulaşamazsa en çok oy alan 
partinin azınlık hükümeti ve ya koalisyon 
gündeme geliyor. İkinci Dünya Savaşı’n-
dan bu yana İngiltere’de sadece 2010-2013 
döneminde sadece bir koalisyon hükümeti 
yönetti ülkeyi. Dar bölgede ve çoğunluk-
lu esasa dayalı sistem nedeniyle partilerin 
ulusal çaptaki oy oranları ile parlamento-
daki sandalye dağılımı arasında bir doğru-
sal olarak bulunuyor. Seçime genellikle iki 
parti ağırlıklı giriyor. Bunlardan bir tanesi 
şu anda iktidarda olan Muhafazakâr Parti, 
diğeri de muhalefetteki Labour Party, yani 
bizim İşçi Partisi dediğimiz parti. Ama İs-
koçya’da SNLP, LDP gibi partiler de var. 
Meclise genellikle 5 parti girebiliyor.

İngiltere’de seçimler hafta arası Perşem-
be günleri oluyor. Sabah saat 8’den akşam 
saat 18:00’e kadar okullara ve kiliselere 
seçim sandıkları konuyor. Seçim pusula-
ları da yaklaşık 1 ay önceden evlere gön-
deriliyor. Seçim pusulası ile gidiyorsunuz 
ve kurşun kalem ile işaretleyerek, hangi 
partiye oy verecekseniz işaretleyip oyunu-
zu kullanıyorsunuz. Yurt dışında yaşayan 
İngilizler ise  2 ay önceden posta yoluyla 
oyunu kullanabiliyor, mesela ben de birkaç 
defa öyle yaptım. Türkiye’deydim, ben de 
oyumu posta ile gönderdim…

İngiltere’de seçim kampanyaları da bizim 
gibi aylar öncesinden bayraklar, tezahürat-
lar, mitinglerle filan olmuyor. Tabii televiz-
yon programları, tartışmaları oluyor…

Necdet Saraç: Kazım Başkan Türkiye’de 
dar ve daraltılmış bölge tartışması var. 
Örneğin sizin örneğinizde dar bölge de-
diğiniz, İngiltere 650 seçim bölgesine mi 
ayrılmış? Seçim barajı var mı?

Kazım Gül: 650 bölgeye ayrılmış ama tabii 
bu seçim bölgeleri en az 60 bin seçmen 
olacak şekilde ayrılmış. 650 seçim bölge-
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sinde en fazla oyu alan yani çoğunluğu 
alan parlamentoya gidiyor. 50 kişi ise 26yı 
alan direkt meclise gidebiliyor. Dar bölge-
lere ayrılmış dediğiniz gibi. İngiltere gene-
linde 650 bölge var ayrılmış olarak.

İngiltere’de bir seçim barajı söz konusu 
değil. Herkes katılabiliyor. Saydığım 5 parti 
seçime katılabiliyor. Baraj yok. En çok oyu 
alan milletvekili barajı geçse de geçmese 
de parlamentoya gidebiliyor.

Yurtdışı Meclis’te Temsil Edilmeli

Ben aslında Yunus beyin de dediği gibi 
ben aslında yurt dışından da TBMM’de bir 
temsilin olması taraftarıyım. 2018 verileri-
ne göre 3 milyonu aşkın seçmenin oldu-
ğu Yurtdışı şu anda parlamentoda temsil 
edilmiyor. Bizim İngiltere en son Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde 95 bin seçmenimiz 
vardı şimdi 110 bini buldu… Türkiye’deki bir 
milletvekili yurt dışında yaşayan insanların 
problemlerini bilmiyor. Yani şunu söyle-

yeyim yurtdışındaki insanların sorunlarını 
bilen yok parlamentoda. Gündeme de ge-
tirilmiyor. Ne zaman bir yardım istenildi-
ğinde, ya da seçim olduğunda yurtdışında 
yaşayan insanlar daha çok gündeme ge-
liyor. Bu da bizi üzüyor tabii ki ister iste-
mez. Çünkü yurtdışında yaşayan insanlar 
daha çok Türkiye’ye döviz getirsin, Euro 
getirsin, Pound getirsin mantığıyla ba-
kıldığı için yurtdışındaki insanlara bir söz 
hakkı verildiğine inanmıyorum. O yüzden 
yurtdışında yaşayan insanların yurtdışında 
yaşayan insanlar tarafından parlamentoda 
temsil edilmesi gerektiğini düşünenlerde-
nim. TBMM’de yurtdışında yaşayan nüfu-
sun ciddi bir şekilde temsil edilmesi gere-
kiyor. Bundan dolayı bir kez daha teşekkür 
ediyorum size. Biz bununla ilgili elimizden 
gelen desteği ve yardımı vermeye hazırız, 
çünkü yurtdışında yaşayan insanların da 
artık Türkiye’de söz hakkı olduğunu düşü-
nüyorum ben Necdet Bey…
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Necdet Saraç: Kazım Başkan teşekkür 
ediyorum, şimdi İsveç’e geçelim ve sözü 
Birlik Başkanı Hakan Güner Bey’e bıraka-
lım.

İsveç’te Nispi Temsil Uygulanıyor

Hakan Güner (CHP İsveç Birliği Başkanı): 
İsveç’te seçim sisteminde 3 temel prensip 
var. Bir, yaygın ve eşit oy hakkı, iki, özgür 
seçim ortamı, üç, gizli ve doğrudan oyla-
ma. Milletvekili seçimleri, bölge yönetim-
leri seçimleri ve belediye seçimleri diye 3 
ayrı seçim var. Milletvekili seçimleri ya da 
bu 3 değişik seçimi İsveç, dört yılda bir, bir  
arada yapıyor. Bunların hepsi aynı gün içe-

risinde yapılıyor ve 3 ayrı oy pusulası kul-
lanılıyor. 3 seçimde ayrı işaretlenerek aynı 
zarfın içinde kullanılıyor. Yurtdışındakiler 
de aynı seçim günü kullanamıyorlar. Onlar 
önceden oy kullanma hakları var, mektupla 
da oy kullanabiliyorlar. Ya da bulundukla-
rı ülkedeki elçiliklerde, zamanından önce, 
diyelim ki 1-2 hafta önceden oy kullanabi-
liyorlar.

İsveç’te seçimlerde nispi temsil yöntemi 
geçerli. Oy dağılımındaki oranlar ne ise 
milletvekili dağılımında da orana en yakın 
milletvekili sayısını çıkarmak üzerine kuru-
lu bir sistem var.  Bu tek sayı metodu diye 
de adlandırılan bir metot. Buna göre yapı-



ikinciyuzyildergi

27Eylül - Ekim | 2021

lıyor. Bosna Hersek, Irak, Kosova, Litvanya, 
Yeni Zelanda, Nepal ve Norveç’te de uy-
gulanıyor, yani dünyadaki az sayıda ülkede 
uygulanıyor. Burada tabii asıl amaç, müm-
kün olduğu kadar ülke içindeki oy dağlı-
mınım mecliste yer bulabilmesi. Buna tek 
engel var baraj. İsveç’te milletvekilleri se-
çimlerinde yüzde 4, belediye seçimlerinde 
de yüzde 3 baraj uygulanıyor.

Necdet Saraç: Yani bu ülke çapında yüzde 
4’ü aşamayan parti parlamentoya giremi-
yor anlamına mı geliyor? 

Hakan Güner: Evet ama buna bir istisna 
var. Bir seçim bölgesinde bir parti oyların 
en az yüzde 12’sini alırsa o zaman genel 
baraja bakmadan o parti parlamentoya 
girmeye hak kazanıyor, barajı geçmiş sa-
yılıyor. Ya da bir milletvekili adayı, bazen 
tek başına da bağımsız olarak girenler de 
oluyor. 

İsveç parlamentosundaki toplam millet-
vekili sayısı 349. 310’u kesin olarak giriyor. 
Geri kalan 39 milletvekili eşitleme, orantı-
lama sistemine göre giriyor. İsveç’te 290 
tane belediye, 29 tane seçim bölgesi, 21 
tane de coğrafik bölge var. Bunlara daya-
lı olarak yapılıyor seçimler. Şu anda par-
lamentoda 8 parti var ve İsveç bir azınlık 
hükümeti var, sağdan soldan 3 parti mec-
buren bir arada durmak zorunda kaldılar. 
Hükümet bir konsensüsle yürütülüyor.  Bi-
raz bıçak sırtı giden bir yönetim ama bu 
yöntem de tabii demokrasiye katkı sağla-
yan bir yöntem diye düşünüyorum. Azınlık 
hükümetleri ne kadar zor çalışsa da bence 
sonuçları itibariyle toplumda birleştirici bir 
rol oynuyor. 

Yurtdışındaki Seçmen de 
Seçilebilmeli

Türkiye seçimlerinde oy kullanmaya gelin-
ce, Türkiye için bizim temsilimiz açısından 
önemli. Madem artık oy veriyoruz seçiyo-
ruz o zaman seçilmek de doğal bir hakkı-
mız olarak kabul edilmeli diye ben düşü-
nüyorum. Ancak bu konuda eleştirilere de 
bazen tanık oluyoruz, özellikle sosyal mec-
ralarda. Türkiye’de yaşayan yurttaşlarımız 
yurtdışında yaşayan insanların da seçim-
lerde oy kullanmasına, kampanyalara ka-

tılmasına bile biraz eleştirel bakıyorlar, ge-
reksiz buluyorlar, nereden çıktı bunlar gibi 
bir hava oluşuyor. Bu konuda kamuoyunu 
bilgilendirmemiz gerekiyor, demokrasi 
anlayışıyla yurtdışında yaşayan insanların 
neden oy kullandığını, neden seçilme hak-
kının da olması gerektiğini sosyal medya-
da olsun, televizyondan olsun anlatmalı ve 
soru işaretlerini gidermek gerekiyor…  

Necdet Saraç: Peki Hakan Başkan teşek-
kür ediyorum ve Danimarka’ya geçip, 
sözü Yiğit Başkan’a bırakıyorum…

Danimarka 120 Yıldır Koalisyonla 
Yönetiliyor

Yiğit Taş (CHP Danimarka Birliği Başka-
nı): İsveç ile Danimarka’da seçim sistem-
leri aynı. Bizde 179 parlamenter var. 175 
tanesi Güney Danimarka dediğimiz ana 
kara bölgesinden geliyor, geriye kalan 4 
milletvekilinin 2’si Faroe Adaları’ndan, 2’si 
de Grönland’dan geliyor. Bu bölgelere as-
lında Danimarka Krallığı’nın içerisindeki 2 
özerk devlet diyebiliriz. Bunların bağımsız-
lık partileri var. Onlar zaman zaman ken-
di  bağımsızlık politikalarını güdüyorlar. 
Bir debate dediğimiz, tartışma dediğimiz 
şey ortaya çıkıyor. Birinci notum bu olsun. 
İkinci not bu 175 milletvekili az önce Hakan 
Abi’nin de söylediği gibi bir matematiksel 
model ile belirleniyor. Buradaki önem ver-
dikleri şey şu; bir bölgede yaşayan insan 
sayısı bir önceki seçimde oy kullanan sayısı 
ve population density, nüfusun yoğunluğu, 
yani km kareye düşen nüfus yoğunluğu ile 
bir matematiksel modelle bir sayı belirle-
niyor. Oradaki sandalye sayısı belirleniyor. 
Sandalye sayısı belirlenmesi bizim siste-
min en belirgin özelliği. Önce sandalye sa-
yısı belirleniyor. Arkasından adaylar oraya 
yerleştiriliyor. Bunun temeli de nispi tem-
sil. Nispi temsildeki amaç bütün görüşlerin 
mümkün olduğu kadar mecliste yansıtıl-
ması. Örneğin Sosyal Demokrat parti yüz-
de 25 oy aldıysa meclisteki sandalye sayı-
sı da yüzde 25’e tekabül etmek zorunda. 
Bunu sağlayabilmek için bir yöntem uygu-
luyor; bir, sandalye sayısı doğru belirlene-
cek. İkincisi de 175 milletvekilini ikiye ayı-
rıyorlar. Bir tanesi seçmen bölgesine göre 
135 milletvekili, geriye kalan 40’ı da tela-
fi milletvekili. Danimarka 3 seçim bölgesi 
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kapsamında 10 tane çoklu seçim bölgesi-
ne ayrılıyor. Bütün bu sandalye atamaları 
ve sayı belirlemeleri bu 10 seçim bölgesi 
üzerinden yapılıyor. 135 taneyi D’hondt sis-
temine göre seçiyorlar, bildiğimiz D’hondt 
sistemi, bizde uygulanan aynısı. 40 tanesi 
ise matematiksel orantıyla. Mesela, sosyal 
demokrat parti 900 bin oy almış, ülkede 
oy kullanacak seçmen sayısı da 3,5 milyon. 
Bu sayılar milletvekili sayısına göre bölü-
nüp hesaplanıyor, böylece hiçbir oy boşa 
gitmiyor. Bu ince hesabın üzerine mutlaka 
ve mutlaka örneğin yüzde 25 oy almışsan, 
milletvekili temsilinde de yüzde 25’i yakalı-
yorsun. Dolayısıyla en önem verdikleri şey 
hiçbir görüş dışarıda kalmayacak. 

Peki baraj var mı? “Hiçbir görüş dışarıda 
kalmayacak” desek de bizde de Hakan Abi-
nin dediği gibi 3 tip baraj var, en etkili baraj 
yüzde 2 barajı. Yüzde 2 barajına rağmen, 
bir parti ya da aday 3 büyük seçim bölge-
sinden 2 ‘sinde barajı aşarsa genel barajı 
da aşmış sayılıyor. Şu anda parlamentoda 
14 parti var. Partilerin kurulumu ve seçime 
girmesi için 20 bin imza gerektiriyor…

Hükümetler ve Kraliçe’nin Yetkisi

Danimarka’da ve İsveç’te de seçim öncesi 
koalisyon, ittifak oluşturulabilir. Bu yüzden 
Danimarka’da “protokol ve dayanışma” 
kavramları ve tabi koalisyon kavramı çok 
kullanılır. Seçim öncesi protokol imzalar-
sın. Kırmızı blok sol partiler, mavi blok sağ 
partiler gibi. En popüler figür ise Başba-
kan adayıdır. Kazananlar seçimden sonra 
otururlar ve bunu bir hükümet programına 
dönüştürürler. Şu anda Danimarka’da en 
son seçimlerde sol hükümet, sol koalisyon 
var ama bir azınlık hükümeti. Danimar-
ka 1901’den beri koalisyonla yönetiliyor, 
1901’den beri. 120 yıldır ya azınlık hüküme-
ti, ya da koalisyon ve konsensüs ile yöne-
tilmektedir. Bizim eski parlamenter sistem-
deki cumhurbaşkanı rolümüz vardı ya hani 
o rol burada da var. O rolü 1849 yılında 
Anayasanın yazılmasıyla Kraliçe ülkenin is-
mini Anayasal Monarşi olarak çiziyor. Kral-
lıktan Anayasal Monarşiye geçiyor. Monarşi 
devletin başındaki insan oluyor, yani Krali-
çe! Kraliçe oy kullanmaz, politikaya girmez. 
Aynısı İngiltere’de de vardır. Kraliçe oy kul-
lanmaz. Ailesi oy kullanmaz. Niye? Çünkü 

tarafsız olmak zorundadır? Görevi nedir? 
Hükümet oluştuğunda hükümet kendisi-
ne sunulur ve onay verir. “Kraliçe Roun-
d”u dediğimiz bir şey vardır. Seçimlerden 
sonra Kraliçe ziyaretleri başlar. Her parti 
Kraliçeye gider ama bir tanesi elinde hü-
kümet listesi ile gider. Kraliçe onaylamak 
zorundadır. Kraliçe meclisten gelenleri de 
onaylar. Kraliçe bir onay makamıdır yani ve 
onaylamama gibi bir şey olmaz. Kraliçeyi 
hiçbir siyasi ortamda görmezsin…

TBMM’de 3 Milyonun Vekili Yok

Yiğit Taş: Türkiye seçimlerinde seçme ve 
seçilme hakkına gelince, bizler Türk vatan-
daşı olarak her yerde oy kullanma hakkı-
na sahibiz. Oy kullanma hakkı evrensel bir 
haktır. Nerede olursan ol vatandaşlık hak-
kıdır. Çünkü biz hizmet alıyoruz, vergi ödü-
yoruz. Yurtdışındaki herhangi bir vatanda-
şın oy kullanma süreci ise motivasyonunu 
arttırıyor ve ülkesine bağlılığını devam et-
tiriyor. Bir ABD vatandaşı yurtdışında kal-
dığı sürece oy kullandıkça sürekli motive 
oluyor, ülkesi ile bağlılığı devam ediyor ve 
sürekli ülkesine katkı sağlamaya çalışıyor. 
Fransa’da bildiğim kadarıyla yurtdışında 
yaşayanlar için milletvekilliği var. Bu sistem 
yeni gelmiş bir sistem değil. Bazı ülkelerde 
yurtdışında yaşayanların temsili için millet-
vekilliği mevcuttur. Bu çok yaygın bir şey-
dir. Bunun da demokratik bir hak olduğu 
aşikardır. Yurtdışında yaşayan vatandaşla-
rımızın sağlık hizmetlerinden tutun Türki-
ye’deki oturum izinlerine, bütün vatandaş-
lık haklarına dair birçok sorunu vardır. Bize 
ait bir vekillik olmazsa bu sorunlar çözül-
mez. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 
seçmenin vekili yoktur. Konu bu kadar da 
net. 

Necdet Saraç: Çok teşekkür ediyorum 
sevgili başkan. Şimdi Bülent Başkan’a ge-
çelim ve Hollanda’yı konuşalım…

Hollanda’da Sistem Uzlaşma
Üzerine Kurulu

Bülent Çoban (CHP Hollanda Birliği Baş-
kanı): Hollanda’da sistem ve tabi seçimler 
öncelikle uzlaşı üzerine kurulu bir sistem. 
Yani uzlaşı olmadan hiçbir şey olmuyor. 
1918’den bu yana tek parti iktidar olmamış. 
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1918’den bu yana koalisyonlarla yönetilen 
bir ülke. Koalisyon deyince bu da kaos an-
lamına gelmiyor, Hollanda’da kaos yaşan-
mıyor. Her şey hukuk ya da başka sağlık ya 
da iş adamları herhangi bir aksama olma-
dan düzgün bir şekilde ilerliyor. 1918’den 
beri Hollanda’nın ekonomisi ya da siyaseti 
geride kalmamış…

Hollanda’da 4 yılda bir seçim yapılmakta. 
Hollanda’da 13 milyon seçmen var, 13 mil-
yon 150’ye bölünüyor ve 150 milletvekili se-
çiyor. Seçimde baraj olayı yok Hollanda’da. 
150 milletvekili dışında Türkiye’de Senato 
diyebileceğimiz Hollanda’da da “Birinci 
Kamara” dediğimiz yerde de 75 senatör 
var ancak 75 Senatörü halk seçmiyor, bu 
senatörleri belediye meclislerinin üyeleri 
seçiyor. Ülke dışında yaşayanlar mektupla 
oy kullanabiliyorlar. Hatta korona salgının-
dan dolayı belirli yaşın üzerindeki insan-
lar da mektupla oy kullandılar,  pandemi 
nedeniyle 1 günde yapılan seçimi 3 güne 
uzattılar. 

Hollandalı seçmenin yüzde 97’si parla-
mento da temsil ediliyor. Temsiliyet sorunu 
yok. Örneğin son seçimde 37 parti mecli-
se girmek için yarıştı, 13’ü meclise girdi, bu 
partilerin seçilen milletvekillerinden 5’i de 
Türk kökenli. Eğer baraj olsaydı en az 7’si 
meclise giremezdi.  Milletvekillerinden biri 
eğer bakan atanırsa o zaman milletvekilli-
ği düşüyor. Onun yerine hemen yedekteki 
olan bir milletvekili kendisinden az oy alan 
kendi partisindeki kişi milletvekilliği hakkı-
nı kazanıyor. Milletvekili olmayanlar da ba-
kan olarak atanabiliyor.

Seçme ve Seçilme Haklarımız İçin 
Önemli

Türkiye seçimleri için de şöyle düşünüyo-
rum Necdet Bey: Ben geçtiğimiz yıla ka-
dar Hollanda’da yaşayıp da oy kullanarak 
Türkiye’nin kaderini belirlemenin doğru 
olmadığını düşünenlerdendim. Fakat bizim 
Türkiye’ye her şekilde çok büyük maddi 
yardım ya da konsolosluk aracılığıyla bir-
çok ödeneklerimiz oluyor. Türkiye’ye gidi-
yoruz Avrupa’nın ya da dünyanın birçok 
yerinden gelen turistlerinden daha çok 
para harcıyoruz. Diğer yandan Yiğit’in de 
belirttiği gibi vatandaşlık bağının da kop-

maması önemli. Durum böyle olunca ana-
yasaya göre de vatandaşı olduğun bir ül-
kede oy kullanıyorsan mutlaka ve mutlaka 
seçilme hakkının olması gerekiyor diye dü-
şünüyorum. Ayrıca yurtdışındaki insanla-
rın haklarının aranması da önemli. Bu sene 
coronadan dolayı Marako’da (Fas) çok 
güzel bir sistem geliştirmişler. Tam izin za-
manında biletleri 100 Euro’ya düşürmüşler. 
Bilet satan acentaların önünde inanılmaz 
büyük kuyruklar oluyor. Bizde tam tersi bir 
durum var, turistlere birçok indirim yapılı-
yor, otel indirimi, uçak indirimi ama kendi 
ülke vatandaşına bunu yapmıyorsun, tam 
tersine izin sezonunda uçak bilet fiyatları 
500, 600, 700 Euro oluyor ve böylece fi-
ili olarak on binlerce Türkiye vatandaşının 
ülkesine gitmesini engelliyor ya da çok bü-
yük riskler alıp kendi arabası ile gitmek zo-
runda kalıyor. Bunun gibi birçok haklarının 
aranması için yurtdışı milletvekilinin olması 
gerektiği taraftarıyım. 

Necdet Saraç: Peki Bülent Başkan’a te-
şekkür edip, Hollanda’nın komşu ülkesi 
Belçika’ya geçelim. Bu kadar “erkek baş-
kan” arasında bir kadın başkana dönelim. 
Derya Başkan buyurun söz sizin...

Belçika’da Milletvekillerinin %41’i 
Kadın

Derya Bulduk (CHP Belçika Birliği Başka-
nı): Belçika biliyorsunuz çok kompleks bir 
ülke ve federal bir yapısı var. Belçika’daki 
sistemin temel unsurları anayasada belir-
leniyor. Seçimler genel oy ile yapılıyor ve 
nispi temsil ilkesi uygulanıyor. Her seçme-
nin bir oyu vardır ve oylar da gizlidir. Oy 
kullanmak zorunludur, mecburidir. Eğer 
oy kullanmıyorsanız bunun cezası vardır. 
Hem Belçika’daki Belçika vatandaşları için 
hem de yurtdışında konsolosluk bölgesin-
de yaşayan vatandaşlar için. Yani bir Belçi-
kalı Türkiye’de yaşıyorsa ve Türkiye’de bir 
konsolosluğa kayıtlı ise genel seçimler için 
oy kullanmalı. Belçika’da 6 farklı seçim var 
ve Belçika vatandaşı genel seçimler için 
mecburen oy kullanmak zorunda. Özellik-
le yurtdışında yaşayan Belçikalıların listesi 
de ayrımsız bütün siyasi partilere gönderil-
mek zorunda…

Belçika’da 12 siyasi parti var mecliste, yüz-
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de 5’lik bir baraj var, baraj sıkıntısı yaşayan 
partiler ise seçimlere ittifak yaparak girebi-
liyor. Toplam olarak 150 milletvekili var Bel-
çika’da. Bunun yüzde 41’i kadın. Belçika’da 
Fransızca, Flamanca ve Almanca konu-
şan bölgeler olduğu için belirli bir oranda 
mecburen dile önem veren düzenlemeler 
yapıldı. Bu parçalı yapının da etkisiyle Bel-
çika’da 1980’lerden bu yana çok yapılı koa-
lisyon hükümetleri var.

Belçika’da parlamentoda tam olarak 7 Türk 
kökenli milletvekilimiz var. Fakat beledi-
yelerde, bölgelerde bölge milletvekilleri 
ve belediye meclis üyelerini de sayarsak 
100’ün üzerinde ve belki bu daha da fazla 
Türk kökenli seçilmişimiz var. Türk kökenli 
bakanımız da, Türk kökenli belediye baş-
kanımız da var. Bunlar bizim gururumuz. 
Yıllardır Belçika’daki Türkler buralarda oy 
kullanıyorlar. 

Gençler Türkiye Seçiminde Oy 
Kullanmıyor

Türkiye’deki seçimlere gelince, bazı in-
sanlar yurtdışında artık. Örneğin ben bir 
Belçikalıyım, burada doğdum, burada bü-
yüdüm. Türkiye’deki genel seçimler için 
oy kullanmayı tabii ki isterim ama çok da 
zorunlu görmüyorum açıkçası. Ama benim 
dedem Belçika’ya ilk gelenlerden, 63 sene-
sinde gelmiş. Ve benim dedem Türkiye’de-
ki seçimlere kadar Belçika vatandaşı olma-
dığı için o dönemlerde hiçbir zaman hiçbir 
ülkede oy kullanamadı. Bu çok zor ve hak-
sız bir durum tabii ki. Bir insan 50-60 ya-
şından sonra bir ülkede oy kullanabilmesi 
ise gerçekten gurur verici. Bu taraftan ba-
kınca aslında oy kullanılmalı diyorum ama 
diğer taraftan bıçak sırtı bir durum var 
benim için. Örneğin Türkiyeli gençler artık 
Türkiye seçimlerinde çok fazla kullanmak 
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istemiyorlar, çünkü “biz orada yaşamıyo-
ruz ki zaten” diyorlar...

Necdet Saraç: Teşekkür ediyorum Der-
ya Başkan, şimdi Fransa’ya uzanalım ve 
Uğur Başkana geçelim. Uğur Başkan söz 
sizin…

Cumhurbaşkanı Adayı 500 
Seçilmişten İmza Almalı

Uğur Güven (CHP Paris Birliği Başkanı): 
Fransa biliyorsunuz Cumhuriyet anlamıyla 
da çok önemli bir yere sahip, seçim sistem-
lerinin oluşmasında da eski ve tarihsel bir 
kökeni var. Fransa’da seçim sistemleri çok 
değişmiş ama 1986 yılından bu yana aynı 
seçim sistemi uygulanıyor. Bu seçim siste-
mi 2 turlu ve yarı-başkanlık sistemi olarak 
adlandırılıyor. En önemli konulardan bir ta-
nesi cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 
kişi 500 tane seçilmişten, bu belediye baş-
kanı, encümen yani seçilmiş olmak şartıyla 
500 kişinin imzasını almak durumunda. Ki 
bundan 2-3 seçim öncesi sağcı LePen 500 
seçilmişin imzasını alamadığı için cumhur-
başkanı adayı olamadı. Bu önemli bir kriter 
Fransa için. 

50 artı 1’i alan burada iktidarı alıyor, seçilen 
cumhurbaşkanı yarı başkanlık sistemi için-
de 5 yıllık bir süre için görev yapıyor. Ve 
bu seçimlerden sonra hemen hemen 2 ay 
sonra parlamento seçimleri gündeme ge-
liyor. Parlamento seçimleri dışında Senato 
ve Belediye seçimleri var. 

Ulusal Meclisin 577 milletvekili var, 577 tane 
de seçim bölgesi var. Her bölgeden her 
milletvekilinin bir tane seçim bölgesi ola-
rak adlandırılıyor. Daraltılmış bölge sistemi 
uygulanıyor. Bu daraltılmış bölge sistemi 
dışında Fransa’nın yurtdışında yaşayan 
Fransız vatandaşlarını temsilen 11 milletve-
kili var. Ayrıca, Fransa’ya bağlı, “denizaşırı” 
denilen ülkelerde, vilayetlerde, kendilerinin 
Guyana gibi “sömürge ülkeleri” de genel 
seçimler için oy kullanıyorlar. Buralardan 
27 milletvekili Fransa Parlamentosu için 
seçiliyor. Milletvekili seçiminde de 50 artı 
1’i alan milletvekili oluyor 1. Turda. 1. Turda 
alamadığınız zaman 2. Tura kalıyorsunuz. 
2. Turda ittifaklar gündeme gelebiliyor. Şu 
anda da 7 partili ittifak var, bunların yüz-

lerce bileşeni de var. Halk duyarlı olduğu 
için, Le-Pen aşırı sağcı, faşist parti burada 
önemli ölçüde oy alabilmesine rağmen bu-
rada iktidara gelemiyor. Fransa’da ititfak 
barajdan dolayı da önemli, çünkü seçim-
lerde yüzde 5 baraj var. Parlamentoda şu 
anda 7 parti var ama toplamda 90 küsur 
parti var. Bir bakıyorsun 5 tane ittifak bir 
partiyi oluşturabiliyor. Yeşiller, komünistler, 
sosyalistler sağa karşı birleşebiliyor. Sağ ile 
sol birleşebiliyor Le-Pen’e, aşırı sağa karşı 
birleşebiliyorlar. 

Bir diğer önemli nokta da seçime katılım 
oranı. Eğer seçime katılım oranı yüzde 
25’den düşük olursa, siz milletvekili adayı 
olarak yüzde 50 +1’de alsanız seçilemiyor-
sunuz, milletvekili olamıyorsunuz. Ki Fran-
sa’da seçimlere katılım oranları düşük, yüz-
de 44’lerde.

Sola Yakın Olanlar TBMM İçin Oy 
Kullanmıyor

Türkiye’deki seçimler meselesine gelin-
ce çok kapsamlı bir çalışmamız var. Bizim 
buradaki en büyük problemimiz oy kullan-
mayan Türkiyeli seçmenler. Mesela Paris’te 
140 bin seçmenimiz var ama bunun 81 bini 
oy kullanmamış.  Paris’te AKP birinci, HDP 
ikinci, CHP üçüncü parti durumunda. As-
lında Fransa’ya gelen insanlar veyahut da 
göçmenler arasında aslında sosyal demok-
ratların, solun oyunun çok daha fazla ol-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak gör-
dük ki seçmenlerimizin büyük bir bölümü 
hele de yani bizlere yakın bir bölümü, sola 
yakın bir bölümü kesinlikle oy kullanmıyor-
lar. Bu konuda korkunç bir duyarsızlık var. 
Sorduğumuz zaman 50 tane bahane geti-
riyorlar…

Oysa oy kullanmalı. Fransa’da Türkiye’de 
seçimleri için, TBMM için seçme hakkımız 
varsa seçilebilme hakkımız da olmalı. Bu 
konuda çok konuştuk Necdet Bey sizin dö-
neminizden bu yana. Bir sürü şeyler anlatıl-
dı, bir sürü toplantılar yapıldı. Hiçbiri ger-
çekleştirilmedi. Sadece iyi niyet gösterileri 
ile kaldı…

Necdet Saraç: Uğur Başkan teşekkürler. 
Son olarak Avrupa Birliği üyesi olmayan 
İsviçre’ye bakalım. Söz Nadir Başkan’ın...
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İsviçre’de Tercihli Oy Var

Nadir Köklü (CHP İsviçre Birliği Başkanı): 
İsviçre’de seçim sistemi 2 kamaralı (Mec-
lisli) bir sistemden oluşuyor. Birisi Ulusal 
Konsey, diğeri Eyalet Konseyi, yani Sena-
törler diyebileceğimiz kesim. Ulusal Kon-
sey’de 200 parlamenter bulunuyor. 46’ı da 
Senatör ve ya Eyalet Konseyi var. Seçim 
barajı yok İsviçre’de. Ulusal Konseydeki 
milletvekilleri sayısı kantonların nüfus yo-
ğunluğuna göre belirleniyor. En az nüfuslu 
mesala Appenzell Innerrhoden’da 16 bin 
kişi yaşıyor, onların da en az 1 tmilletvekili 
ile temsiliyetinin olması mecburi. Senatoda 
da 26 kantondan 20’si tam kanton olarak 
geçtiği için onların 2’şer Senatörü Senato-
ya gönderebiliyorlar. 6’sı da yarım kanton 
olarak geçiyor, onlar da tek üye göndere-
biliyor. 

İsviçre’de ayrıca tercihli sistem geçerli. 
Partilerin milletvekili listeleri var. Seçime 
giderken partiler liste çıkartabiliyor. Birden 
fazla liste de çıkartabiliyorlar ve seçmene 
en az 1 ay öncesinden gönderiliyor. En az 
10 gün öncesinde de ulaşmış olması zorun-
lu zaten! Oyunuzu mektupla, posta yoluyla 
da gönderebilirsiniz ya da seçim günü gi-
dip belediyede de oyunuzu kullanabilirsi-
niz. 

Tercihli sistem çerçevesinde tercih ettiği-
niz partinin listesini olduğu gibi kabul eder 
oyunuzu kullanabilir veya oradan bir kişinin 
ismini çizebilirsiniz, başka isim yazabilirsi-
niz ve ya yazmayabilirsiniz. Ve ya bir kişi-
nin adını iki defa yazabilirsiniz. Mesela ben 
herhangi bir listede adayım. Benim adımı 
iki kere yazabilir ama üçüncüyü yazamaz…

İsviçre’de yasa çıkarılırken Ulusal Konsey 
ile Senato uzlaşmak durumunda. Sadece 
örneğin Ulusal Konsey’de çoğunluğu aldık 
deyip yasayı çıkartamazlar. İki kamaranın 
da anlaşması, uzlaşması gerekir burada bir 
yasanın çıkması için. 

Hükümet 7 üyeden oluşur İsviçre’de. 7 
üyeli bir Federal Konsey var. 1959’dan beri 
uygulanan çok ilginç bir sistem var İsviç-
re’de. Buna “sihirli formül” diyorlar. Meclise 
giren ilk 4 parti 2-2-2-1 şeklinde konseye 
üye gönderirler ve konsey 7 kişiden oluşur. 

Bu mutabakatın yazılı bir yanı yok, yasada 
yok, anayasada yok! Bu mutabakatı halk 
ve partiler burada kendi aralarında sağla-
mışlar. Son seçimlerde mesela buranın sağ 
partisi yüzde 25 küsur bir oy aldı, arkasın-
dan gelen sosyal demokrat parti 15-16 ci-
varında bir oy almasına rağmen ikisinin de 
hükümette 2’şer üyesi var. 

İsviçre’de Cumhurbaşkanı ya da Başba-
kan da yok. Bu hükümetin 7 üyesinden her 
sene bir tanesi temsili olarak cumhurbaş-
kanı ya da başbakanlık, adına ne derseniz 
o pozisyona gelir. Ancak 7 üyenin de bir-
birine karşı üstünlüğü yoktur. Kamaraların-
da ya da parlamentodaki 2 kamaralarında 
görevleri aynıdır. Birbirleri üzerinde yetki 
üstünlüğü yoktur. 

Parlamentonun yüzde 42’si, Senato’nun 
da yüzde 26’sı kadınlardan oluşuyor. Hü-
kümetin de 7 üyesinin 3’ü kadın İsviçre’de. 
Türkiye kökenli 2 tane milletvekilimiz de 
var. Birisi Mustafa Atıcı, diğeri Sibel Arslan. 
Bir kadın, bir erkek. 2 tane milletvekilimiz 
var. 98 bin seçmenin, yani Türkiye kökenli 
seçmenin olduğu bir yerde fena bir rakam 
değil aslında 2 tane milletvekili çıkarıyor 
olabilmemiz. Bu ileriki zamanlarda arta-
cağını da şimdiden görebiliyoruz. Zürih ve 
diğer kantonlarda bu illerde arttırabiliriz 
diye düşünüyorum.

TBMM’de Temsil Önemli Ama 
Seçim Bölgesi Olmayabilir

Türkiye’ye gelince TBMM’de yurtdışındaki 
vatandaşların temsili önemli. Çünkü bizle-
rin hakları çok acımasızca ihlal edilebiliyor 
ve ya elimizden alınabiliyor. Emeklilik hak-
kımız örneğin. Son zamanda bizim parti-
miz bunu anayasa mahkemesine götürdü. 
Sosyal Güvenlik Kurumu iken sonra BAĞ-
KUR’a geçirildi. Ödediğimiz primler iki 
misline çıktı, alacağımız maaş yarıya indi. 
Bizlerden Türkiye’ye yatırım yapılması iste-
niyor. Ama Türkiye’ye dönmek için emek-
lilik şartımızı da zorluyorlar. İşte Bülent 
abinin bahsettiği gibi uçak fiyatlarıyla ilgili 
sıkıntılarımız var. Cenazelerimiz var. Cena-
zelerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bir dünya 
sıkıntılarımız var yurtdışında yaşayan va-
tandaşlarımızın. Bu illa bir mecliste tem-
sille mi olması gerekiyor, bu olmasa bile 
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yurtdışındaki vatandaşların hakkını bilen, 
hakikaten yurtdışında vaktini geçirmiş olan 
bir bakan tarzında bir temsiliyet de olabilir 
benim için. Ben illa milletvekili seçilsin ve 
ya seçim bölgesi olsun diye ısrar etmekten 
yana değilim. Temsil önemli ama illa da bir 
seçim bölgesi olsun diye de bir ısrarım yok. 

Yurtdışı Milletvekilliği ve Yurtdışı 
Seçim Çevresi
(Bu bölüm CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat ta-

rafından derlenmiştir)

2013 yılında dönemin CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sencer 
Ayata ve CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Faruk Loğoğlu, TBMM’de düzenledikleri 
basın toplantısında yurt dışı seçim çevresi 
oluşturulmasını (rapor aşağıdadır) öner-
diklerini belirterek, “Biz yurt dışı seçim 
çevresini öneriyoruz. Doğrudan doğruya 
yurt dışı seçim çevresine bağlı olarak seçi-
len yurt dışı milletvekilliği öneriyoruz. Yani 
milletvekillerinin statüsü doğrudan doğru-
ya yurtdışı milletvekili olacak. Bu sayı nasıl 
ortaya çıkartılabilir? Başlangıç olarak örne-
ğin denilebilir ki her 300 bin seçmene bir 
milletvekili. Bu aşağı yukarı 10 dolayında 
milletvekili demektir. Tercihen bu milletve-
killeri şu anda parlamentoda mevcut olan 
milletvekili sayısının üzerine eklenmelidir. 
Şayet bu yapılırsa bir yurt dışı seçim çev-
resi oluşturulursa yurt dışı milletvekilliği 
oluşturulursa bu yurttaşlarımız Türkiye’yi, 
orada yaşayan vatandaşlarımızı en iyi şe-
kilde temsil edecektir.” ifadelerinde bulun-
muştu. Rapor, o dönemde Kültür Üniver-
sitesi öğretim üyesi olan, dergimizin yayın 
kurulu üyesi Burak Cop tarafından kaleme 
alınmıştı.

Benzer teklif, 2014 yılında dönemin AK Par-
ti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul 
Milletvekili Metin Külünk tarafından yurtdı-
şı seçim çevresine yönelik yurtdışı millet-
vekilliği kontenjanı oluşturulması, TBMM 
üye sayısının artırılması, Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanunu’nda 
değişiklik yapılması gibi önergelerle, AK 
Parti Grup Başkanlığı’na sunulmuştu.

2015 yılında ise teklif, AK Parti İstanbul Mil-
letvekilleri Prof. Dr. Mustafa Şentop, Mus-

tafa Yeneroğlu ve arkadaşları tarafından 
sunulmuştu. Yeneroğlu, konuyla ilgili “Bir 
seçmen kitlesinin en uygun temsili yine o 
kitlenin içinden çıkan kişilerle sağlanır. Yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dı-
şının seçim bölgesi olmaması nedeniyle 
kendilerini TBMM’de doğrudan temsil ede-
cek milletvekillerine sahip değiller. Yasa 
teklifinin kabul edilmesi durumunda tesis 
edilecek yurt dışı seçim çevresiyle birlikte 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın doğrudan 
temsilinin önündeki yasal ve yapısal eksik-
liğin giderilmesi sağlanacaktır.” şeklinde 
açıklamada bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçda-
roğlu’nun da “yurt dışını bir seçim bölgesi 
olarak kabul etmek” konusunda açıklama-
ları olmuştu. CHP Ankara Milletvekili Tekin 
Bingöl de 8.12.2017 tarihinde yurt dışı mil-
letvekilliği için kanun teklifi veren milletve-
killerinden biriydi.* 25. yasama döneminde 
iki farklı kanun teklifiyle “yurt dışı milletve-
killiği” gündeme gelmişti. 

CHP Bilim Yönetim ve Kültür 
Platformu / Dış İlişkiler ve 
Yurtdışı Örgütlenmeler Genel 
Başkan Yardımcılığı tarafından 
Mayıs 2013’te hazırlanan rapor

Daha Adil Bir Seçim Sistemine 
Doğru

Parlamenter demokrasilerde ‘temsil’ kavra-
mı hayati önem taşımaktadır. Parlamento-
nun en temel işlevlerinden biri toplumdaki 
farklı görüşleri ve çıkarları en iyi şekilde 
yansıtmaktır. Bir siyasal rejim, özellikle de 
bu rejimin parlamentosu, farklı siyasi par-
tilerin, toplumsal kimliklerin, kadınların, 
gençlerin, çalışanların, emeklilerin, engelli-
lerin ne denli adil siyasi temsilini sağlıyor-
sa, o denli meşrudur. Ancak günümüzde, 
siyasal rejimimiz ciddi bir meşruiyet soru-
nuyla karşı karşıyadır. Başta, demokrasi ile 
yönetilen hiçbir ülkede benzeri görülme-
yen yüksek seçim barajı olmak üzere, adil 
siyasi temsil üzerindeki engeller sürdürül-
mektedir. 12 Eylül Darbesi’nin ürünü olan 
yasalar ve AKP’nin siyasi anlayışı, halkın 
TBMM’de gerektiği gibi temsil edilmesine 
olanak vermemektedir. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin bu çalışması mevcut sorunlar-
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dan yalnızca biri olan, yurtdışında yaşayan 
yurttaşlarımızın siyasi katılımı üzerinde 
durmaktadır. 

2008’de çıkarılan bir yasayla 298 sayı-
lı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki Kanun’da bir dizi de-
ğişiklik yapılarak, Yüksek Seçim Kuruluna 
(YSK) bağlı bir ya da birden fazla Yurt Dışı 
İlçe Seçim Kurulu kurulması kararlaştırıl-
mıştır. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye dı-
şında yaşayan seçmenlere genel seçimler, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referan-
dumlar için bulundukları ülkelerde oy kul-
lanma hakkı tanınmıştır. Bu şekilde kullanı-
lan oyların, gümrüklerde kullanılan oyların 
değerlendirilme usulüyle aynı şekilde, ülke 
genelindeki oylara dâhil edilmesi ve parti-
lerin oy oranları ışığında illere dağıtılması 
öngörülmüştür. 

Yurtdışında Yaşayan 
Vatandaşlarımızın Oyları

12 Haziran seçimlerinde ülke genelinde 
42 milyon 800 bin civarında seçmen ge-
çerli oy kullanmıştır. Gümrüklerde ise 128 
bin dolayında geçerli oy sayılmıştır. Sayı 
çok düşük olduğu için gümrükte kullanılan 
oylar illere dağıtıldığında, illerde ortaya çı-
kan genel seçim tablosu ve illerin çıkardığı 
milletvekili sayıları bu dağıtımdan etkilen-
memiştir. Oysa yurt genelinde kullanılan 
oylara, yalnızca 128 bin değil de 2 milyon 
dolayında oy eklenseydi sonuçlar çok fark-
lı olabilirdi. Diğer bir deyişle bir ilde ortaya 
çıkan sandık aritmetiği il dışından gelen 
oylar sonucu ciddi bir değişikliğe uğramış 
olacaktı. Dağıtılan yurtdışı oyların etkisi 
özellikle az sayıda milletvekili çıkaran iller-
de hissedilecekti. Bu durum bize mevcut 
yasanın bundan sonra yapılacak ilk millet-
vekili seçimlerinde çok önemli sorunlara 
yol açabileceğini göstermektedir. YSK’nın 
altyapısı yeterli olmadığı için 2011 seçimle-
rinde hayata geçirilemeyen yabancı ülke-
lerde oy kullanma uygulamasının, bundan 
sonraki milletvekili seçimlerinde yaygınlaş-
ması halinde nelerle karşılaşabileceğimizi 
iyi saptamak ve şimdiden ona göre önlem-
ler almak zorundayız. 

Konunun netleştirilmesi için şu sorular 
üzerinde durulmalıdır. Almanya’da, Hollan-

da’da, Fransa’da yaşayan yurttaşlarımızın 
oy kullanabilmeleri için İstanbul’un, Kon-
ya’nın, Trabzon’un, Diyarbakır’ın, Aydın’ın 
seçmen iradesinin dışarıdan gelen oylarla 
değişikliğe uğraması kaçınılmaz bir koşul 
mudur? Düsseldorf ’ta yaşayan bir yurtta-
şımızın kullandığı oydan ötürü söz gelişi 
Malatyalı bir seçmenin oy verdiği partinin 
bu ilde kazandığı milletvekili sayısının altı-
na düşmesi adil bir sonuç olarak görülebilir 
mi? Yurtdışında oy kullanacak seçmenler 
yalnızca partilere oy verebilecekleri için, 
bağımsız adaylara karşı büyük bir haksızlık 
yapılmış olmayacak mı? Diğer bir deyişle 
kimi bağımsız adaylar bulundukları ilde 
seçilmek için gereken oyu aldıkları halde 
dışarıdan aktarılan oylar yüzünden seçimi 
kaybetmeyecekler mi?

Bundan sonra yapılacak seçimlerde de 
yurtdışında kullanılan oyların yurt genelin-
deki oylara serpiştirilmesinde daha önce 
gümrük oyları için uygulanan yöntem uy-
gulanacak. Önce yurtdışından gelen oylar 
ülke genelindeki oylara eklenecek ve her 
partinin toplam kaç oy aldığı belirlenecek. 
Sonra, her bir seçim çevresindeki toplam 
oy, yurtdışından gelen oyların yurtiçinde-
ki oylara oranı ne ise, aynı oranda dağıtıl-
mak suretiyle artırılacak. Varsayalım ki bir 
seçimde ülke içinde 40 milyon geçerli oy 
kullanıldı ve yurtdışında yaşayan seçmen-
lerimiz ise 2 milyon oy kullandı. Dışarıdan 
gelen oy sayısı yurtiçinde kullanılan oyların 
yüzde beşi oranında olduğu için her seçim 
çevresinde kullanılan toplam oyun yüzde 
beş arttığı varsayılacak. Bu yüzde beşlik ek 
oy partilere, iki milyon oyda sahip oldukları 
oran nispetinde dağıtılacak. Bir parti yurt-
dışı oylarının yüzde 40’ını aldıysa, illerde-
ki toplam oyun üstüne konan ek oyun da 
yüzde 40’ını almış olacak.

Peki, bu sistemin en önemli sakıncası ne-
dir? YSK Başkanı iki yıl önce yaptığı açık-
lamada yalnızca Almanya’da 1.3 milyondan 
fazla seçmenimizin yaşadığını belirtmiştir. 
Diğer ülkelerde yaşayan yurttaşlarımızı da 
dikkate alınca yurtdışındaki toplam seç-
men sayısının şu anda üç milyon civarın-
da olduğunu tahmin etmek mümkündür. 
Bu durumda yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
dışarıdan aktarılan oylar bir ildeki partiler 
arası oy ve milletvekili dağılımını önemli 
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ölçüde değiştirebilecektir. O halde soruna 
bir çözüm bulmamız gerekmektedir.

Bir kere yurtdışında yaşayan yurttaşlarımı-
zın temel bir yurttaşlık hakkı ve görevi olan 
oy kullanma olanağından yararlanmalarını 
sağlamalıyız. Ama bunu yaparken illeri-
mizde ortaya çıkan oy profilini ve millet-
vekili dağılımını bozmamalıyız. İllerinde oy 
kullanan yurttaşlarımızın yerel ihtiyaçlarını 
ve taleplerini de göz önünde bulundurarak 
ortaya koydukları siyasi iradenin sakatlan-
masına yol açmamalıyız. 

CHP şu çözümü önermektedir: Nasıl ki 
2008’de Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu kurul-
duysa, şimdi de bir Yurtdışı Seçim Çevresi 
oluşturulmalıdır. Sayı artırılabilir, azaltıla-
bilir fakat başlangıç olarak yurtdışında oy 
veren her üç yüz bin seçmene bir millet-
vekilliği verilmesi üzerinde durulabilir. Öte 
yandan gümrük kapıları Türkiye sınırları 
içinde yer aldığı için gümrük oyları yurt 
genelindeki oylara ilave edilmeye devam 
edebilir.

Siyasi temsil adaletini sağlamak için iki te-
mel ilkenin göz ardı edilmemesi gerekmek-
tedir. Birincisi, Türkiye dışında yaşayan üç 
milyon dolayındaki seçmenimiz bu temel 
yurttaşlık hakkından yararlanmalıdır. İkin-
cisi, farklı illerimizde oy veren seçmenlerin 
tercihleri sonucu ortaya çıkan oy dağılımı 
yurtdışında verilen oylardan etkilenmeme-
lidir. Aksi durum, Anayasa ile güvence al-
tına alınmış olan, seçimlerin genel ve eşit 
oyla, adil biçimde yapılması ilkesine aykırı 
bir durum yaratacaktır. Bu aykırılığı orta-
dan kaldırmanın yolu, bir yurtdışı seçim 
çevresi oluşturmak suretiyle yurtdışından 
gelen oylarla orantılı sayıda milletvekili 
seçmektir.

Farklı Yurtdışı Seçim Çevresi 
Uygulama Örnekleri

Yurtdışı seçim çevresi uygulaması pek 
çok ülkede mevcuttur. Ülkemize uygun bir 
model geliştirmek için bu örnekleri ince-
lemek yararlı olacaktır. Fransa’da 23 Tem-
muz 2008’de yapılan Anayasa değişikli-
ğiyle ülke dışındaki Fransız yurttaşlarının 
oylarıyla 11 milletvekilinin seçilmesi karar-
laştırılmıştır. Fransa’da tek sandalyeli dar 

bölgelerde iki turlu seçim sistemi uygu-
lanmaktadır. Bundan dolayı, 11 yeni seçim 
çevresi oluşturulmuştur. Bu reform Nisan 
2009’da somutlaştırılmış ve ülke dışında-
ki her 125 bin Fransız yurttaşına bir mil-
letvekili düşecek şekilde 11 yeni dar bölge 
kıtalar arasında paylaştırılmıştır. Buna göre 
söz gelimi Kanada ve ABD’deki Fransız 
seçmenlerinin oylarıyla bir milletvekili; Bel-
çika, Hollanda ve Lüksemburg’daki seç-
menler tarafından bir milletvekili; Güney 
Avrupa, İsrail, Filistin ve Türkiye’de yaşayan 
Fransızların oylarıyla bir milletvekili seçil-
mektedir. Yeni düzenleme ilk olarak 2012 
genel seçimlerinde başarıyla uygulanmış-
tır. Seçim sisteminde yurtdışı seçim çevre-
si uygulamasına yer veren bir başka örnek 
de İtalya’dır. Bu ülkede 2001 yılında çıkar-
tılan 459 sayılı kanunun 6. maddesine göre 
dört adet yurtdışı seçim çevresi oluşturul-
muştur: Avrupa, Güney Amerika, Kuzey 
Amerika ve dünyanın geri kalanı. İtalya’da 
Temsilciler Meclisi’nin 12, Senato’nun da 6 
sandalyesi yurtdışında yaşayan seçmen-
lere ayrılmış durumdadır. Adı geçen dört 
bölgeye önce birer milletvekili ve senatör 
ayrılmakta, sonra kalan sekiz milletvekilliği 
ve iki senatör söz konusu bölgelere bura-
lardaki seçmen sayısıyla orantılı bir biçim-
de dağıtılmaktadır.

Yurtdışı seçim çevresine sahip diğer ülke-
ler arasında Hırvatistan, Portekiz ve de-
mokrasiye geçiş süreci devam etmekte 
olan Tunus yer almaktadır. Bu uygulamayı 
yasalaştıran son ülke Tunus olmuştur. Dü-
zenleme sonrası yapılan ilk seçimde 217 ki-
şilik Kurucu Meclis’in 18 üyesi, 80’den fazla 
ülkede oy kullanan Tunusluların oylarıyla 
seçilmiştir.

Yurtdışındaki Katkı Yurtiçinde 
Temsil Edilmeli

Türkiye’den Avrupa’ya giden ilk gurbetçiler 
arasında yüksek vasıf gerektirmeyen işler-
de çalışarak biraz para kazanıp yurda geri 
dönmeyi hedefleyen bekâr erkekler ço-
ğunluktaydı. Gurbetçiler, yıllarca birikimle-
rini Türkiye’deki yakınlarına aktararak baş-
ta yoksulluğu azaltmak ve ülkemizin döviz 
sorununu hafifletmek olmak üzere, eko-
nomik ve toplumsal sorunların çözümüne 
önemli katkılarda bulunmuşlardır. Günü-
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müzde ise ailesi ile birlikte yaşayan, içinde 
yer aldığı toplum ile hızla bütünleşen ve 
geleceğini önemli ölçüde bulunduğu ülke-
de gören yerleşik bir nüfus ön plana çıkmış 
durumdadır. Onları temsil eden siyasetçi-
ler, yaratıcı aydınlar, sanatçılar, girişimciler, 
şairler, romancılar, kamu görevlileri, gaze-
teciler, öğretmenler vardır. Özellikle ikin-
ci ve üçüncü kuşak nüfus arasında eğitim 
görenlerin sayısı hızla artmaktadır. Sadece 
Almanya’da bir büyük üniversite oluştura-
cak sayıda akademisyen, binlerce araştır-
ma görevlisi ve sayıları yüz bine yaklaşan 
üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Yurt-
dışında yaşayan girişimci yurttaşlarımızın 
bulundukları ülkelerde gerçekleştirdikleri 
yatırımlar yüz milyarlarca liraya ulaşmıştır.

Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın parla-
mentoda temsil edilerek siyasi hayatımıza 
katılmaları hem kendilerine hem de ülke-
mize çok yönlü ve çok önemli yararlar sağ-
layacaktır. Onlar bir yandan bulundukları 
toplum ile aidiyet bağlarını güçlendirirken 
Türkiye ile olan aidiyet bağlarını kararlılıkla 
korumaktadırlar. Farklı kültürleri harmanla-
yarak başta Avrupa olmak üzere tüm dün-
ya ile ülkemiz arasında büyük bir kültür 
köprüsü oluşturmaktadırlar.

Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın öz-
gün birikim ve deneyimler hem ülkemiz 
hem de yaşamakta oldukları ülke için so-
nuna kadar yararlanılması gereken büyük 
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bir kültür hazinesidir. Yurtdışında yaşayan 
yurttaşlarımız Türkiye’nin başta Avrupa ol-
mak üzere dünyadaki en önemli temsilcile-
ridir. Onların bu bağdaştırıcı özellikleri Tür-
kiye’nin Avrupa’yı ve dünyayı, Avrupa’nın 
ve dünyanın da Türkiye’yi daha iyi anlama-
sına ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine 
büyük katkı sağlayacaktır.

CHP’nin Önerisi

CHP milyonlarca yurttaşımızın daha özgür, 
daha eşitlikçi ve daha adil temsil edildiği 
bir siyasal sistem hayalini gerçekleştirme 
hedefini tüm kararlılığı ile korumaktadır.
Yurtdışından gelecek oylar tek bir seçim 
bölgesi gibi düşünülüp yurtdışında yaşa-

yan yurttaşlarımıza seçilme imkânı tanın-
malıdır. CHP’nin önerisi bir Yurtdışı Seçim 
Çevresi oluşturulmasıdır. Bu çevreden se-
çilecek milletvekillerinin Yurtdışı Milletve-
kili sıfatını taşıması için 298 ve 2839 sayı-
lı Kanunlarda gerekli değişiklikler ve tüm 
hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Yurtdı-
şını temsil eden milletvekilleri yurtdışında 
yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarını daha 
iyi dile getirecek ve Türkiye’nin başta Av-
rupa olmak üzere dış dünya ile ilişkilerini 
daha da güçlendirecektir. Bu değişiklikle-
rin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için 
TBMM’de grubu bulunan partileri işbirliği-
ne davet ediyoruz.
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yunusemrechp
yunus.emre@chp.org.tr

Yunus Emre
İstanbul Milletvekili

Siyasal Hayatımızı 
Demokratikleştirmek

CHP olarak siyasetin demokratikleşmesi 
ve demokratik katılımın gelişmesi için öne-
rilerde bulunuyoruz. Bunların başında yeni 
bir anayasanın yapılması ve parlamenter 
sisteme dönülmesi yer alıyor. Yine bu kap-
samda Türkiye’nin darbe hukukundan arın-
dırılmasının ve siyasal hayatın demokratik-
leştirilmesinin üzerinde önemle duruyoruz. 
“Milletin vekilini millet seçecek” derken 
de temsili demokrasinin çağdaş kısıtları-
nın farkında olarak seçmenlerin, partilerin 
aday belirleme süreçlerine ve politika oluş-
turmalarına aktif katılımını temel alıyoruz. 

Şöyle bir soruyla başlayalım. Bir ülkede 
siyaseti şekillendiren temel unsurlar neler 
olabilir? Ülkede var olan toplumsal bölün-
meler, toplumun ihtiyaçları, siyasetçilerin 
söylemleri, partilerin programları, ideolo-
jileri. Bu maddeler daha da çoğaltılabilir. 
Ancak unutmamak gerekir ki anayasa, si-
yasi partiler kanunu, seçim kanunları gibi 
düzenlemeler de bir ülkedeki siyasal haya-
tın ve siyasal kültürün oluşumunda yukarı-
da sıralanan öğeler kadar etkilidir. 12 Eylül 
askeri darbesi toplumun siyasetten uzak-
laştırılmasını kendine temel misyon olarak 
belirlediği için farklı toplum kesimlerinin 
depolitizasyonunu hedef alan düzenleme-
ler yapmıştı. Meclisin kapalı olduğu askeri 
darbe koşullarında kabul edilen anayasa, 
siyasi partiler kanunu, seçimlerle ilgili ka-
nunlar bu amaca dönük olarak hazırlandı. 
Bu kapsamda toplantı gösteri yürüyüşü 
hakkındaki düzenlemeler, sendika, toplu 
sözleşme ve grev kanunu, YÖK Kanunu 
gibi kanunların temel amacı da yukarıda 
belirtilen depolitizasyon hedefinden farklı 
değildir. 12 Eylül’ün üzerinden kırk yılı aşkın 
bir süre geçmesine rağmen siyaseti halk-
tan uzaklaştırmayı ve halkın katılımını en-
gellemeyi hedefleyen bu kanunların büyük 

kısmı yürürlükte. Yapılan değişiklikler ise 
siyasal hayatımızı demokratikleştirmekten 
uzak. Bu kapsamda CHP olarak gündeme 
getirdiğimiz “milletin vekilini millet seçe-
cek” önerimizi genel olarak siyasal hayatın 
demokratikleşmesi perspektifinden oku-
mak gerekiyor. Milletin vekilini seçebildiği, 
siyasal hayatın milletin tercih ve öncelikle-
rine göre örgütlendiği bir siyaset ortamını 
nasıl yaratacağız? CHP olarak tam da buna 
kafa yoruyoruz. 

Siyasetin demokratikleşmesi ve katılımın 
artması hususunda en başta seçim siste-
minde köklü değişikliklere gitmek gere-
kiyor. Bu konuda en önemli sorunlardan 
birisi yüzde onluk seçim barajı. 2017 refe-
randumundan sonra ucube başkanlık reji-
mine geçilmesine rağmen yüzde onluk ba-
raj korundu. Başkanlık sisteminde meclisin 
kompozisyonu ile hükümetin teşkili arasın-
da bir ilişki bulunmuyor. Bu şartlarda hü-
kümet istikrarı bahanesiyle seçim barajının 
savunulmasının hiçbir mantığı yok. Ancak 
her şart altında yüzde on seçim barajı ka-
bul edilemez. Baraj dışında en önemli so-
runlardan biri de illerin temsilleri arasında-
ki adaletsizlik. Mevcut sistemde her ile bir 
milletvekili dağıtılıyor. Ardından kalan san-
dalyeler nüfusa göre dağıtılıyor. Bu şartlar-
da kimi iller on bin ya da on beş bin oyla 
vekil seçerken bu sayı İstanbul, Ankara, İz-
mir gibi illerde neredeyse yüzbine çıkıyor. 
Bu durum her oyun eşit olduğu varsayımı-
nı kökünden etkiliyor. Bir diğer önemli me-
sele ise kimi seçim çevrelerinin aşırı büyük 
olması ve bu ölçekte seçim çevrelerinde 
etkin bir seçmen-siyasetçi ilişkisinin kurul-
masının imkansız olması. Ama bu sorunun 
çözümü seçim bölgelerini çok dar tuta-
rak ulusal baraj benzeri bir seçim bölgesi 
barajı yaratmaktan geçmiyor. Yine seçim 
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harcamalarının şeffaflıktan uzak oluşu da 
önemli bir sorun olarak not edilmeli. Tür-
kiye’de siyasetin finansmanı çok ciddi bir 
problem. CHP olarak önerdiğimiz Siyasi 
Etik Yasası bu sorunun çözümünde ciddi 
bir başlangıç olabilir. 

Bunun yanında seçmenin aday tercih 
edememesi ve siyasi partilerin adayları-
nı merkezde hiçbir seçim ve gerçek reka-
bet olmadan tespit etmeleri de büyük bir 

problem. Bu şartlar siyasetçinin yüzünü 
seçmenlere değil parti merkezine dön-
mesini beraberinde getiriyor. Seçim siste-
mindeki bu ve benzer meselelerin yanına 
siyasi partilerin örgütlenme biçimlerinin 
aşırı profesyonelleşmiş olduğunu, parti-
lerin sivil toplumdan kopuk olduklarını ve 
parti bünyesinde rekabetçi ve çoğulcu bir 
ortamın bulunmadığını not etmek gereki-
yor. Ayrıca parti merkezinin yerel örgütler 
üzerinde aşırı bir gücünün bulunması da 
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demokratik işleyişi imkansız kılıyor. Ayrıca 
siyasi hayatın içinde bulunduğu bu antide-
mokratik ortamda başta kadınlar, gençler 
ve engelliler olmak üzere kimi toplumsal 
kesimler siyasette doğru şekilde temsil 
edilemiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
siyasi temsilde sağlanamaması bu bakım-
dan çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Siya-
sal hayatımızda bu ve benzeri sorunların 
yanına yeni sorunlarda ekleniyor. Bunların 
başında iletişim teknolojisinde ve internet 
alanında yaşanan gelişmelerin demokrasi 
ve katılım üzerindeki etkileri yer alıyor. Bu 
sorunları tartışmaya geçmeden önce par-
timizin özellikle parti içi demokrasi ve ka-
tılım konularında diğer partilerden önemli 
farkları bulunduğunu not etmeliyim. CHP 
olarak parti içi görevlere gelmede rekabet-
çi seçimleri uyguluyoruz. Neredeyse bütün 
mahallelerde, ilçelerde ve illerde rekabetçi 
seçimler yapılıyor, adaylar ve listeleri ya-
rışıyor. 2018 baskın seçimlerinde uygula-
yamasak da 2015’de kapsamlı bir biçimde 
önseçimleri uyguladık. Sorunlarımız olsa 
da parti içi demokrasi uygulamaları bakı-
mından diğer partilerin çok önünde bir ko-
numdayız. 

Siyasetin demokratikleşmesi ve katılımın 
artması bahsinde internet kullanımı ve yeni 
medya uygulamaları gözardı edilen ancak 
günümüz açısından büyük önem taşıyan 
bir tema. Ayrıca siyasi tartışmalarda gele-
cekte çok daha ağırlıklı olarak ele alınacak 
bir konu olduğunu hatırlatmak gerekiyor. 
Bu yazı kapsamında bu konu hakkında 
notlar düşmek de önem taşıyor. İlk olarak 
internet ortamında ve sosyal medyada 
yaşanan gelişmeler karşısında demokra-
tikleşme ve katılımın artması bakımından 
akılda tutulması gereken ilk konu ulusal 
ve uluslararası düzeyde standartların be-
lirlenmesi. Bu standartların demokrasiyi 
pekiştiren ve katılımı arttıran bir düzeyde 
olması için bu alanlarda çalışan uluslararası 
örgütlerin ve kar amacı gütmeyen kuruluş-
ların rapor ve önerileri büyük önem taşıyor. 
Bahsi geçen standartlar evrensel değerleri 
temel almalı ve evrensel ölçüler içinde tar-
tışılmalı. 

Bu standartların uluslararası planda uygu-
lanması ise devletler arası yeni mekaniz-
maları gerektiriyor. Çünkü ilgili kuruluşlar 

son tahlilde şirketler ve demokrasi ile katı-
lım gibi hususları şirketlerin insafına bırak-
mak çok da makul görünmüyor. Bu alanda 
akılda tutulması gereken bir diğer husus 
ise internet kullanıcı hakları ve yeni kuşak 
insan haklarının gelişimi. Ayrıca devletle-
rin internetle ilgili kuruluşlarının interneti 
yasaklanacak bir alan olarak değil katılımı 
ve doğru bilgiyi yaygınlaştıracak bir mecra 
olarak geliştirmeye yardımcı olması. Bunun 
yanında internet ve sosyal medya konula-
rının çok temel bir insan hakkı olan ifade 
özgürlüğü boyutu olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Son olarak bu alanda kimi ulus-
lararası sorunların da bulunduğunu gözar-
dı etmemek lazım. En başta yanlış bilgilerin 
yayılması, nefret söyleminin gelişmesi ve 
seçimlere yabancı müdahale gibi uluslara-
rası planda tartışılan ciddi sorunlar var. Bu 
sorunların çözümü yasakçı uygulamalarda 
değil aksine özgürlüklerin derinleştirilmesi 
ve uluslararası standartların oluşturulma-
sında. Buna ek olarak internet ombudsma-
nı benzeri kurumsallaşmaların yaratılma-
sı da bu alandaki sorunlarla mücadelede 
ciddi bir imkan yaratabilir. Ayrıca gençlerin 
ve internet kullanıcılarının internet ve sos-
yal medya alanında yaşam boyu öğrenme 
perspektifiyle eğitilmesi de büyük önem 
taşıyor. Görüldüğü gibi demokrasi ve ka-
tılım bakımından internet ve sosyal medya 
yeni fırsatlar sunduğu gibi yeni sorunları 
da gündeme getiriyor. Bu nedenle internet 
ve sosyal medya alanında yasakçı değil 
standartlar oluşturmaya dönük bir pers-
pektif gerekiyor. 

Sonuç olarak siyasi hayatımız 12 Eylül dar-
besinde planlandığı gibi demokrasiden 
uzak bir işleyişe ve siyasal kültüre dayanı-
yor. Bu işleyişin ve kültürün değiştirilmesi 
Türkiye’de genel olarak demokratikleşme-
ye büyük katkı sağlayacaktır. Başta ana-
yasa olmak üzere siyasi partiler ve seçim 
kanunlarında yapılacak demokratikleşme 
yolunda düzenlemeler bu alandaki baş-
langıç hamleleridir. Ancak iletişim tekno-
lojisinde yaşanan yeni gelişmeler karşısın-
da sadece ilgili kanunlarda değişiklikler 
yapmakla sınırlı bir vizyon yeterli olmaya-
caktır. Bunun ötesinde evrensel değerleri 
sahiplenen bir bakış açısıyla sorunları ele 
almak ve çözümler için kararlı adımlar at-
mak gereklidir. 
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Güçlü bir demokrasi için güçlü demokratik siyasal kurumlara ihtiyaç vardır. Otoriter 
rejimler önce demokratik siyasal kurumları zayıflatır, fırsat bulduğunda yok eder ve 
yerine otoriter siyasal kurumlar inşa eder. 

Türkiye tarihinde demokratik siyasal ku-
rumların oluşumu sürecinde önemli kırıl-
ma dönemleri yaşanmıştır. 12 Eylül 1980 
darbesinden sonra başta anayasa olmak 
üzere siyasi partiler ve seçim kanunları ile 
demokratik temsil ve katılımı zayıflatan, 
merkeziyetçi bir kontrol sistemi getirildi. 
Darbe hukukunun yarattığı antidemokra-
tik ortamdan çıkış için sonrasında çeşitli 
denemeler yapılmışsa da süreç güçlü bir 
demokrasi inşasıyla sonuçlanmadı. Ak-
sine 2007 sonrası ikinci AK Parti iktidarı 
döneminden başlamak üzere, özellikle 20 
Temmuz 2016’da olağanüstü hal ilanı (20 
Temmuz Darbesi), ardından 16 Nisan 2017 
Anayasa referandumu ve 24 Haziran 2018 
seçimleri sonrasında tamamlanan “tek 
adam rejimi” demokratik kurumlara esaslı 
bir darbe vurdu. Bütün yetkileri bir kişinin 
elinde toplayan rejim, ekonomi, eğitim, dış 
politika gibi temel meselelerde savrulur-
ken, salgın, yangın, sel gibi felaketleri de 
yönetemeyen bir yönetim krizinin içine 
girdi. Her şeye rağmen iktidarda kalma is-
teği ise iktidarı giderek siyaseti kriminalize 
etmek de dâhil olmak üzere demokratik 
siyaseti yok etme hevesine yöneltti. Şimdi-
den otoriter popülizmin tarihsel örnekleri 
arasına girmiş olan AK Parti iktidarı döne-
mi demokratik siyaset ihtiyacını elzem hale 
getirdi.

CHP 37. Olağan Kurultayı’nda kabul edi-
len İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi tam 
da bu siyasetin demokratikleştirilmesi ih-
tiyacını dile getirmiştir. Beyanname seçim 
barajının kalkması, milletin vekilini milletin 
seçmesi, cinsiyet kotası, siyasi ahlak yasası 
gibi bir dizi önemli kurumsal dönüşümleri 
vaat ederek siyasetin demokratikleşmesini 
kurultay hedefi olarak ortaya koymuştur.
Güçlü bir demokrasi için kuvvetler ayrılığı, 
denge ve denetleme mekanizmaları, med-
ya özgürlüğü, güçlü sivil toplum, şeffaflık, 
liyakat, serbest ve adil seçim, siyasi parti 
kurma ve örgütlenme özgürlüğü gibi bir-
çok kuruma ihtiyaç vardır. Bu yazının ama-
cı tek, tek bütün bu alanları ele almak de-
ğil, sadece siyasi partiler ve seçim yasaları 

çerçevesinde neler yapılabileceğine ilişkin 
bir takım öneriler sunmaktır.

Adayların Saptanması

Örgüt, üye, seçmen ilişkisi siyasette her za-
man önemli olmuştur. Bu ilişkinin kurulma 
biçimi siyasetin ağırlığının nereye kayaca-
ğı, demokrasinin kalitesi, liyakatin ne kadar 
sağlanabildiği gibi sorunlarla doğrudan 
ilişkilidir. Örgütün ağırlık kazandığı merke-
ziyetçi yapılarda demokrasiden uzaklaş-
ma riski artarken, ağırlık merkezinin üye 
ve seçmene doğru kaymasında disiplin, 
nitelik ve uyum zaafının yaşanacağı düşü-
nülebilir. Otoriter popülizmin yükselişi de-
mokrasiye bir tehdit oluşturmaktadır. Aşırı 
merkeziyetçi yapıların, otoriter popülist 
liderleri güçlendirdiği böylece demokrasi 
için de bir tehdit oluşturduğu bir gerçektir. 
Diğer taraftan siyasete örgütlü müdaha-
lenin bulunabilmiş en iyi aracı olan siyasal 
partileri tamamen etkisizleştirmenin ise 
nitelik sorunlarına yol açacağı, siyasetin 
gücünü zayıflatacağı da düşünülmelidir. 
Bu çerçevede örgüt üye seçmen ilişkisinde 
optimum noktanın yakalanması demokra-
sinin kalitesi açısından yararlı olacaktır. 

Örgüt, üye, seçmen ilişkisinde tartışma 
öncelikle adayların saptanması sürecinde 
ortaya çıkmaktadır. Parti adaylarını kim 
saptayacaktır? Örgüt mü, üye mi, seçmen 
mi? Örgüt saptayacaksa, genel merkez 
mi, yerel örgütler mi? Her bir cevap par-
tide güç merkezinin nereye kayacağıyla 
doğrudan ilgilidir. Görünürde seçmenin 
belirlemesi en demokratik, merkezin belir-
lemesi en anti demokratik yöntem gibi dü-
şünülebilir. Ancak “örgütlü siyaset gönüllü 
esarettir”. Bu nedenle siyasete daha etkin 
müdahale edebilmek için bir parti çatısı al-
tına girenlerin, sınırsız özgürlük alanı talep 
etme hakkından da kısmen feragat ettiği 
söylenebilir. Sorun dengenin nerede kuru-
lacağı sorunudur. Siyaset pratiği aday be-
lirlemede her yöntemin yararlı ve sakıncalı 
yönleri olduğunu göstermiştir. Adayların 
merkezden belirlenmesinde üye ve seç-
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men iradesinin tam yansımaması, seçilen-
lerin yeniden seçilebilmek adına tamamen 
genel merkez yörüngesinde kalması, örgüt 
içinde ayrı bir siyaset elitlerinin oluşması-
na yol açmakta, bu da tıkanmaya neden 
olmaktadır. Bunun yerine tamamen üye 
veya seçmen tarafından belirlenmesinde 
ise parti örgütünün zayıflaması, tecrübe ve 
birikimin siyaset dışı kalması, belirli nite-
likte kadro yapılanması sağlayamama gibi 
sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca 
partilerin zayıflaması sanılanın aksine oto-
riter liderleri ortadan kaldırmayabilir. Orta 
ve uzun vade bir “siyasetsizleşme” sorunu 
yaratabilir. Partilerin de denetleyemediği 
yeni otoriter liderlerin ortaya çıkmasına 
neden olabilir.

İşte tam da bu noktada Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin “21. Yüzyıla Çağrı Beyanname-
si’nde” yer alan “milletin vekilini millet se-
çecek” ifadesi, bugüne kadar yaygın olan 
aşırı merkeziyetçi aday belirleme yöntemi-
ne karşı tam tersi yönden bir demokratik 
dengeleme iradesini ortaya koymaktadır. 
Bu dengeleme önseçim yönteminde üye 
eliyle, tercihli oy yönteminde seçmen eliy-
le yapılabilmektedir. Tarihimizde seçmenin 
aday sıralamalarına müdahale ettiği tercih-
li oy kullanma 1991 seçimlerinde uygulan-
mıştır.

Yukarda belirtilen optimum yöntemi bul-
mak için hem örgüt hem üye ve hem de 
seçmene müdahale imkanı veren karma 
bir sistemin yararlı olacağı düşünülebi-
lir. Seçilecek milletvekili sayısı kadar aday 
fermuar oluşturacak şekilde (1,3,5…) önse-
çimle belirlenir. Ardından parti örgütü aynı 
sayıda adayı ara sıralara (2,4,6…) merkez 
yoklaması ile yerleştirir. Böylece seçilecek 
sayının iki katı aday parti örgütü ve üyeler 
tarafından belirlenmiş olur. Oy pusulasına 
iki katı aday yazılır. Seçmen tercihli oy kul-
lanarak bunlar arasında istediği sıralamayı 
yapabilir. Bu şekilde hem örgüt, hem üye, 
hem de seçmen milletvekili adayı belirle-
mede söz sahibi olur.

Cinsiyet Kotası

Ayrıca bu yöntemde, önseçim ve merkez 
yoklaması ile belirlenen adaylarda fermuar 
esasına göre belirli bir oranda cinsiyet ko-

tasına uyma şartı getirilebilir. Böylece ka-
dınların parlamentoda temsili de güvence 
altına alınmış olur.

Cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı sorunlar-
dan birisi de siyasal temsil alanında ortaya 
çıkmaktadır. Her ne kadar konu cinsiyetler 
arası adaletli temsil olarak ifade edilse de 
en azından bugünün koşullarında konunun 
kadın temsili olduğu açıktır. Toplumsal ya-
şamdaki eşitsiz koşulların siyasal rekabette 
kadın aleyhine işlemesi, rekabet dengesi-
ni sağlayacak koruyucu tedbirlere ihtiyaç 
doğurmaktadır. Bu da seçim yasalarında 
cinslerin eşit temsilini sağlayacak düzen-
lemeleri gerekli kılmaktadır. Her ne kadar 
bazı siyasi parti tüzüklerinde buna ilişkin 
cinsiyet kotaları getirilmişse de sorunun 
yasal zorunluluk haline getirilmesi daha 
güçlü bir güvence sağlayacaktır.

Seçim Barajı

Bir diğer önemli konu seçim barajı soru-
nudur. Anayasanın 67.maddesi seçim ka-
nunlarının “temsilde adalet ve yönetimde 
istikrar” ilkelerini bağdaştıracak biçimde 
düzenlenmesi gerektiğini hükme bağlar. 
Temsilde adalet en basit ifadesiyle milletin 
verdiği oy oranında temsil edilebilmesidir. 
Yönetimde istikrar ise seçim sonunda bir 
hükümetin kurulabilmesini güvence altına 
alacak önlemlerin alınmasını ifade eder. 
Seçim barajları yönetimde istikrar gerek-
çesinin ürünüdür. Başka bir ifadeyle yö-
netimde istikrar adına temsilde adaletten 
bir ölçüde feragat etmeyi önerir. Öncelikle 
şunu söylemekte yarar var. 16 Nisan 2017 
referandumu ile geçilen Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi diye adlandırdıkları  “tek 
adam rejiminde” yürütme parlamento için-
den çıkmamaktadır. Doğrudan halk tara-
fından seçilen Cumhurbaşkanı tek başına 
yürütmeyi temsil eder. Bu nedenle artık 
mevcut sistemin devamından yana olanla-
rın yönetimde istikrar adına barajı savuna-
bilmelerinin hiçbir gerekçesi kalmamıştır. 
Hatta bu sistemde artık “makul bir baraj 
olsun” demenin dahi gerekçesi yoktur.

Diğer taraftan 12 Eylül 1980 Darbesi son-
rasında getirilen %10 baraj bugüne kadar 
demokrasimiz açısından sürekli bir sorun 
oluşturmuş, ancak bu sorun hala gide-
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rilmemiştir. Hatta zaman zaman ülke ve 
bölge barajları şeklinde çifte baraj uygu-
lamaları ile daha da ağırlaşarak devam et-
miştir. Türkiye Avrupa’da en yüksek seçim 
barajına sahip ülkedir. Baraj seçmenin ver-
diği oyun bir kısmının çöpe gitmesi anla-
mına gelir. Bunun en çarpıcı örneği 2002 
seçimlerinde yaşanmıştır. AK Parti % 34,2 
oy oranı ile hak ettiğinden 176 fazla mil-
letvekili çıkararak 363 milletvekili ile %66 
temsil oranı kazanmıştır. CHP de %19,3 oy 
oranı ile hak ettiğinden 74 fazla milletve-
kili çıkararak 178 milletvekili ile %32 temsil 
oranı kazanmıştır. Buna karşın diğer parti-
ler meclis dışında kalmış, seçmenin %46,3 
oyu çöpe gitmiş, buna tekabül eden 250 
milletvekilini oy vermediği partiler almıştır. 
Meclis dışında kalan partiler arasında DSP, 
DYP, ANAP, MHP, Saadet Partisi gibi par-
tiler de vardır. Hak edilmeden kazanılan 
bu temsil oranına “aşkın temsil” seçmenin 
temsil edilmeyen iradesine de “eksik tem-
sil” diyoruz. Seçim barajı “aşkın temsil” ve 
“eksik temsil” etkisiyle aslında demokrasi-
ye konulan barajdır. Barajın bir diğer sonu-
cu ise küçük partilerin büyüme potansiye-

lini yok etmesidir. Seçmen “nasıl olsa baraj 
altında kalacak” kaygısıyla aslında düşün-
cesine uygun olan partiye oy vermemek-
te, bu da o partileri sürekli zayıf kalmaya 
mahkûm etmektedir. Büyük partiler lehine 
çalışan bu etkiye “baraj etkisi” diyoruz. Ba-
raj etkisi siyasette yeni seçeneklerin önüne 
set çeken bir etkiye dönüşmektedir. %10 
seçim barajının çok yüksek olduğu, sıfırla-
manın ise istikrar açısından sorun yarata-
cağı, bu nedenle %3, %5 gibi makul bir dü-
zeye çekilmesi yönünde görüşler olduğu 
gibi, barajın tamamen kaldırılmasını savu-
nan görüşler de mevcuttur. İkinci Yüzyıla 
Çağrı Beyannamesi’nde barajın kaldırılaca-
ğı taahhüt edilerek demokrasimiz önünde-
ki en büyük engellerden birinin kaldırılması 
hedeflenmiştir.

Seçim Sistemi

Milli iradenin meclise yansıması, temsilde 
adalet ve yönetimde istikrar dengesinin 
kurulması konusunda tercih edilen seçim 
sistemi önemli bir işleve sahiptir. Temsil-
de adaleti sağlama konusunda nispi temsil 
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sistemi bilinen en iyi sistemdir. Bizde uy-
gulanan da nispi temsil sistemidir. Baraj-
sız nispi temsil sisteminde temsilde adalet 
sağlanırken, çok parçalı meclis aritmetiği 
oluşarak hükümet kurmayı zorlaştıran is-
tikrar sorunları da çıkabilmektedir. Makul 
düzeyde bir baraj uygulanması ile bu so-
runun aşılması dışında başka yöntemler de 
önerilmiştir. Örneğin seçim çevrelerinin da-
raltılması bir çeşit baraj etkisi yaratmakta, 
genişlemesi ise sayısal olarak daha adaletli 
temsil imkânı vermektedir. Ya da milletve-
kili sayısı hesaplanırken oyların 1’e/2’ye/3’e 

vb. bölünmesi yerine bölme aralıkları de-
ğiştirilerek partilerin temsil imkânı da deği-
şebilmektedir. Bölme aralığı daraltıldığın-
da büyük partiler, genişlediğinde ise küçük 
partiler yararlanmaktadır.

Sonuç olarak nispi temsil sistemi temsil 
adalete en uygun sistem olmakla birlikte, 
uygulanacak çeşitli yöntemlerle temsilde 
adalet/yönetimde istikrar eksenindeki ye-
rinizi, hangi uca daha yakın duracağınızı, 
dengeyi nerede kuracağınızı belirleyebilir-
siniz.
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Bunun dışında Türkiye milletvekilliği veya 
milli bakiye yöntemleri gibi uygulamalarla 
küçük partilerin de temsilini kolaylaştırıcı 
bir etki yaratılabilir. 

Milletvekili Seçimi Kanununda 13 Mart 
2018 tarihinde 7102 sayılı kanunla yapılan 
değişiklikle seçim ittifakı yapabilme imkâ-
nı getirilmiştir. Ancak sistem, çıkarılacak 
milletvekili sayısında çok oy alan partilerin 
aldıkları oydan daha fazla oranda millet-
vekili çıkarabilmesine, aşkın temsile imkân 
verecek şekilde kurgulanmıştır. Bu da ikti-
dardaki Cumhur İttifakı iradesinin temsilde 
adalet kaygısından ne kadar uzak olduğu-
nun en yakın örneğidir.

Yurtdışı Seçim Çevresi

Anayasanın 67.maddesi, yurt dışında bu-
lunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kul-
lanabilmeleri amacıyla alınacak tedbirlerin 
kanunla belirleneceğini düzenler. 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun yurt dışında ya-
şayan seçmenlerimizin nasıl oy kullanaca-
ğına ilişkin hükümler getirmiştir. 24 Haziran 
2018 seçimlerinde kabaca 56 milyon yurti-
çi, 3 milyon yurtdışı seçmen vardı. Bugün 
itibarı ile yine kabaca 57 milyon yurtiçi, 3 
milyon yurtdışı seçmen bulunmaktadır. 
Yani seçmenin yaklaşık %5’i yurt dışında 
yaşamaktadır. Bu durumda yurt dışında 
yaşayan seçmenlerin kendi milletvekille-
rini seçebilmeleri nitelikli temsil açısından 
önemlidir. Şu anda yurt dışında ve gümrük 
kapılarında oy kullanan vatandaşlarımı-
zın oyları belirli bir hesaplama yöntemiyle 
yurtiçi oylara eklenip bütün Türkiye’ye da-
ğıtılmaktadır. Oysa yurtdışının ayrı bir se-
çim çevresi olması o vatandaşlarımızın is-
tedikleri temsilciyi seçebilmelerine olanak 
sağlayacaktır. Bu nedenle yurtdışı seçim 
çevresi oluşturularak yurtdışında kullanı-
lan oylarla o seçim çevresi için gösterilen 
adayların seçilmesinin sağlanması uygun 
olacaktır.

Siyasi Ahlak Yasası

Siyasetin finansmanı ve siyasi ahlak yasası 
bir başka önemli sorun alanı olarak dur-
maktadır. Siyasetin bir yandan kalıcı bir 

meslek, diğer yandan zenginleşme aracı 
haline gelmesi, ondan beklenen toplumsal 
faydayı kemiren ve çürüten bir etkiye dö-
nüşmektedir. Kampanyaların şeffaf olması, 
bağış hesaplarının ve harcamaların açık-
lanması, siyasetçinin taahhüt ve ilişkilerinin 
kamuoyu tarafından denetiminin önemli bir 
aracı olacaktır. Seçilmişlerin halka hizmet 
etmesinin önündeki en büyük engellerden 
biri özel çıkar ilişkilerinin esiri olmalarıdır. 
Bunu engellemenin yolları kamuoyu de-
netimi, şeffaflık ve hesap vermedir. Siyasi 
ahlak yasası bir yanıyla siyasetin finansma-
nını şeffaf ve denetlenebilir hale sokacak, 
diğer yanıyla seçilmişlerin kirli ilişkilerden 
uzak durmasını sağlayarak temiz siyasetin 
önünü açacaktır. Aynı zamanda adil reka-
bet koşuları da sağlanmış olacaktır.

Kanuna İhtiyaç Var mı?

Bir başka soru bu düzenlemelerin kanunla 
yapılamasına gerek olup olmadığıdır. Baş-
ka bir deyişle, bu düzenlemeleri partilerin 
tercihlerine bırakarak tüzüklerinde düzen-
lesinler mi diyelim, yoksa kanunlarla mı dü-
zenleyelim? Her şeyi kanunla düzenleme 
anlayışı aşırı müdahaleci bir tutum olarak 
görülebilir. Hatta partilerin tercihlerindeki 
demokratlık derecesinin, seçmenin partile-
ri tercihlerine de etkili olacağı söylenebilir. 
Ancak uzun sayılabilecek siyasi parti gele-
neği olan ülkemizde sözünü ettiğimiz bu 
sorunların uzun yıllardan bu yana devam 
ediyor olması, çözümün tüzüklere bırakıla-
rak bulunamadığın da göstergesi olsa ge-
rek. Bu nedenle herhalde birçok alanda ol-
duğu gibi burada da yasal bir müdahaleye 
ihtiyaç olduğu kesin. 

Tabi bütün bu anlattıklarımızın arkasın-
dan, güçlü bir demokrasi inşasının seçim 
ve siyasi partiler alanında yapılacak “mü-
kemmel” düzenlemelere bağlı olduğu gibi 
bir iyimserlik içinde olmak bizi yanıltabilir. 
Güçlü bir demokrasi için kuşkusuz anayasa 
ve yasalarla yapılacak kurumsal düzenle-
meler önemlidir. Ancak başlangıçta da ifa-
de ettiğimiz üzere bir o kadar önemli olan 
da özgür medya, güçlü sivil toplum, liyakat 
düzeni üzerine kurulu bir siyaset kültürü-
nün hâkim olmasıdır. Her kurumu çürüt-
mek ve içini boşaltabilmenin insana özgü 
bir yetenek olduğunu unutmamak gerek.
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Cumhuriyet’e dair çok şey söylendi, yazıl-
dı, çizildi. Zaman içinde kimi tanımlamalar 
değişti, kimi tanımlamalarsa yerli yerine 
oturdu ama her durumda özgürlükçü, ba-
ğımsız, demokrasiyle taçlanmış  bir Cum-
huriyet ideali kararlılığımız olmaya devam 
etti.
 
Cumhuriyet, her şeyden önce bir özgürlük 
vaadidir. İktidarın padişah ve efradından 
alınarak halka verilmesi, halkın özgürce 
kendi kendini yönetmesi bu vaadin temel 
önermesidir.
 
Bir siyasetçi ve kadın olarak Cumhuriyet 
tarihine baktığımda benim gördüğüm şey 
eski, köhne ilişkileri temsil eden bir devrin 
kapanışı, yerine halkçı yönelimin hâkim ol-
duğu yeni bir devrin açılışıdır. İradesi tek 
bir adam tarafından teslim alınmış bir iliş-
kiler toplamının tasfiyesi anlamına da ge-
len bu yeni devir, kadınlar açısından önceki 
dönemle kıyas kabul etmez bir özgürleşme 
vaadi de içerir.
 
Kabul edersiniz ki bir şeyin vaat edilmesi 
onun -en azından hemen- gerçekleşeceği 
anlamına gelmez. Kadınlara seçme ve se-
çilme hakkını ilk veren ülkelerden biri ol-
makla övünürüz ki doğrudur. Ancak cüm-
lenin akışı içinde geçen “verme” vurgusu 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tartış-
malı bir alana kapı aralamış, hakların yay-
gın bir mücadelenin sonunda değil de bir 
tür “tepeden inme” gerçekleşmesi eksikli 
bulunmuştur.
 
Öyle ya da böyle Türkiye’de kadın hareke-
tinin güçlü olmasında medeni kanun başta 
olmak üzere, siyaset sahasıyla ve çalışma 
yaşamıyla ilgili olarak yapılan erken düzen-
lemelerin olumlu etkisi olmuştur. Cumhu-
riyetin kazanımları olarak ifade ettiğimiz 
başlıklar içinde kadınlarla ilgili düzenleme-
ler önemli bir yer tuttuğu, yaşanmışlıklar 
hafızaya kayıtlı olduğu için de kadın hare-
ketinin tepkisi kuvvetli olmaktadır.
 
Dünyanın hiçbir ülkesinde kadın hareke-
tinin yükselişi düz bir eğri izlemedi. Top-
lumsal hareketlerin doğasına uygun olarak 
inişli çıkışlı bir çizgide seyretti. Bu sapta-
ma, bizim ülkemiz için de geçerlidir.
 

Yine tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de erkek egemen baskıları vakarla, cesa-
retle karşılayanlar olmuştur ki bunların sa-
yısı sanıldığından fazladır. Hangi birini sa-
yayım?.. Türkan Saylan mesela. Hocamdır 
kendisi, meslektaşımdır. Daha çok lepra 
(cüzzam) çalışmalarıyla bilinir ama çağ-
daş kadın mücadelesindeki yeri bundan 
çok daha fazlasıdır. Özellikle hayatının son 
yıllarındaki duruşu, kendisine saldıranların 
onun şahsında Cumhuriyeti hedef almış ol-
maları, isminin ilham alınacak kadınlar bah-
sinde ilk sıralara yazılmasına yol açmıştır.
 
Tam da Bu Noktada Cüzzamla 
Bağıntılı Olarak Aklıma Furûğ 
Ferruhzâd Geldi.
 
Furûğ, Hâfız-ı Şîrazî, Şâdî-i Şirâzî gibi bü-
yük isimlerin beyitlerinin dini metinler gibi 
ezberlendiği bir coğrafyada, şiirin değil 
belki ama şairin “erkek” olduğu bir ülkede 
şiir yazmaya cüret etmiştir. Üstelik bunu 
salt kadınlık hali üzerinden değil, dini söy-
lemlerin ve feodal kuşatmanın kuşattığı 
kadın konumlandırmasına doğrudan karşı 
çıkarak yapmıştır. İlk kitaplarında; giriştiği 
kavganın zorluklarını bilerek kendini “gü-
nahkâr”, “kötü şöhretli” biri olarak tanımla-
mış, baskıcı ataerkil cendereden kurtulmak 
için “ölümüne” bir mücadele vermiştir. An-
cak bu iyi şairin Türkan Saylan vesilesiyle 
aklıma düşmesi, ezber bozan kişiliğinin 
çok yönlü yapısı, daha çok da yukarıda da 
belirttiğim gibi cüzzamla ilgili yaptığı bir 
belgesel nedeniyledir. Nasıl ki Türkan Say-
lan demir çarık demir asayla Anadolu’yu 
dolaştıysa Furuğ da 1960’ların İran’ında 
elinde kamerasıyla erkeklerin bile çekindi-
ği bir alana girmiş, toplumun lanetlileri ola-
rak görülen cüzzam hastalarını filme alarak 
“Ev Kara” belgeseliyle hem ulusal hem de 
uluslararası planda farkındalık yaratmıştır.
 
Biz kadınlar tarih boyunca ötelendik. Ta-
rihin ilk “öteki”si kadınlardır bana göre. 
Erkek egemen otorite bizi ötekileştirerek 
neyi yapıp neyi yapamayacağımızı söyle-
di. Simone de Beauvoir gibi düşünürlerse 
çubuğu terse bükerek tarihsel gerçekleri 
hatırlattı . “Kadın doğulmaz kadın olunur” 
saptaması ona aittir. Kadınların erkekler 
üzerinden tarif edilen bir dünyanın öteki-
si olduğunu, bu tarifin, bu kör görme biçi-
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minin kadınlara yaşatılan baskının temelini 
oluşturduğunu ondan öğrendik.
 
Bu ülkede değişik faaliyet alanları üzerin-
den yukarıda belirttiğim baskılara, buna 
temel oluşturan söylemlere karşı çıkan-
lar oldu. Bedeli ne olursa olsun söylediler, 
eylediler. Söyleyip eyleyenlerden biri de 
ismi her aklıma düştüğünde saygıyla an-
dığım eski CHP milletvekillerimizden Bah-
riye Üçok’tur. “İslam Devletlerinde Kadın 
Hükümdarlar” adlı çalışma ona aittir. Çok 
iyi bir ilahiyatçıydı. Erkek din adamlarının 

fetva verdiği bir alanla ilgili söz alıp görüş 
belirtmişti. Ancak bir ilahiyatçı da olsa ni-
hayetinde bir kadındı; kadınlarla ilgili yo-
rumunu duymaya tahammül edemeyenler 
tarafından öldürüldü. Küfür etmemişti, ka-
dınlar başını örtemez de dememişti, sade-
ce örtünmenin zorunlu olmadığını -çok iyi 
bildiği ilahiyat alanından yola çıkarak- dil-
lendirmişti.
 
Hayatın her alanı kadınlar için zor, meşak-
katli. İster bilim insanı olun, ister edebiyat-
çı, ister siyasetçi. Verili değer yargılarını 
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sarsan her girişim erkek hegemonya alanı-
nı daraltan bir girişim olarak algılanır. Baş 
edebilmek kararlılık gerektirir. Mücadele 
edilen çoğu zaman şekli şemali belli fizi-
ki iktidarlar değildir, insanın bazen farkın-
da olmadan içselleştirdiği kadına karşı da 
mücadele etmesi gerekir. İsyan ya da itirazı 
insan önce kendisinde uygulamalı. Ne de-
mişti şair Gülten Akın ünlü şiirinde: “Kestim 
kara saçlarımı”. Bence her ne yapacaksak 
yapalım, kendimizi hangi faaliyet üzerin-
den var edeceksek edelim, anahtar cümle 
budur. Bir kadın ancak “saçlarını keserek” 

töreden, kendisine dayatılan davranış kod-
larından kurtulur, Beauvoir’in sözünü ettiği 
öğrenilmiş kadınlık hallerinden kurtularak 
özgürleşir.
 
Önce kadın vardı! Birçok dilde hayatı, do-
ğumu, üretimi anlatan sözcükler kadın do-
layımlıdır, kadından hareketle türetilmiştir. 
Bir zamanlar, ataerkil düzen tüm dünyaya 
egemen olmadan önce hayat kadındı. Mito-
loji kahramanları, efsanelerdeki, masallar-
daki başat kahramanlar kadındı. Zamanla 
kadın, erkek egemen düzenin ihtiyaçlarına 
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uygun olarak kapatıldı, eve hapsedildi, ta-
rih içindeki konumları önemsizleştirildi, ka-
dınlara ait anlatılar dilsizleştirildi, masalcı 
ninelerin yerini masalcı dedeler aldı.
 
Tam bu noktada “Masallar, mitler ve öykü-
ler, vahşi doğanın arkasında bıraktığı pa-
tikayı seçip ayırt edebilmemiz için görme 
gücümüzü keskinleştiren kavrayış sağlar” 
diyen Clarissa P. Estes’e ve onun ülkemiz-
de çok ses getiren “Kurtlarla Koşan Ka-
dınlar” kitabına değinmem gerekiyor. Es-
tes, çok yönlü biri; şair, psikanalist ve bir 

cantadora (Latin geleneğinde eski öykü-
leri toplayıp saklayan kişi.) Kadınların ha-
yatını üstünü örten erkek hegemonyasının 
bütün hoyratlığına rağmen kadın direnci-
nin, onun doğrudan hayata karşılık düşen 
hallerinin masallarda hâlâ ışıl ışıl parlayan 
güçlü kalıpları olduğuna inanan ve bunun 
açığa çıkarılması için ömrünü vermiş biri. 
Estes, kendi tabiriyle, “kadınların çocuk-
laştırıldığı ve mal muamelesi gördüğü” bir 
zamanın, II. Dünya savaşı sonrası kuşağının 
mensuplarından. Etkilerini doğrudan kendi 
üzerinde de gözlemlediği o dönemi, kita-
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bın girişinde şöyle anlatır: “Çocuklarını is-
tismar eden ana babalara “katı” denildiği; 
iliklerine kadar sömürülen kadınların ruh-
sal yaralanmalarına “sinir krizi adı verildiği; 
sımsıkı korselere sokulan, sımsıkı gemle-
nen ve sımsıkı dizginlenen kız ve kadınların 
“edepli”, “zarif” görüldüğü bir zamandı ve 
hayatın sayılı anlarında yakalarını kurtar-
masını beceren diğer kadınlar ise “kötü” 
damgasını yediler.”
 
Zamanlar ne kadar çok birbirine benziyor 
değil mi? Sadece edepli / iffetli olmakla il-
gili  talep edilen görüntü, “örtü” değişmiş 
görünüyor. Ancak umutluyuz, zerrece kay-
gımız yok çünkü hafızımızda, ruhumuzun 
derinliklerinde “neşeli günler”in şarkısı ka-
yıtlı. Ölümün ve yaşamın ne olduğunu bili-
yoruz. Kendi başına işe girişmekten, kendi-
ni ortaya koymaktan, harekete geçmekten 
korkmayan, yolculuğa çıkmaktan çekin-
meyen, otorite önünde sinmeyen, bedeli 
ne olursa olsun kendi hayatına sahip çıkan 
kadınlardan oluşan bir kadın hareketi var.
 
Bugün de yaşamın her alanında güçsüz-
leştirilmeye, etkisizleştirilmeye çalışılan bir 
kadın gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Siya-
setteki kadınlar da bu durumdan nasibini 
alıyorlar fazlasıyla. Sıklıkla ifade ettiğim 
gibi güçsüz kadın yoktur, güçsüzleştirilen 
kadın vardır. Ve bu günün egemen siste-
mi de kadınları güçsüzleştirme üzerinden 
kendini var ediyor. Ne zaman siyasette, 
yönetim kademelerinde, mecliste  kadın 
sayısının azlığından söz edilecek olsa ak-
lıma yaşamın diğer alanlarındaki kadınların 
sayıca azlığı geliyor. Üst düzey kadın yö-
neticinin ortalama  %3’lerde olduğu, birçok 
meslek grubunda kadınların %10, iyimser 
bir rakamla %20 olduğunu düşünürsek, 
siyasette de biz kadınların azlığı şaşırtıcı 
olmuyor haliyle. Bu durum şaşırtıcı olma-
makla birlikte kabul edilemez bir durum. 
Biz kadınlar, bu acı gerçekliğe karşı mü-
cadeleyi büyüttükçe sonuç alacağımızı ve 
elbette değiştireceğimizi çok iyi biliyoruz. 
Ve yine biliyoruz ki kaderini değiştiren ka-
dınlar, coğrafyalarının da kaderlerini değiş-
tirme güçlerine sahipler.
 
Bu yazı aracılığıyla hemcinslerime ses-
lenmek isterim. Asla güçsüz değilsiniz ve 
güçlü olduğunuzu hissettirebilecek en 

önemli unsurlardan biri ise örgütlenme. O 
nedenle bütün otoriter rejimler kadından, 
ama daha çok örgütlü kadından korkarlar. 
Sokakta, yaşamın her alanında ve elbette 
siyasette yılmadan, pes etmeden verilecek 
örgütlü kadın mücadelesi kadını ve gele-
ceğimizi özgürleştirecek hususların başın-
da geliyor. 
 
Kendi Hayatını Seçmek, Verili 
Olanı, Kendine Dayatılanı 
Reddederek Yürüyebilmek,
Bu Sistemin Güçsüzleştirdiği Biz 
Kadınlar İçin Çok Önemli!
 
Türkiye’nin ilk İlk kadın siyaset bilimci, aka-
demisyen ve gazetecilerinden olan, 14 ya-
şındayken aldığı radikal bir kararla “kendi 
hayatını seçen” Prof. Dr. Nermin Abadan’ın 
sözleriyle bu yazıyı tamamlamak istiyo-
rum. Unat, Cumhuriyet gazetesinden Tuğ-
ba Özer’le yaptığı söyleşide, gençlere ve 
kadınlara ne söylemek istersiniz sorusunu 
şu şekilde yanıtlamıştı:
 
“Dayanmak neye karşı olursa olsun... Ne 
kadar dayanırlarsa o kadar güçlü olurlar. 
Zaten kadınlar yaşam boyu dayanırlar. Ço-
cuklarını büyütürken, kocalarına... Yılmak 
diye bir şey olmamalı. Ben yılmadım. Kadın 
olduğum için, erkekler iki defa profesörlü-
ğümü engellemeye çalıştı. Ben dayandım, 
onlara kendi çalışmalarımı anlattım. İster 
özel ister kamusal hayatınızda sabretmek 
ama mücadele etmek lazım. Yalnızca sab-
redip öylece oturmak değil, ortaya çıkmak, 
protesto etmek.”
 
Son söz niyetine aktarmıştım sevgili ho-
camızın söylediklerini ama bir iki şey daha 
söylemem gerekiyor. Zaten kendisi de söy-
leşilerinden birinde “Hiçbir zaman son söz 
yoktur!” demişti.
 
Başa dönelim ve öyle bitirelim o zaman: 
Hayat önce kadındı!
 
Bu yalın gerçek -erkek egemen anlayış sa-
hipleri ister kabul etsin ister etmesin- dün-
yanın en büyük, en dönüştürücü hakikatle-
rindendir:
 
Kadınlar Vardır!
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CHP Kadın Kolları:

Kotalar Bize Dar, Rotamız İktidar!
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Tarih: 3 Nisan 1930. Yer: Ankara Türk Ocağı. 
Musiki Muallim Mektebi öğretmenlerinden, 
22 yaşındaki genç bir kadın, kadınların seç-
me ve seçilme hakkı konusunda bir konfe-
rans veriyor. Salonda kadınlar ve erkekler 
bir arada oturuyor. İzleyenler arasında Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, Meclis Başkanı Ka-
zım Özalp, Başbakan İsmet İnönü ve mil-
letvekilleri var. Genç öğretmen; “Hanımlar, 
efendiler’’ diye başlıyor konuşmasına ve 
şöyle devam ediyor: “İntihap (seçme seçil-
me) hak mıdır? Vazife midir? İşte bu sorgu 
bize bugünün meselesi olmak lazım gelen 
bir zemine sokacaktır.’’                                                                                                                
Bu genç kadın, soyadı kanunu sonrasın-
da İnan soyadını alacak olan Afet İnan’dır. 
Afet Hanım konuşmasını şöyle tamamlar: 
“Cumhuriyetimizin politika rejimi eşitlik 
ilkesine dayanır… Kadınlarımızın toplumu-
muz hakkında bildirecekleri fikirleri vardır… 
Türk kadınının belediye seçimlerine katıl-
ması hakkının tanınması, Büyük Millet Mec-
lisi’ne üye seçmek ve seçilmek hakkının da 
yakın zamanda tanınıp uygulanacağına 
şüphesiz mesut bir başlangıçtır.”

Aynı gün kadınların yerel yönetimlerde 
seçme ve seçilme hakkı Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde kabul edildi. Yine o gün Afet 
İnan, Halk Fırkası’nın ilk kadın üyesi oldu.

Kadınların TBMM’de temsil edilmesi ise, 
ancak 4 yıl sonra, 5 Aralık 1934’de ger-
çekleşti. 1935 yılında yapılan seçimlerinde, 
Meclis’e ilk kez 17 kadın milletvekili girdi. 
1936 yılında yapılan ara seçimlerde bir ka-
dın milletvekilinin daha seçilmesiyle birlik-
te kadın milletvekili sayısı 18’e, temsil oranı 
ise yüzde 5’e yükseldi. O dönemde Türki-
ye, Parlamento’da kadın temsil oranı sırala-
masında dünya ikincisiydi.

1946’da çok partili sisteme geçildikten 
sonraki dönemde, kadınların siyasete katı-
lımı zorlaştı, çünkü artık partiler arası re-
kabet ve güç dengeleri önem kazanmıştı. 
Meclis’teki kadın vekil sayısı artmıyordu 
ama daha fazla kadın siyasette aktif rol 
üstleniyordu artık, çünkü kadınlar tüm ka-
pıları açabiliyordu. 

Kadınlar Apolitik Değildir, 
Depolitize Edilmektedir

Siyasal yaşam, dünyada ve ülkemizde ka-
dın erkek eşitsizliğinin en belirgin olarak 
görüldüğü alandır. Erkeği “güçlü-akıllı-yö-
neten”, kadını “güçsüz-duygusal-korun-
ması gereken-yönetilen” olarak gören er-
kek egemen zihniyet, kadınların siyasete 
katılımının önünde aşılması zor bir engel 
oluşturmaktadır.

Genel anlamda siyaset, “erkek işi” olarak 
görülmektedir. Kadınlara ise ev içi işler, 
çocuk bakımı, yaşlı bakımı, engelli bakımı 
gibi geleneksel roller dayatılmaktadır. Bu 
durum kadınların siyasetle ilgilenmek için 
zaman bulmasını ve istekli olmasını zorlaş-
tırmaktadır. Hala 3 milyona yakın okuma 
yazma bilmeyen kadının olduğu ülkemiz-
de, eğitimdeki fırsat eşitsizliği de kadın-
ların önünde bir engeldir. Bu nedenle, ka-
dınların siyaset yapmak için ekonomik 
bağımsızlıkları yok veya çok sınırlıdır. Parti 
içi demokrasinin olmadığı, siyasetin daha 
çok kahvehane ya da otel lobilerinde ya-
pıldığı ve gece geç saatlere kadar sürdüğü 
durumlarda, kadınların siyasette yer alması 
daha da zorlaştırmaktadır.

Oysaki kadının siyasette eksik temsili “ka-
dın sorunu” olmaktan öte bir demokrasi 
sorunudur.

Bir Arpa Boyu Yol Kat Edilememiş

Türkiye’de kadınların seçme seçilme hak-
kını kazandığı 1934 yılından bu yana,  23 
genel seçim yapılmış ve Meclis’e giren 11 
bin 385 milletvekilinin sadece 598’i kadın 
olmuştur. Bu veri bize kadın milletvekili 
oranının ortalama yüzde 5 olduğunu gös-
termektedir. Oysaki kadınların bu hakkı 
kazanmalarından sonra yapılan ilk seçim-
lerinde de, kadınlar Parlamento’da aynı 
oranda temsil edilmiştir. Özetle; 1935 se-
çimlerinden bu yana bir arpa boyu kadar 
bile yok kat edilememiştir. Bunun temel 
nedeni ise; kadınları hayatın her alanında 
güçlendirecek bütüncül politikaların olma-
masıdır. 
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Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili

Kadınlar yerelde seçme ve seçilme hakkını 
1930 yılında elde etmiştir. 1930 yerel se-
çimlerine iki partinin (Cumhuriyet Halk Fır-
kası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası) girme-
si siyasi tarihimiz açısından da önemlidir. 
Seçimlere katılan iki parti de, birçok kadın 
adayı belediye başkanı, belediye meclis 
üyesi ve muhtar adayı olarak göstermiştir, 
ancak bugün bile yereldeki karar mekaniz-
malarında kadınların temsil oranı çok dü-
şüktür.  

Son yerel seçimlerde 8 bin 257 belediye 
başkan adayının sadece 652’si, yani yüz-
de 8’i kadın adaylardan oluşmuştur. Seçim 
sonrası belediye başkanlığı koltuğuna otu-
rabilen kadın oranı ise sadece yüzde 3’dür. 
(Bin 389 belediye başkanın 43’ü kadındır.) 
Son yerel seçimlerin kadınlar açısından tek 
başarısı, kadın muhtar sayısının yüzde 59 
oranında artmasıdır. (674 olan kadın muh-
tar sayısı bin 71’e yükselmiştir.) Ne yazık ki 
kadın muhtar sayısındaki bu dikkat çekici 
artış oranına rağmen, temsil oranı ancak 
yüzde 2 olabilmiştir. 

Kota Değil Parite İstiyoruz

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar 
alma süreçlerine katılamaması, siyasette 
eşit oranda temsil edilememesi, her şeyden 
önce bir demokrasi sorunudur. Demokra-
tik toplumlarda kadınların siyasete katılımı 
bir hak olarak görülmesine rağmen, temsil 
oranı yeterli düzeyde değildir. Bir de işin 
içine karar mekanizmalarına katılım girin-
ce, oran iyice düşmektedir. Parlamentolar 
Arası Birlik (IPU) tarafından hazırlanan 
2020 raporuna göre; ulusal meclislerde 
kadın temsilinde dünya ortalaması sadece 
yüzde 25’dir. Ülkemizde bu oran son se-
çimlerde yüzde 17 olabilmiştir. (600 mil-
letvekilinin 103’ü kadın) Türkiye, 1935’de 
kadın milletvekili oranında dünya ikincisiy-
ken, bugün 192 ülke arasında 117. sırada yer 
alıyor. Avrupa’da ise 37 ülke arasında son-
dan üçüncü sıradayız. Yani ülkemiz kadın 
milletvekili oranında birçok Afrika, Asya ve 
Orta Doğu ülkesinin gerisindedir. 

Dünya sıralamasında bu kadar geri kalma-
mızın sebeplerinden birisi de, temsil edi-

lebilmek için kritik eşik oranı olan yüzde 
30’u geçememektir. Ülkemizi yönetenlerin 
açıkça “Ben kadın erkek eşitliğine inanmı-
yorum” demesi ve uygulanan politikalar, 
kadınların hayatını daha da zorlaştırmıştır. 
Kadınlar, en temel hakları olan yaşam hak-
ları için mücadele eder hale gelmiştir. Tam 
da bu nedenle kadınların sesinin daha faz-
la duyulması ve karar mekanizmalarında 
daha fazla temsil edilmesi gerekmektedir. 
Kadınların kendi haklarını savunabilmesi 
ve Parlamento’da etkin politikalar üreti-
lebilmesi için fırsat eşitliği değil fırsat ön-
celiği verilmelidir. Eşit olmayan koşullarda 
siyasette var olmaya çalışan kadınlara po-
zitif ayrımcılık yapılmalı, kota uygulamaları 
yaygınlaştırılmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde cinsiyet kotası 
oranı yüzde 33’dür, ancak biz kadın kolları 
olarak kota uygulaması yerine tam eşitliği 
sağlayan parite (denklik) istiyor ve fermu-
ar sisteminin şart olduğunu savunuyoruz. 
Fermuar sistemi, diğer adıyla zebra mo-
deli, sıralamanın bir kadın bir erkek olarak 
yapılmasını, böylece kadınların seçilebilir 
yerlerden aday olabilmesini sağlar. 

Öte yandan kota uygulamaları, diğer eşit-
likçi mekanizmalarla ve güçlü önlemlerle 
bir araya geldiğinde işlevseldir. Bu nedenle 
eşit temsil için bütüncül politikalar üretil-
melidir. Türkiye’nin de altında imzası olan 
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Orta-
dan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW); 2. 
maddesinde “Kadınlara karşı ayırımcılık 
teşkil eden mevcut yasa, yönetmelik, adet 
ve uygulamaları, tadil veya feshetmek için 
yasal düzenlemeler de dâhil gerekli bütün 
uygun önlemleri almayı’’ taahhüt eder. Bu 
amaçla; Partimizin “İkinci Yüzyıla Çağrı” 
beyannamesinde de belirtildiği gibi; seçim 
yasası değişikliği yapılmalı ve kadınların 
Parlamento’da temsili güvence altına alın-
malıdır. 

Eşit Temsil İçin İlk Adım

CHP Kadın Kolları olarak, kadın dernekle-
ri ve demokrasi platformları ile yaptığımız 
toplantılar doğrultusunda, Siyasi Partiler 
Yasası’nda ve Seçim Kanunu’nda yapılması 
gereken değişiklik önerilerini derledik ve 
parti yönetimimize raporladık. Bu istek ve 
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önerileri değerlendiren Meclis Grup yöne-
timimiz, Siyasi Partiler Yasası’nda değişik-
lik öngören kanun teklifimizi hazırladı ve 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 
TBMM’ye sundu. İlk imzacısının Genel Baş-
kanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu 
teklif, tüm milletvekillerimiz tarafından im-
zalandı. Kadınların siyasete eşit katılımının 
sağlanması için yerelde ve Parlamento’da 
parite (denklik) maddelerini içeren bu tek-
lif, kadın kollarımıza müthiş bir moral des-
teği sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
dönüştürücü gücünü bilen siyaset emekçisi 
kadınlar, kendisini daha adil, daha eşitlikçi 
ve daha hakkaniyetli bir yuvada hissetti. 

Bu süreçte bizler, CHP Kadın Kolları örgüt-
leri olarak, diğer siyasi partilerin kadın po-
litikalarından sorumlu olan yöneticileriyle 
temas kurup kanun teklifimizin Meclis’te 
kabulü için destek istedik. Türkiye Cumhu-
riyet tarihi boyunca 20 ilde hiç kadın millet-
vekili çıkmamış olması* ve Parlamento’da 
kadın temsil oranı olarak dünya ortalama-
sının çok altında yer almamız nedeniyle, bu 
kanun teklifimizin önemini kendilerine an-
lattık. 

Seçim Yılı 1935 1943 1950 1957 1965 1973 1991 1999 2002 2007 2011 7.06.
2015

1.11.
2015 2018

Milletvekili 
 Sayısı

365 435 487 610 450 450 450 550 550 550 550 550 550 600

Kadın 
Milletvekili 

 Sayısı
18 16 3 8 8 6 8 22 24 50 79 97 81 103

Kadın 
Milletvekili 
 Oranı %

4,6 3,7 0,6 1,3 1,8 1,3 1,8 4,2 4,4 9,1 14,3 17,6 14,7 17

HDP 37%

AKP 18%

CHP 12%

MHP 8%

İP 7%

2018 GENEL 
SEÇİMLERİ KADIN 

MİLLETVEKİLİ ORANI 

TOPLAM  SAYI KADIN SAYISI KADIN ORANI%  

1999 2004 2009 2014 2019 1999 2004 2009 2014 2019 1999 2004 2009 2014 2019

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI

3216 3225 2948 1398 1389 20 18 44 40 42 0,6 0,6 0,9 2,9 3

İL GENEL 
MECLİSİ

3122 3208 3379 1251 1272 44 56 110 60 48 1,4 1,8 3,3 4,8 3,8

BELEDİYE 
MECLİSİ

34084 34477 31790 20498 19546 541 799 1340 2198 2283 1,6 2,3 4,2 10,07 11,07

*Hiç kadın milletvekili çıkaramayan iller: Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun, 
Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop 
ve Yozgat.

Öncü Güçle İktidara

Kadının eğitimli olması ve ekonomik ba-
ğımsızlığının bulunması, siyasal yaşama 
katılabilmesi için yeterli değildir. Bu neden-
le, gerçek demokrasinin yaşama geçirile-
bilmesi için, birçok ülkede görüldüğü gibi 
Seçim Kanunu’nda ve/veya Siyasi Partiler 
Kanunu’nda her iki cinsiyetin eşit temsilini 
sağlayacak şekilde değişiklik yapılması ge-
rekmektedir. Aksi takdirde, siyasette cinsi-
yet ayrımcılığı kökleşerek kısır döngü halin-
de devam edecektir.
Partimizin eşit temsil konusundaki karar-
lılığı ve tutarlılığı, ülkemizin demokrasi 
tarihine altın harflerle geçecektir. Bizler, 
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları ola-
rak, partimizi dostlarımızla birlikte iktidara 
taşıyacak öncü güç olduğumuzun farkında 
ve sorumluluğundayız. Hep birlikte inançla 
haykırıyoruz: 

Kotalar Bize Dar, Rotamız İktidar!
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Necdet Saraç hazırladı: 

Seçim Sistemi Hakkında 
CHP Ne Diyor?
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CHP Türkiye’ye Nasıl Bir 
Seçim Sistemi Öneriyor?

CHP Programı (2008):

Çoğulcu Demokrasinin Önündeki 
Engeller Kaldırılacak

“CHP Halkın politika ve partilerle yaban-
cılaşması sonucunu doğuran amaçlayan, 
toplum kesimlerinin siyasete geniş boyut-
ta katılımını kısıtlayan anlayışları reddeder.
Anayasanın temel hak ve özgürlüklerin 
engelini oluşturan tüm maddeleri değiş-
tirilecek: Cumhuriyet Halk Partisi, 1982 
Anayasası’nın, siyasi partilerin yapılanma, 
örgütlenme ve çalışma koşullarına getirdi-
ği, çoğulcu demokrasinin doğal gelişimi-
ni engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını, 
bu amaçla gerekli yasal ve anayasal dü-
zenlemelerin yapılmasını amaçlamaktadır. 
Gençlerin ve kadınların siyasi partilerde ve 
siyasette aktif olarak yer almaları sağlana-
caktır. Ülkenin demokratikleşmesinin ön 
koşulu olarak, siyasi partilerin işleyişinde 
ve örgüt yapılanmalarında parti içi demok-
rasinin ve katılımcılığın yaşama geçirilmesi 
sağlanacaktır. (…)

Sivil toplum yapılanmasının güçlenmesi 
desteklenecek: Meslek odaları, okul aile 
birlikleri, sendikalar, yöresel dayanışma 
dernekleri, çevre ve tüketici hakları kuru-
luşları gibi tüm yurttaş beraberlikleri özen-
dirilecektir. Böylelikle, yurttaşın sivil top-
lum örgütleri aracılığıyla ülkede daha etkin 
duruma gelmesi sağlanacaktır. (…)

Sivil Toplum Koordinasyon Kurulu oluştu-
rulacaktır. (…)

Vakıfl arın ve sosyal yardım amacı ile oluş-
turulmuş derneklerin kuruluş amaçları 
doğrultusunda faaliyet göstermeleri etkin 
denetim ile sağlanacak; devletten daha 
çok destek veya teşvik alabilmeleri kamu 
yararı ilkesi gözetilerek gerçekleştirilecek-
tir. (…)

Yerel Yönetim, Yerinden Yönetim

CHP, ağırlaşan kent sorunlarının çözümün-
de yerel yönetimlere makul ölçülerde yeni 
yetkiler verecek, yurttaşların yerel yöneti-
min kararları üzerinde daha fazla söz sahibi 
olmasını sağlayacaktır. CHP yerel yönetim-
leri, yerel iktidar odakları olarak değil, yerel 
demokrasi odakları olarak görür. Yerel de-
mokrasiyi, ulusal düzeydeki demokrasiye 
rakip olarak değil, onun tamamlayıcısı ola-
rak benimser. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
yerel yönetim vizyonunun odağında insan 
merkezli bir kentsel ve toplumsal kalkınma 
anlayışı vardır.

Demokratikleşmeyi, modernleşmeyi, çağı 
paylaşmayı, insan onuruna saygıyı, eşitliği 
temel alan çağdaş bir yerel yönetim refor-
mu yapılacaktır. Hizmetleri en hızlı, eko-
nomik, etkin, verimli, zamanında ve yeterli 
biçimde üreterek sunabilecek kurumsal 
yapılaşma sağlanacak, Etkin bir stratejik 
planlama ile gelecekte karşılaşacak sorun-
lara ve gereksinmelere hazırlıklı olacak, 
kendisini sürekli yenileyip geliştiren, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinden en geniş şe-
kilde yararlanan mekanizmalar oluşturula-
cak, Yerel yönetim reformuyla getirilecek 
yönetim anlayışı, laik cumhuriyetin, ülke 
bütünlüğünün, çoğulcu demokrasinin, ör-
gütlü toplumun, bireyin gelişmesinin, fırsat 
eşitliğinin, insan haklarının güvence altına 
alınmasını sağlayacaktır.”

2018 Seçim Bildirgesi:

Siyasi Partiler Kanunu’nu 
Değiştireceğiz

 “Otoriterleşen ve tekelleşen iktidar, siyasal 
çoğulculuğu olanaksız hale getirmektedir. 
Her türlü muhalefet, muhtelif baskılar ve 
hileler ile etkisizleştirilmek istenmektedir. 
(…)
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Serbest seçimler, güçlükle sürdürülmekte-
dir. Seçim yolsuzlukları, adaletsizlikler ve 
eşitsizlikler sebebiyle demokrasimize göl-
ge düşmüştür. YSK’nin tarafsızlığı ortadan 
kalkmış, yurttaşların oylarına sahip çıkma-
ları zorlaştırılmıştır. Tek adam rejiminin, se-
çilenleri zorla istifa ettirmesi ve KHK’lerle 
seçilenlerin yerine kayyum ataması, de-
mokratik temsilcileri ve süreçleri tasfiye 
etmiştir. Yurttaşlara hizmet verirken taraf-
sız olması gereken kamu kurumları, keyfi-
leşmiş ve parti devletinin etkisi altına gir-
miştir. (…)

• 12 Eylül’ün ruhunu yansıtan % 10 seçim 
barajını ve adil temsilin önündeki tüm en-
gelleri kaldıracağız.

• % 1’in üzerinde oy alan partilerin parla-
mentoda temsil edilmesini sağlayacak bi-
çimde Türkiye Milletvekilliği’ni getireceğiz.

• Seçim kanunlarını ve Siyasi Partiler Kanu-
nu’nu, siyasal çoğulculuğu ve katılımcılığı 
artıracak ve parti içi demokrasiyi güçlendi-
recek şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

• YSK’yi siyasi iradenin güdümünden çıka-
racak, YSK kararlarını Anayasa Mahkemesi 
denetimine açacağız.

• Seçimlere girme yeterliliği ilan edilen 
tüm siyasi partilerin Hazine yardımından 
adil biçimde yararlanmasını sağlayacağız.

• Seçimlerde haksız rekabete yol açacak 
şekilde kamu kaynak ve olanaklarının par-
tizanca kullanılmasının önüne geçecek dü-
zenlemeler yapacağız.

• Siyasi partilerin kullandıkları kamusal ve 
özel kaynakların saydamlık ve hesap vere-
bilirlik ilkesi içinde denetlenmesini sağla-
yacağız.
• Siyasi partilerin yıllık hesaplarının Anaya-
sa Mahkemesi’ne ulaşmasından itibaren 6 
ay içinde denetlenmesini ve denetim so-
nuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını sağ-
layacağız.

• Seçim yolsuzluklarına karışan kamu gö-
revlilerinin yargı önüne çıkarılmasının 
önündeki engelleri kaldıracağız.
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• Seçim güvenliğine katkıda bulunacak ta-
rafsız ve bağımsız izleme mekanizmaları 
ile birlikte farklı yurttaş girişimlerini de-
mokratik ve çoğulcu bir yasal çerçeveye 
kavuşturacağız.

• Siyasetçilerin, siyasi etik kurallarına uyup 
uymadığını denetlemek üzere Siyasi Ahlak 
Kanunu’nu çıkaracak ve “Siyasi Ahlak Ku-
rulu” oluşturacağız.

• Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin 
müsrifçe, şahsi ve siyasal amaçlarla kulla-
nılmasını engelleyecek yasal düzenlemele-
ri yapacağız.

Güçlendirilmiş Sivil Toplum 
Yaratacağız

• Özgürlükçü demokrasinin ve denge de-
netleme mekanizmalarının vazgeçilmez 
bir unsuru olan örgütlü toplumu güçlendi-
receğiz.

• Dernekler, vakıflar ve sendikalar ile ilgili 
mevzuatı gözden geçirerek çağdaş ve de-
mokratik bir yapıya kavuşturacağız. 

• Kamu yararı gözeten sivil toplum kuru-
luşlarının kurumsal ve mali özerkliklerini 
yasal güvence altına alacağız. 

• Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan ve 
zorlaştıran bürokratik ve yasal engelleri 
kaldıracağız.

• Meslek örgütlerine yönelik siyasi baskı ve 
müdahaleleri önleyeceğiz.

• Meslek örgütleri mevzuatını örgütlerin 
kurumsal özerkliğini güçlendirecek şekilde 
ve paydaşların katılımıyla yeniden düzen-
leyeceğiz.

2019 Yerel Seçim Bildirgesi:

Katılımcı ve Demokratik Bir Kent 
Yönetimi

Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimleri, 
herkese adil, tarafsız ve etkin hizmet su-
numu anlayışı ile hareket eder. Katılımcı ve 
demokratik bir kent yönetimi oluşturmak; 
yurttaşların ihtiyaçlarını hızlı biçimde kar-

şılayan etkin yönetimler oluşturmak önce-
liğimizdir. Kentlerimizde bir arada huzurlu 
yaşamın güvencesi, adalet ve demokrasi-
dir. Belediyelerimiz her görüşten insana, 
tüm paydaşlara söz hakkı sağlar; uzlaşıya 
dayalı kararlar alır. Yerel yönetimlerden 
başlayarak tüm ülkede, şeffaf ve hesap 
verebilir yönetim anlayışının oluşturulması 
hedeflenir. (…)

• Kentlerimiz, keyfi ve gündelik kararlarla 
yönetilemez. Yerel yönetimlerin faaliyetle-
ri, kamu yararı ve hukukun üstünlüğü ilke-
sine dayanır. İnsan odaklı, tarihsel, doğal 
ve kültürel değerlerimize saygılı, çağdaş 
yaşam koşullarını geliştiren faaliyetler; tüm 
politikalarımızın ve projelerimizin temelini 
oluşturur.

• Anayasal yerinden yönetim kuruluşları 
olan meslek odaları, sivil toplum örgütle-
ri ve yurttaş girişimleri, demokratik kent 
yönetiminin paydaşlarıdır. Kentlerimizi, bu 
kurumlar ile birlikte, uzlaşı içerisinde, bili-
min rehberliğinde ve kamu yararı doğrul-
tusunda yöneteceğiz.

• Ülkemizin içinde bulunduğu merkeziyet-
çi, halktan kopuk ve otoriter yönetim anla-
yışına karşı; demokratik ve katılımcı yerel 
yönetim anlayışı esas olacaktır.

• Kentlerin sorunlarına, yurttaşların politi-
ka yapım süreçlerine katılımını sağlayarak; 
birlikte çözüm üreteceğiz. Katılım, uzlaşı 
ve işbirliği, temel yerel yönetim anlayışı-
mızdır.

• Aktif yurttaş katılımı için, tüm yerel yö-
netim organları ve halk arasında şeffaf ve 
güçlü iletişim kanalları kuracağız.

• Kentin geleceğini etkileyecek önemli 
projeleri, tüm paydaşların ve yöre halkı-
nın karar süreçlerine katılımını sağlayarak 
gerçekleştireceğiz. Hassas durumlarda, 
projelerin, meslek odalarının, sivil toplum 
örgütlerinin ve yöre halkının onayından 
geçmesini sağlayacağız.

• Mümkün olan tüm koşullarda doğrudan 
demokrasiyi yaşama geçireceğiz. Bunun 
için, “Mahalle Konseyleri”, “Semt Meclisle-
ri” gibi girişimleri teşvik edeceğiz. Bunların 
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karar alma süreçlerine doğrudan katılım-
larını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

• Muhtarlar yerelde karar alma süreçlerin-
de etkili olacak. Muhtarların, kendi yetki ve 
sorumluluk alanlarını ilgilendiren hususlar-
da, Belediye Meclisi toplantılarına aktif ka-
tılmalarına olanak sağlayacağız. 

CHP Kurultay Sonuç Bildirgesi 
/ İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi 
(2020):

Milletin Vekilini Millet Seçer

• “Seçim Yasası” değişecek, milletin vekili-
ni millet seçecektir. 

• Demokrasilerde asıl olan milletin irade-
sinin olduğu gibi parlamentoya yansıması-
dır. 12 Eylül darbecilerinin eseri olan seçim 
barajı kaldırılacak, milletin iradesinin Mec-
lis’e tam olarak yansıması sağlanacaktır. 
Milletin vekilini genel başkanlar değil, mil-
let seçecektir.

• Seçim Yasası değişikliği ile cinsiyet kotası 
getirilecek, kadınların Parlamento’da tem-
sili güvence altına alınacaktır.

Seçimle Gelen Seçimle Gider

•Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacak-
tır. Reformların başarısı için devletin tüm 
kapasitesi en verimli şekilde kullanılacak, 
yeni bir “merkez-yerel” dengesi oluşturu-
lacaktır. Merkezi yönetimin kapasitesi ile 
yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşa-
bilme kapasitesi birleştirilerek, hizmetin 
vatandaşa daha etkin ve verimli bir şekilde 
ulaşması sağlanacaktır.

• Bu bağlamda; yerel yönetimlerin gelirleri 
artırılacak, kayyum uygulamalarına son ve-
rilip, seçimle gelen belediye başkanlarının, 
ancak seçimle gidecekleri güvence altına 
alınacaktır.”

CHP Tüzük (10 Mart 2018):

Önseçim ve Aday Yoklaması 
Öncelikli Sistemlerdir

Milletvekili Adaylarının 
Saptanması (Madde-52):

 (1) TBMM üyeliği için adayların belirlenme-
sinde yöntemler, önseçim, aday yoklaması 
ve merkez yoklamasıdır. Önseçim ve aday 
yoklaması, öncelikli yöntemlerdir. 

(2) Aday saptamada hangi seçim çevre-
sinde hangi yöntemin uygulanacağına il 
örgütünün görüşünü de alarak Parti Mec-
lisi karar verir. Parti Meclisi, önseçim ya da 
aday yoklaması yapılan bir seçim çevresin-
deki aday listesinde, merkez adaylığı için 
Siyasi Partiler Kanunundaki ilkelere göre 
yeteri kadar sıra ayırabilir. Bir kişi iki dö-
nem üst üste merkez adayı gösterilemez. 
Ancak bu kural, bir yıldan fazla olmamak 
kaydıyla son seçimin yapıldığı tarihi izle-
yen 1 Ekim günü başlayacak yasama yılı ta-
mamlanmadan seçimlerin yenilenmesine 
karar verilmesi halinde uygulanmaz.

(3) Önseçim, üye kütüğünde kayıtlı üyele-
rin katılımı ile yapılır. Aday yoklaması, par-
tide belli görevlere seçilmiş olan delegele-
rin katılımı ile yapılır. Önseçim ya da aday 
yoklaması yargı yönetimi ve denetiminde 
yapılır. Merkez yoklamasında adaylar Parti 
Meclisince saptanır. 

(4) Merkez yoklaması yöntemi uygulana-
rak belirlenecek adayların toplam sayı-
sı, Genel Merkezce Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığına sunulan partinin gösterdiği 
milletvekili adaylarının yüzde on beşinden 
fazla olamaz. (…)

Cumhurbaşkanı Adayının 
Saptanması (Madde-54):

(1) Cumhurbaşkanı adayı seçmen yokla-
ması, önseçim, aday yoklaması, merkez 
yoklaması yöntemlerinden biriyle belirle-
nir. Hangi yöntemin uygulanacağına Parti 
Meclisi karar verir.

(2) Seçmen yoklaması, seçmen kütüğünde 
kayıtlı seçmenlerin katılımıyla yapılır. Ön-
seçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin 57 
katılımıyla yapılır. Aday yoklaması, partide 
belli görevlere seçilmiş olan delegelerin 
katılımıyla yapılır. Merkez yoklamasında 
adayı Parti Meclisi saptar. (…)
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Yerel Seçimlerde Adayların 
Saptanması (Madde-55):

(1) Yerel seçimlerde adaylar önseçim, aday 
yoklaması ve merkez yoklaması yöntem-
leriyle saptanır. Hangi seçim çevresinde 
hangi yöntemin uygulanacağına örgütün 
görüşünü de alarak Parti Meclisi karar ve-
rir. (…)

Kotalar (Madde-56): 

(1) Merkez yoklaması yoluyla saptanacak 
milletvekili, il genel meclisi ve belediye 
meclisi adaylıklarında, parti meclisi seçi-
minde, il ve ilçe yönetim kurullarının seçi-
minde, il kongre delegeleri ve kurultay de-
legeleri seçimlerinde yüzde otuz üç (%33) 
cinsiyet ve yüzde yirmi (%20) gençlik ko-
tası uygulanır. Bu özelliklerde yetersayıda 
aday çıkmazsa katılan adaylarla tespit ve 
seçim yapılır. (…)
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aayata@metu.edu.trAyşe Ayata
Akademisyen

Siyasi Partilerde Üyeliğin 
Anlamı

Siyasi partilere üye, temelde ülkenin ka-
nunları ve partinin tüzüğü çerçevesinde 
partiye bağlılığını kurumsal bir yapı ile bir-
leştirerek kaydını yaptıran kişiye denir. Ta-
rihsel olarak bakılınca partilerin sistematik 
olarak üye kaydı yapmalarına imkan tanı-
yacak şekilde örgüt modeli oluşturmaları, 
1900’lü yıllarda sosyalist/sosyal demokrat 
partilerin siyasi partiler tarihine yaptıkları 
çok önemli bir katkı şeklinde gelişmiştir. O 
yıllarda örgütlenmeye başlayan işçi sınıfı, 
parlamentoda da sesini duyurabilmek için 
siyasi partilerin içinde örgütlenmeye ve/
veya partiler kurmaya başlayınca, kitlesel 
üyeliği önemli bir siyasi güç olarak kulla-
nabileceğini anladı. Oy verme hakkını da 
alması ile birlikte kitlesel olarak partilere 
üye olup, onları etkilemeyi hedefledi. Li-
beral ve Muhafazakâr partilerin bugünkü 
anlamda üyeliğe dayalı bir örgütlenmeleri 
yoktu. Seçimlerde yerel olarak oy toplama-
ya yönelik güçlü kesimlerden oluşan küçük 
komiteler halinde çalışıyorlar, seçimden 
seçime hareketleniyorlardı. Üyeliğe dayalı 
partiler (ki artık bütün siyasi partiler az çok 
üyelik temelinde hareket etmektedir) güç-
lü bağışçıların oluşturduğu kaynak yerine 
üye aidatları ile masraflarını karşılamaya; 
kampanyaları, ücretle tutulan emek yerine 
gönüllü gruplar tarafından yürütmeye baş-
ladılar. Kısaca, siyasi kararların alınmasın-
da üyenin aktif olması ve bunu için üyeye 
parti içi eğitim ve bilgilendirme yapılması, 
parti içinde seçimlerin yapılması gibi un-
surları taşıyan ve bugün siyasi görüşü ne 
oluşa olsun birçok parti tarafından kabul 
gören örgütlenme modeli yaklaşık bundan 
yüzyıl önce ortaya çıktı.

Bugün Türkiye’deki siyasi partiler kanu-
nuna da temel olan il ve ilçe başkanlıkları 
şeklinde, üyeye bağlı örgütlenme modeli 

esasında sanayi toplumunun bir ürünüdür. 
Önce siyasi parti üyeliğinin anlamı ile baş-
lamak istiyorum. Siyasi partinin üyesi ol-
mak isteyen bireyin kendisinin özgür ira-
desi ile o partiye olan bağlılığını ifade eden 
bir süreçten geçer. Bu genellikle bireyin 
imzaladığı bir formla başlar (son dönem-
lerde bu beyan internet üzerinde de oluş-
turulmaktadır) partinin kuralları çerçeve-
sinde bazen aday üyelikle başlayan, sonra 
da parti yönetimi ile onanmaya varan bir 
süreçle sonuçlanır. 

Genelde üye asgari iki konuda taahhütte 
bulunur. Partiye oy vermeye ve üye aida-
tı vermeye. Siyasi partilerin üyeleri partiyi 
meşrulaştırmak, oy vermek ve oy kazan-
dırmak, partinin faaliyetlerini oluşturmak 
onlara katılmak, kampanyada maddi ola-
rak katkı yapmak gibi işlevleri de üstle-
nirler. Üyelerde buna karşı olarak partiye 
fikren katkı yapmayı, seçim süreçlerinde 
ve yönetimlerde söz sahibi olmayı partile-
rinden talep eder. Siyasi partiler üyelerin-
de bir aidiyet duygusu yaratırlar, üyelerinin 
birbirleri ile dayanışma içinde olması için 
çalışırlar. Bir siyasi parti ne kadar çok seç-
menini üye yaparsa kendini seçimlerde o 
kadar güvende hisseder. 

Burada bir önemli hususa dikkat çekmek 
istiyorum. Üyeler özgür bireyler olarak 
partiye müracaat eder ve kayıt olurlar. 
Adalet ve Kalkınma Partisinin yaptığı gibi 
vatandaşın TC. Kimlik numarasını bulup 
onu “üyemiz” diye Cumhuriyet Savcılığına 
bildirmeye üye kaydetme denmez. Nitekim 
AKP bu “üye” olarak kaydettiği 11 milyon 
kişiden ne imza, ne aidat almakta ne de 
onların parti içi karar mekanizmalarında 
yer almasına izin vermektedir. Zaten her-
kesin de bildiği gibi zaman zaman bazı va-
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tandaşlar ben o partiye oy bile vermedim, 
üye de olmadım nerden kaydetmişler diye 
savcılığa başvurmaktadır. Yani bu 11 milyon 
kişinin çok büyük bir kısmı gerçek anlamda 
“üye” sıfatını ve sorumluluklarını taşıma-
maktadır.

Üyeliğe dayalı ve üyelikten güç kazanan 
siyasi partiler tarihsel olarak sosyal de-
mokrat, sosyalist partilerdir.  Bu görüşte ki 
partiler üyelerinin hem siyasi donanımları-
na hem de dayanışmalarına önem verirler. 
Parti içi eğitim görüş ve programların tar-
tışılması, kampanya yapma gibi siyasi un-
surların yanı sıra, ortak faaliyetler yaparak 
üyeler arasında bir dayanışma oluşturma-
ya çalışırlar. 

20 yüzyılın ilk yarısında, özellikle nispe-
ten homojen nüfusu barındıran (işçi sınıfı 
semtleri konutları, maden kasabaları gibi) 
mekanlarda parti üyeliği hem dayanışma 
ve sosyal etkileşim hem de siyasi faaliyet 
anlamına geliyordu. Partiler lokaller işletir, 
çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler, örgüt-
ler, gençler için kamplar, spor faaliyetleri 
düzenlerdi. Bu durumda birçok  parti üyesi 
hem mahalle komşusu ,hem sendika üye-
si, hem de aynı tür işi yapan ortak yaşam 
paydasında birleşen kişilerdi.. Yani üst üste 
örtüşen kimliklerle bezenen siyasal aidiyet, 
ortak  sınıf konumu  ve benzer iş yaşamı 

hatta benzer yaşam paydası ile güçlendi-
rilmiş bir dayanışmanın sonucu ortaya çı-
kardı.

Aşağıda tartışacağım gibi siyasi partiler 
toplumsal değişimle sadece siyasi görüş-
lerini geliştirmezler; aynı zamanda örgüt 
modellerini ve üyelik yapılarını da toplum-
sal değişime uyumlulaştırmak zorundadır. 
Nasıl tarım toplumundan sanayi toplumu-
na geçtikten sonra siyasi partileri üye te-
melli örgütlenmeye geçtilerse bugün de 
bilgi toplumuna uygun örgüt modelleri 
oluşmaktadır. Bu anlamda önümüzdeki 
dönemde partiler için ciddi bir değişim sı-
navı beklenmektedir.

Son 30-40 yılda toplumsal ve ekonomik 
yaşamdaki değişiklikler hem oy verme 
davranışında hem de partilerin üyelik ya-
pılarında çok ciddi değişikliklere yol açtı. 
Bunun nedenlerini birkaç başlıkta incele-
yebiliriz. 

1- Avrupa’da sosyalist partilerin büyük öl-
çüde üye kaydettikleri dönemde sendika-
lı fabrika işçilerinin çok yoğun olarak üye 
olduklarını görüyoruz. Son 50 yılda üretim 
süreçlerindeki değişme sonucunda sendi-
kalı işçi sayıları azalmış esnek üretim ve 
daha sonra bilgi toplumu sonucu bütün 
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iş gücü piyasalarını ve çalışma şartları ve 
ilişkileri değiştirmiş  ve  farklılaşmıştır. İş-
çilerin yoğun olduğu yerleşimlerinin yerini 
göçlerle de birlikte daha çeşitlenen ma-
halleler almıştır. Bu değişimler sonucunda 
siyasi partilere üyeliğin çok ciddi olarak 
düştüğünü görüyoruz. Örneğin İngiliz işçi 
partisinin üye sayısı 2020’de 1950’dekinin 
yarısı kadardır. Daha çarpıcı olarak Alman 
Sosyal Demokrat Partisinde, 1990’dan bu-
güne üye sayıları yarı yarıya azalmıştır. En 
dramatik olan Fransız Sosyalist Partisinin 
üyeleri 2012’den 2016’ya 1/4’e inmiştir. Za-
ten üyelik temelli örgütlenmesi zayıf olan 
muhafazakâr liberal partilerde de benzer 
görüşler yaşanmaktadır. Örneğin, İngiliz 
muhafazakâr partisi 2005’ten 2012’ye za-
ten az olan üyelerinin yarısını kaybetmiştir. 
Kısaca bütün siyasi partiler üye kaybet-
mektedir.

2- Siyasal yapılarda da ciddi değişiklikler 
olmuştur. En önemli değişiklik seçimlerde 
siyasi iletişimin ve kampanyaların alanı-
nın büyük ölçüde medyaya (son yıllarda 
ise sosyal medyaya) kayması sonucunda 
üyenin partiye doğrudan oy kazandırma 
rolünün azalmasıdır. Yani eskisi gibi üye 
ve aktivist partili kanadıyla aktarılan bilgi, 
televizyon gibi yaygın iletişim araçlarının 
aracılığı ile verilmeye başlanmıştır. Bunun 
sonucunda görsellik, temsiliyet, kampanya 
tekniklerini bilme ve iyi kullanma siyaset 
içinde artan bir öneme sahip oldu. Siyaseti 
belirlemede medyanın başat bir konumu 
gelişti. Medya çarpıcı ve görsel olarak ilgi 
çekeceğini düşündüğü unsurları takip etti-
ği için örgütü değil genel merkezleri hatta 

özellikle de lideri öne çıkarmaya başladı. 
Bu yeni durumda siyasi partilerde politika-
cıların yanı sıra profesyonel personelin de 
önem kazandığını siyasi iletişimin artan bir 
şekilde “bilimsel/teknolojik” hale geldiğini 
görüyoruz. 

Bu noktada başkanlık sistemlerinde bu sü-
reci artırdığını ve lidere sadece partinin üst 
yönetimin temsilcisi olarak değil aynı za-
manda aday olarak da odak haline getirdi-
ğini belirtmeliyim.

3- Değişen siyasi süreçlerden bir diğeri 
de seçmenin parti bağlarının zayıflaması. 
Özellikle batı ülkelerinde artık seçmen es-
kisi gibi partilere uzun süreler hatta nesil-
ler boyu bağlı kalmıyor. Yeni partiler de bu 
gevşek bağdan yararlanarak oy toplama-
ya çalışıyor. Ayrıca artık seçmen siyaseti 
ortak yaşamın ifadesi ve dayanışmadan, 
çok bireyin özgür seçimi olarak görmeye 
başladı. Bu durumda siyasi partiler seçme-
ni çekmek ve partiye oy vermeye devam 
etmesini sağlamak için bu gerçeği görerek 
hareket etmek zorunda kaldılar. 

Yani siyasetin yapısı da toplumsal yapıyla 
birlikte hızla değişiyor, siyasi partiler de bu 
değişikliklere uyum göstermek zorunda 
kalıyor.

Kısaca, seçmen partinin fikirlerini tam ola-
rak benimsese bile esnek bir bağı üyeliğe 
tercih ediyorlar. Burada da tek etken hu-
kuki yasaklar veya siyasi baskı korkusu de-
ğildir.  Bu tür engellerin olmadığı ülkelerde 
de aynı eğilimler fazlasıyla söz konusudur. 
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Siyasi partiler bu yeni ortamda seçmene 
üyelik dışında yeni seçenekler sunmaya 
yeni esnek ortamlar oluşturmaya başla-
mıştır. 

Burada partinin temel hedefi kendi seç-
menini sadık tutma, onun desteğini taze-
leme ve partiye olan bağını güçlendirmek-
tir. Diğer yandan da parti seçmen kitlesini 
genişletmeyi de hedefler. Bu durumda 
sadece üyelik değil, aynı zamanda fark-
lı ve çeşitli katılım formlarının geliştiğini 
görüyoruz. Parti gönüllüleri, parti destek-
çisi platformları, sosyal medya takipçileri, 
kampanyalarda çalışanlar hatta kendileri 
ayrı bir örgütlenme halinde olup seçim-
lerde oy mobilizasyonu yapanlar gibi. Bu 
tür örgütlenmenin CHP açısından en güzel 
örneğini 2019 yerel seçimlerinde CHP ada-
yı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen İstan-
bul Gönüllüleri adlı platform oluşturdu. Bu 
birliktelik; formel üyeliği olmayan, esnek 
destekçilerin gönüllülük esasında istediği 
ölçüde katkı verdiği, belirgin bir liderlik ya-
pısı olmayan, tek bir amaç için oluşmuş ve 
bu anlamda da süreklilik iddiası olmayan 
bir oluşumdu. Önümüzdeki yıllarda siyasi 
partilerin yandaş/destekçi profillerinin ar-
tan bir şekilde böylesine olacağını düşüne-
biliriz. 

Bu değişim bizi üyelik ne olacak kaybo-
lacak mı ne yapacak ne işe yarayacak so-
rusuna getiriyor. Önümüzdeki yıllarda gö-
ründüğü kadarıyla üyelik yok olmayacak 
ama partiler az sayıda fakat güçlü bir üye 
yapısına sahip olacaklar. 

Önce bu yeni oluşan yukarıda tartıştığım 
siyasi ve toplumsal ortamda üyelik niye 
önemli ve partiler üyelik yapılarını her türlü 
zorluğa rağmen niye güçlendirmeliler ora-
dan başlayacağım. 

Zamanla seçmenin oy verme davranışı-
nın artan kayganlığından bahsettim ama 
yine de özellikle Türkiye gibi daha derin 
fikir ayrılıklarının olduğu ülkelerde parti 
üyeliği bir nevi siyasi kimlik işaret etmek, 
bağlılığı vurgulamak anlamına gelmekte-
dir. Bireyler, ülkeleri hakkındaki kaygılarını, 
düşüncelerini ve menfaatlerini tartıştıkla-
rı, paylaştıkları bir örüntüye ait olmak is-
teyebilirler. Birçok özgür birey tarafından 

açıkça desteklenen bir parti önemli ölçüde 
meşrutiyet kazanır.
Her ne kadar son yıllarda partilerde devlet 
yardımları ve büyük bağışlar üye aidatla-
rından daha fazla meblağlar oluşturuyorsa 
da üye aidatları hala daha ciddi bir katkı 
oluşturmaktadır. Özellikle kampanya bro-
şürlerini dağıtmak, mitinglerde hazırlık 
desteği yapmak gibi üyenin emek katkısı 
yer yer önemli olmaktadır. 

Üyeleri olmayan veya aktif olmayan bir 
parti sadece üst düzey yöneticilerden olu-
şur ve demokratik katılım süreçlerinden 
uzaklaşır. Zaten bu nedenle çağdaş par-
tilerde üyeler parti içi seçim süreçlerine 
(parti yöneticilerini seçime aday olma ve 
aday belirme) katılırlar. Üyeler aynı zaman-
da partinin aday havuzunu oluşturur. Za-
ten partilerde genellikle adayların üye ol-
masını bazen de uzun sürelerle kayıt olmuş 
ve parti içinde çalışmış olmasını beklerler. 
Üyenin partinin düşünce ve politika oluş-
turma süreçlerine de katılması beklenir. 
Kampanyalarda medyanın hatta giderek 
artan bir şekilde sosyal medyanın bu kadar 
başat olmadığı dönemlerde üyenin bir nevi 
“tebliğ”, “görüş yayma” ve “propaganda” 
görevi olduğunu ve bunun azaldığından 
bahsettik. Şimdi ise üyenin iki yanlı bir gö-
revi oluşmakta. Toplumda değişen olayları, 
toplumun duygu düşünce ve beklentileri-
ni, parti içine yansıtmak, yeni oluşumları, 
yeni fikirleri, yeni örgütlenmeleri takip edip 
partiye yansıtmak gibi partinin toplumla 
ilişkilerinin can damarını oluşturan bir rolü 
var. Pek tabi ki bu rolün yapılabilmesi için 
partide katılımcı platformları, politika oluş-
turan komiteleri, parti programı ve seçim 
bildirgelerinin demokratik olarak oluştu-
rulduğu açık tartışma ortamlarının olması 
gerekir. Ancak böylelikle dogmatizmden 
uzaklaşıp sadece pragmatik seçim vaatle-
rinin yer aldığı değil gerçek düşüncelerin 
ve inançların yaşatıldığı bir ortam oluşur. 
Bu durumda da üye kendisini partiye ait 
hisseder. 

Kısaca, üyeliğe açık, içinde seçimlerin ol-
duğu, üyenin katılımcı katkısını yapabildiği, 
farklılaşmış rol ve katılım modellerine açık, 
kuralları esnek olmakla birlikte net olan bir 
parti günümüzün ve geleceğin parti mo-
delini oluşturmaktadır.  
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Türkiye’de Seçim Sisteminin 
Tarihsel Evrimi 

Seçim sistemi siyaset bilimi yazınında kısa-
ca “oyları sandalyelere tercüme etme me-
todu” olarak tanımlanır. Partiler arasındaki 
oy dağılımının meclisteki sandalye dağılı-
mına yansıtan en önemli prizma hesapla-
ma formülüdür. Kazananın her şeyi aldığı 
basit çoğunluk sistemi, iki turlu çoğunluk 
sistemi, sıralamalı çoğunluk sistemi yahut 
nispi (orantısal) temsilin bölmeli, kotalı ya 
da devredilebilir oylu varyantlarından han-
gisinin kullanıldığı, formül nedir sorusu-
nun yanıtını verir. Çoğunluk sistemi, nispi 
temsil ve bu ikisinin kombinasyonundan 
oluşan karma sistem; seçim sistemleri ai-
lesinin üç ana sütunudur. Bu üç sütunun 
dışında kalan, kendine has sistemler de 
yok değildir (tek devredilemez oy sistemi 
gibi). En çok oyu alan adayın, çoğunluğu 
(%50+1’i) elde etmese de seçildiği tek tur-
lu çoğunluk sistemi ve bazı alt türlerinde 
ikinci turda çoğunluğu elde edenin seçil-
diği iki turlu sistemler tek sandalyeli seçim 
çevrelerinde uygulanır. Tek kişinin seçildi-
ği bu çevreler ülkemizde dar bölge diye 
biliniyor. Tarihimizde dar bölge usulü hiç 
uygulanmadı. Ancak diğer ülkelerde dar 
bölgede uygulanan basit çoğunluk sistemi 
bizde 1877’den 1957’ye kadar (1957 dahil) 
geniş seçim çevrelerinde (yani birden fazla 
milletvekilinin seçildiği çevrelerde) tatbik 
edildi. Bunun çok partili dönemdeki neti-
cesi meclisteki milletvekili dağılımının son 
derece adaletsiz olması; 1950’ler boyunca 
DP’nin oy oranını fazlasıyla aşan oranda 
mebus çıkartarak mecliste ezici bir güç 
oluşturmasıdır. 1950’lerin acı tecrübeleri 
27 Mayıs ihtilalinin ardından nihayet nispi 
temsile geçilmesini beraberinde getirdi. 
Hesaplama formülü çok önemli olmakla 
beraber bir seçim sisteminin niteliklerini 
belirleyen başka unsurlar da vardır. Bunlar 

genel ve eşit oy hakkının olup olmaması, 
seçimin tek dereceli mi (doğrudan) yok-
sa iki dereceli mi (dolaylı) olduğu, seçim 
çevresinin büyüklüğü (seçilen milletvekili 
sayısı bakımından), yerel veya ulusal öl-
çekte bir baraj uygulanıp uygulanmadığı 
ve seçmenin oy verdiği partinin listesine 
müdahalede bulunup bulunamadığı gibi 
hususlardır. Bir seçim sisteminin nispiliğini/
orantısallığını (bir başka deyişle ne kadar 
adil olduğunu) belirleyen ana etmenin he-
saplama formülü mü yoksa seçim çevresi 
genişliği mi olduğuna dair farklı görüşler 
mevcuttur. 

Bu yazıda Osmanlı dönemindeki Meclis-i 
Mebusan ve cumhuriyet dönemindeki 
TBMM seçimlerinde uygulanan sistemlerin 
gelişimini ele alacağız. Yerel seçimler ve 
2014’ten beri düzenlenen cumhurbaşkanı 
seçimleri yazının kapsamının dışında kalı-
yor.

Seçim: 181 Yıllık Miras 

Osmanlı parlamenter deneyiminin öncü 
örnekleri olarak Muhassıllık Meclisleri 
(1840-42), Memleket Meclisleri (1842-49), 
Eyalet Meclisleri (1849-64) ve Vilayet İda-
re Meclisleri (1864’ten itibaren) görülebi-
lir. Bu kurullar Osmanlı idare teşkilatının 
Tanzimat ile başlayan modernleşmesinin 
ürünleridir. Kimi Batı ülkelerinde vergi ve-
renlerin kararlarda söz hakkı talep ederek 
yürüttükleri mücadelenin sonucunda tem-
sil ve parlamento kavramlarının doğması-
na benzer bir şekilde, Muhassıllık Meclisle-
ri de taşrada toplanacak vergi miktarının 
tespit edilmesi ve vergilerin düzenli top-
lanmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. 
Her ne kadar vergi gelirlerini arttırma he-
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defi tutturulamamış ve kısa sürede arkaik 
‘iltizam’ sistemine geri dönülmüş olsa da 
Muhassıllık Meclisleri ile seçim, temsil ve 
meclis kavramları Osmanlı kamusal yaşa-
mına girmiştir. Öte yandan adı geçen tüm 
meclislerde seçenler ve seçilenler Osmanlı 
toplumsal düzeninin üst tabakalarındandır. 
Halk, az sayıda insanın dahil olduğu temsil 
sürecinin büyük oranda dışındadır. Genel 
oy hakkı ve tek dereceli (doğrudan) seçim-
ler hiçbir surette söz konusu değildir.

Aynı kısıtlayıcı yaklaşım 1876 sonunda ilk 
anayasanın ilan edilmesini takiben dü-
zenlenen parlamento (Meclis-i Mebusan) 
seçimlerinde de devam etti. Seçimler iki 
dereceliydi; ilk seçmenler ikinci seçmen-
leri seçiyor, ikinci seçmenler de verdikle-
ri oylarla mebusları belirliyordu. Seçmen 
olmanın koşulu mülk sahibi erkek olmak-
tı. Mebus adaylığı ise aday adaylarının ya 

doğrudan belediyeye müracaatı ile ya da 
seçmenler tarafından en az 300 imzalı di-
lekçeyle aday gösterilmesi sonucu gerçek-
leşiyordu. Uygulanan sistem, geniş çevre-
de basit çoğunluk usulüydü. Örneklemek 
gerekirse; İstanbul’da 40 ikinci seçmen 
seçilecek, daha sonra bu kişiler 5 Müslü-
man ve 5 Gayrimüslimin adını yazıp sandı-
ğa atacak, neticede en çok oy alan 10 kişi 
seçilecekti. Henüz siyasi parti kavramının 
mevcut olmadığı bir dönemde (1877) ma-
kul sayılabilecek bu sistem, parti listeleri-
nin yarıştığı bir düzende son derece ada-
letsiz sonuçlar doğuracaktı. Çoğunlukçu 
sistem imparatorluktan cumhuriyete dev-
redilecek ve 1961 yılında nispi temsilin ka-
bul edilmesine kadar yürürlükte kalacaktı. 
Adaletsizlik, seçimde birinci gelen parti-
nin, oy oranını epey aşan bir oranda mil-
letvekili çıkarmasından kaynaklanıyordu. 
Çok daha adil bir seçenek olan liste usulü 

Burak Cop
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nispi temsilin uygulanmamasının temsil-
de adalet bakımından olumsuz sonuçları 
daha 2. Meşrutiyet devrinde ortaya çıkmış-
tı: 1908’de İttihat ve Terakki muhalifi Ah-
rar Fırkası 281 mebusluktan yalnızca birini 
kazanırken, 1912’de seçilen 284 mebustan 
yalnızca 15’i İttihatçılara muhalifti. 

Milletvekili Sayısındaki Değişim

İmparatorluktan cumhuriyete devrolan bir 
diğer unsur da meclisteki toplam millet-
vekili sayısının nüfusa oranla değişmesi, 
genelde de artmasıdır. Meşrutiyet döne-
minde her 50 bin erkek nüfusa bir mebus 
düşüyordu. Balkan Savaşı’nda kaybedilen 
toprak ve nüfus yüzünden 1914’te toplam 
milletvekili sayısı düştü. Olağanüstü koşul-
larda yapılan 1920 seçimlerini bir yana bı-
rakacak olursak 1923 seçimleri öncesinde 
toplam milletvekili sayısı her 20 bin erkek 
nüfusa bir temsilci olarak belirlendi. 1935 
seçimleri öncesinde, kadınlara seçme-se-
çilme hakkının verilmesine koşut olarak 
bu sayı her 40 bin yurttaşa bir milletvekili 
olarak düzenlendi. Böylece TBMM’nin top-
lam üye sayısı ülkedeki nüfus artışına bağlı 
olarak her seçimde arttı, 1957 seçimlerinde 
610’a ulaştı (Ancak o dönemde bir kişinin 
iki farklı seçim çevresinden aday olması 
mümkündü, söz gelimi 1957’de iki yerden 
seçilen aday sayısı 8 olduğu için meclis 610 
yerine 602 kişiyle toplandı). TBMM’nin üye 
sayısı 1961’den itibaren 600 olarak sabit-
lendi: 450 Millet Meclisi ve 150 Cumhuriyet 
Senatosu üyesi. 12 Eylül’den sonra senato 
kaldırıldı ve toplam milletvekili sayısı 400 
olarak belirlendi. 1987 seçimleri öncesinde 
bu sayı 450’ye çıktı, 1995’te 550’ye yüksel-
di ve son olarak 2018’de 600 oldu.

Cumhuriyeti ilan edecek meclisin oluştuğu 
1923 seçimlerini takip eden 1927, 1931, 1935, 
1939 ve 1943 seçimlerine yalnızca CHP ka-
tıldı. 1908 seçimlerinde seçmen olabilme-
nin koşulu vergi mükellefi ve erkek olmaktı, 
1923’te seçme ve seçilme hakkından yarar-
lanabilmek için vergi verme zorunluluğu 
kaldırıldı, böylece belli bir yaşın üzerindeki 
tüm erkek nüfus seçmen oldu. İki dereceli 
seçim usulü ise devam etti. 1923’te 72 se-
çim çevresinden 9’unda seçilecek mebus 
sayısından daha fazla aday gösterilerek 
ikinci seçmenlere adaylar arasında tercih-

te bulunma imkânı tanındı. 1927, 1931, 1935 
ve 1939 seçimlerinde CHP seçilecek millet-
vekili sayısı kadar aday göstermiş, böyle-
ce ikinci seçmenlere gerçek anlamda bir 
tercihte bulunma olanağı tanınmamıştır. 
Buna karşılık 455 kişinin seçileceği 1943 
seçimlerinde 533 aday gösterilerek ikinci 
seçmenlere tercih yapma olanağı sunul-
muştur. İmparatorluk bakiyesi çoğunluk 
sistemi kullanılmaya devam etmiş, ancak 
seçimlere tek bir partinin ve o partinin 
desteklediği bağımsızların katılmasından 
dolayı sistemin adaletsiz yönü görünürlük 
kazanmamıştır. 

Cumhuriyet tarihindeki ilk çok partili ge-
nel seçime sahne olan 1946’da tek dereceli 
seçim usulüne geçildi. Artık tüm seçmen-
ler doğrudan milletvekili adaylarına (parti 
listelerine veya bağımsızlara) oy verecekti. 
1946 seçimlerine düşen şaibe gölgesi, se-
çimleri takip eden dönemde CHP-DP ilişki-
lerini bir süreliğine gerginleştirse de 1950 
seçimlerine giden süreçte her iki parti de 
ılımlı bir tavır benimsedi ve Şubat 1950’de 
ortaklaşa yeni bir seçim kanunu çıkardılar. 
Bu kanunla gizli oy-açık sayım zorunlu kı-
lındı, ayrıca seçimlerin yargı denetimi al-
tında yapılması kararlaştırıldı. Öte yandan, 
bu yöndeki kimi önerilere rağmen ne CHP 
ne de DP nispi temsil sistemine geçmek-
ten yanaydı. Yürürlükte kalan liste usulü 
çoğunluk sistemi 1950, 1954 ve (bu ikisine 
göre daha düşük şiddette olsa da) 1957 
seçimlerinde, birinci gelen DP’nin meclis-
te ezici bir çoğunluk elde etmesine; CHP, 
CMP ve HP gibi partilere verilen pek çok 
oyun ise heba olmasına yol açtı. 

Nihayet Nispi Temsil…

27 Mayıs ihtilalinin ardından hazırlanan yeni 
seçim yasasıyla beraber Türkiye, dönüşü 
olmayan bir biçimde nispi temsile geçti. 
Millet Meclisi için nispi temsilin dünyada-
ki en yaygın varyantlarından olan D’Hondt 
sistemi tercih edildi. Ülkemizde 1961’den 
itibaren yapılan tüm genel seçimlerde 
(1965 hariç) D’Hondt kullanılmıştır. Yeni 
sisteme bir de çevre barajı eklenmişti; oy 
adedi bir seçim çevresinde toplam geçerli 
oyun toplam milletvekili sayısına bölünme-
siyle elde edilen sayıyı geçemeyen partiler 
milletvekili çıkartamıyorlardı. Buna karşılık 
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Cumhuriyet Senatosu seçimleri için eski 
usul çoğunluk sistemi kabul edilmiş, fakat 
1964’te senato için de çevre barajlı D’Hon-
dt getirilmiştir. Çevre barajı, 1983’ten beri 
yüzde 10 olarak uygulanan ulusal baraja 
göre çok daha mütevazı ölçüde de olsa 
sandık aritmetiğine müdahale eden ve bü-
yük partileri kayıran bir uygulamaydı. Yine 
de 1961’deki milletvekili seçimleri partilerin 
oy ve sandalye oranları arasındaki farkların 
küçük olması bakımından son derece adil 
biçimde sonuçlanmıştı. 

1965 seçimleri arefesinde ise tarihimizdeki 
gelmiş geçmiş en orantısal, en adil sistem 
olan Milli Bakiye kabul edildi. Her seçim 
çevresinde toplam oyun toplam sandal-
yeye bölünmesiyle bir kota tespit ediliyor 
ve partiler doldurdukları kota kadar mil-
letvekili çıkartıyordu. Bu aşamada dağı-
tılamayan milletvekillikleri ve hesaba ka-
tılamayan oylar (artık oylar) ise ulusal bir 

havuzda toplanıyordu. Burada ayrıntısına 
girmeyeceğimiz bir hesaplama sonucu, ilk 
aşamada dağıtılamayan sandalyeler ikinci 
aşamada sahiplerini buluyor ve bundan 
daha ziyade küçük partiler yararlanıyordu. 
1965’te AP ve CHP, milletvekillerinin çoğu-
nu ilk aşamada kazandı. Oy oranları yakla-
şık yüzde 2 ile yüzde 6 arasında seyreden 
dört küçük parti ise milletvekillerinin çoğu-
nu ikinci aşamada çıkardılar. Oyların yüz-
de 2,2’sini elde eden CKMP’nin meclisteki 
sandalyelerin yüzde 2,5’ini, oyların yüzde 
3’ünü alan TİP’in ise sandalyelerin yüzde 
3,3’ünü kazanması sistemin ne kadar adi-
lane işlediğinin göstergesidir. Milli Bakiye 
1966 senato seçimlerinde de uygulandı. 

D’Hondt sistemi, özellikle de çevre barajı 
takviyesiyle, seçimde yüzde 40-45 civa-
rında oy alan bir partinin, şayet ikinci parti 
ona yakın oranda oy almadıysa, tek başına 
iktidara gelmesini büyük oranda garanti 
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altına alıyordu. Milli Bakiye, yükselişte olan 
AP’nin 1965 seçimlerinde tek başına iktida-
ra gelmesini önlemek için kabul edilmişti, 
ancak oyların yaklaşık yüzde 53’ünü alan 
AP tek başına iktidara gelmeyi başardı. 
Bir süre sonra da meclisteki çoğunluğuna 
dayanarak eski sistemi geri getirdi. TİP bu 
yasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne 
taşıdı. Mahkeme, Milli Bakiye’nin kaldırıl-
masını anayasaya aykırı bulmadı, ancak 
çevre barajını iptal etti. Böylece 12 Eylül 
darbesine kadar düzenlenen tüm seçimler 

barajsız D’Hondt sistemiyle yapıldı (senato 
için de aynı sistem uygulandı). 

12 Eylül’ün “İstikrar” Arayışı

12 Mart ara döneminin ardından Türkiye 
büyük oranda kırılgan, hatta istikrarsız ko-
alisyon hükümetlerine, bazen de azınlık 
hükümetlerine sahne oldu. 1977 seçimle-
rinde CHP oyların yaklaşık yüzde 42’sini 
almasına rağmen mecliste çoğunluğu 
sağlayamamıştı. Koalisyonların iç çelişki-
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leri, handikapları ve kurulup bozulmaları 
sırasındaki pazarlıklar, daha sonra 12 Eylül 
darbecileri tarafından memleketteki siyasi 
bunalımla ilişkilendirilecekti. Darbeden ön-
ceki 5 ay boyunca meclisin cumhurbaşkanı 
seçememesi, iki büyük parti olan CHP ve 
AP’nin bir araya gelmek istememeleri (ki 
Türkiye’nin adı konulmamış bir iç savaş 
ortamında bulunduğu, siyasi cinayetle-
rin olağanlaştığı bir ortamda bu kopuk-
luk şaşırtıcı değildi) 12 Eylül darbecilerinin 
güdümündeki uzmanlar tarafından daha 
orantısız bir seçim sistemi tasarlamanın 
gerekçesi olarak kullanıldı. Küçük, hatta 
orta boy partilerin temsilinin önü kesilerek 
birkaç büyük partinin domine edeceği bir 
meclisin ve seçimde birinci gelen partinin 
bu mecliste kolaylıkla çoğunluğu sağlama-
sının siyasal istikrarsızlığı önleyeceği müla-
hazasıyla pek çok köklü değişiklik yapıldı.

Bunlardan ilki yüzde 10’luk ulusal barajdı. 
Ek olarak çevre barajı da getirilmişti. Se-
çim çevreleri küçültülmüş, bir seçim çevre-
sinden en fazla 7 milletvekilinin seçilmesi 
öngörülmüştü. Milletvekili sayısının 400’e 
düşürülmesi de matematiksel olarak se-
çim çevrelerinde bir daralmayı beraberin-
de getiriyordu. Tüm bu değişiklikler büyük 
partilerin, daha doğrusu en çok oyu alacak 
partinin lehineydi. Ek olarak 12 Eylül yöne-
timi illerin milletvekili sayılarını belirlerken, 
önce her ile bir milletvekili verip, kalan san-
dalyelerin il nüfuslarına oranla dağıtılma-
sını yasalaştırdı. Bunun anlamı, siyaseten 
muhafazakâr eğilimli olan taşranın, 12 Eylül 
öncesi “anarşi”nin kaynağı olarak görülen 
metropoller karşısında kayrılmasıydı. Bu 
anomali günümüzde de devam etmekte-
dir. 2018 genel seçiminde İstanbul’da mil-
letvekili başına 153 bin kişi düşerken bu 
sayı Bayburt’ta 80 bindir. 

12 Eylül’ün devamı ve uygulayıcısı olan Tur-
gut Özal’ın ANAP’ı, meclis çoğunluğuna 
dayanarak 1987 seçimleri öncesinde sis-
temi daha da orantısız hale getirdi. Seçim 
çevreleri iyice daraltılarak en fazla 6 millet-
vekili seçecek şekilde düzenlendi. 4, 5 ve 
6 milletvekili çıkartan çevrelerde bir millet-
vekilliği kontenjan adı altında ayrıldı ve en 
çok oy alan partiye gitmesi kararlaştırıldı. 6 
milletvekilinden oluşan seçim çevrelerinde 
çevre barajı yüzde 20’ye yükseltildi. Tüm 

bu manipülasyonlar sonuç verdi ve 1987’de 
ANAP oyların yüzde 36,3’ünü alıp millet-
vekilliklerinin yüzde 64,9’unu kazandı. 

Daha Adil Bir Sisteme Doğru

Seçim sistemindeki bu adaletsizlik unsur-
larının çoğu 1995 seçimleri öncesinde kâh 
yasa değişiklikleri kâh Anayasa Mahkemesi 
kararlarıyla giderildi. Adı konulmamış da-
raltılmış bölge sisteminden vazgeçildi; üç 
(bugün dört) büyük il hariç her il bir se-
çim çevresi oldu. Kontenjan milletvekilliği 
ve çevre barajı kaldırıldı. 100 kişinin Türki-
ye Milletvekili olarak seçilmesi değişikliği 
mahkemece iptal edilerek bu sayı 450’ye 
eklendi; toplam milletvekili sayısının 
550’ye çıkması seçim çevrelerinin genişle-
mesi, dolayısıyla daha adil sandalye dağılı-
mı anlamına geliyordu. Ancak ne TBMM ne 
de Anayasa Mahkemesi yüzde 10 barajına 
dokundu. Meclisteki partilerin, barajın ken-
dilerine yaradığına inanmalarına ek olarak, 
Kürt partilerinin meclise girmesini engelle-
me amacının da barajın muhafaza edilme-
sinde rol oynadığına dair genel bir kanaat 
vardır. 

Seçim sisteminin bu hali almasının akabin-
de 7 genel seçim yapıldı. Dolayısıyla, on 
yıllardır tartışılan baraj hariç, sistemin otur-
muş olduğunu söylemek mümkün. Yedi 
seçimin üzerine sekizincisi de (2018) aynı 
sistemle yapıldı, ancak bir farkla: Artık par-
tilerin resmi olarak ittifaka gitmesi mümkün 
ve ittifakın toplam oyu barajı geçtiği süre-
ce ittifak bileşenleri de barajı geçmiş sayı-
lıyor. Bir diğer yenilik ise D’Hondt usulüyle 
sandalye dağıtımının artık iki kademeden 
oluşması. Önce her ittifakın bir seçim çev-
resinde kazandığı sandalye sayısı belirle-
niyor, ardından ittifak-içi D’Hondt hesap-
lamasıyla bu sandalyeler ortaklar arasında 
dağıtılıyor. Her ne kadar seçim sistemimiz 
ana hatlarıyla oturmuş olsa da, 2017’deki 
tartışmalı referandumla getirilen başkanlık 
sisteminin oturmamış, daha doğrusu işle-
miyor olmasının sonuçlarından biri de se-
çim sisteminin günümüzde muhalefetten 
çok Cumhur İttifakı tarafından tartışılıyor 
olmasıdır. Tarihimiz ise bugünün muhale-
fet, yarının iktidar partileri için hakkaniyetli 
bir seçim sisteminin nasıl olması gerektiği-
ne dair zengin bir malzeme sunuyor. 
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Ali Mert Taşçıer
Yerel Yönetimler Uzmanı

Demokrasi Vitrininde 
Yerel Seçim 

Seçim ve seçim sistemleri üzerine konuşul-
duğunda ana tartışma konusu genel seçim-
lerdir. “Kaç milletvekili çıkar, artık oy nasıl 
dağılır, hangi partiye yarar” gibi sorular, se-
çim sistemi tartışmalarının temelini oluştu-
rur. Oysa geride büyük ama yerel bir alan 
var. Seçim sistemi söz konusu olduğunda 
yerel seçimlerin tartışma konusu olmama-
sının nedenlerinden biri, yerel yönetimle 
bir görülen belediyelerin başındaki kişilerin 
seçimindeki kolaylıktır. Daha çok oy alan 
belediye başkanı seçilir. Konu bu kadar net 
ve tartışılacak bir noktası yok. Ancak yerel 
yönetimler tek başına belediye, belediye-
ler de sadece başkandan ibaret değildir. 
Nitekim belediye meclisi üyelerinin seçimi 
söz konusu olduğunda, yukarıda belirtilen 
genel seçimlerdeki gibi sorular sorulmaya 
başlanır. “Kaç meclis üyesi çıkar, baraj nasıl 
uygulanır” gibi.

Demokrasi vitrininde ön planda seçilmiş-
ler dururken, sistemin altında çok köklü 
bir tarih, vitrinin arkasında ise karmaşık bir 
sistem bulunmaktadır. İşte o tarihin ve sis-
temin içinden süzülerek gelenler daha çok 
konuşulur ve yazılır. Oysa özellikle yerel-
deki sistemin yazılmasına günümüz Türki-

ye’sinde çok fazla ihtiyaç var. Demokrasiyi 
ete kemiğe büründüren temsil, katılım, ço-
ğulculuk gibi kavramların altı ancak böyle 
doldurulabilir. Zira seçim dediğimiz kav-
ram, Yunan mitolojisinde Truva Savaşı’nın 
ortaya çıkmasına neden olan, Paris’in Hera, 
Athena ve Afrodit arasında tercih yapma-
sından çok daha öte bir noktada. Ama ne-
rede? 

Yerel Yönetimi Seçmek

Yönetimi seçme tek başına yeterli olma-
sa da demokrasi için vazgeçilmez olandır. 
Çünkü sandık söz konusu olduğunda tem-
sil ve katılım ortaya çıkar. Yerel seçimi farklı 
kılan ise yurttaşa en yakın yönetim birimi-
nin seçiliyor olmasıdır. Yakınlık aslında hem 
mesafe hem de hizmet anlamındadır. Ya-
şadığı beldede yurttaşın kendisine genel 
anlamda mesafe olarak en yakın yönetim 
birimi yerel yönetimdir. Bununla da kal-
maz. Anne karnına düştüğü andan itibaren, 
daha başka bir ifadeyle doğumdan ölüme 
en çok hizmet talebinde bulunulan birim 
de yerel yönetimlerdir. O zaman yerel yö-
netimlerde temsil, katılım ve seçim sıradan 
bir konu gibi görülemez. Yerel yönetimi 
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onlarca boyutu içinden “seçim”  başlığıyla 
ele alalım. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin ihtiyaç ne-
deniyle değil, dayatmayla; aşağıdan yu-
karı değil, yukarıdan aşağı kurulduğu gibi 
tartışmalardan ziyade, “yerel yönetimler 
kurulduğunda seçim yapılıyor muydu? Ve 
o günden bu güne ne değişti?” sorularına 
yanıt aramak daha çözümleyici olacaktır. 

Genelde kadıların ve vakıfların beledi hiz-
metleri yerine getirdiği Osmanlı’da, Tanzi-
mat dönemiyle birlikte belediyeler ortaya 
çıkıyor. Her ne kadar ismi belediye olsa 
da günümüzdeki gibi bir örgütlenme, se-
çim akla gelmemeli. Daha doğrusu seçim 
hiç akla gelmemeli. 1854 yılından itibaren 
İstanbul’da beliren ve organları atamayla 
oluşturulan belediyede temsil gibi bir du-
rum da söz konusu değildi. Zaten nizam-
namelerde “seçim” geçse de uygulanması 
mümkün olmamıştı. Bildiğimiz gibi günü-
müzde de yerel yönetimlere ve hatta evren-
sel demokrasiye dair çok sayıda ilke mev-
zuatta yer alıyor. 21. yüzyılda bile bunların 
ne kadar uygulandığı düşünüldüğünde, o 
dönemi çok da anormal karşılamamak ge-

rekir. Seçmen olabilmek için erkeklik, belli 
bir vergi ödeme ya da mülke sahip bulun-
ma gibi çerçeve çizilmişse de seçim açısın-
dan II. Meşrutiyet önemli bir dönüm nokta-
sı olmuştur. Belediyelerin yaygınlaşması ve 
seçim yapmaya çalışılması biçiminde özet-
lenebilecek dönem 1930 yılında 1580 sayılı 
Belediye Kanunu’nun çıkarılmasıyla farklı 
bir noktaya geldi. Kadınlara ilk kez seçme 
seçilme hakkının verildiği dönemde, maddi 
büyüklüklere dayalı seçmen olabilme özel-
likleri de ortadan kaldırıldı. Yani en fazla 
katılımın sağlanabilmesi açısından engeller 
kaldırılmaya başlandı. Yerel yönetim dokt-
rini açısından çok sık tartışılan, belediye 
başkanını belediye meclisinin seçmesi ku-
ralı 1960’ların başına kadar uygulandı. Yal-
nız bunu tek başına düşünmemek lazım. 
Belediye meclisinde basit çoğunluk kura-
lının geçerli olduğu, yani çoğunluğu alanın 
tüm üyelere sahip olduğu dönem bu. Bele-
diye meclisi seçiminin evrimi de ilginç bir 
çizgi izliyor: 1963’ten sonra barajsız nispi 
temsil, 1984’ten sonra ise onda bir barajlı 
nispi temsil ile günümüze gelen bir seçim. 
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Türkiye’de yerel yönetimler her ne kadar 
belediye, belediye ise başkan gibi anlaşılsa 
da konu daha derin ve bütünleşik olarak ele 
alınacak durumda. Belediye meclisinin se-
çimi konusunda 1961 Anayasası’ndan sonra 
yapılan değişikliklere bakıldığında sistemli 
olarak belediye başkanının güçlendirildiği 
görülmektedir. Seçimlere dair yapılan dü-
zenlemeler de bu durumu pekiştirmiştir. 
Belediye meclisi seçimlerinin basit çoğun-
luktan nispi temsil sistemine evrilmesi, her 
ne kadar temsilde adalet açısından olumlu 
bir adım olmuşsa da belediye meclisi için-
den başkanın seçimini de zorlaştıracaktır. 
Sonrasında doğrudan halk tarafından se-
çilmesi ise belediye organlarından biri olan 
başkanı güçlendirmiştir. 

Günümüzde yerel seçimleri ele alacak 
olursak 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Ma-
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Se-
çimi Hakkında Kanun’u temel almak gere-
kir. 1982 Anayasası’nın izin verdiği büyük 
yerleşim merkezleri için öngörülen özel 
yönetim biçimlerinin seçimi, 2972 Sayı-
lı Kanun ile hayata geçirilmiştir. Bu kanun 
günümüzde uygulanan yerel seçim siste-
mini nasıl belirlemiştir? Hükme bağladığı 
sistemin temsilde adalet, katılım ve çoğul-
culuk gibi evrensel demokrasinin ilkeleriyle 
ilişkisi nasıldır? Şimdi kısaca bu konudaki 
önemli noktalara bakalım:

1) 2972, büyükşehir statüsünde seçimi 
düzenleyen ilk kanundur. İstanbul, Anka-
ra ve İzmir, 1984’te büyükşehir belediye-
si statüsünde seçimlere girmiştir. Dünya 
metropolleri örnek alınarak oluşturulan 
büyükşehir belediyesi, hizmetlerin verim-
liliği ve etkinliği açısından ihtiyaç duyulan 
bir düzenlemeydi. Günümüzde maalesef, 
750 bin nüfus ölçütü temel alınarak bir il 
belediyesi büyükşehir yapılmakta, daha da 
ötesi tüm ilin sınırı belediye sınırıyla çakış-
tırılmaktadır. Coğrafi durum, ilçelerin me-
safesi, doğal engeller, ekonomik gelişmiş-
lik farkları ve daha pek çok unsur göz ardı 
edilerek bir ilin sınırlarında yerel hizmetin 

yürütülmesi konusu oldukça sorunludur. 
İktidarın 2012 yılında, “Açılım Süreci” ola-
rak isimlendirilen dönemde siyasi etkiyle 
hazırladığı kanun, 31 Mart ve 23 Haziran 
2019 seçimlerinde yerel iktidarın CHP ön-
cülüğündeki Millet İttifakı’na geçmesiyle 
tartışılmaya başlandı. Yerel iktidarın el de-
ğiştirmesi sonrası, sistemin aksaklıklarının, 
tüm uyarılara rağmen sistemi getiren ikti-
dar tarafından hatırlanmasının demokratik 
bir tepki olarak değerlendirilemeyeceği 
açıktır.

2) Büyükşehir belediye meclis üyelerinin 
seçiminde kullanılan yöntem, temsilde 
başka bir soruna neden olmaktadır. Büyük-
şehir belediye meclisleri, ilçelerde seçilen 
belediye meclis üyelerinin her bir ilçe için 
beşte birinin katılımıyla oluşmaktadır. İlçe 
belediye başkanı da buranın üyesidir. Baş-
ka bir ifadeyle ilçe belediye meclisi üyesini 
seçerken, büyükşehir belediye meclis üye-
si de belirlenmekte, ayrı bir seçim yapılma-
maktadır. Nüfusa oranla seçilen üyeliklerde 
nüfus artışının üye sayısına yansıması tem-
silde adaletin ana ilkesidir. Bunu net ola-
rak rakamlarla anlatmak olanaklı. Örneğin, 
2019 yılında yaklaşık 950 bin nüfuslu An-
kara’nın Çankaya ilçesi, belediye başkanı 
ve bir kontenjan üye ile birlikte büyükşehir 
belediyesinde 10 kişi ile temsil edilmekte-
dir. Aynı yıl, yaklaşık 90 bin nüfuslu Çubuk 
ilçesi ise belediye başkanı ve kontenjan 
üye dahil edildiğinde büyükşehir belediye-
sinde 6 kişiyle temsil edilmektedir. 36 bin 
kişilik Akyurt’un ise aynı biçimde 4 üye-
si büyükşehir belediye meclisinde görev 
yapmaktadır. Rakamlardan da anlaşılacağı 
üzere, ilçe belediyelerinin büyükşehir mec-
lisi temsilinde adalet söz konusu değil. Ve 
bu durum kronik bir sorun haline gelmiş-
tir. Nüfusu oranında üye sayısı belirlenmesi 
sistemi, bu seçim yönteminde çökmüştür. 
Nüfusu az olan ilçeler, diğerlerine göre 
daha fazla sayıda üyeyle temsil edildiği için 
karar alınmasında zorluklar yaşanmaktadır. 
Yönetime katılım, temsilde adalet ilkeleri 
kalabalık ilçelerin aleyhine işlemektedir. 

Bir Bütün Halinde Belediye 
Seçimleri
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3) Kanun, eksik liste ile partilerin belediye 
meclisi seçimine girebileceğini, yani daha 
fazla katılım sağlanabilmesini hükme bağ-
lamıştır. Listesini tamamlayacak sayıya ula-
şamasa da daha çok siyasi partinin seçim-
lere girmesi önemlidir. Böyle bir hükmün 
varlığı çoğulculuk açısında gerekliyse de 
uygulanan onda birlik barajla tüm kaza-
nımlar geriye gitmektedir. Hayata geçmesi 
oldukça zor bir düzenleme, romantik ola-
rak mevzuattaki yerini korumaktadır.

4) Belediye meclis üyelerinin seçiminde 
onda bir barajlı nispi temsil yöntemiyle 
adaletsiz, demokratik temsile aykırı, ço-
ğulculuğun önünde engel bir sistem ön-
görülmüştür. Yalnız bunun yüzde 10’luk 
seçim barajı ile karıştırılmaması lazım. Bir 
parti yüzde 10 barajını geçse bile onda bir 
kesintiyle belediye meclis üyesi çıkarama-
yabilir. Kafa karıştırıcı olan bu sistem, bele-
diye meclisinde istikrarın sağlandığı, karar 
alınmasında kolaylaştırıcı olduğu biçimin-

de savunulmaktadır. Onda birlik kesmenin 
nasıl yapıldığını örnekle anlatmak daha 
yararlı olacaktır. Bir seçim çevresinde kul-
lanılan geçerli oyların onda biri olan sayı, 
seçime katılan partilerin aldıkları oylardan 
ayrı ayrı çıkarıldıktan sonra partilerin ka-
lan oyları, d’Hondt yöntemiyle nispi temsil 
sistemine göre hesaplanmaktadır. Bu he-
saplamanın sonucunda yapılan sıralama 
meclis üyeliklerini de belirliyor. 500 bin 
geçerli oyun olduğu bir ilçede, onda birlik 
baraj olan 50 bin oy, tüm partilerin aldıkları 
oylardan çıkarılıyor. A Partisi’nin 200 bin, 
B Partisi’nin 175 bin ve C Partisi’nin 51 bin 
oy aldığını varsayarsak, C Partisi’nin mec-
lis üyesi çıkarması mümkün olmayacaktır. 
Hesaplama sonucunda çıkan sayılar, küçük 
partileri neredeyse temsil edilememe nok-
tasına getirmektedir.  Mevcut sistemin en 
temel sorunlarından biri bu sistemdir.  

5) Onda bir barajlı nispi temsil sisteminin 
adaletsizliğine ek olarak, kontenjan bele-
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diye meclis üyeliği getirilmiştir. Partilerin 
belirlediği belediye meclis aday listesinden 
ayrı olarak, çıkarılacak üye sayısına göre (1 
ila 6 üye arasında) hesaplanan kontenjan 
listesinin ilk sırasında yer alan kişi, büyük-
şehir belediye meclisine gitmektedir. Kon-
tenjan adayların seçiminde basit çoğunluk 
geçerli sistemdir. Yani en çok oyu alan par-
ti, kontenjan üyeliklerin tamamını kazanır.

Belediye başkanının, belediye organları 
içerisinde ağırlığının artırılmış olmasıyla 
seçimlerin başkan odaklı yürütülmesi pa-
ralel işleyen bir durumdur. Ancak beledi-
yelerde seçimi yalnızca başkandan ibaret 
görmek, mevcut yanlışları uygulayarak pe-
kiştirmeye ve asıl odaklanılması, çözülme-
si gereken konuların göz ardı edilmesine 
neden olmaktadır. O nedenle yerel seçim 
sistemini ve özelde belediye organlarının 
seçimlerini ayrıntılı değerlendirmek gere-
kir. Basit çoğunlukla doğrudan halk tara-
fından seçilen belediye başkanı için tartışı-
lacak başlık sayısı az olabilir ama evrensel 
demokrasinin temsilde adalet, katılım, ço-
ğulculuk gibi ilkelerinin yaşama geçirilmesi 
ve genel anlamda yerel demokrasinin ge-
lişmesi amacıyla belediye meclisi başta ol-
mak üzere diğer seçimlere de odaklanmak 
yarar sağlayacaktır.

Nasıl Olmalı

Türkiye’de yerel yönetimlerin kronikleşmiş 
o kadar çok sorunu bulunmakta ki bunlar 
çözülmeden yerel demokrasinin gelişmesi 
mümkün değil. Uygulayıcılar, konunun uz-
manları, akademi dünyası ve siyasi partile-
rin görüşlerini aktardığı bütüncül bir yak-
laşım sergilenmeden sorunların çözümü 
beklenemez. Hem genelde hem de yerel-
de iktidarken tüm uyarılara rağmen günlük 
siyasi manevralar açısından “eli rahatlata-
cak” düzenlemeler yapılması, yerel iktidar 
kaybedildiğinde yerel yönetimlerin yaşa-
dığı sorunların akla gelmesi, demokrasinin 
gelişmesine hiçbir katkı sağlamaz. Üstelik 
yerel iktidar kaybedildikten sonra, sorun-
ları çözer gibi yaparak merkezi yönetim le-
hine düzenlemelere imza atmak, sorunları 
daha derinleştirmenin taşlarını döşer. İşte 
yerel yönetimlerin sorunlarına dair ileriye 
doğru adım atılmak isteniyorsa üzerinde 
çalışılması gereken alanların başında da 

seçimler ve yöntemi gelmektedir. 

1) Yerel seçimleri, yürütme/başkan ve mec-
lis dengesini sağlayacağı ama hizmetlerin 
aksamayacağı, katılımın da en üst düzeyde 
gerçekleşeceği biçimde ele almak gerekir. 
Çünkü başkan ve meclisin dengede olması, 
çoğulculuğu, temsilde adaletin güçlenme-
sini ve yönetime katılımı, dolayısıyla yerel 
demokrasiyi güçlendirecektir. 

2) Belediye meclisinde onda bir barajlı nis-
pi temsil sistemine kesinlikle son verilmeli. 
Kesme yöntemi yerine mecliste yönetsel 
istikrarın sağlanabileceği makul bir oranda 
baraj yöntemi uygulanabilir.

3)Büyükşehir belediye meclis üyelerinin 
seçiminde kullanılan yöntem değiştirilme-
lidir. Her ilçe seçim çevresinden büyük-
şehir belediye meclisi için tespit edilecek 
üyelerin seçimi ayrı yapılabilir. Bu üyelerin 
ilçe ve büyükşehir arasında iletişimi sağ-
laması görevi, ilçe belediye meclislerinde 
doğal üye sıfatı kazanmasıyla halledilebilir. 
İlçe belediye meclisinde oy hakkı olmayıp, 
söz hakkı olacak üyeler, temsiliyet ve katı-
lıma bu yolla katkı sunabilir.

4) 2972 Sayılı Kanunun ilk halinde geçerli 
olan ama uygulanmayan belediye meclis 
üyelerinin ön seçimle belirlenmesi yön-
temine geri dönülmelidir. Ancak fermuar 
diye tabir edilen sistemle parti yönetimle-
rinin mesleki ya da yerelin özelliklerine uy-
gun diğer koşulları sağlama amaçlı isimleri 
ön seçim haricinde belirlenmesine olanak 
tanınmalıdır. Onda birlik kesme son bul-
duğu, meclis-başkan dengesinin sağlan-
dığı ve fermuar sistemiyle siyasi partiye 
ve/veya belediye başkanına üye belirleme 
hakkı verildiği takdirde, başkana tanınan 
hak gibi düşünülen kontenjan üyeliklere de 
gerek kalmayacaktır.

Türkiye’de cumhuriyeti ikinci yüzyılında 
demokrasiyle taçlandırmak için mutlaka 
yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalı-
dır. Yerelde demokrasinin sağlanmadığı bir 
ülkede, genel anlamda bir demokrasiden 
bahsetmek mümkün değildir. Unutulmasın 
ki adaletsizlik denizinin önüne ancak de-
mokrasiyle duvar örülebilir.    
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Hüseyin Can Güner
Avukat

Siyasi Partiler Kanunu,
 Demokrasi ve Katılımcılık 

İçin Ne Kadar Elverişli?
Türkiye’de siyasetin demokratikleşmesi 
ve katılımın artırılması konusu gündeme 
geldiğinde, 1982 Anayasasının değişme-
si gerekliliğinden sonra belki de en çok 
tartışılan konu Siyasi Partiler Kanunu ve 
seçim mevzuatında değişiklik beklentisi 
olmuştur. Gerçekten de, siyasi partilerin 
kuruluşundan örgütlenmesine, seçimle-
re katılımından aday tespitine ve disiplin 
hükümlerine kadar pek çok konuda esaslı 
hükümler içeren 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunu; demokrasi, temsiliyet ve katılımcı-
lık bakımından kritik önemdedir. 

1961 Anayasasının yürürlüğe girmesinden 
sonra Türkiye’de oluşan demokratikleşme 
ve reform rüzgarının etkisiyle siyasi parti-
ler ve seçim mevzuatında da katılımcılığı 
ve demokrasiyi önceleyen hükümlere yer 
verilmişse de, 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül 
müdahalesinin ardından bu hava her alan-
da olduğu gibi siyasi partiler mevzuatında 
da büyük ölçüde tersine dönmüştür. Bu 
bağlamda, demokratikleşme ve katılımcı-
lık ilkeleri bakımından ele alınabilecek en 
önemli konular ise seçim barajı, delegelik 
sistemi, gençlik ve kadın örgütlenmeleri, 
genel merkez egemenliği, aday tespit yön-
temleri ve propaganda esasları olarak gös-
terilebilir.
 
%10 Seçim Barajı

1983 yılından bu yana uygulanan %10 ora-
nındaki seçim barajı, Türkiye’de hemen her 
kesim tarafından demokrasi, temsiliyet ve 
katılımcılık ilkelerine ters görülmekteyse 
de; her seçimde uygulanmaya devam olun-
muştur. Seçim barajının en önemli amacının 
yönetimde istikrar ilkesini gerçekleştirmek 

olduğu savunulsa da, gelişmiş hiçbir ülke-
de olmayan %10 gibi yüksek bir oranın ön-
görülmüş olması nedeniyle sistem büyük 
partiler lehine büyük bir avantaj sağlamış, 
görece küçük siyasi partilerin kurulması-
na engel olmuş, kurulsa dahi uzun süreli 
ve etkili bir varlık gösterememesi sonucu-
nu doğurmuştur. Bu yönüyle seçmenlerin 
sandığa gitme motivasyonuna da olumsuz 
etki yapan yüksek %10 barajının, katılımcı-
lık ve temsiliyet önündeki en büyük engel 
olduğu söylenebilir. 

Gündemde yer tutan, cumhur ittifakının 
barajı düşürme adımının arka planında de-
mokratikleşme gibi bir amaç olmadığı açık 
olmakla birlikte hangi saikle olursa olsun 
seçim barajının düşürülmesi seçmen tem-
siliyetini, katılımcılık ve demokrasiyi güç-
lendirecektir. Ancak barajın tam anlamıyla 
olması gerektiği gibi sembolik bir seviyeye 
inmesi ya da kaldırılması, %1 oy alan parti-
lerin en azından genel başkan düzeyinde 
parlamentoda temsil edilmesi gibi çok de-
ğerli adımların, demokrasiyi içselleştirmiş 
bir parlamento çoğunluğu ile yapılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Önseçim

Türkiye’de özellikle sosyal demokrat parti-
lerin tabanlarında her dönem tartışılan ko-
nuların başında aday tespit yöntemleri ve 
önseçim sistemi gelmiştir. 1980 öncesi tüm 
partiler için öngörülen asıl sistem üyelerin 
katılımıyla önseçim olmasına rağmen 2820 
sayılı kanunda 1986 yılında yapılan değişik-
likle bu konuda inisiyatif parti tüzüklerine 
ve merkez karar organlarına bırakılmıştır. 
Anavatan Partisi’nin iktidarda olduğu 1986 
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yılında çıkartılan 3270 sayılı kanunla Siyasi 
Partiler Kanunu’nun pek çok maddesinde 
önemli değişiklikler yapılmakla beraber, bu 
değişikliklerden en önemlisi 1965 yılından 
o tarihe kadar Türk seçim sisteminde bi-
rincil sistem olarak uygulanmakta olan ön-
seçimin artık partilerin yönetim anlayışına, 
deyim yerindeyse genel merkez yönetim-
lerinin insafına bırakılmış olmasıdır. 

Sağ partilerin tabanları bakımından önse-
çim olmazsa olmaz bir unsur olarak gö-
rülmese de, sosyal demokrat kesimin bu 
konudaki beklentisi parti yönetiminin tu-
tumunda da belirleyici olmuş ve Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti tarafından Anayasa 
Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapılmıştır. 
Aday saptamasını parti içi bir konu ola-
rak gören Anayasa Mahkemesi, parti içi 
çalışma ve kararların demokrasi ilkelerine 
aykırı olmaması gerektiğinin altını çizip ya-
sakoyucunun, düzenleme yaparken parti-
lerin demokratik iç yapıya sahip olmaları-
nı sağlamak zorunda olduğunu vurgulasa 
da, aday saptamasının parti tüzüklerine 
bırakılmasını sorun olarak görmemiş, hatta 
partilerin bu konuda daha serbest kılındı-
ğından hareketle üyelerin katılımını ve de-
mokratik ilkelerin işleyişini engelleyici bir 
yönü olmadığını kabul ederek bu madde 
yönünden iptal istemini reddetmiştir. An-
cak Anayasa Mahkemesi’nin bu iyimser 
tutumu maalesef siyasi partiler tarafından 
aynı demokratik ve katılımcı anlayışla ele 
alınmamış, süreç içerisinde adeta önseçim 
istisna haline gelmiş, bir dönem unutulma-
ya yüz tutmuştur. 

Önseçim yöntemiyle aday tespitinin olum-
lu ve olumsuz yanları elbette bulunmak-
tadır. Zira sağlıklı bir önseçim için sağlıklı 
ve etkin bir üye yapısının gerekliliği ve hali 
hazırda mevcut siyasi partilerde bu koşu-
lun yeterli düzeyde sağlanamadığı açıktır.  
Bunun yanında seçim başarılarını yalnız-
ca önseçime ve katılımcılığa bağlamak da 
doğru bir analize imkan vermemektedir. 
Zira Cumhuriyet Halk Partisi, tarihinde ilk 
kez baraj altında kaldığı 1999 seçimlerin-
de adaylarını önseçimle belirlemiştir. Yine 
2002 seçimlerinde önseçim kararı alan iki 
partiden 11 ilde hakim gözetiminde önse-
çim uygulayan CHP iktidarı yakalayama-
mış, bir kısmı delegeyle de olsa 28 seçim 

çevresinde önseçim kararı alan DYP ise 
baraj altında kalmıştır. Adaylarını merkez 
yoklaması ile belirleyen AKP ise tek başına 
iktidara gelmiştir. 

Önseçimin parti yönetimlerinin tercihine 
bırakılmayarak yasal düzenleme ile aday 
tespitinin asıl yöntemi olarak benimsen-
mesi halinde, sistemin uygulanarak kendi 
içindeki eksikliklerini kapatmasına olanak 
tanıyacak, siyasi partilerin üye yapılarının 
da sağlıklı bir noktaya gelmesini kolaylaş-
tıracak ve katılımcılık açısından olumlu bir 
adım atılmış olacaktır. 

Delege Sistemi

Mevcut Siyasi Partiler Kanunu’nun öngör-
düğü, ancak katılımcılık açısından eleştiri-
len bir diğer konu ise delegelik sistemidir. 
Hali hazırda Siyasi Partiler Kanunu’nda si-
yasi partilerin ilçe kongreleri için en fazla 
400, il kongreleri için en fazla 600, büyük 
kongreleri için ise TBMM toplam üye sayı-
sının en fazla iki katı olmak üzere temsilci 
(delege) tespiti gerekli bulunmaktadır. Do-
layısıyla siyasi partilerde en alt kademeden 
başlayarak en üst organa kadar delegele-
rin belirleyiciliği esastır. 

İlçe ve il kongrelerinde belirlenen il delege-
leri ve büyük kongre delegeleri hakim gö-
zetiminde seçimle belirlense de özellikle 
gömleğin ilk düğmesi olarak tarif edilebi-
lecek olan mahalle temsilcilerinin, yani ilçe 
kongre delegelerinin siyasi partilerin kendi 
organlarının gözetiminde ve mahalle ba-
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zında o partinin aldığı oy oranına göre da-
ğılım yapılarak belirlenmesi nedeniyle ba-
zen sonuçlar da sağlıklı olmayabilmektedir. 
Zaman zaman, biraz da popülist bir yakla-
şımla, parti genel başkanlarının tüm üye-
lerin katılımıyla belirlenmesi gibi öneriler 
tartışmaya açılsa da; mevcut siyasi parti-
ler mevzuatımız buna cevaz vermemekte, 
genel başkan ve merkez karar ve yürütme 
organlarının seçileceği büyük kongreye 
katılacak temsilcileri tek tarif etmektedir. 
Dolayısıyla yasada ilçe ve il kongrelerinde 
üst kurul temsilcilerinin seçileceğinin belir-
tilmesi ve partilerin il örgütleri ile merkez 
karar ve yönetim organlarının bu temsil-
ciler tarafından belirlenmesi zorunluluğu 
karşısında, hali hazırda delegelik sisteminin 
partilerin inisiyatifiyle esnetilmesi müm-
kün olmadığı gibi en üst yönetim organ-
ları için böyle bir sistemin işletilebilirliği ya 
da ne kadar doğru ve sağlıklı bir yöntem 
olabileceği de tartışmalıdır. Bu bakımdan 
en azından şimdilik bu önerilerin siyasetin 
gerçekliğiyle de hukuki çerçeve ile de bağ-
daşmadığını söylemek gerekir. Ancak özel-
likle gömleğin ilk düğmesi olan ilçe kong-
relerine katılacak temsilciler bakımından, 
o ilçe örgütünün tüm üyelerinin katılımıyla 

ilçe yönetimleri ve üst kurul temsilcilerinin 
belirlenmesi halinde, hem yöneticilerin ve 
temsilcilerin seçimine dair tartışma orta-
mı ortadan kalkacak hem de katılımcılık 
ve demokrasi bakımından faydalı bir adım 
atılmış olacaktır. 

Kadın ve Gençlik Örgütlenmeleri 

Mevcut Siyasi Partiler Kanunu’na göre 
daha önceleri kurulmasına olanak tanın-
mayan, ancak partilerin kendi inisiyatif-
leriyle yapılandırdıkları kadın ve gençlik 
örgütleri, 1999 yılında yapılan değişiklikle 
‘yan kuruluş’ olarak kabul edilerek bu ko-
nuda da parti tüzüklerine atıf yapılmıştır. 
Partilerin en önemli unsurları olan kadınlar 
ve gençlerin, siyasete katılımdaki önemi 
tartışmasız olmakla beraber yan kurulla-
rın varlığının, bu katılıma olumlu ve olum-
suz etkileri de bulunmaktadır. Bir yandan, 
gençler ve kadınlar açısından ana kurullar 
yerine yan kurullar işaret edilerek asıl ya-
pının dışında bir yer tarif edilebilmekte ve 
zaman zaman birden fazla örgüt varlığı çe-
şitli şekilde karmaşalara sebep olabilmek-
teyse de, diğer yandan bu kesimlerin kendi 
örgütlenmelerini yapmaları, parti örgütleri 

Hüseyin Can Güner
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içerisinde daha güçlü bir etki alanına sa-
hip olmalarını sağladığı gibi özellikle siyasi 
yaşama ilk kez dahil olacak bireylerin hare-
kete geçirilmesinde, motivasyonlarının ar-
tırılmasında ve sürece adapte olmalarında 
da olumlu katkısı bulunmaktadır. 

Cinsiyet ve Gençlik Kotaları

Kadın ve gençlerin siyasete katılımı açısın-
dan bir diğer unsur ise, kota uygulamasıdır. 
Parti içi mücadelelerde zaman zaman geri 
planda kalabilen ve temsiliyet oranı için 
pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan kadın ve 
gençler için siyasi partiler kendi tüzükleri 
ile kota öngörebilmektedir. Ancak mev-
cut siyasi partiler ve seçim mevzuatımızda 
kota uygulamasına yer verilmemiş olması, 
bu katılımcılığın tüm partilere ve siyasal 
yaşama etkisini sınırlamaktadır. Parlamen-
toda hali hazırda kadınların temsil oranı 
%17’lerde kalmakta, gençler ise bir elin par-
maklarının sayısına bile ulaşamamaktadır. 
Nüfusun büyük kesimini oluşturan genç-
lerin, görece yaşlılar tarafından yönetiliyor 
oluşu, özellikle gençlerin siyasete katılımı 
noktasında heyecanlarını kırmakta ve is-
teksizlik yaratmaktadır. Politikada deneyi-

min de önemi tartışmasız olmakla beraber, 
siyasetin gençleşmesi ve kadın temsiliyet 
oranının artırılması için, Siyasi Partiler Ka-
nunu’nda cinsiyet ve gençlik kotaları ön-
görülerek asgari bir oranın korunması si-
yasete katılımı da artıracaktır. 

Tüm bu başlıklar ve bu yazıya sığmayan 
diğer uygulamalar ele alındığında mevcut 
siyasi partiler yasamız için; 12 Eylül sonra-
sında hazırlanan ve darbenin gölgesinde 
kalan bir yasa, katılımcılık ve demokrasi-
ye ne kadar katkı sunabilirse o kadar katkı 
sunduğu söylenebilir. Hatta zaman zaman 
siyasi partilerin inisiyatifleriyle bu beklen-
tinin üstünde performans da gösterilmiş 
olabilir. Ancak, aradan geçen 40 yılda bu 
yasada köklü değişimin yapılamamasının, 
en azından baraj ve önseçim gibi uygula-
malarda değişikliğe gidilmemesinin arka-
sında başka sebepler de aranmalı, suçu 
darbecilere atma kolaycılığından vazge-
çilip Türkiye’nin demokrasi kültürüne ve 
geleneğine uygun, genel merkez yönetim-
lerinin tek belirleyici olmaktan çıkarıldığı, 
akılcı, çağdaş ve katılımcı bir yasanın oluş-
turulması yönünde siyaset kurumu hareke-
te geçirilmelidir. 
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Temsili demokrasilerde oy hakkının en te-
mel işlevini milletvekillerinin tespiti oluştu-
rur. Genel seçimden evvel gerçekleştirilen 
milletvekili adaylarının tayin edilmesi iş-
lemi bu sürecin önemli bir parçası olarak 
değerlendirilebilir. Bu çerçevede ön seçim, 
demokratik bir aday tespit usulü olarak or-
taya çıkar. Adayların ön seçim yöntemiyle 
saptanması, oy hakkının işlevselliğini artı-
ran ve siyasal katılımı güçlendiren bir etki 
yaratır.

Parti içi demokrasi ilkesi doğrultusunda 
milletvekili adaylarının tespit edildiği aşa-
manın demokratik bir nitelik taşıması ge-
rekir. Bu nedenle, milletvekili adaylarının 
belirlenmesi işlemi siyasi partiler bakımın-
dan ayrı bir önem arz eder. Amerikalı si-
yaset bilimci Schattschneider’in belirttiği 
gibi milletvekili adaylarını belirleme yetkisi 
kimdeyse, partinin gerçek sahibi de odur. 
Öyle ki, milletvekili aday tespit sürecin-
de söz sahibi olmak aslında çoğu zaman 
milletvekillerini tayin etmek anlamına ge-
lir. Söz konusu tespit, seçmenlerin, Türki-
ye’de olduğu gibi milletvekili adaylarının 
oy pusulalarındaki sırasını değiştiremediği 
nispi temsil sisteminin blok liste usulünün 
kabul edildiği ülkeler için özellikle geçerli-
dir. Anılan yöntemde, milletvekili aday lis-
tesinin son sıralarında yer alanlar milletve-
kili seçilemeyeceklerini bilirler. Milletvekili 
olmak için aday listesinin başlarında yer 
almak gerekir. Bu husus, aday adaylarını, 
aday tespit süreçlerini kontrol eden kişi-
lere yaklaştırır. Milletvekili adaylarını be-
lirleyen kesimi geniş bir tabana yaymakta 
ise yarar vardır. Zira milletvekili adaylarını 
tespit edenlerin kapsamının genişletilmesi 
uygulamada aday adayları üzerinde baskı 
kurulmasını güçleştirir.

Ayrıca, bu durumda milletvekilleri parti ge-
nel başkanına ve onun etrafında toplanan 
güç odaklarına karşı gelme olanağı elde 
ederler. Milletvekili adaylarını tayin eden 
grubun kapsamı genişledikçe parti içi oli-
garşi azalır. Parti içindeki oligarşik güç 
merkezlerinin yaptığı baskılara karşı çıkma 
imkânı bulan milletvekili, partisinin müza-
kere etmeksizin verdiği talimatları yerine 
getirmekten kurtulur. Milletvekilleri, genel 
başkanların değil, milletin vekili oldukları 
gerçeğini esas alarak hareket ederler. Parti 
genel başkanlarının parti içi karar süreçle-
rindeki hâkimiyetinin azaltılarak, milletve-
killerinin sadece partilerinin demokratik 
yöntemlere uyarak aldığı kararlara bağlı 
olmaları, hükümet sisteminin işleyişini de 
olumlu yönde etkiler. Bu ihtimalde parla-
menter denetim etkinleşir. Milletvekili aday 
tespit usulü ne kadar kapsayıcı olursa, o 
kadar demokratik bir nitelik kazanır ve mil-
letvekillerinin siyasi olarak güçlenmesini 
sağlar. “Güçlü” milletvekili, “güçlü” Mecli-
sin, “güçlü” Meclis ise “güçlü” Türkiye’nin 
güvencesidir.

Seçmenlerin milletvekili adaylarının be-
lirlenmesi sürecine etkin katılımının de-
mokratik bir yöntem olduğu düşünülebi-
lir. Fakat Amerika Birleşik Devletleri’nde 
uygulanan bu ön seçim modeli Amerikan 
parti yapısının bir sonucudur. Amerikan 
halkı, partilerin, geçmişte adaylarını belir-
lerken birtakım oligarşik güçlerin odağı hâ-
line geldiğini görmüş, parti aygıtını bu sü-
reçten dışlamak istemiştir. Parti üyeliğinin 
bulunmadığı ve milletvekili aday belirleme 
sürecinin kamu otoritelerince düzenlendiği 
bu sistemin, parti disiplininin olmazsa ol-
maz bir unsur olarak ortaya çıktığı parla-
menter sistemde faaliyette bulunan örgüt-
lü ve disiplinli partiler açısından bir anlamı 
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yoktur. Eğer parlamenter sisteme dönül-
mek isteniyorsa, siyasi partilerin disiplinli 
olması şarttır. Parti disiplini sağlanamazsa, 
hükümetin meclise karşı siyasi sorumlu-
luğunun olduğu parlamenter sistem için 
gerekli olan hükümet istikrarı oluşamaz. 
Hükümetin sürekli olarak düşme tehdidi 
altında faaliyette bulunduğu bir sistemin 
sağlıklı şekilde işlemesi beklenemez. Diğer 
bir anlatım ile parlamenter sistem için si-
yasi partilerin örgütlü ve disiplinli olmaları 
zorunludur.

Milletvekili adaylarının seçmenlerce tespit 
edilmesi parti disiplinini olumsuz etkiler. 
Bu durumda milletvekilleri, genel merkezi 
ya da partinin genel öğreti ve programı-
nı değil, yalnızca seçmenlerin taleplerini 
dikkate alırlar. Bu esas, Amerikan başkan-
lık sistemi için uygun olabilir, fakat güçlü, 
örgütlü, disiplinli parti yapısını gerektiren 
parlamenter sistemin doğasına aykırıdır. İt-
tihat ve Terakki Fırkası’nın kurulduğu gün-
den beri Türkiye’deki partiler, parlamenter 
sisteme uygun bir biçimde disiplinli, örgüt-
lü ve ideolojik olarak teşkilatlanmışlardır. 
Parti disiplini Türk siyasal yaşamının artık 
yapısal ve tarihsel bir gerçeğidir. Bu nokta-
da parti disiplininin tek başına parti içi de-
mokrasiye aykırı olmadığı da belirtilmeli-
dir. Zira parti disiplini kavramı, demokratik 
yollarla alınan parti içi kararlara uyulmasını 
gerektirir. Demokratik esas ve usuller işle-
tilmeden oluşan kararlara riayet edilmesini 
beklemek ve uymayanlar için disiplin yap-

tırımı uygulamak o partinin “disiplinli” de-
ğil, “otoriter” olduğunu gösterir.

Milletvekili adaylarının partili seçmenle-
re belirletilmesinin yol açtığı bir diğer so-
run şu şekildedir: Parti üyesi olmayanların, 
adayların tespiti aşamasına dâhil edilme-
si, üyelere kıyasla daha geniş bir topluluk 
olan seçmenlerin, sadece alanlarında belli 
bir üne kavuşmuş olan kişileri milletvekili 
adayı olarak seçmelerine neden olabilir. Bu 
hususun “şöhretli” kişilerin milletvekili ada-
yı olma şansını artırırken, diğer adayların 
seçilme haklarının kâğıt üzerinde kalması-
na sebep olacağı, aday adayları arasındaki 
siyasi rekabeti bozacağı açıktır. Ayrıca, mil-
letvekili adaylarını seçmenler belirlerlerse, 
partiler, kendi taraftarlarını rakip partilerin 
düzenledikleri ön seçimlere katılmaya sevk 
ederek anılan partilerin seçim listelerinin 
“zayıf” ve seçilmesi mümkün olmayan ki-
şiler ile doldurulmasını sağlayabilir. Bu tür 
bir tehlike, özellikle Türkiye gibi “trol” ak-
törlerin etkili olabileceği ülkeler için ev-
leviyetle geçerlidir. Milletvekili adayları-
nın tespit edilme süreci iktidar partisince 
manipüle edilebilir. Bu hâlde milletvekili 
adaylarının belirlenmesi parti içi bir me-
sele olmaktan çıkacağı gibi seçmenlerin 
milletvekili adayları konusundaki tercihleri 
partinin genel öğretisine veya programına 
zarar verebilir.

Milletvekili adaylarının partili seçmenler 
dışında parti ile organik bağlantısı olan ki-
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şiler tarafından tespit edildiği ve kapsayı-
cılık bakımından en demokratik olan usul 
ise bütün üyelerin katılımı ile yapılacak ön 
seçimdir. Ön seçim, üyelerin seçme ve se-
çilme haklarını teminat altına alan bir yön-
temdir. Gerçekten de milletvekili adayları-
nı parti içinde etkili olan oligarşik gruplar 
değil de üyeler tayin ederse her bir üye 
milletvekili seçilebilme olanağını elde eder. 
Milletvekili adaylığı yalnızca birtakım kişi-
lerin tekelinde olan bir makam olmaktan 
çıkar ve üyelerin serbest rekabetine da-
yanan bir seçim gerçekleştirilir. Ön seçim 
parti üyeleri arasında fırsat eşitliği tanır. 
Üyelerin siyasal katılım özgürlükleri ekse-
ninde tüm üyelerin etkin katılımı ile yapılan 
ön seçim, üyelerin iradelerinin saptanma-
sında işlevsel bir rol üstlenir.

Ön seçimin sağladığı söz konusu olanakla-
ra rağmen uygulamada eleştirildiği de gö-
rülür. Bu aşamada öne sürülen en önemli 
eleştirilerden birini, yurttaşların siyasi par-
tilere toplu olarak üye kaydedilmesi oluş-
turur. Burada artık bireysel üyelik işlemi 
tesis edilmediğinden partiler ile üyeleri 
arasında maddi ve manevi bir bağın kurul-
ması mümkün olmaz. Ayrıca, kişiler, pazar-
lar, meydanlar gibi halkın toplu olarak bir 
araya geldiği mekânlarda kurulan stant-
larda rastgele üye yapılmakta ve partileri-
ne üyelik aidatı ödememektedirler. Hatta 
üyelerin bazıları, partilerinin il binalarının 
nerede olduğu konusunda dahi fikir sahi-
bi değildir. Nitekim bazı kişiler kendilerinin 
veya yakınlarının iş bulabilmesi için parti-

lere (özellikle iktidar partisine) üye olabil-
mekte, parti programı veya politikası ile 
hiç ilgilenmemektedirler. Mensubu olduğu 
partiye adeta “yabancı” olan bu üyelerin 
manipüle edilme riski fazladır. Uygulama-
da “üye ağası” olarak da adlandırılan, par-
tide yerel düzeyde etkili olan yöneticiler, 
parti içi seçimleri kontrolleri altına alarak 
üyelerin iradelerini ve seçim sonuçlarını et-
kileyebilirler. Kaldı ki, mevzuatta harcama 
limitlerini kurala bağlayan bir hüküm bu-
lunmadığı için milletvekili aday adayları ön 
seçim sürecinde astronomik harcamalar 
yaparak siyasi rekabeti bozabilir. Özellikle 
geniş bütçe yapısına sahip olmayan aday 
adayları açısından seçilme hakkı anlamını 
kaybedebileceği gibi ekonomik durumu iyi 
olmayan, ancak siyasetle ilgilenen kişiler, 
aday olma fırsatını yakalasalar dahi sınırlı 
kampanya olanakları ile yalnızca belli sayı-
da seçmene ulaşabileceklerini bilirler.

Bu eleştiriler haklı bir temele dayanmak-
la birlikte, yaşanan sorunların nedenini 
ön seçim mekanizmasına bağlamak doğ-
ru değildir. Ön seçim modeline yöneltilen 
eleştirilerin kökeninde üyelik sisteminde 
karşılaşılan sorunlar yatmaktadır. Başka 
bir ifade ile üyelerin partilerine karşı hak 
ve yükümlülükleri açıkça ortaya konmaksı-
zın yapılacak tüm parti içi seçimlerde (ön 
seçim dâhil) benzer sorunlar ortaya çıka-
caktır. Bu ihtimalde atılması gereken adım, 
seçim yapmaktan vazgeçmek değil, üyelik 
hukukuna ilişkin sorunları çözüme kavuş-
turmaktır. Bu nedenle, evvela siyasi parti-
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lere toplu üye kaydı istisnai şartlara bağ-
lanmalı; üyelerin parti içi seçimlerde bir 
“oy makinesi” olarak görülmesini engelle-
mek ve “fason üyeliğin” önüne geçebilmek 
adına üyelerin seçilme haklarını hemen, 
seçme haklarını ise üye kayıt işleminden 
ancak belli bir müddet sonra kullanabile-
cekleri güvence altına alınmalıdır. Üyelik 
aidatının en temel işlevinin partilerle üye-
leri arasındaki bağı tesis etmek olduğu göz 
ardı edilmemeli; üyelik aidatlarını ödeme-
mekte ısrar eden üyeler seçme ve seçilme 
hakkından mahrum bırakılarak “pasif üye” 
statüsüne alınmalıdır. Nihayet, milletvekili 
aday adayları arasında yaşanabilecek hak-
sız siyasi rekabeti önleyebilmek için mutla-
ka bir “Siyasi Şeffaflık Kanunu” çıkarılmalı 
ve ön seçim sürecinde gerçekleştirilecek 
seçim harcamalarının usulüne uygun olup 
olmadığı denetlenmelidir.

Görüldüğü üzere siyasi partiler hukukunun 
asıl sorunu ön seçim yönteminin uygulan-
dığı siyasal ortamdır. Birçok yandan tartış-
maya açık olan bu ortam, Türkiye’deki par-
tilerin iç düzen ve işleyişlerinin demokratik 
olmasını önlemekte, partilerin birtakım 
oligarşik güçlerin etkisinde hareket eden 
siyasal aygıtlar olmalarına yol açmaktadır. 
Üyelik sisteminde karşılaşılan sorunlar çö-
züldüğü zaman parti içi seçimler demokra-
tikleşecek, parti üyelerinin gerçek iradeleri 
sandığa yansıyacaktır. Ancak, bu durum, 

tüm milletvekili adaylarının ön seçimle be-
lirlenmesi gerektiği anlamına gelmez. Zira 
parti özgürlüğü çift yönlü bir özgürlüktür. 
Partilere üye olmak, bir parti içinde siya-
sal faaliyette bulunmak, partiden ayrılmak 
bu özgürlüğün bireysel kullanımını içe-
rir. Bireysel kullanım daha çok üyeler için 
olup, parti içi demokrasi kavramı ile ilgili-
dir. Böylelikle, parti üyelerini güçlendiren, 
onları siyasal karar süreçlerinde etkili kılan 
her türlü yöntem ve araç parti içi demokra-
siyi de pekiştirir. Parti özgürlüğünün ikinci 
yönü ise kurumsal parti özgürlüğü olarak 
ifade edilebilir. Partilerin kendi iç düzen ve 
işleyişini serbestçe belirleyebilmesi anla-
mını taşıyan kurumsal parti özgürlüğünün 
öznesini üyeler değil, siyasi parti tüzel ki-
şiliği teşkil eder. Siyasi parti özgürlüğünün 
sağlanabilmesi için bu özgürlüğün birey-
sel ve kurumsal kullanımının bir dengeye 
oturtulması gerekir. Bu nedenle, milletve-
kili adaylarının ön seçimle tespit edilmesi 
kuralı kabul edilirken, aynı zamanda ku-
rumsal parti özgürlüğünün bir gereği ola-
rak belli sayıda milletvekili adayının (örn. 
toplam adayların % 30’unun) belirlenmesi 
konusunda partiler serbest bırakılmalıdır. 
Bu yöntem bir taraftan üyelerin iradeleri-
ni esas alırken, diğer taraftan parti genel 
merkezinin milletvekili adaylarının tayin 
edildiği sürece belli ölçüde dâhil olmasını 
sağlayarak adaylar arasında ülke çapında 
bir bütünlüğün oluşmasına hizmet eder.
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Alican Özer
Halkla İlişkiler Uzmanı

Demokrasimiz Kaç 
Arşın?

Hacivat, Karagöz’e sorar “Pisa Kulesi’nin 
kaç arşın olduğunu kuleyi arşınlanmadan 
biri bulmuş Karagözüm, duydun mu?” Ka-
ragöz, “Bana nasıl bulduğunu yazmış Hacı 
Cav Cav!” Hacivat, “Öyleyse sen de Galata 
Kulesi’nin kaç arşın olduğunu söyle baka-
lım Karagözüm!” Karagöz, “Önce seninle 
Galata Kulesi’ne çıkacağız. Ben seni kule-
den en az 50 kere aşağı atacağım” Hacivat, 
“Aman Karagözüm? Peki sonra?” Karagöz, 
“Her seferinde yere kaç saniyede çakıldığı-
nı bir kenara yazacağım. Hepsini kendisiy-
le çarpıp, topladıktan sonra, ortalama kaç 
saniyede yere çakıldığını bulacağım.” Haci-
vat, “Peki kule ne oldu?” Karagöz “Galile’ye 
göre son bulduğum rakamı 5’le çarparsam, 
ben Galata Kulesi’nin kaç arşın olduğunu 
göreceğim ama senin görecek halin kalır 
mı, bilemem Hacı Cav Cav!” Türkiye’de-
ki demokrasi hikâyesi de aslında Hacivat 
ve Karagöz’ün bu hikâyesinden farksız bir 
hikâye. Vatandaş her seçimde kulenin kaç 
arşın olduğunu hesaplamak için, Galata 
kulesinden aşağı atılıyor daha ne olduğu-
nu anlamadan yine kuleden aşağı atılıyor 
ancak kule kaç arşın hala tam bilen yok. 
Kaosun içinde her seçim sonrası demokra-
si krizi giderek derinleşiyor…

Günlük dildeki biçimiyle “istatistik” söz-
cüğü 17. yüzyılın ortalarında kullanıma 
girdiyse de, uygarlık tarihinin başından 
beri toplumları yöneten her başarılı önde-
rin “istatistiksel düşünme sanatı”na sahip 
olduğu açıktır. Tarih sahnesinde yer alan 
her devletin yönetimi kitleleri ilgilendiren 
kararlar için gerekli olan verileri derlemiş 
ve çözümlemiştir. 21. yüzyılda isteseler de 
istemeseler de bir ülkenin yurttaşları, ista-
tistik tüketen durumdadır. Kendi amaçları 
doğrultusunda istatistik üreten ve istatistik 
tüketicilerini yönetenler artık sadece dev-

letler değil, uluslararası şirketlerdir. Böylesi 
bir durumda ülkelerin vatandaşlarının ista-
tistiksel okur-yazar olması hayati bir önem 
taşımaktadır. Bu durumu gören ileri ülke-
lerin yönetimleri istatistiksel okur-yazarlık 
seferberliğine çoktan başladılar. Seçilmiş-
ler kendilerini seçenleri yönetme gücünü, 
uluslararası şirket yönetimlerine karşı ko-
ruyabilmek için, seçenlerse doğru ve iyi 
bir seçim yapabilmek için şimdi gerçek 
demokrasiyi istiyorlar ve bunu başarma-
nın tek yolu 100 yıl önce bilimkurgu yazarı 
G.H.Wells’in öngörüsüyle istatistiksel okur-
yazar olmaktan geçiyor. 

Günümüzde kitle iletişim araçları dönüşüm 
geçiriyor. Kitle iletişim araçlarıyla birlikte 
toplum, devlet ve bireyler de dönüşüyor. 
Yeni kitle iletişim araçları eskiler kadar ka-
lıcı da değil. Kendi ürünüyle birlikte hızla 
tüketiliyor. Eskiden iletişim alanı kitle ile-
tişim araçları içinde televizyonu, gazeteyi 
incelerken, bugün geldiğimiz noktada artık 
sosyal medya ve internetin getirmiş olduğu 
yeni imkânlar tartışılır hale geldi. Kitle ileti-
şimini doğru anlamanın ve kitle iletişimine 
hükmetmenin günümüz dünyasında ülke-
lerin siyasetine hâkim olmada, iktidarı elde 
etmede ve ülkeleri yönetmede önemli bir 
etkisi var. Kitle iletişimi yoluyla vatandaşla-
rını manipüle etmeyen bir yönetim dünya 
üzerinde yok gibi… Ancak devletler gide-
rek güç kaybediyor, küresel düzen içinde 
güç akışkanlaşıyor. Toplumlar giderek par-
çalanıyor ve bireyselleşiyor. Düşünerek var 
olmak yerini gösteriyle var olmaya bırakı-
yor. İletişimin gelişmesiyle birlikte insanlar 
bilgi bombardımanı içinde. İçinde yer al-
dıkları ilişkilerde bir türlü mutlu ve huzurlu 
değiller. Çünkü aynı zamanda sosyal ağlar 
içinde binlerce arkadaş, sevgili, binlerce 
yeni dünya onları bekliyor. Ancak bunların 
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hiçbiri gerçek değil. Herkes her şeyden ha-
berdar ama kimsenin hiçbir konu hakkında 
bilgisi yok. Herkes hangi gösterinin parça-
sı olduğuna göre kimliklendiriliyor, aslında 
kontrol edemediği bir kafesin içine toplum 
tarafından konuluyor. Zenginler ve iktidar 
sahipleri insanları büyük korkular arasın-
da bırakmak için büyük yalanlar söylüyor. 
Bu yalanlar sosyal medya içinde yayılıyor. 
Böylelikle Jean -Paul Sartre’ın dediği gibi 
beyni yıkanmış, bireyselleşmiş ve yalnızlaş-
mış insanlar birbirinin cehennemine dönü-
şüyor. Bu noktada hepimizin aklındaki etik 
soru belli, “kitle iletişiminin dönüştüğü, 
sosyal medyanın bu kadar geliştiği, büyük 
verinin önem kazandığı bir çağda insan 
onurunu koruyup, bireyin değerini nasıl 
yeniden ortaya koyarız?” 

Öncelikle bu yeni dönemde demokrasinin 
durumunu inceleyerek başlayalım. İnternet 

olanaklarının yayınlaşmasıyla, sosyal med-
yanın ülkelerin demokrasisi için getirmiş 
olduğu birtakım iyi ya da kötü imkânlar 
var. Tabi toplumsal meselelere bakarken 
“ne iyi ya da ne kötü?” ya da “kimin için iyi 
ya da kimin için kötü?” sorularını sormanız 
çok doğal. Bu makalede tüm durumlara 
eleştirel bakmaya çalışacağız. Demokrasi 
– internet ilişkisine temelde bir kategori-
lendirme yaparsak iki tip görüş ortaya çık-
maktadır. Teknolojiye iyimser yaklaşanlar 
ve teknolojiye kuşkuyla yaklaşanlar. Birinci 
grup internetin insanlar arasındaki iletişimi 
geliştireceğini, toplumu zenginleştirece-
ğini savunurken, ikinci grup ise internetin 
imkânlarının sosyal ilişkileri zedeleyece-
ği ve internetin egemen sınıfın çıkarlarına 
hizmet eden bir yapıya dönüşeceği görü-
şünü savunmaktadır.

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlik-
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te e-demokrasi kavramı da üzerine dü-
şündüğümüz bir kavram haline geldi. En 
sade anlatımıyla elektronik demokrasi ka-
rar verme süreçlerini desteklemek, temsili 
demokrasiyi güçlendirmek için internetin 
kullanılmasını ifade etmektedir. Elektronik 
demokrasinin temel amaçları, politik süre-
cin şeffaflığının arttırılması, vatandaşların 
düşünce yapısının geliştirilmesi ve son ola-
rak vatandaşların demokratik sürece doğ-
rudan katılımının arttırılmasıdır. Elektronik 
demokrasi vatandaşlara iyi tanımlanan bir 
dijital kimliğe sahip olmalarını, politik olay-
larda söz sahibi olmalarını, bilgiye ulaşma-
larını kolaylaştırması açısından önemli im-
kânlar sunar. Siyasi partiler için, vatandaşla 
olan iletişimini arttırması,  halkın sorum-
luluklarının geliştirilmesi açısından önem-
lidir. Devlet için ise şeffaflığın sağlanması, 
hesap verebilirliğin kolaylaşması, dijital 
veri ve faaliyetlerin kolay izlenebilir hale 
gelmesi ve vatandaşla açık iletişim yoluna 
sahip olması açısından önemlidir. 

Elektronik demokrasinin en temel hedefi 
vatandaşların kendi evlerinden oy kullana-
bilmelerini sağlamaktır. Demokrasilerde en 
temel meselelerden biri seçimin nasıl yapı-
lacağı sorusudur. Demokrasiyle yönetilen 
ülkelerde seçimlerin yapılıyor olması yet-

mez, seçimlerin adil yapılması da önemli-
dir. Yapılan seçimlerin meşruiyeti, adaleti, 
adil temsili yıllardır tartışılmaya devam et-
mektedir. Yönetimde istikrarı ve sürekliliği 
sağlamak için ülkelerin birçoğunda seçilen 
kişiler ülkeyi dört – beş yıl süreyle yönet-
mektedirler. Ancak bazen ülkenin koşulları 
seçimden bir yıl sonra bile değişebilmekte 
ve seçmen oy verme davranışları da deği-
şebilmektedir. Böylesi bir durumda halkın 
görüşleri değişmesine rağmen önceden 
verdiği karar dolayısıyla istemediği bir yö-
netim ülkeyi yönetmeye devam etmektedir. 
İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla 
birlikte bazı düşünürlerde ülke demokra-
silerinin, internetin imkânlarını kullanarak 
daha dinamik, daha işlevsel hale gelebi-
leceği umudu doğmuştur. Halkın iradesini 
daha iyi ölçebilmek, sürekli halkın nabzının 
tutulabilmesi, çeşitli konularda hüküme-
tin karar alırken halkın kararını da dikkate 
alması açısından, maliyeti düşük, hızlı bir 
oylama yönteminin demokrasiler için iyi 
olacağı yönünde bir kanaat vardır. İnterne-
tin sağladığı imkânlarla insanlar iradelerini 
elektronik ortamda yansıtabilecekler, aynı 
zamanda internetin sağladığı iletişim ola-
nakları sayesinde kendilerini hızlı ve doğru 
bir şekilde ifade edebileceklerdir. İletişim 
teknolojileri sayesinde seçilmişler kendi 
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çalışmalarını yurttaşa sunarken, yurttaşlar 
da hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetlerini 
gerekli mercilere kolaylıkla aktarabilmek-
tedirler. Ancak sosyal olaylarda hiçbir şey 
siyah ve beyaz diye anlatılamadığı gibi bu 
dönüşümde de meselelerin siyah ya da be-
yaz diye tanımlanamayacağını tecrübeleri-
miz bize gösterdi. Dünyanın farklı ülkele-
rinde yapılan elektronik seçimlerde oyların 
kullanılmasından, sayılmasına kadar pek 
çok sorun yaşandı. Elektronik seçime kar-
şı bir güvensizlik oluştu. Vatandaşlar ver-
diği oyların başkaları tarafından görülüp 
görülmediği noktasında kuşkuya düştü. 
Yine internetin sağladığı tartışma ortamla-
rının, aslında bahsedildiği gibi herkese söz 
hakkı vermediği, çünkü herkesin internete 
yeteri kadar ulaşamadığı ortaya çıktı. Yine 
birtakım sosyal medya uygulamalarında 
algoritmaların, filtre balonlarının kamuo-
yu oluşturmada çok etkili olduğu görüldü. 
Tüm bu deneyimler ortak kanaatin ne ka-
dar tarafsız oluştuğuna dair kuşkuları da 
beraberinde getirdi. 

Elektronik demokrasi, teoride demokra-
silerin güçlenmesine katkı sağladığı gibi 
aslında içinde pek çok tehlike ve tehdit-
leri de taşıyor. En önemli kaygılardan biri 
internet daha demokratik ve özgürlükçü 
bir ortam sağlayacağı yerde, aslında in-
sanları tepeden denetleyen bir mekaniz-
maya dönüşecek korkusudur. Aynı durum 
e-demokrasi içinde insanların kendilerini 
ifade edebildiği agoralar için de geçerlidir. 
Kişisel verilerin korunması noktasında pek 
çok insanın kuşkuları giderilebilmiş değil-
dir. Halen devlet kurumlarının, özel şirket-
lerin ciddi güvenlik açıkları bulunmaktadır. 
Hukuki olarak da tam ve sağlam bir fikir 
birliği kurulabilmiş değildir. Örneğin ülke-
mizde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığı’nın kurulmasıyla ilgili kararnamede bir 
madde var. Diyor ki, “Başkanlık, görevle-
ri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve 
diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan 
istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi is-
tenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile 
diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri is-
tenilen süre içinde öncelikle ve zamanında 
vermekle yükümlüdürler.” Yani buna göre 
istediği zaman İletişim Başkanlığı istediği 
bilgiyi istediği kurumdan alabiliyor. Tek tek 

bireyler için hayati önemde olacak verilerin 
bu kadar kolay bir şekilde elde edilebiliyor 
olması gerçekten korkutucu. Kararname 
Anayasa Mahkemesine gitmesine rağmen 
AYM, İletişim Başkanlığı’nın tüm bilgileri 
isteme yetkisini onayladı. Bu kararda bazı 
hâkimlerin ciddi ve tartışılması gereken 
noktalara parmak basarak muhalefet etti-
ğini gördük. Kişisel veriler günümüz top-
lumunda bireyler için en değerli şeylerden 
biridir. Ancak hala yeterli bilişimsel ve hu-
kuki güvenliğin sağlanamadığını görüyo-
ruz.

İnternet kuşkusuz kamusal alanı da dönüş-
türdü, kamusal alan üzerine yeni tartışma-
ların başlamasına yol açtı. İnternet özellikle 
e-yönetim, e-oylama gibi hizmetler sun-
masıyla ve internet agoralarını oluşturarak 
insanların toplumsal tartışmalara katılımını 
kolaylaştırmasıyla ciddi bir dönüşüme kapı 
araladı.  İnternet, toplum içinde etkin tar-
tışma grupları yarattı. Özellikle internetin 
aynı anda birçok kişiye konuşma imkânı 
tanıması önemlidir. Ancak etkileşimi arttı-
ran bu yapı daha iyi bir demokrasi, daha iyi 
ifade özgürlüğü demek değildir. İnternet 
iletişimiyle ilgili ilk olarak karşımıza çıkan 
sorunlardan biri kontrol mekanizmasının 
olmamasında ortaya çıktı. Kontrol meka-
nizmasının olmaması toplumları manipü-
lasyon, yanlış ve yalan bilgi sorunuyla kar-
şı karşıya bıraktı. Diğer yanıyla toplumsal 
meseleler algoritmaların, filtre balonlarının 
beslediği sanal bir ortamda tartışılır hale 
geldi. Kanaatler sosyal medya etiketlerinin 
ne kadar desteklendiğine göre belirlenir 
duruma geldi. Yeni kanaat önderleri sosyal 
medya trendlerini en iyi yakalayan kişiler 
oldular. Böylesi bir ortamda oluşan kana-
atlerin ne kadar gerçek olduğu ve oluşan 
ortamın ne kadar demokratik olduğu nok-
tasında soru işaretleri de oluşmaktadır.
Tüm bu dönüşümler içinde şimdi en te-
mel problemlerden biri sosyal medyanın 
geleceğinin ne olacağıdır. E-demokrasinin 
gelişebilmesi için sosyal medyayla alakalı 
hukuki bir zeminin oluşturulmasının ge-
rekliliği devlet yöneticileri, hukukçular ve 
uzmanlar tarafından kabul edilmektedir. 
ABD, Almanya, Fransa başta olmak üzere 
pek çok ülke de hukuki altyapı oluşturma 
noktasında adımlarını attı. Türkiye günde-
minde de sosyal medya yasası sıcaklığını 
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koruyor. Sosyal medya yasası yapılacaksa 
öncelikle toplumun farklı kesimlerinin, sivil 
toplumun fikirleri alınmalıdır. Çünkü sosyal 
medyanın hayatımıza girmesi ve çıkardığı 
toplumsal sorunlar çok yeni olduğu için 
henüz deneyimlenmiş bir çözüm maalesef 
yok. Sosyal medyanın yarattığı sorunlar 
hem kullanıcıları, hem toplumu, hem devle-
ti korumak açısından bir yasal düzenleme-
nin gerekliliğini ortaya koyuyor. Ancak bu 
düzenlemeyi sadece bir tarafın perspekti-
fiyle yapmak, yasaları ifade özgürlüğünü 
engellemek için kullanmak toplumun diğer 
kesimlerinin kendini ifade etmesinin önünü 
büyük ölçüde tıkayacaktır. Son dönemde 
ortaya çıkan dezenformasyon tartışmala-
rında, dezenformasyon yapan kişilere ha-
pis cezasına varan, adil olmayan cezaların 
verileceği tartışılıyor. Oysaki dezenformas-

yon sadece Türkiye’nin değil, bütün dün-
yanın sorunudur ve yasaklarla önüne geç-
mek mümkün değildir. Hem de dünyada 
dezenformasyonu yaratan genelde devlet-
ler ve siyasetçilerin kendileridir. Zenginler 
ve iktidar sahipleri insanları büyük korkular 
arasında bırakmak için büyük yalanlar söy-
lüyor. Bu yalanlar sosyal medya içinde ya-
yılıyor. En büyük yalandan hakikatler böyle 
yaratılıyor. O halde bu yasaya el kaldıracak 
olanlar, önce eleştiriye kendilerinden baş-
lamalıdırlar. Çünkü bu çıkacak yasada ga-
zeteciye, sivil topluma, vatandaşa ceza var, 
dezenformasyonu yaratanın kendisine yok. 
Ağır cezalar tanımlayarak insanların ifade 
özgürlüğünü engelleyebilecek uygulama-
lar dezenformasyonun önüne geçemeye-
cek ve adaletsiz durumlar ortaya çıkara-
caktır. Çıkacak bu yasa kesinlikle medyaya 
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bir kafes örmemelidir. Medyayı, toplumu 
susturmaya yönelik olmamalıdır. Fikir öz-
gürlüklerine darbe vurmamalıdır.

Sonuç olarak, demokrasimizin kaç arşın 
olduğunu ölçebilmek için öncelikle “kitle 
iletişiminin dönüştüğü, sosyal medyanın 
bu kadar geliştiği, büyük verinin önem 
kazandığı bir çağda insan onurunu koru-
yup, bireyin değerini nasıl yeniden ortaya 
koyarız?” gibi zorlu bir sorunun cevabını 
vermemiz gerekiyor. G. H. Wells’in Zaman 
Makinesi kitabında söylediği gibi “Zihinsel 
çok yönlülüğün değişim, tehlike ve belanın 
telafisi oluşu, gözden kaçırdığımız bir doğa 
yasasıdır. Çevresiyle kusursuz bir âhenk 
içinde yaşayan bir hayvan, mükemmel bir 
mekanizmadır. Alışkanlık ve içgüdü çaresiz 
kalmadıkça doğa zekâya asla başvurmaz. 

Değişimin ve değişime gereksinimin ol-
madığı yerde akıl da yoktur. Yalnızca çok 
çeşitli ihtiyaçları ve tehlikeleri karşılamak 
zorunda olan hayvanlar zekâdan payları-
nı alırlar” Bugün de zekâya ve istatistiksel 
akla ihtiyacımızın olduğu bir bocalama ve 
bir dönüşüm dönemindeyiz. Hem siyaset-
çilerin hem de yurttaşların kurban olduğu 
demokratik bir düzende, bütün devletle-
rin daha nitelikli ölçümlere, daha demok-
ratik, şeffaf seçimlere ve ortada dolanan 
kontrolsüz enformasyona karşı korunması 
gerekiyor. Ancak burada güvenliği sağla-
yacak şey mutlak güç değil, bilginin gücü 
olmalıdır. Yani yurttaş yasa ve güç zoruyla 
ezilen ve baskılanan değil, yanlışlara karşı 
durabilmek için bilgiyle donatılan kişi ol-
malıdır. Bunu başarmak için de korku dev-
leti değil, bilgi devletini inşa etmeliyiz…
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Düzgün Arslantaş
Siyaset Bilimci Akademisyen

Dünyada Seçim Sistemleri
Seçimler en genel tanımı itibariyle seç-
menlerin tercihlerinin sandalyeye dönüş-
me aracıdır.  Oylar sandalyeye dönüştürü-
lürken birçok farklı metot kullanılmaktadır. 
Artan nüfus düşünüldüğünde Eski Yu-
nan’da agorada el kaldırma şeklinde yapı-
lan seçimlerin pratikte uygulanamayacağı 
ortadadır. 

Seçim sistemleri temsiliyet ve istikrar den-
gesinde farklı yerlerde konumlanmaktadır-
lar. Genel olarak bakıldığında, etkin par-
ti sayısı ve koalisyon olasılığı nispi temsil 
sistemlerinde daha fazladır. Fakat seçim 
barajı gibi birtakım düzenlemelerle nispi 
sistemlerinde temsilde adalet noktasında 
sorunlu hale gelebilecekleri unutulmama-
lıdır. 1980 darbesiyle birlikte gelen yüzde 
10’luk seçim barajının, kontenjan vekilliği 
ve çevre barajı gibi uygulamalarla temsil-
de adaleti zedeleyici sonuçlar doğurduğu 
herkesin malumudur. Daha çok Anglosak-
son ülkelerde kullanılan çoğunlukçu seçim 
sistemlerinde ise, küçük ve ortanca parti-
lerin, İngiltere’de Liberal Parti gibi, oyları-
na göre çok düşük oranda sandalye elde 
ettiklerini gözlemlemek mümkündür. 

En son veriler incelendiğinde dünyada 59 
ülkede çoğunlukçu oyu sisteminin, 17 ül-
kede iki turlu çoğunluk sistemi, 20 ülkede 
blok oy, 2 ülkede alternatif oy, 1 ülkede ise 
limitli oy, 86 ülkede liste usulü nispi temsil, 
9 ülkede karışık üyeli nispi temsil, 23 ül-
kede paralel sistem, 2 ülkede tek transfer 
edilebilir oy sistemi, 4 ülkede tek transfer 
edilemez oy, 2 ülke geçiş sürecinde, 7 ül-
kede ise doğrudan seçimlerin olmadığı not 
etmek mümkündür.

Nispi Seçim Sistemleri 

Nispi seçim sistemleri en yüksek ortalama-
lar ve en yüksek kalanlar formülü olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Aradaki fark bölme kat-
sayısından kaynaklanmaktadır. Örneğin, en 
yüksek ortalamalar formülü içeren D’Hon-
dt sisteminde partilerin aldıkları oy oran-
ları 1,2,3,4,5… gibi tamsayılara bölünürken, 
Sainte-Lague sisteminde 1,3,5 gibi tek sa-
yılara bölünür. Sıralamaya göre en yüksek 
orana sahip partiler o seçim çevresinden 
milletvekili çıkarır. Bu formülü kullanan ül-
keler arasında Arjantin, Belçika, İspanya ve 
Türkiye’yi saymak mümkündür. Avusturya 
ve Yunanistan’da uygulanan Hare, Droop 
ve Imperiali gibi en yüksek kalanlar for-
mülünde ise önceden belirlenen bir kota 
dahilinde dağıtım işlemi yapılır. Son ola-
rak taşınabilir tek oy formülünde (Single 
Transferable Vote, STV) seçmenler aday-
ları tercih sırasına sokarken, taşınamaz tek 
oy formülünde (SNTV) adaylar arasından 
tek tercih yapılır ve en çok oyu alan aday-
lar seçim çevresi büyüklüğüne göre seçilir.  

Çoğunlukçu/Plüralist Sistemler

Çoğunlukçu/Plüralist formülü kullanan 
seçim sistemlerinde büyük partiler oy 
oranlarına göre daha fazla temsil imkânı 
bulmaktadırlar. Bu durum, küçük ve orta 
büyüklükteki partilerin temsiliyetini azalt-
tığından etkin parti sayısını düşürmektedir. 
Böylece, parlamentoya giren parti sayısı ve 
dolayısıyla koalisyonlara duyulan ihtiyaç 
azalmaktadır. Çoğunlukçu seçim sistem-
lerinin kabul edilmesindeki temel neden 
çok sayıda partinin meclise girmesinin ya-
ratacağı olumsuz etkidir. Örneğin, İtalyan 
Siyaset Bilimci Giovanni Sartori’ye göre 
parlamentoda parti sayısının fazla olması 
kutuplaşmayı artırma potansiyeli taşımak-
tadır. Bunun nedenlerinden biri, partilerin 
fark yaratmak adına radikal söylemlere 
başvurabilmesidir. Plüralist/Çoğunlukçu 
formüllerin yarattığı olumsuz durumun far-
kında olan küçük partiler stratejik davrana-
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rak seçim öncesinde ittifak kurabilmekte-
dirler.  

Çoğunlukçu/plüralist seçim sistemlerinin 
bir örneği de iki turlu seçim sistemleridir. 
Bu sistemlerde temel amaç ilk turda az oy 
alan bir partinin ikinci turda oylarını yük-
seltmesiyle meşruiyetini artırmasıdır. Bu 
seçim sistemi ayrıca sistem karşıtı partile-
rin meclisteki gücünü kırmayı amaçlamak-
tadır. Ayrıca çoğunluk sistemine göre daha 
az istikrarlı olan bu sistemde, ikinci turda 
ittifaklara ihtiyaç duyulması yeni partilerin 
kurulmasını teşvik etmektedir. 

Karışık Sistemler

1990’lı yılların başından itibaren birçok ül-
kede nispi ve çoğunluk sistemlerinin karı-
şımını içeren seçim sistemleri (mixed elec-
toral systems) ağırlık kazanmıştır. Örneğin, 

Yeni Zelanda, belirli bir seçim çevresinde 
en büyük partinin bütün vekilleri kazandığı 
çoğunlukçu seçim sisteminden karışık üye-
li sisteme geçmiştir. Bu durum, yeni seçim 
sisteminin ilk kez uygulandığı 1993 yılın-
da yapılan seçimlerde, normalde iki partili 
olan sistemin fragmantasyonuna neden ol-
muştur. Mart 1994’te Japonya Tek Transfer 
Edilemez Oy Sistemi’nden (SNTV) karışık 
sisteme geçiş yapmıştır. Bunda muhale-
fet partilerinin kısa süreli olarak iktidarı 
ele geçirmesi ve akabinde yapılan Seçim 
Kanunu değişikliği önemli rol üstlenmiştir. 
Yeni değişikliklerle girilen seçimlerin mu-
halefet açısından istenen sonucu verme-
diği ve 1955’den beri iktidarı elinde tutan 
Liberal Demokratik Parti’nin iktidarını – ara 
sıra kesintiler olsa da – sürdürdüğünü vur-
gulamak gerekir. Son olarak İtalya’da da 
istikrarsız hükümetler dönemini ortadan 
kaldırmak adına karışık sisteme geçilmiştir. 
Yeni sistem oyların dörtte üçünün tek üyeli 
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çoğunluk usulüyle, dörtte birinin ise oran-
tısal formülle dağıtımını içermektedir. So-
nuç olarak İtalya’da da 1994 yılında yapılan 
seçimlerde eski parti sistemi neredeyse ta-
mamen çökmüştür. 

Seçim Çevresi

Seçim çevresi büyüdükçe küçük partiler 
daha fazla temsil olanağı bulmaktadırlar. 
Örneğin, yüzde 20 oy alan partinin 3 üye-
li bir seçim çevresinde milletvekili çıkara-
bilme olasılığı 10 üyeli bir seçim sistemine 
göre – diğer bütün diğer değişkenler sabit 
iken – daha azdır. Bu nedenle büyük seçim 
çevreleri küçük partilere yaramak suretiy-
le temsilde adaleti sağlama da önemli rol 
üstlenmektedir. Fakat büyük seçim çev-
relerinin doğurduğu olumsuz sonuçlarda 
vardır. Örneğin, İsrail, Hollanda ve Güney 
Afrika gibi bazı örneklerde, ülke tek se-
çim çevresinden oluşmakta ve bu durum 
son zamanlarda İsrail’de görüldüğü üzere 

koalisyon hükümetlerini kurmayı zorlaştır-
maktadır. Türkiye’de yapılan 1987 ve 1991 
seçimlerinde olduğu gibi bazı seçim sis-
temlerinde ise etkin baraj olarak nitelen-
dirilen çevre barajları kullanılmaktadır. Bu 
barajlar parti sayısının neden olacağı olası 
hükümet kurma zorluklarını önleme ama-
cı taşımaktadır. Seçim çevresi barajının 
– özellikle kutuplaşmanın belirgin olduğu 
parti sistemlerinde – seçmenleri stratejik 
oy vermeye yönelteceği de unutulmama-
lıdır.  

Seçim Barajı

Dünyada birçok ülkede ulusal seçim ba-
rajları da kullanılmaktadır. Burada temel 
amaç seçim formüllerinin istikrar açısın-
dan doğuracağı olumsuz sonuçları dizgin-
lemektir. Dünyada en yüksek seçim barajı 
yüzde 10 ile Türkiye’de uygulanmaktadır. 
Almanya’da ve Yeni Zelanda’da seçim ba-
rajı yüzde 5 olarak uygulanırken, İsrail’de 
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yüzde 3.25, Brezilya’da ise yüzde 1.5 olarak 
uygulanmaktadır. 

İlk kez 1969 seçimlerinde uygulanmak is-
tenen fakat Anayasa Mahkemesi kararıyla 
iptal edilen seçim barajı, 1983 seçimleriyle 
birlikte yürürlüğe girmiştir. Yüzde 10 gibi 
yüksek bir seçim barajının uygulamaya 
konmasının nedenleri arasında 1970’lerde 
hükümet kurmada yaşanan sorunları ve 
askeri rejimin çoğulculuğa karşı tutumunu 
saymak mümkündür. 

Seçim sistemlerinin etkisi ve Sonuçları
Ünlü Siyaset Bilimci Maurice Duverger’den 
hareketle seçim sistemlerinin sonuçları-
nı mekanik ve psikolojik olarak ayırmak 
mümkündür. Mekanik sonuç mecliste han-
gi partilerin ne oranda temsil edildiğini ifa-
de eder ve bu durum hükümet biçimiyle 
doğrudan ilintilidir. Örneğin, aynı seçim 
sistemi bir yerde tek parti hükümetine ne-

den olurken diğer yerde koalisyon hükü-
meti doğurabilir.

Psikolojik sonuç ise seçmenlerin seçim ön-
cesinde seçim sisteminin olası sonuçlarını 
düşünerek belirlediği stratejik oy verme 
davranışını ifade eder. Örneğin, bir seçmen 
kendisine en uzak gördüğü parti iktidara 
gelmesin diye normalde oy vermeyeceği 
partiye yönelebilir. 2015 Haziran seçim-
lerinde bir kısım kentli CHP seçmeninin 
AKP’nin tek başına iktidarını engellemek 
için HDP’ye oy vermesi buna iyi bir örnek-
tir. Bu duruma diğer bir örnek ise seçmen-
lerin taraftarı oldukları küçük partilerin ba-
rajı aşamayacaklarından duydukları endişe 
nedeniyle büyük partilere yönelmeleridir. 
2007 seçimlerinden itibaren Türkiye’de 
oyların dört parti arasında (AKP, CHP, 
MHP, HDP) konsolide olmasında bu etki 
görülmektedir.  
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Milletin Vekillerini Millet 
Seçsin, Peki Nasıl? 

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçda-
roğlu bir yılı aşkın süredir çeşitli platform-
larda “milletin vekilini millet seçsin” diye-
rek, olası bir iktidar değişikliği sonrası adil 
ve katılımcı bir seçim sistemine geçilece-
ğine dair güçlü sinyaller veriyor. Önümüz-
deki dönemde seçim sistemi reformunun 
muhalefet bileşenleri tarafından yoğun 
biçimde ele alınacağını öngörerek, tartış-
malara katkı sağlamak amacıyla birtakım 
önerilerde bulunmak istiyorum.

Seçim sürecine halkın dahlini arttırmanın 
yolu evvela önseçim mekanizmasını güç-
lendirmekten geçiyor. Ancak Türkiye’de 
partilerin üye yapılarının “sağlıklı” olmadı-
ğı da sıkça dile getirilir. Partilerin çoğunda 
üye profiliyle seçmen profili arasında ciddi 
bir makas mevcut. Önseçimlerin asil-vekil, 
yani yurttaş-milletvekili arasındaki temsil 
ilişkisini güçlendirmesi için öncelikle parti 
üyeliği mevzuatında açılımlar yapmak ge-
rekiyor.  

Önce Üyelik Reformu

Siyasi partilerde iki tür üyelik olmalıdır; tam 
üyelik ve destekçi üyelik. Destekçi üyeler 
tam üyelerin hak ve ödevlerinin bir kısmın-
dan yoksun olacak. Ancak üyesi oldukları 
partilerin milletvekili, belediye başkanı, be-
lediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi 
ve cumhurbaşkanı adaylarının önseçimle 
belirlenmesi halinde oy kullanabilecekler.
Destekçi üyelik, gerekli prosedürün yerine 
getirilmesiyle aktif hale gelecek. Partinin 
onayına bağlı olmayacak. İstifa, ölüm veya 
ihraç (disiplin mekanizması) aracılığıyla 
sona erecek. Destekçi üye olmak için bir 
partiye yılda en az 4, en fazla 12 kez des-
tekçi üye aidatı yatırmak gerekecek. Des-

tekçi üye olma yükümlülükleri tam üyeliğe 
göre daha gevşek olacak. 

Önseçim 

Tüm partilerin, milletvekili adaylarının üçte 
ikisini önseçimle belirlemesi zorunlu ola-
cak. Belediye başkanı, belediye meclisi 
üyesi, il genel meclisi üyesi ve cumhurbaş-
kanı adaylarının önseçimle veya başka bir 
metotla belirlenmesi ise partilerin inisiyati-
finde olacak. 

Tercihli Oy

Milletvekili seçimlerinde tercihli oy uygula-
ması olacak. Seçmen, arzu ederse oy ver-
diği partinin adaylarından birine de tercih 
mührü vurabilecek. Yeterli sayıda tercih 
oyu alan adaylar listede alt sıralarda yer al-
salar dahi seçilebilecekler. Türkiye’de halen 
seçimlerde kapalı liste usulü uygulanıyor. 
Seçmenler oy verdikleri partinin milletve-
kili aday listesine müdahale edemiyorlar. 
Tercihli oyun mümkün olduğu sistemler iki-
ye ayrılır: açık liste ve esnek liste. Açık lis-
tede partinin aday sıralamasının bir önemi 
bulunmamaktadır. Seçilebilmek için yeterli 
sayıda tercih oyu alma zorunluluğu tüm 
milletvekili adayları için geçerlidir. Dani-
marka ve Finlandiya’da seçimler açık liste 
usulüyle yapılıyor. Esnek listede ise parti-
nin aday sıralaması esastır. Alt sıralardaki 
adaylar belli sayıda tercih oyu almadıkça 
seçilemez. Avusturya, Belçika ve Hollan-
da’da bu yöntem uygulanıyor. 
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Kapalı Liste Mi, Tercihli (açık veya 
esnek) Liste Mi? 

Türkiye’de de uygulanan kapalı liste usu-
lü şu ilkeye dayanır: Halkın temsili siyasi 
partiler aracılığıyla gerçekleşir. Partilerde 
adayları belirleyenler, partilerin hedeflerini 
gerçekleştirmeye en uygun kişileri tespit 
etme konusunda seçmenden daha yetkin-
dir. Tercihli listenin dayandığı mantık ise 
farklıdır: Seçimlerin amacı halkın doğru-
dan temsilini sağlamaktır. Bu yüzden seç-
menlerin, vekillerinin kim olacağını tayin 
etmesi daha uygundur.

Türkiye’de Geçmişteki Tercihli Oy 
Uygulamaları

Türkiye’de geçmişte tercihli listenin esnek 
versiyonu uygulandı. Seçmen tercih hak-
kını kullanıp kullanmamakta serbestti; oy 
verdiği partinin adayları arasında tercihte 
bulunma zorunluluğu yoktu. 

1961, 1973 ve 1977 seçimlerinde, seçim çev-
resinin büyüklüğüne bağlı olarak, çok sayı-
da aday için tercihte bulunmak gerekiyor-
du. 
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1991 seçimlerinde ise tek aday için tercih 
oyu kullanılması usulü benimsendi. 

1973 ve 1977 seçimlerinde adayların aldığı 
tercih oyları, listesinde bulunduğu partinin 
aldığı oyların;

• 2-5 arasında milletvekili çıkaran seçim 
çevrelerinde yarısına,
• 6-10 arasında milletvekili çıkaran seçim 
çevrelerinde üçte birine,
• 11-15 arasında milletvekili çıkaran seçim 
çevrelerinde dörtte birine,
• 16-20 arasında milletvekili çıkaran seçim 
çevrelerinde beşte birine,
• 21 ve üzerinde milletvekili çıkaran seçim 
çevrelerinde altıda birine ulaştığı takdirde 
değerlendirmeye dahil ediliyordu. 

1991 seçimlerinde partilerin bir seçim çev-
resinden çıkarılacak milletvekili sayısının 
2 misli aday göstermeleri kuralı getirildi. 
Seçmen tercih hakkını yalnızca bir aday 
için kullanabiliyordu. Adaylardan herhangi 
birinin aldığı tercihli oy sayısı, partisinin o 
seçim çevresinde aldığı oyların yüzde 15’ini 
geçerse, hesaba katılıyordu. 

1973’te 4 aday tercihli oyla seçilirken 
1991’de tam 54 aday tercihli oylar sayesin-
de seçildi.

Seçmenlerin Milletvekillerini Geri 
Çağırma Hakkı

Genel seçimin üzerinden bir yıl geçtikten 
sonra, seçmenler bağlı bulundukları ilçe 
seçim kurullarına bizzat başvurarak, per-
formansını beğenmedikleri bir milletveki-
linin geri çağrılması için imza verebilecek 
(her seçmen yalnızca 1 milletvekili için 
imza verebilir). 

O seçim çevresindeki kayıtlı seçmenlerin 
yarıdan fazlasının imza vermesi halinde 
milletvekilini görevden alma oylaması ya-
pılacak. Oylamanın geçerli olması için ka-
tılım oranının yüzde 50’yi geçmesi gereke-
cek. 

Milletvekilinin görevinden azledilmesi için 
de geçerli oyların üçte ikisinin bu yönde ol-
ması gerekecek. 

Oylamada azil sonucu çıkarsa üç ay içinde 
o ilde ara seçim yapılacak. Genel seçime 
bir yıl kala geri çağırma mekanizması işle-
tilemeyecek.

Daha Adil Bir Seçim Sistemi

Yüzde 10 barajı kalkacak. Buna ilaveten 
dört seçenek düşünülebilir;
 
1) Mevcut D’Hondt sistemi 

2) Sandalye dağılımını biraz daha adil kılan 
St Lague sistemi 

Mantığı D’Hondt ile aynı. Ancak D’Hondt’ta 
oylar sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e... bölünürken 
St Lague’da 1’e, 3’e, 5’e, 7’ye... bölünüyor.
 
3) Nispi ağırlıklı karma sistem

Almanya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Ma-
caristan ve birkaç ülkede daha uygulanı-
yor. Önerimiz, toplam milletvekili sayısının 
650’ye çıkması, bunların 400’ünün geniş 
çevrelerden, 250’sinin ise dar bölgelerden 
seçilmesi. 

Seçmen bu sistemde iki oy kullanıyor. Ge-
niş çevre için parti listelerine, dar bölgede 
ise partilerin adaylarından birine veya ba-
ğımsız bir adaya oy veriyor. 

Partilerin toplam milletvekili sayısını geniş 
çevrelerde aldıkları oy oranı tayin ettiği 
için son derece adil bir sistemdir. Alman-
ya’da yüzde 5 barajla uygulanıyor, bizde 
de çok küçük partileri meclis dışında bırak-
mak için yüzde 1’lik bir baraj uygulanabilir.

4) Nispi ağırlıklı olmayan karma sistem

Bir önceki sistemle aynı işleyişe sahiptir. 
Tek farkı; partilerin toplam milletvekili sa-
yısını geniş çevre oyları belirlemiyor. Seçi-
min her iki aşaması için sandalye dağılımı 
hesaplaması ayrı ayrı yapılıyor. 

Bir önceki kadar nispi sonuçlar vermese de 
bu da adil bir sistemdir. Barajsız uygulana-
bilir.  
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Yapıcılar türkü söylüyor
Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.
Bu iş biraz zor.
Yapıcıların yüreği
bayram yeri gibi cıvıl cıvıl
ama yapı yeri bayram yeri değil.
yapı yeri toz toprak.
Çamur, kar.
Yapı yerinde ayağın burkulur
ellerin kanar.

Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli
her zaman sıcak,
ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak
ne herkes kahraman
ne dostlar vefalı her zaman.
Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı
bu iş biraz zor,
zor ama
yapı yükseliyor, yükseliyor.
Saksılar konuldu pencerelere
alt katlarında.
İlk balkonlara güneş taşıyor kuşlar
kanatlarında.
Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde
her tuğlasında
her kerpicinde.
Yükseliyor, yükseliyor yapı
kanter içinde.

Nazım Hikmet 

Kan Ter İçinde
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