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YENİ GÜN - ÖZEL DOSYA

‘PARTİ İÇİ DEMOKRASİ, SİYASİ PARTİLER YASASI’

Türkiye’de “demokrasi bilinci, 

demokrasi kültürü” tartışmaların-

da, “parti içi demokrasi - siyasi 

partiler yasası” gibi konu başlıkları  

hep, daima gündeme gelir,  güncelli-

ğini korur... 
      Teorik olarak herkes, ülkemizde 

demokrasi kalitesi, çıtasının yüksel-

mesi için parti içi demokrasinin 

güçlenmesi gerekliliğine işaret eder. 

Toplumda ve siyasetçilerde genel 

kabul gören bu beklenti, mutabakat, 

her nedense bir türlü hayata geçiri-

lemez, hep laf’ta kalır!..

        Teoride kabul gören, pratik’te 

ise, bir türlü gerçekleşmeyen siyasi 

partilerimizdeki demokrasi kalitesi, 

günümüzde yaklaşan genel seçimler 

öncesinde yine en öne çıkan konu-

lardan biri olmaya aday gözüküyor...

Her ne kadar ülkemizde şu anda 

en öne çıkan güncel mesele ekonomi, 

ekonomik içerikli sorunlar ve ardın-

dan öne çıkan ikinci konu ‘sığınma-

cılar’ problemi olsa da; siyaset - sis- 

tem tartışmalarında, partilerin ör- 

gütlenme biçimi, milletvekillerini, 

yerel yöneticileri belirleme yöntem- 

leri, genel merkezlerin ağırlığı, yuka-

rından aşağıya, tavandan tabana 

doğru şekillenen siyaset kurumu, en 

önemli sorunlardan biri olmaya devam 

ediyor.
       *****************

Hele; Cumhurbaşkanlığı Hü-

kümet sisteminin, kuvvetler ayrı- 

lığının, yetkilerin tek bir kişide top- 

lanmasının zararlarının sıkça tartı-

şıldığı, ‘yönetim krizi’ eleştirilerinin 

revaçta olduğu günümüz Türkiye 

atmosferinde, parti içi demokrasi 

konusu daha da bir önem kazanıyor.

İktidar kanadı, Cumhur ittifakı 

(Adalet ve Kalkınma Partisi-AK Parti 

ve Milliyetçi Hareket Partisi-MHP); 

yeni sistemin, başkanlık düzeninin 

geçiş sürecinde bile ‘istikrarın ga- 

rantisi, teminatı olduğunu, etkin, 

hızlı bir icra mekanizmalarının’ 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi 

sayesinde işlediğini savunurken, sis- 

temin aksayan yönlerinin de zaman-

la oturacağına inanıyor.     

            *****************

Muhalafet partileri, Millet İttifa-

kı ise; bu yönetim şeklinin ‘tek adam 

rejimi’ olduğu, güçler ayrılığı ilkesi-

nin de giderek zedelendiği eleştirileri-

ni artırırken, birlikte hareket eden 

altı parti (Cumhuriyet Halk Partisi- 

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, 

Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve 

Deva Partisi) başkanlık modelini 

değiştirme, yeniden parlamenter 

sistem vaadinde bulunuyor. 

Altılı masa diye tabir edilen bu 

altı parti,  seçim kazandıkları, sayısal 

çoğunluk elde ettikleri takdirde, 

‘güçlendirilmiş parlamenter sisteme’ 

geçişi öngörüyor...
       *****************

İşte; bu noktada, ekonomi ve 

diğer konular kadar yönetim 

şekillerininin de sıkça tartışıldığı, 

sorgulandığı şu ortamda, demok-

rasi ve hukuk konularında, parti 

içi demokrasiyi, siyasi partiler 

yasasını demokratikleşmeyi de 

ortaya koymak gerekiyor.

     (KÜRŞAT TUNCEL)

SİYASET

Yönetimde İstikrar… 
Temsilde Adalet mi?

Defalarca, bıkmadan usanmadan 

yazdık. Ülkemizde evrensel ölçülerde 

demokrasinin yerleşip kökleşebilmesi için 

yine evrensel ölçülere uygun siyasal par- 

yasaları Anayasadan daha önemlidir. 

Anayasayı yapacak olanlar bu yasalara göre 

belirlenmektedir de ondan!

Bundan önceki yazılarda vurguladık. 

Ülkemize gerçek anlamda demokrasinin 

-

rının kaymakam/vali kararnameleri gibi oluş- 

turdukları listelerle parlamentoya gelenler 
 

gerek yok. Halkın kesesinden bu kadar masrafa 

genel başkanı aldığı oy yüzdesi kadar oy kul- 

lanır, olur biter!
Gelelim seçim kanunlarına… Siyaset 

dünyasında sürekli “Millî İrade”

gitmez, gidemez. Çünkü milli irade denilen 

olay, sadece seçim kanunlarıyla şekillenen 

gibi alabildiğine “sandık”

konuda o kadar ileri gidilir ki sandıkla demok-
-

larda bağırır dururlar. Oysa manzara tam bir 

göre?
Anadolu’da günümüzde fuara dönüşen 

panayırlar vardı çocukluğumda. Yirmi beş 

kuruş verip kahkaha aynalarına girerdik. 

Odanın birinde uzunu kısa, kısayı uzun göste-

ren aynalar bulunurdu. Kendimizin ve arkadaş-

larımızın görüntülerine bakar gülmekten ka- 

şişmen gösteren aynalarla doluydu. Çocukluk 

hastalığının iyileşmediği demokrasilerde 

aynalarının benzeridir. O kadar benzeridir ki, 

kamu hukuku ve siyaset bilimi uzmanları seçim 

yasalarını incelerken gerçeği yansıtan sisteme 

“düz ayna” adını vermişlerdir.

Şimdi ülkemizden örneklere sıra geldi. Çok 

hilesiz hurdasız 1950 seçimlerine bir bakalım. 

14 Mayıs 1950 seçimleri 487 milletvekilliği için 

ise, 3 milyon 148 bin 626 oy almış (%39,6) 

-

seçim kanununu hazırlarken düştükleri hazin 

durumun göstergesidir. Çünkü uygulanan 

seçim kanunu “mutlak çoğunluk” öngörüyor-

tüm milletvekillerinin sahibi oluyordu. CHP’ni 

bumerang gibi vuran bu yasa 1954 seçimlerin-

de de geçerliydi. Yasa 600 kişilik TBMM’de, 

vermiş, CHP ise aldığı %35 oya karşın sadece 
Eğer; o 

zaman mutlak çoğunluk yerine nispi sistem 

Bu kadar dengesiz bir yapılanma içinde olan bir 

parlamentoda çoğunluğu dizginlemek olası 

değildir. Hele Anayasa Mahkemesi, bağımsız 

yargı gibi kurumlar yoksa! Bu konudaki düş- 

üncelerimi çok kez TBMM tutanaklarına 

sistemleri üzerinde bir konferans vermek değil 

ğuna oturabiliyordu? Bana söyler misiniz; 

çarpıcı örnek 3 Kasım 2022 genel seçimleridir. 

12 Eylül cuntasının “ ge- 

 %10 baraj uygulamasıyla 

yapılan seçimler. Oyların %34,3’ünü alan AKP 

tamı tamına 363 milletvekiline sahip oldu. Bu 

alarak 178 milletvekili çı- kardı. Pekiyi geri 

Bu mu milli irade? Kahkaha aynalarının önün- 

den bir türlü ayrılamıyoruz!

Şimdi sıkı durun! Vereceğim örnek çok 

çarpıcı ve seçim sistemleriyle ilgili. Emperya-

lizm güya bağımsızlığa kavuştuğu 1829 yılından 

bu yana komşumuz Yunanistan’dan bir türlü 

elini çekmedi. İkinci Dünya Savaşında hazinesi 

tamtakır hale gelen ve sömürgelerinden ay- 

rılma planları hazırlayan İngiltere, Yunanistan 

-

lar içindeydi ve ABD yardımlarına muhtaç hale 

ayında yapılan seçimlerde iki oluşum birbiriyle 

yarışıyordu. Bunlardan birincisi iç savaşta 

komutanlık görevi yapan Mareşal Papagos’un 

almasına karşın çoğunluğu sağlayamamış, 

muştu. Bu durum ABD Büyükelçisinin hoşuna 

yıl içinde bir milyar doları bulan Amerikan yar- 

dımının kesileceğini açıklamaktan çekinmiyor-

dılarsa da  gerekli değişikliği yapmak zorunda 

kaldılar. Kasım 1952 seçimleri, ABD’nin des- 

(Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, 

1997, İstanbul)
Verilen örnekler az gelişmiş ülkelerde 

 ilkesinin genellikle 

“temsilde adalet” ilkesinin aleyhine işlediğini 

gösteriyor. 1950’den günümüze uzanan dönem 

incelendiğinde seçmen iradesinin parlamento-

ya yansıdığı tek seçimin 15 Ekim 1965 gününde 

yapıldığı ortaya çıkıyor. Barajsız nispi sistem 

“milli bakiye” 
oyu boşa gitmiyordu. Bu seçimlerde AP tek 

olmuştu. Ama o günün siyasal yelpazesi par- 

mv., TİP, %3/14 mv., Cumhuriyetçi Köylü Millet 

Bu konuda Türkiye’ye en güzel örnek 

KKTC’de yapılan seçimlerdir. Evrensel ölçülerde 

bir seçim sistemi uygulanmaktadır yavru va- 
-

rasi gereği önseçim yapmaktadırlar. Oluşan 

birleşik oy pusulasını eline alan seçmen üç 

mührü vurur ve içinde belirlenen sayıya göre 

tercih işaretler. Üçüncüsü de seçmen hiçbir 

beğendikleri isimleri işaretler. Seçmenin adam 
-

nın geçerli olmadığı bir sistemdir bu.

laması kadar ödemlidir, seçim sistemi hakkın-

daki düşüncesi. Güçlendirilmiş parlamenter 

sisteme giden üç yol vardır:  

öne çıkaran bir seçim yasası. Bunlar geçekle-

şirse inişli çıkışlı yüz elli yıllık demokrasi 

maceramızda önemli yol alırız.

Ülkemizin tecrübeli siyasetçilerinden Kemal Anadol, geçtiğimiz günlerde veryansintv.com internet sitesindeki köşesinde 

Türkiye’de  parti içi demokrasiyi ele alan enfes bir yazı kaleme aldı. Büyük ilgi gören, sosyal medyada da paylaşımlara 

konu olan bu yazıda Anadol, ülkemizdeki siyaset kurumunun, demokrasiye bakış açısını ve seçim kanunlarını değerlen-

dirirken, güçlendirilmiş partili sistem önerisinde bulunan muhalefet partilerinin, altılı masanın parti içi demokrasi, 

siyasi  partiler yasası ve seçim kanunu ile ilgili düzenlemelere ağırlık vermesi gerektiğini de vurguluyor... 

 Demokratik rejimlerde siyasi partiler, 

rejimin işleyişinde oldukça büyük bir rol oyna- 

maktadır. 
Öyle ki, siyasi partileri demokrasilerin 

taşıyıcı kolonları olarak nitelemek pekâlâ 

mümkündür. Ancak demokratik sistemin var- 

lığı, siyasi partilerin kendiliğinden demokratik 

işleyiş mekanizmalarını içselleştirmesini 

garanti etmiyor.
Bir başka ifadeyle, siyasi partilerin 

demokratik rejim içinde yer almaları, onları 

demokratik kurumlar olarak nitelendirmeyi 

peşi sıra getirmiyor.
Türkiye'de siyasi parti yapıları genel ola- 

rak değerlendirildiğinde, demokratik yönetim 

anlayışını yeterli ölçüde içselleştirdiklerini 

söylemek pek mümkün değildir.

Şüphesiz tüm partileri aynı keseye atarak 

bir değerlendirme yapmak doğru değil. Zira 

ülkemizde parti içi demokrasi konusunu ön- 

celeyen partiler olduğu gibi, bunu sadece Siyasi 

Partiler Kanunu'nun öngördüğü asgari çerçeve-

de tutan partiler de mevcuttur.
Ne var ki kamuoyunda geniş ölçüde 

bilenen/tanınan partilerin, parti içi demokrasi 

konusunda bir ortalamaları alındığında, ortaya 

çıkan karnenin oldukça zayıf olduğu söylene- 

bilir. 
Esasen, ülkemizde siyasi partilerin 

yönetim yapıları, sorunlu bir demokratik 

yapı arz etmekten çok daha öte, birçok 

yönden krallıklara benzetilebilir. Yani yal- 

nızca parti liderinin kişisel karizmasına bel 

bağlamış ve adeta onun özel mülkü gibi iş- 

leyen kurumlar söz konusudur. 

Lider ile partinin özdeş hale gelmesi, 

farklı fikirlerin yaşamasına alan bırakma-

ması sebebiyle parti içi demokrasi açısından 

temel bir sorundur.
Keza Kral'ın çevresinde, yönetimde etkili 

olmak amacıyla hareket eden dar bir çevrenin 

oluşması da kaçınılmazdır.
Partilerde bir elin parmaklarını geçmeyen 

ve alameti farikası "liyakat değil sadakat" 

olan azınlık, Kral'ın çevresinde birinci çemberi 

oluşturarak oligarşik yapının tesis ve tahkim 

edilmesini sağlamaktadır.  Kral'ın çevresini 

kuşatıp, sorunların ona ulaşmasına mâni olmak 

amacıyla her şeyin süt liman olduğunu veya 

işlerin yolunda olduğunu göstermek birinci 

çemberdekilerin ana misyonudur.

(Siyaset bilimci
Dr. Kerem Yavaşça
Independent Türkçe)

(Devamı sayfa 4’de)
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‘PARTİ İÇİ DEMOKRASİ, SİYASİ PARTİLER YASASI’

Türkiye’de “demokrasi bilinci, 
demokrasi kültürü” tartışmaların-
da, “parti içi demokrasi - siyasi 
partiler yasası” gibi konu başlıkları  
hep, daima gündeme gelir,  güncelli-
ğini korur... 
      Teorik olarak herkes, ülkemizde 
demokrasi kalitesi, çıtasının yüksel-
mesi için parti içi demokrasinin 
güçlenmesi gerekliliğine işaret eder. 
Toplumda ve siyasetçilerde genel 
kabul gören bu beklenti, mutabakat, 
her nedense bir türlü hayata geçiri-
lemez, hep laf’ta kalır!..
        Teoride kabul gören, pratik’te 
ise, bir türlü gerçekleşmeyen siyasi 
partilerimizdeki demokrasi kalitesi, 
günümüzde yaklaşan genel seçimler 
öncesinde yine en öne çıkan konu-
lardan biri olmaya aday gözüküyor...

Her ne kadar ülkemizde şu anda 
en öne çıkan güncel mesele ekonomi, 
ekonomik içerikli sorunlar ve ardın-
dan öne çıkan ikinci konu ‘sığınma-
cılar’ problemi olsa da; siyaset - sis- 
tem tartışmalarında, partilerin ör- 
gütlenme biçimi, milletvekillerini, 
yerel yöneticileri belirleme yöntem- 
leri, genel merkezlerin ağırlığı, yuka-
rından aşağıya, tavandan tabana 
doğru şekillenen siyaset kurumu, en 
önemli sorunlardan biri olmaya devam 
ediyor.

       *****************
Hele; Cumhurbaşkanlığı Hü-

kümet sisteminin, kuvvetler ayrı- 
lığının, yetkilerin tek bir kişide top- 
lanmasının zararlarının sıkça tartı-
şıldığı, ‘yönetim krizi’ eleştirilerinin 
revaçta olduğu günümüz Türkiye 

atmosferinde, parti içi demokrasi 
konusu daha da bir önem kazanıyor.

İktidar kanadı, Cumhur ittifakı 
(Adalet ve Kalkınma Partisi-AK Parti 
ve Milliyetçi Hareket Partisi-MHP); 
yeni sistemin, başkanlık düzeninin 
geçiş sürecinde bile ‘istikrarın ga- 
rantisi, teminatı olduğunu, etkin, 
hızlı bir icra mekanizmalarının’ 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi 
sayesinde işlediğini savunurken, sis- 
temin aksayan yönlerinin de zaman-
la oturacağına inanıyor.     
            *****************

Muhalafet partileri, Millet İttifa-
kı ise; bu yönetim şeklinin ‘tek adam 
rejimi’ olduğu, güçler ayrılığı ilkesi-
nin de giderek zedelendiği eleştirileri-
ni artırırken, birlikte hareket eden 
altı parti (Cumhuriyet Halk Partisi- 

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, 
Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve 
Deva Partisi) başkanlık modelini 
değiştirme, yeniden parlamenter 
sistem vaadinde bulunuyor. 

Altılı masa diye tabir edilen bu 
altı parti,  seçim kazandıkları, sayısal 
çoğunluk elde ettikleri takdirde, 
‘güçlendirilmiş parlamenter sisteme’ 
geçişi öngörüyor...

       *****************
İşte; bu noktada, ekonomi ve 

diğer konular kadar yönetim 
şekillerininin de sıkça tartışıldığı, 
sorgulandığı şu ortamda, demok-
rasi ve hukuk konularında, parti 
içi demokrasiyi, siyasi partiler 
yasasını demokratikleşmeyi de 
ortaya koymak gerekiyor.

     (KÜRŞAT TUNCEL)

SİYASET

Yönetimde İstikrar… 
Temsilde Adalet mi?

Defalarca, bıkmadan usanmadan 
yazdık. Ülkemizde evrensel ölçülerde 
demokrasinin yerleşip kökleşebilmesi için 
yine evrensel ölçülere uygun siyasal par- 
tiler ve seçim yasalarının çıkarılması gere- 
kiyor. Çünkü seçim ve siyasal partiler 
yasaları Anayasadan daha önemlidir. 
Anayasayı yapacak olanlar bu yasalara göre 
belirlenmektedir de ondan!

Bundan önceki yazılarda vurguladık. 
Ülkemize gerçek anlamda demokrasinin 
gelebilmesi için önce parti içi demokrasinin 
gerçekleşmesi gerekiyor. Parti genel başkanla-
rının kaymakam/vali kararnameleri gibi oluş- 
turdukları listelerle parlamentoya gelenler 
gerçekte milletin değil onların vekilleridir! 
O zaman beş yüz, altı yüz kişilik meclislere hiç 
gerek yok. Halkın kesesinden bu kadar masrafa 
yazık. Anonim şirketlerde olduğu gibi her parti 
genel başkanı aldığı oy yüzdesi kadar oy kul- 
lanır, olur biter!

Gelelim seçim kanunlarına… Siyaset 
dünyasında sürekli “Millî İrade” edebiyatı 
yapılır. Ama bu söylem hamasetten öteye 
gitmez, gidemez. Çünkü milli irade denilen 
olay, sadece seçim kanunlarıyla şekillenen 
sonuçtur. Memleketimizde milli irade kavramı 
gibi alabildiğine “sandık” edebiyatı yapılır; bu 
konuda o kadar ileri gidilir ki sandıkla demok-
rasiyi eş tutan parti genel başkanları meydan-
larda bağırır dururlar. Oysa manzara tam bir 
sandık fetişizmidir! Çünkü atılan oylar san- 
dıktan çıkacaktır. Pekiyi neye hangi sisteme 
göre?

Anadolu’da günümüzde fuara dönüşen 
panayırlar vardı çocukluğumda. Yirmi beş 
kuruş verip kahkaha aynalarına girerdik. 
Odanın birinde uzunu kısa, kısayı uzun göste-
ren aynalar bulunurdu. Kendimizin ve arkadaş-
larımızın görüntülerine bakar gülmekten ka- 
tılırdık. Diğer oda ise şişmanı zayıf, zayıfı da 
şişmen gösteren aynalarla doluydu. Çocukluk 
hastalığının iyileşmediği demokrasilerde 
uygulanan seçim yasaları tıpa tıp kahkaha 
aynalarının benzeridir. O kadar benzeridir ki, 
kamu hukuku ve siyaset bilimi uzmanları seçim 
yasalarını incelerken gerçeği yansıtan sisteme 
“düz ayna” adını vermişlerdir.

Şimdi ülkemizden örneklere sıra geldi. Çok 
partili yaşama geçtiğimiz, yargının yönettiği, 
hilesiz hurdasız 1950 seçimlerine bir bakalım. 
14 Mayıs 1950 seçimleri 487 milletvekilliği için 
yapılmıştı. Katılım oranı %89,30’du. Demokrat 
Parti 4 milyon 391 bin 694 oy almış (%55,2) ve 
416 milletvekili çıkarmıştı. İktidar partisi CHP 
ise, 3 milyon 148 bin 626 oy almış (%39,6) 
sadece 69 milletvekili çıkarabilmişti. Millet 
Partisi, 368 bin 537 oy almış (%4,6) bir millet-
vekili çıkarmıştı. Bu sonuçlar seçimi cepte 

gören o günkü iktidar partisi yöneticilerin 
seçim kanununu hazırlarken düştükleri hazin 
durumun göstergesidir. Çünkü uygulanan 
seçim kanunu “mutlak çoğunluk” öngörüyor-
du. Yani bir ilde sadece bir fazla oy alan parti 
tüm milletvekillerinin sahibi oluyordu. CHP’ni 
bumerang gibi vuran bu yasa 1954 seçimlerin-
de de geçerliydi. Yasa 600 kişilik TBMM’de, 
%59 oy alan Demokrat Parti’ye 503 milletvekili 
vermiş, CHP ise aldığı %35 oya karşın sadece 
31 vekil ile yetinmek zorunda kalmıştı. Eğer; o 
zaman mutlak çoğunluk yerine nispi sistem 
uygulansaydı belki de 27 Mayıs olmayacaktı. 
Bu kadar dengesiz bir yapılanma içinde olan bir 
parlamentoda çoğunluğu dizginlemek olası 
değildir. Hele Anayasa Mahkemesi, bağımsız 
yargı gibi kurumlar yoksa! Bu konudaki düş- 
üncelerimi çok kez TBMM tutanaklarına 
yansıttığımı anımsıyorum. Amacım seçim 
sistemleri üzerinde bir konferans vermek değil 
elbette. Ama genç okurlarımın ve yakın geç- 
mişe ilgisiz politikacıyla nasıl başbakan koltu- 
ğuna oturabiliyordu? Bana söyler misiniz; 
bunların hangisi milli iradeyi yansıtıyor? En 
çarpıcı örnek 3 Kasım 2022 genel seçimleridir. 
12 Eylül cuntasının “yönetimde istikrar” ge- 
rekçesiyle dayattığı %10 baraj uygulamasıyla 
yapılan seçimler. Oyların %34,3’ünü alan AKP 
tamı tamına 363 milletvekiline sahip oldu. Bu 
TBMM’nin %66’si demektir! CHP ise %19,39 oy 
alarak 178 milletvekili çı- kardı. Pekiyi geri 
kalan %46,33 oy ne oldu? Hepsi de çöpe atıldı. 
Bu mu milli irade? Kahkaha aynalarının önün- 
den bir türlü ayrılamıyoruz!

Şimdi sıkı durun! Vereceğim örnek çok 
çarpıcı ve seçim sistemleriyle ilgili. Emperya-
lizm güya bağımsızlığa kavuştuğu 1829 yılından 
bu yana komşumuz Yunanistan’dan bir türlü 
elini çekmedi. İkinci Dünya Savaşında hazinesi 
tamtakır hale gelen ve sömürgelerinden ay- 
rılma planları hazırlayan İngiltere, Yunanistan 
üzerindeki vesayetini dünyanın yeni jandarması 
ABD’ye devretti. İç savaştan çıkan ülke yokluk-
lar içindeydi ve ABD yardımlarına muhtaç hale 
gelmiş daha doğrusu getirilmişti. 1951 Eylül 
ayında yapılan seçimlerde iki oluşum birbiriyle 
yarışıyordu. Bunlardan birincisi iç savaşta 
komutanlık görevi yapan Mareşal Papagos’un 

Yunan Dirilişi hareketiydi. İkinci oluşum da 
yasaklanmış Komünist Partisi’nin legal uzantısı 
Birleşik Demokratik Sol’du. Diğerleri dağınık 
merkez sağ partileriydi. Papagos en fazla oyu 
almasına karşın çoğunluğu sağlayamamış, 
merkez partilerden oluşan bir koalisyon kurul- 
muştu. Bu durum ABD Büyükelçisinin hoşuna 
gitmemişti. Büyükelçi, eğer nispi seçim sistemi 
yerine çoğunluk sistemi getirilmezse, son beş 
yıl içinde bir milyar doları bulan Amerikan yar- 
dımının kesileceğini açıklamaktan çekinmiyor-
du! Çoğu politikacı bu denli müdahaleyi kına- 
dılarsa da  gerekli değişikliği yapmak zorunda 
kaldılar. Kasım 1952 seçimleri, ABD’nin des- 
teklediği Mareşal Papagos’un partisi Yunan 
Dirilişi’nin büyük zaferi ile sonuçlanmıştı! 
(Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, 
1997, İstanbul)

Verilen örnekler az gelişmiş ülkelerde 
“yönetimde istikrar” ilkesinin genellikle 
“temsilde adalet” ilkesinin aleyhine işlediğini 
gösteriyor. 1950’den günümüze uzanan dönem 
incelendiğinde seçmen iradesinin parlamento-
ya yansıdığı tek seçimin 15 Ekim 1965 gününde 
yapıldığı ortaya çıkıyor. Barajsız nispi sistem 
“milli bakiye” öngörüyordu. Hiçbir partinin 
oyu boşa gitmiyordu. Bu seçimlerde AP tek 
başına iktidar, Süleyman Demirel de Başbakan 
olmuştu. Ama o günün siyasal yelpazesi par- 
lamentoya yansımıştı. 

Demek ki temsilde adalet yönetimde 
istikrara engel değildi: Adalet Partisi, %52,9/ 
240 mv., CHP, %28,8/ 134 mv., Millet Partisi, 
%6,3/ 31 mv., Yeni Türkiye Partisi, %3,2/ 24 
mv., TİP, %3/14 mv., Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi (daha sonra MHP), %2,2/11 mv.

Bu konuda Türkiye’ye en güzel örnek 
KKTC’de yapılan seçimlerdir. Evrensel ölçülerde 
bir seçim sistemi uygulanmaktadır yavru va- 
tanda. Önce partiler kendi içlerindeki demok-
rasi gereği önseçim yapmaktadırlar. Oluşan 
birleşik oy pusulasını eline alan seçmen üç 
hakka sahiptir. 

Birincisi mührü partine vurur ve listeyi 
sandığa atar. İkincisi, seçmen partisinin üstüne 
mührü vurur ve içinde belirlenen sayıya göre 
tercih işaretler. Üçüncüsü de seçmen hiçbir 
partiye mühür vurmaz tüm partiler içinden 
beğendikleri isimleri işaretler. Seçmenin adam 
yerine konduğu, parti oligarşilerinin dayatması-
nın geçerli olmadığı bir sistemdir bu.

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı açık- 
laması kadar ödemlidir, seçim sistemi hakkın-
daki düşüncesi. Güçlendirilmiş parlamenter 
sisteme giden üç yol vardır:  

Birincisi parti içi demokrasi, ikincisi 
politikayı düzenleyen demokratik bir siyasi 
Partiler Kanunu, üçüncüsü de temsilde adaleti 
öne çıkaran bir seçim yasası. Bunlar geçekle-
şirse inişli çıkışlı yüz elli yıllık demokrasi 
maceramızda önemli yol alırız.

Ülkemizin tecrübeli siyasetçilerinden Kemal Anadol, geçtiğimiz günlerde veryansintv.com internet sitesindeki köşesinde 
Türkiye’de  parti içi demokrasiyi ele alan enfes bir yazı kaleme aldı. Büyük ilgi gören, sosyal medyada da paylaşımlara 
konu olan bu yazıda Anadol, ülkemizdeki siyaset kurumunun, demokrasiye bakış açısını ve seçim kanunlarını değerlen-
dirirken, güçlendirilmiş partili sistem önerisinde bulunan muhalefet partilerinin, altılı masanın parti içi demokrasi, 
siyasi  partiler yasası ve seçim kanunu ile ilgili düzenlemelere ağırlık vermesi gerektiğini de vurguluyor... 

 Demokratik rejimlerde siyasi partiler, 
rejimin işleyişinde oldukça büyük bir rol oyna- 
maktadır. 

Öyle ki, siyasi partileri demokrasilerin 
taşıyıcı kolonları olarak nitelemek pekâlâ 
mümkündür. Ancak demokratik sistemin var- 
lığı, siyasi partilerin kendiliğinden demokratik 
işleyiş mekanizmalarını içselleştirmesini 
garanti etmiyor.

Bir başka ifadeyle, siyasi partilerin 
demokratik rejim içinde yer almaları, onları 
demokratik kurumlar olarak nitelendirmeyi 
peşi sıra getirmiyor.

Türkiye'de siyasi parti yapıları genel ola- 
rak değerlendirildiğinde, demokratik yönetim 
anlayışını yeterli ölçüde içselleştirdiklerini 
söylemek pek mümkün değildir.

Şüphesiz tüm partileri aynı keseye atarak 
bir değerlendirme yapmak doğru değil. Zira 
ülkemizde parti içi demokrasi konusunu ön- 
celeyen partiler olduğu gibi, bunu sadece Siyasi 
Partiler Kanunu'nun öngördüğü asgari çerçeve-
de tutan partiler de mevcuttur.

Ne var ki kamuoyunda geniş ölçüde 
bilenen/tanınan partilerin, parti içi demokrasi 
konusunda bir ortalamaları alındığında, ortaya 
çıkan karnenin oldukça zayıf olduğu söylene- 
bilir. 

Esasen, ülkemizde siyasi partilerin 
yönetim yapıları, sorunlu bir demokratik 
yapı arz etmekten çok daha öte, birçok 
yönden krallıklara benzetilebilir. Yani yal- 
nızca parti liderinin kişisel karizmasına bel 
bağlamış ve adeta onun özel mülkü gibi iş- 
leyen kurumlar söz konusudur. 

Lider ile partinin özdeş hale gelmesi, 
farklı fikirlerin yaşamasına alan bırakma-
ması sebebiyle parti içi demokrasi açısından 
temel bir sorundur.

Keza Kral'ın çevresinde, yönetimde etkili 
olmak amacıyla hareket eden dar bir çevrenin 
oluşması da kaçınılmazdır.

Partilerde bir elin parmaklarını geçmeyen 
ve alameti farikası "liyakat değil sadakat" 
olan azınlık, Kral'ın çevresinde birinci çemberi 
oluşturarak oligarşik yapının tesis ve tahkim 
edilmesini sağlamaktadır.  Kral'ın çevresini 
kuşatıp, sorunların ona ulaşmasına mâni olmak 
amacıyla her şeyin süt liman olduğunu veya 
işlerin yolunda olduğunu göstermek birinci 
çemberdekilerin ana misyonudur.

(Siyaset bilimci
Dr. Kerem Yavaşça
Independent Türkçe)

(Devamı sayfa 4’de)
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Zira kurulan sistem başarısızlık 
ürettiği durumda Kral'ın kutsal ko- 
numundan ötürü ona bir şey olma- 
yacağını, sistemin taşıyıcısı olduk- 
ları için başarısızlığın sorumlusu 
olarak kendilerinin işaret edilece- 
ğini iyi bilmektedirler. 

Bu sebeple, gerçeklerin perde- 
lenmesi ve algı manipülasyonu için 
istişare ve tartışma ortamları de- 
vamlı olarak kontrol altında tutul- 
maya gayret edilir. Bu katı oligarşik 
yapıların gücü elinde tuttuğu ku- 
rumlarda ise, demokratik ilke ve 
değerleri içselleştirerek, demokratik 
mekanizmaların partilere adapte 
edilmesini beklemek pek gerçekçi 
değildir. 

Siyasi partilerde anti demok- 
ratik yapıların ortaya çıkışının tek 
müsebbibi yok. Kültürel sebepler de 
bunlardan bir tanesi. 

Parti liderlerini kutsallaştıran, 
olağanüstü meziyetleri olduğuna 
dair inancı besleyen, adeta onu bir 
kurtarıcı/kahraman gören anlayış 
maalesef partilerimizin büyük 
çoğunluğunda hakimdir. 

Ayrıca güç merkezine yakın 
durarak, gücün nimetlerinden 
faydalanmak yani bir nevi kapıkul-
luğu olarak ifade edilebilecek 
anlayış toplumumuzda yaygındır.

Dahası parti içinde farklı 
seslerin varlığının, liderin partisine 
hâkim olamadığı, partisine hâkim 
olamayanın da ülkeye hâkim ola- 
mayacağı anlamına gelmesi gibi 
anti demokratik yapılara zemin 
hazırlayan bir anlayış var, maale-
sef.

Bu noktada parti liderlerini 
Kral gibi davranmaya, partileri de 
Krallık gibi inşa etmeye yönlendi-
ren bir siyasal kültür olduğunu 
söylemek gerekiyor.

Ne var ki toplumsal ve siyasal 
kültürün oligarşik yapılara zemin 
hazırlayan yönlerinin güçlü olması, 
anti demokratik yapıların ilaniha-
ye kabul göreceği anlamına gel- 
miyor. 

Bu sebeple, kültürel kodların 
kendiliğinden yavaş biçimde de- 
ğişmesini beklemek yerine, zorlayı-
cı yasal düzenlemeler üzerinde 
düşünmekte fayda var.

Bu bağlamda, öncelikle, par- 
tilerde lider sultasının zayıflatılma-
sı için Siyasi Parti Kanunu'na parti 
içi demokrasiyi zorunlu kılacak 
spesifik maddeler eklenmelidir.

Örneğin milletvekili aday 
belirleme usulü olarak ön seçimin 
zorunlu tutulması, cinsiyet ve 
gençlik kotalarının zorunlu hale 
getirilmesi, kurul seçimlerinde 
çarşaf liste usulünün zorunlu 
olması gibi düzenlemeler yapı- 
labilir.

Ayrıca partilerde keyfî yönetim-
leri engellemek için yasal düzenle-
melere ihtiyaç vardır. 

Bu kapsamda parti tüzüklerinin 
eksiksiz uygulanması amacıyla zor- 
layıcı tedbirlerin alınması düşünüle-
bilir.

Örneğin parti tüzüklerinde ön 
görülen parti içi demokrasi uygula-
malarının işletilmediği durumlarda, 
partilerin cezai yaptırımlara tabi 
tutulması yönünde yasal düzenleme-
ler yapılabilir.

Sonuç olarak, "hangisi diğerini 
daha çok etkiliyor?" sorusu tartışma 
götürecek bir soru olsa da, demokrasi 
ile siyasi partiler arasında çok bo- 
yutlu ve doğrudan bir ilişki olduğu 
şüphe götürmez bir gerçektir.

Son tahlilde, siyasi partilerin 
demokrasiyi ve demokratik işleyiş 
mekanizmalarını içselleştirmedik-
leri koşulda, ülke bazında da daha 
kaliteli bir demokrasi inşa etmenin 
mümkün olamayacağı söylenmelidir.

(Baştarafı sayfa 3’te)


