Milletvekili Adaylarýnýn
Belirlenme Usulü ve Önseçim
Mehmet Ali Aydýn*

1. Giriþ
Demokrasi, Yunanca halk kelimesinin karþýlýðý olan demos ile idare
manasýna gelen kratos kelimelerinden meydana gelen bir terimdir. Kökü eski
Yunan kültürüne kadar uzanan demokrasi kavramý, o çaðlardan günümüze
çeþitli mana ve muhteva deðiþikliklerine uðrayarak gelmiþtir.
Eski Yunanistanda tek adam idaresi olan diktatörlük ve tiranlýða karþý,
halkýn kendi iþlerine yön verebileceði bir idare þekli1 olarak demokrasi düþünülmüþtür. Fakat Yunan þehirlerinde farklý þekillerde demokrasi uygulamalarý görülmüþtür. Aristonun ifadesiyle, demokrasi kýsa zamanda demagojiye dönüþmüþtür. Ona göre demagoji, bir toplumun duygularýný çelerek kendi çýkarlarýný
yürütme yolu idi. Bu dönem demokrasilerinde halkýn þu veya bu þekilde idari
iþlere katýlmasý sadece fikrî plânda kalmýþtýr.
Genel bir taným yapmak gerekirse; demokrasi, bir ülkede siyasi iktidarýn,
bir kiþi, sýnýf ya da zümreye deðil tamamen halka ait olduðuna dair bir anlayýþtýr.

* TBMM Bütçe Müdürlüðü Yasama Uzman Yardýmcýsý.
E-posta: mehmet.ali.aydin@tbmm.gov.tr
1 Yunan düþünürlerinin eserlerinde üç idare þeklinden söz edildiði, bunlarýn da zamanla bozulduðu,
monarþinin tiraniye dönüþtüðü, oligarþinin kendi içinde yozlaþtýðý, demokrasinin ise aþýrý þekilde uygulanmasý
halinde anarþiye yol açtýðý belirtilmektedir., Murat SARICA, 100 Soruda Siyasi Düþünce Tarihi, Gerçek
Yay., Ýstanbul, 1987, s. 10.

Milletvekili Adaylarýnýn Belirlenme Usulü ve Önseçim

83

Demokrasinin, halkýn doðrudan veya temsil edilerek hükümet etmesi anlamý
da vardýr.2
Demokrasi, uygulama þekilleri bakýmýndan birtakým farklý isimler almaktadýr.
Bazýlarýna göre doðrudan doðruya hükümet sistemidir; yani halkýn iktidarýný
bizzat kullandýðý sistemdir. Bazýlarýna göre de demokrasi temsil esasýna dayanýr
ve iktidarýn ancak temsilciler aracýlýðýyla kullanýlmasý þeklinde geliþtirilebilir.
Bu farklý yaklaþýmlar, farklý demokrasi modelleri ortaya çýkarmaktadýr.3
Halkýn egemenliði kullanýþ biçimlerine göre demokrasi üç gruba ayrýlýr:
Doðrudan demokrasi, yarý doðrudan demokrasi ve temsili demokrasi.
Doðrudan demokrasi; kanunlarýn bizzat halk tarafýndan yapýlmasýný ve kamu
gücüne iliþkin kararlarýn bizzat halk tarafýndan alýnmasýný ifade eder. Bu sistemde
parlamento ve yöneten-yönetilen farklýlýðý yoktur.
Yarý doðrudan demokrasi; halkýn temsilcilerinin yaný sýra, bazý konularda
halkoyuna da baþvurulmasýný öngören bir sistemdir. Halk üç þekilde egemenliðin
kullanýlmasýna katýlabilmektedir: Referandum (halkoyuna baþvurma), halkýn
vetosu ve halkýn kanun teklifi. Referandum, yasama organýnýn yaptýðý bir yasayý
halkýn evet ya da hayýr þeklinde oylamasýdýr. Halkýn vetosu ise referandum
yapýlmasý için halkýn giriþimde bulunmasýdýr. Halkýn isteðiyle yapýlan oylama
sonucu yasa ya kabul edilecek ya da reddedilecektir. Yarý doðrudan demokrasilerde
halka kanun teklif etme yetkisi de tanýnmýþtýr.
Temsili demokrasi; ülkemizde ve birçok ülkede, milli egemenlik anlayýþýnýn
bir sonucu olarak uygulanmaktadýr. Buna göre halk, egemenliðini seçtiði
temsilcileri aracýlýðýyla kullanacaktýr.4 Milletvekilleri tüm milletin temsilcisi
olarak yasa yapmaktadýr. Anayasanýn 80. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri deðil, bütün milleti temsil
ederler. Anayasamýzýn yasama yetkisini düzenleyen 7. maddesinin gerekçesinde
temsil esasý þu þekilde açýklanmaktadýr:
Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu, nüfusu milyonlara
varan modern devletlerde, demokrasi rejimini benimseyen siyasi rejimlerde
kaçýnýlmaz bir durumdur.5
2 Ýlhan Arsel, Anayasa Hukukunun Umumi Esaslarý: Birinci Kitap Demokrasi, Güven Matb., Ankara,
1955; Ana Britannica, Ana Yay., Ýstanbul, 1992, s. 106.
3 M. Emin RUHÝ, Doðrudan Demokrasi (e-Demokrasi), Seçkin Yay., Ankara, 2005, s. 22.
4 Temsili demokrasiyi salt oy vermeye indirgemek mümkün deðildir. En genel tanýmýyla, tüm vatandaþlarýn
siyasal örgütlenme ve oy verme haklarýnýn olduðu, birey-devlet iliþkilerinin hukukun üstünlüðü ilkesiyle
düzenlendiði; bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altýnda olduðu; bu anlamda hukuk devleti ilkesine
sahip ve toplumun çoðulcu niteliðini vurgulayan bir sistemi ifade etmektedir. Tülay Özüerman, Demokrasi
Anlayýþýnda Çaðdaþ Geliþmeler, Demokrasi Gündemi, TDV Bülteni, S. 22.
5 Ömer Ýzgi-Zafer Gören, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Yorumu, TBMM Basýmevi. C. I, Ankara,
2002, s. 87.
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Gerçek demokraside egemenliðin meþru kaynaðý halktýr. Günümüz temsili
demokrasilerinde egemenlik hakký ve yetkisi milletin seçtiði temsilcilere devredilmiþtir. Bu görev temsilciye, anayasa ve seçim kanunlarýna göre, belirli bir
bölgenin, belli koþullarý kendinde toplayan seçmenlerince verilmiþtir.6 Siyasi
partilerin milletvekili adaylarýný belirleme usulleri, hem millet iradesinin temsili
hem de demokrasinin siyasi parti örgütlerindeki geliþimi konusunda bize saðlam
ipucu verebilecektir. Bu nedenle, siyasi partilerin milletvekili adaylarýný belirlerken izledikleri usuller, demokratik ilkeleri benimseyip benimsemediklerinin
bir göstergesi olmasý açýsýndan büyük önem arz etmektedir.
Çalýþmamýzýn birinci bölümünde, siyasi partilerin milletvekili adaylarýný
belirleme usulleri hakkýnda tarihsel ve genel bilgiler verilmeye, ikinci bölümünde
ise milletvekili adaylarýnýn belirlenme usullerinden olan önseçimle ilgili hususlar
ayrýntýlý olarak ortaya konmaya çalýþýlacaktýr.

2. Siyasi Partilerin Milletvekili Adaylarýný Belirleme
Yöntemleri
2.1. Genel
Çaðdaþ çoðulcu demokrasilerde, yönetici kadronun seçilmesi aþamasýnda
siyasi partilerin ifa ettikleri görevin önemi tartýþmasýzdýr. Siyasi partilerin tanýmýný
yaparken iktidarý ele geçirme veya devam ettirme amacýný göz önünde
bulundurursak, siyasi iktidarýn siyasi partiler aracýlýðýyla elde edilmesi, yönetici
kadronun da siyasi partilerce tayin edilme usulü büyük önem kazanmaktadýr.
Siyasi partilerin; toplumdaki daðýnýk düþüncelere açýklýk kazandýrmasý,
kendilerini destekleyen seçmenlerin ve çeþitli sosyal gruplarýn çýkarlarýný baðdaþtýrmasý, seçimler yolu ile belirli bir görüþü savunan ve iktidara talip olanlarýn
seçmenlerce tanýnmasý, siyaset eðitimi gibi bir çok iþlevi bulunmaktadýr.7 Bu
iþlevlere baktýðýmýzda siyasi partilerin parlamentoda kendisini temsil edecek
olan adaylarý belirleme yönteminin ne kadar önemli olduðu açýktýr.
Siyasal partilerin aday belirleme süreç ve yöntemleri, doðrudan siyasal
partilerin tanýmýndaki unsurlarýn bir sonucu olarak belirir. Siyasal partiler, daha
önce de belirttiðimiz gibi, her þeyden önce iktidar için kadrolar yetiþtirmek ve
iktidar için seçimlere hazýrlanmak durumundadýr. Ýktidar için kadrolarýný
6 Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriþ, Çaðdaþ Yayýnlarý, 8. Basý, Ýstanbul, 1996,
s. 265.
7 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriþ, AÜHF Yayýnlarý, Ankara, 1978, s.126.
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yetiþtirmesi, partilerin siyasal devþirme fonksiyonu vasýtasýyla saðlanmaktadýr.
Demokrasilerde iktidar olabilmek, seçimleri kazanmaktan geçtiðine göre, siyasal
partiler aday göstermek zorundadýrlar. Partilerin devþirme fonksiyonu, siyasal
sistemdeki çeþitli rolleri üstlenecek kiþilerin seçimi sürecidir.8
Çaðýmýz demokrasilerinde, vatandaþýn devlet yönetimine katýlmasý,
yöneticilerin seçilmesi ve denetlenmesi þeklinde gerçekleþebilmektedir.
Demokratik rejimlerde, hemen her vatandaþ hiç deðilse hayatýnýn bir devresinde
yöneticiler arasýna girmeyi isteyebilir. Ancak her toplumda hukuk kurallarý
seçme ve seçilme hakkýný bazý koþullara baðlamýþtýr. Türk hukuk sisteminde de
milletvekili adaylarýnýn belirlenme usulleri Siyasi Partiler Kanununda
düzenlenmiþtir.
Aday belirleme yöntemleri, Türk demokrasisinin ve siyasal partiler
hukukunun en önemli sorun alanlarýndan birisidir. Çünkü, parti içi demokrasinin
en önemli ölçütlerinden birisi olan aday belirleme yöntemi9, parti içi demokrasinin
gerçekleþmesi, demokratik rejimin ve siyasal sürecin saðlýklý iþlemesi10 ve halkýn
iradesinin parlamentoya daha iyi yansýmasý açýsýndan büyük önem arz etmektedir.
Nasýl ki siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsuru ise, aday tespit
yönteminin demokratik olmasý da, parti içi demokrasinin vazgeçilmez ilkesidir.
Nitekim Anayasa Mahkemesi verdiði bir kararýnda bu hususa vurgu yaparak
 aday belirlemesi parti içi demokrasiyi doðrudan ilgilendirir. demiþtir.11

2.2. Dünyadaki Bazý Ülkelerden Örnekler
Aday belirleme süreci açýsýndan iki temel ampirik sorun, bu sürecin ne
kadar merkezileþtiði ve sürece katýlýmýn ne ölçüde yaygýn olduðudur. Batý
demokrasilerindeki partilerde aday belirleme usulleri çok çeþitlidir. Teorik olarak
bir uçta adaylarýn bütün partili seçmenlerin veya taraftarlarýn oylarýyla
belirlenmesi, öteki uçta da tek baþýna parti lideri tarafýndan belirlenmesinin söz
konusu olduðu düþünülebilir. Bu iki uç arasýnda ise sürecin merkezileþme
derecesine göre, adaylarýn seçim çevresindeki tüm parti üyelerince belirlenmesi,
seçim çevresindeki parti üyelerinin bir bölümünce (mesela bir delege kongresince)
belirlenmesi, partinin bölgesel örgütünce belirlenmesi, partinin ulusal düzeydeki
8 M. Tevfik Gülsoy, Milletvekili Seçimlerinde Siyasal Parti Adaylarýnýn Tespiti Erzincan Ü.H.F.D. C.X,
S.3-4, s.126.
9 Bodo Zeuner, Ýnnerparteiliche Demokratie, (Çev. Fuat AKAR), Colloguium Verlag, Berlin, 1967, s.108.
10 M. Tevfik Gülsoy, Milletvekili Seçimlerinde Siyasal Parti Adaylarýnýn Tespiti Erzincan Ü.H.F.D. C. X,
S. 3-4, s. 125.
11 Anayasa Mahkemesi Kararlarý Dergisi, S. 23, s. 382-384.
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merkez karar organýnca belirlenmesi ve ulusal düzeydeki parti-içi hiziplerin
liderlerince belirlenmesi gibi çeþitli usuller vardýr.12
Micbael Gallagher ve Michael Marsbýn dokuz demokratik ülkede (Belçika,
Büyük Britanya, Fransa, Almanya, Ýrlanda, Ýtalya, Japonya, Hollanda ve Norveç)
aday belirleme süreçleri üzerindeki karþýlaþtýrmalý incelemeleri de benzer sonuçlar
vermiþtir. Bu araþtýrmaya göre, aday belirleme sürecini tüm partili seçmenlere
veya taraftarlara açan tek belli baþlý Batý demokrasisi, ABD dir. Buna karþýlýk
etkili bir tercihli oy (Ýtalya), alternatif oy (Avustralya), devredilebilir tek oy
(Ýrlanda) ve devredilemez tek oy (Japonya) sistemleri, seçmenlere ayný partinin
ya da deðiþik partilerin adaylarý arasýnda bir tercih yapma imkaný vermek
suretiyle, bir dereceye kadar benzer bir fonksiyon ifa edebilir. Adaylarýn, tüm
parti üyelerinin katýldýðý önseçimler yoluyla belirlenmesi yöntemi ise çok yaygýn
deðildir. Bu yöntem, baþlýca Belçika partilerinde (diðer yöntemlerle bir arada
olarak), Ýngiltere Liberal ve Sosyal Demokrat Partilerinde, Hollandadaki D66
Partisinde kullanýlmaktadýr. Bu yöntem, Finlandiyada 1978 yýlýnda kanunen
zorunlu kýlýnmýþtýr. Tabi ki yukarýda anlatýlan yöntemlerden en yaygýn olaný,
adaylarýn seçim çevresi parti örgütü üyelerinin bir bölümünce (ya bir delege
kongresi veya seçim çevresi örgütü yönetim kurulu tarafýndan) belirlenmesidir.
Bu sistem, Ýngiliz Muhafazakar ve Ýþçi Partilerinde, Fransýz Komünist ve Sosyalist
Partilerinde, tüm Alman, Ýrlanda ve Norveç partilerinde, baþlýca Belçika (tüm
üyelerin katýldýðý seçimlerle birlikte olarak), Hollanda ve Ýtalyan partilerinde
uygulanmaktadýr. Bu sistemde aday belirleme yetkisinin, partinin seçim çevresi
örgütleriyle merkez organlarý arasýnda bir þekilde (mesela aday adaylarýnýn
önceden parti merkez organýnýn incelemesinden geçirilmesi veya yerel örgütçe
belirlenen adaylarýn merkez organýnca veto edilebilmesi, ya da adaylarýn bir
bölümünün yerel örgütlerce bir bölümünün merkez organlarýnca belirlenmesi
gibi) bölüþülmesi de mümkündür. Adaylarýn parti merkez organlarýnca belirlenmesi
yöntemi daha az yaygýn olmakla birlikte, iki büyük Fransýz merkez-sað partisinde
(RPR: Cumhuriyet Ýçin Birlik ve UDF: Fransýz Demokrasisi Ýçin Birlik), Avusturya
Sosyalist Partisinde, baþlýca Ýsrail partilerinde, adaylarýn bir bölümü için baþlýca
Ýtalyan ve Ýrlanda partilerinde uygulanmaktadýr. Nihayet, adaylarýn belirlenmesinin
sadece parti liderine býrakýlmasý, Batý demokrasilerinde çok nadir görülen bir
durumdur.13

12 Ergun Özbudun, Siyasi Partiler ve Demokrasi Sempozyumu, TESAV Yayýnlarý, 1995, s. 10.
13 Ergun Özbudun, a.g.e., s. 11,12.
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2.3. Türkiyede Milletvekili Adaylarýnýn Belirlenme Usullerinin
Tarihçesi
1923-1942 yýllarý arasýndaki dönem, 1908 yýlýnda çýkarýlmýþ olan Ýntihab-ý
Mebusan Kanununun yürürlükte olduðu ve milletvekili seçimlerinin bu Kanun
hükümleri uyarýnca yapýldýðý bir dönemdir. Ancak Ýntihab-ý Mebusan Kanunu,
aday belirleme konusunda bir düzenleme getirmemiþtir. 1942-1961 döneminde
ise, 4320 sayýlý Mebus Seçimi Kanunu, 4918 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanunu
ve 5545 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanununun yürürlükte olduðu dönemdir.
Bahsedilen bu kanunlarda da aday belirleme konusuna iliþkin hükümlere
rastlanmamaktadýr.14 Yani 1908 yýlýnda çýkan seçim yasasý çerçevesinde yapýlan
ilk seçimden, 1942 yýlýna kadar adaylarýn belirlenmesi yetkisi doðrudan parti
genel baþkanlarýna verilmiþtir. 1957 yýlýna kadar çýkarýlan yasalarla aday belirleme
konusunda partilerin merkez karar organlarý yetkili kýlýnmýþtýr.15
Daha sonra 27 Mayýs 1960taki askeri müdahaleden sonra, 1965 yýlýnda
648 sayýlý Siyasi Partiler Kanunu (SPK) kabul edilmiþtir. Bu Kanunun genel
gerekçesinde;
Siyasi partilerin millet iradesinin tecellisine vasýta oluþlarý, onlarýn
seçimlerde oynadýklarý rol ve parlamento bünyesine gönderdikleri
temsilcilerle izah edilmek lazým gelir. Partilerin seçimlerde rol oynamalarý
ve özellikle parlamentoya temsilci göndermek suretiyle yalnýz seçim
sýrasýnda deðil, devamlý surette millet iradesinin oluþumunun baþlýca
vasýtasý bulunmalarý adaylýk meselesinin tanzimini gerektirmektedir.
Demokratik bir parti kuruluþ ve iþleyiþinden bahsedebilmek için, Siyasi
partilerin seçmene arz edecekleri adaylarýn o partiye oy veren veya hiç
deðilse o partinin mensubu bulunanlarýn arzu ve temayüllerine göre
seçilmesi saðlanmalý ve teminat altýna alýnmalýdýr.

denilmektedir.16 Kanunun 29. maddesinde de;
Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliði için yapýlacak
seçimlerde gösterecekleri adaylarýn, her seçim çevresinde parti seçmen
kütüðüne kayýtlý bulunan bütün parti üyelerinin katýlabilecekleri bir ön
seçimle tespit edilir.

hükmü yer almýþtýr. Bu hükmün gerekçesi ise aþaðýdaki gibidir.
Ýleri demokratik memleketlerin mevzuat ve tatbikatýndan mülhem
(önseçim) sistemini, mahzurlarýný izale edici munzam hükümlerle birlikte
14 Sevgi KORKUT, Türkiyede ve Yabancý Ülkelerde Önseçim, TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon
Müdürlüðü, Araþtýrma Servisi, Mart 1996, s. 9.
15 Suavi Tuncay, Parti içi Demokrasi ve Türkiye, Gündoðan Yayýnlarý, Ankara, 1996, s. 208.
16 527 Sýra Sayýlý Basmayazý, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C. 49, 49. Birleþimin sonundadýr.
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tanzim etmektedir.
Parti liderlerinin yahut merkez karar organýnýn
veya mahalli yönetim organlarýnýn aday tespitinde yetkili sayýlmasý
mahzurlu sonuçlar doðurduðundan, siyasi partilerimiz aday tespitini bir
ölçü içerinde geniþ heyetlere yani yoklama kurullarýna býrakmak yoluna
gitmiþlerdir. ... demokratik bir parti kuruluþunda ve iþleyiþinde parti
üyelerini aday tespit safhasýnda oy sahibi kabul etmemek, hiçbir demokratik
memlekette tervic edilmediðinden seçim mevzuatý ya doðrudan doðruya
parti üyelerinin yoklamaya katýlmalarýný veya emniyetli bir delegasyon
sistemiyle ve gizli oyla aday seçmelerinin mümkün kýlacak tarzda tedvin
edilmiþtir. ... Devlet ve milletin hayatýný geleceði, ... Ön seçimleri
gerektirdiði masraflarýn da Devletçe kabulü uygun mütaala edilmiþtir.17

Yukarýdaki açýklamalara bakýldýðýnda 648 sayýlý Kanunu hazýrlayanlar,
önseçimin yani adaylarýn tespitinin o seçim çevresindeki tüm üyeler tarafýndan
yapýlmasýný demokratik bir toplum veya siyasi partilerin gereði olarak kabul
etmiþlerdir.
1982 Anayasasý döneminde kabul edilen 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayýlý
Siyasi Partiler Kanununun (SPK) 37. maddesinde, adaylarýn belirlenmesinde
partinin o seçim çevresindeki bütün kayýtlý üyelerinin katýlacaðý bir önseçim
yöntemini zorunlu kýlmýþtý. Madde gerekçesinde;
Siyasi Partiler, millet iradesinin ortaya çýkmasýnda önemli rol oynar.
Bunun saðlýklý ve milli iradeyi gerçek olarak yansýtýlabilmesi için, aday
tespitinde en meþru kaynak olan demokratik iradeye dayanmak zorundadýr.
Bu nedenle partilerin aday tespitinde demokratik esaslara baðlý kalmalarý
demokrasinin gereðidir. ... Komisyon aday tespitini partinin iç sorunu
olmaktan ziyade, milli iradenin oluþmasýnda rol oynayan partilerin üstünde
demokrasinin gereði olarak kabul etmiþ ve Parti Tüzüðüne býrakmanýn
mümkün olamayacaðýný benimsemiþti. ... (Bu nedenle) partinin adayýný
o partinin o seçim çevresindeki kayýtlý üyelerinin parti seçmeni olarak
serbestçe oy kullanacaðý bir seçim ile o partiden aday olmak isteyenler
arasýndan parti adayýný seçme usulü kabul edilmiþtir.

ifadelerine yer verilmiþtir.18
Ancak, SPKya 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayýlý Kanunla bir geçici madde
eklenmiþtir. Eklenen maddenin ilk fýkrasýnda, yapýlacak ilk milletvekili genel
seçimleri için önseçimin yapýlmayacaðý hükmü yer almýþtýr.
Daha sonra 28.3.1986 tarihli ve 3270 sayýlý Kanunla söz konusu maddede
deðiþiklik yapýlmýþ ve bu konuda partilere daha geniþ bir hareket serbestliði
verilmiþtir. Yapýlan bu deðiþikliðin genel gerekçesinde;
17 527 Sýra Sayýlý Basmayazý, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C .49, 49. Birleþimin sonundadýr.
18 333 Sýra Sayýsý, Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 14, 55. Birleþimin sonundadýr.
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Siyasi Partiler ve seçim kanunlarýný ... aday tespitlerinden disiplin
iþlerine kadar tüzük ve yönetmeliklerde olabilecek detaylara inilerek her
þeyine müdahale edilmiþ adeta kendilerine hiçbir konuda karar verebilecek
imkan býrakmamýþtýr. ... ayrýca aday tespit iþi bu Kanunla geçen (bir genel
bir mahalli) seçimde de uygulanma imkaný bulamamýþ ve geçici maddelerle
düzenleme yoluna gidilmiþtir.

denilmektedir.19
Madde gerekçesinde de;
Bu Kanun 37. maddesi deðiþtirilerek daha esnek hale getirilmiþtir.
... madde eski þekliyle çok katý hükümler taþýdýðýndan sistemi geliþtirme
fýrsatý mümkün olamamaktadýr. Maddenin yeni þekliyle Siyasi Partilere
aday tespitinde kolaylýk saðlanmýþ ve milletçe benimsenecek en iyi adaylarý
belirleme imkaný getirilmek istenmiþtir.

açýklamalarýna yer verilmiþtir.20 Anayasa Komisyonu raporuna ekli karþý oy
yazýsýnda muhalefet milletvekilleri;
... aday tespitinin merkez iradesine býrakýlmasý demokratik esaslara
uymamakta, ... çok partili demokratik sisteme ters düþmekte ve eþitliði
bozmaktadýr.21

gerekçesi ile düzenlemeye karþý çýkmýþlardýr. TBMM Genel Kurulunda madde
ile ilgili görüþmelerde muhalefet partileri tarafýndan deðiþikliðe büyük tepki
gösterilmiþ ve getirilen sistemin demokratik olmadýðý ýsrarla vurgulanmýþtýr.22
Teklifin kabulü ile SPKnýn 37. maddesinin birinci ve dördüncü fýkrasý aþaðýdaki
þekilde düzenlenmiþtir:
Siyasi partiler, milletvekilliði genel veya ara seçimlerinde adaylýk
için müracaat eden ve adaylýðý uygun bulunanlar arasýndan,adaylarýn
tespitini, serbest, eþit, gizli oy açýk tasnif esaslarý çerçevesinde, tüzüklerinde
belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçý ile yapabilirler.
Parti tüzüklerinde herhangi bir seçim çevresinde bütün üyelerin
iþtiraki ile yapacaklarý ön seçimde bu kanunun ön seçimle ilgili hükümleri
uygulanýr.

Böylece, 3270 sayýlý Kanunla deðiþtirilen SPKnýn 37. maddesi, hangi aday
belirleme yönteminin kabul edileceðini partilerin kendi tüzüklerine býrakmakta,
ancak parti tüzük1eri bütün parti üyelerinin katýlacaklarý bir önseçim yöntemini
benimsedikleri takdirde, bu önseçimlerin, SPKda yer alan hükümlere göre
yapýlacaðýný belirtmektedir.23 Görüldüðü gibi aday tespitini siyasi partilerin
19
20
21
22
23

413 numaralý Sýra Sayýsý TBMM Tutanak Dergisi, C. 26, 80. Birleþimin Sonundadýr.
413 numaralý Sýra Sayýsý TBMM Tutanak Dergisi, C. 26, 80. Birleþimin Sonundadýr.
413 numaralý Sýra Sayýsý TBMM Tutanak Dergisi, C. 26, 80. Birleþimin Sonundadýr.
Ayrýntýlý bilgi için bakýnýz: TBMM Tutanak Dergisi, C. 26, 82. Birleþim, s.383-394.
Ergun Özbudun, (1995), s.13.
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tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçý ile
yapabileceklerini hükme baðlamýþtýr. Böylece partiler, adaylarýný yargý gözetiminde
bütün üyelerin katýlacaðý önseçimle yapabileceði gibi, temayül yoklamasý, merkez
yoklamasý gibi herhangi bir yöntemle, kendi seçecekleri seçicilerle de yapabileceklerdir.
Baþka bir söyleyiþle, siyasi partiler; önseçim, aday yoklamasý ya da merkez
yoklamasý yöntemlerinden birini kullanmaktadýr. Siyasi partiler bu konuda
serbest býrakýlmýþlardýr. Ayný maddede; partilerin tüzüklerinde gösterilen merkez
yoklamasý dýþýndaki parti aday seçimlerinin, seçim kurullarýnýn yönetim ve
denetimi altýnda yapýlacaðý belirtilmiþtir. Bu usullerin daha ayrýntýlý olarak
incelenmesi, konunun anlaþýlmasý açýsýndan yararlý olacaktýr.

2.4. Milletvekili Adaylarýnýn Belirlenme Usulleri
Aday belirleme süreci siyasi partilerin en hayati iþlerindendir. Bu sürecin
niteliði siyasi partinin niteliðini de ortaya koyar. Adaylarý kim seçiyorsa ve
belirliyorsa partinin sahibi odur.
Siyasi Partiler Kanununun 37. maddesine göre, siyasi partiler milletvekili
genel ve ara seçimlerinde, adaylýk için müracaat eden ve adaylýðý uygun
bulunanlar arasýndan, adaylarýn tespitini; serbest, eþit, gizli oy açýk tasnif esaslarý
çerçevesinde, tüzüklerinde belirleyecekleri usûl ve esaslardan herhangi biri veya
birkaçý ile yapabilirler. Bu düzenlemeye göre, siyasi partiler aday tespitine iliþkin
kurallarý kendi içtüzükleri ile belirleyebileceklerdir. Örneðin, siyasi partiler, aday
tespitinde önseçim usûlünü veya merkez yoklamasý usûlünü yahut da her ikisini
birlikte uygulayabilirler. Ancak önseçim usûlünün uygulanmasý halinde, Siyasi
Partiler Kanununun önseçime iliþkin kurallarýnýn uygulanmasý zorunludur.24
Ancak yine de belirtmek gerekir ki aday göstermede temel sorun bu iþlemin
niteliðindedir. Bazýlarýna göre bu iþlem týpký seçimler gibi kamusal bir nitelik
taþýmaktadýr. Bu nedenle adaylarý geniþ bir taraftarlar veya üyeler kitlesine
seçtirmek gerekir. Diðer bir kýsým yazarlar ise aday belirleme iþleminin esas
olarak partinin bir iç iþi olduðunu belirtmektedirler. Buna göre de aday belirleme
yöntemini partiler kendi içinde saptamalýdýrlar.25

24 Yavuz Atar, (2006), Seçim Hukukunun Güncel Sorunlarý, Anayasa Yargýsý Dergisi, S. 23, Ankara, 2006,
s. 225-226.
25 Oya Araslý, Adaylýk Kavramý ve Türkiyede Milletvekili Adaylýðý, Sevinç Matbaasý, Ankara, 1972, s. 130.
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2.4.1. Merkez Yoklamasý
Merkez yoklamasýnda, adaylar genel merkezdeki ilgili kurullar tarafýndan
belirlenmektedir.
Demokratik olmayan aday belirleme yöntemlerinden biri olan, merkez
yoklamasý yöntemi, aday adaylarýnýn, seçim çevrelerine göre aday ve liste sýralamalarýnýn, doðrudan parti merkezi tarafýndan yapýlmasýdýr.26 Merkez yoklamasý
yönteminde temel belirleyici yetki parti genel merkezindedir. Merkez yoklamasý
yöntemi sonuçlarý açýsýndan parti içi demokrasiye olumsuz etkilerde bulunmaktadýr. Ulusal iradeyi temsil edemeyecek olan bu yöntem, parti liderlerini güçlendirmektedir.27
Merkez yoklamasýna ortam hazýrlayan bir baþka etken de gecekondu
bölgelerinde oturan, etnik, dini ve akrabalýk iliþkilerinden kaynaklanan topluluk
psikolojisine sahip seçmen kitlesinin durumudur. Bu durumu bilen siyasi partiler,
o seçim çevresinde seçmenlere hoþ gelen, hemþehriciliði vb. unsurlarý kullanabilecek kiþileri aday yapma gayretine girmektedirler.
Bu yöntem SPKnýn 40. maddesinde düzenlenmiþtir ve ülkemizde en çok
uygulanan aday tespit yöntemidir. Ýster kadro ister kitle partisi olsun, aday tespit
yöntemlerinden merkez yoklamasý öncelikle parti liderinin tasarrufundadýr. Tek
seçici o olmasýna raðmen partilerin üst kurullarýMerkez Karar Yönetim Kurulu
(MKYK), Genel Ýdare Kurulu (GÝK), Parti Meclisi (PM)toplanarak parti
liderinin dikte ettiði isimler üzerinde mutabakat saðlanýr.
Liderin ve üst yönetimin oligarþik eðilimleri, bazý adaylarýn genel merkeze
yüklü baðýþlar yapmasý, kiþisel ya da ailevi çýkar iliþkilerine dayanan adaylýk
sonucunu ortaya çýkarmaktadýr. Hem parti tabanlarý, hem de seçmenler tarafýndan
benimsenmeyen bu yöntem, parti disiplinini öne çýkardýðýndan, korku ve baský
sonucu, parti içi demokrasi kavramýný da ortadan kaldýrmaktadýr.
2.4.2. Aday Yoklamasý
Bu sistemin esasý, parti tabaný ile parti yöneticileri arasýnda bir denge
oluþturmak amacýna dayanýr.28 Bu usulde, adayýn belirlenmesi, bir seçim
çevresindeki tüm parti üyeleri tarafýndan deðil, parti tüzüklerinde belirtilen
görevlere seçilmiþ kiþilerin katýlýmý ile yapýlmaktadýr. Bu yönteme teþkilat
26 Suavi Tuncay, a.g.e., s. 207.
27 Murat Yanýk, Parti Ýçi Demokrasi, Beta Yayýnlarý, Ýstanbul, 2002, s. 146-147.
28 Faruk Bilir, Türkiyede Milletvekilliði ve Milletvekilliðinin Sona Ermesi, Nobel Yayýnlarý, Ankara, 2001,
s. 73.
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yoklamasý da denilmektedir. Siyasal partiler tüzüklerinde, bu aday belirleme
yöntemine yer vermelerine raðmen, her parti aday yoklamasýna katýlacaklarý
ayrý ayrý düzenlemiþtir. Aday yoklamasý ile aday belirleme, sýnýrlý bir kitle ile
yapýldýðýndan, partililerin genel eðilimi ve talebi tam olarak yansýtýlamaz. Bununla
beraber merkez yoklamasýna göre daha demokratiktir.
Siyasi partiler, tüzüklerinde aday yoklamasý konusunda farklý hükümlere
sahip olabilirler. Mesela, seçim çevresinde oturan ve üyelikleri devam eden eski
bakan, milletvekilleri, il ve ilçe baþkanlarý, belediye baþkanlarý, belediye meclisi
üyeleri, il/ilçe yönetim/denetim/disiplin kurullarý üyeleri, kongre delegeleri v.b.
aday yoklamasýna katýlarak karar mekanizmasý içinde yer alabilirler. Türkiyede
hemen hemen tüm partilerde seçici, belirleyici kurullar birbirine benzemektedir.
2.4.3. Önseçim
Parti adaylarýnýn tespiti hususunda yetkinin, önderlerden, üyeler tarafýndan
seçilmiþ delegelere geçmesi ile baþlayan parti içi demokrasi süreci, partinin
bütün üyelerinin bu hakký kullanmasý ile birlikte, geliþimine devam etmiþtir.29
Bu yöntemde, seçimin yapýldýðý seçim çevresindeki bütün üyeler veya bunlar
arasýndan seçilen delegeler oy kullanmakta ve seçim, seçim kurullarýnýn yönetim
ve denetimi altýnda yapýlmaktadýr. Ayrýca bu yöntemde siyasi partiler ortaya
çýkan sonuçla baðlýdýrlar.
Bunun dýþýnda siyasi partiler, eðilim yoklamasý adýyla yeni bir yöntem icat
etmiþlerdir.30 Bu yöntem aday yoklamasý ile merkez yoklamasý arasýnda bir
sistemdir. Usul aday yoklamasýna benzemekle beraber, yargý mercilerinin gözetim
ve denetiminde yapýlmamasý ve sonuçlarýn baðlayýcý olmamasý nedeniyle merkez
yoklamasýna benzemektedir. SPKda da böyle bir sistem benimsenmemiþtir.

2.5. Bazý Siyasi Partilerin Tüzüklerinde Aday Belirleme Usulleri
Siyasi partilerin hangi aday belirleme yöntemini benimsedikleri tüzüklerinde
belirlenmiþtir. Bu nedenle, önce siyasi partilerin tüzüklerinde yer alan aday
tespitine iliþkin hükümlere deðinilecek, daha sonra da siyasi partilerin son
seçimlerde adaylarýný hangi yöntemle belirlediði incelenecektir.
29 Oya Araslý, a.g.e., s. 71.
30 E. Tuncer/C.Kasapbaþ/B.Tuncer, 3 Kasým 2002 Milletvekili Genel Seçimleri Sayýsal ve Siyasal Deðerlendirme,
TESEV Yayýnlarý, Ankara, 2003, s. 44.
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2.5.1. Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti)
Tüzüðünün 124. maddesinde, genel, kýsmi veya ara milletvekili seçiminde
aday adaylarý arasýndan parti adaylarý ve bu adaylarýn liste sýralamalarý; önseçim,
teþkilat yoklamasý ve merkez yoklamasý usullerinden birinin, birkaçýnýn veya
tamamýnýn; ayný seçimde seçim çevresi ölçeðine göre ayný anda ve bir arada
veya birinin ülke ölçeðinde tam olarak uygulanmasý suretiyle yapýlacaðý, hangi
seçim çevresinde hangi usul veya usullerle ve usulün hangi ölçekte uygulanacaðýna
Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca karar verileceði, ancak milletvekili seçiminde, seçim çevrelerinin en az % 50sinde önseçim veya teþkilat yoklamasý usullerinden
birinin uygulanmasý ile aday belirlemesine özen gösterileceði; önseçim usulü ile aday
ve liste sýralamasýnýn o seçim çevresinde partiye kayýtlý bütün üyelerin önseçim
seçmeni olacaðý; teþkilat yoklamasý usulü ile aday ve liste sýralamasýnýn, teþkilat
yoklamasý seçmeni olarak nitelenen partililer tarafýndan yapýlacaðý; merkez
yoklamasý usulü ile aday ve liste sýralamasý yapmanýn merkez yoklamasý usulünün,
aday adaylýklarý kabul edilenlerin, seçim çevrelerine göre aday ve liste sýralamalarýnýn, doðrudan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlacaðý
ifade edilmiþtir.31
2.5.2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Tüzüðünün 58. maddesine bakýldýðýnda; aday saptamada hangi seçim
çevresinde hangi yöntemin uygulanacaðýna Parti Meclisince karar verileceðinin
öngörüldüðü, Parti Meclisince tüm seçim çevrelerinde farklý yöntemler uygulanabileceði önseçimin, Partiye yazýlý üyelerin katýlýmý ile aday yoklamasýnýn partide
belli görevlere seçilmiþ olan delegelerin katýlýmý ile merkez yoklamasýnda ise
adaylarýn Parti Meclisince saptanacaðý ifade edilmiþtir.
2.5.3. Anavatan Partisi (ANAVATAN)
Tüzüðünün 79. maddesine göre; seçimlerde Parti adaylarýnýn belirlenmesinde
ön seçim esastýr. Ancak bir seçim çevresinde önseçim yapýlabilmesi için, o seçim
çevresindeki kayýtlý seçmen sayýsýnýn en az %5i kadar kayýtlý parti üyesi olma
þartý aranýr. Bu þartý saðlayan seçim çevrelerinde, üyelerle önseçim veya delegeli
önseçim usullerinden hangisinin uygulanacaðýna MKYK tarafýndan karar verilir.
Bu þartýn saðlanamadýðý seçim çevrelerinde ve þart saðlanmýþ olsa dahi mahalli
idareler seçimlerinde parti adaylarýný Kanunda sayýlan ve Tüzükte belirtilen
31 www.akparti.org.tr, Eriþim Tarihi: 5/5/2007.
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usullerden biri veya birkaçýyla belirlemeye Genel Baþkanýn teklifiyle MKYK karar verir. Parti; önseçim yaptýðý seçim çevrelerinde toplam olarak TBMM üye
tamsayýsýnýn % 5ini aþmamak üzere, ilini, seçim çevresini, aday listesindeki
sýrasýný, önseçim tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek
koþuluyla merkez adayý gösterebilir. Önseçim yöntemi ise iki þekilde düzenlenmiþtir: Üyelerle önseçim ve delegelerle önseçim. Merkez yoklamasý yöntemiyle
adaylar ise MKYK tarafýndan belirlenir.
2.5.4. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Tüzüðünün aday tespiti ile ilgili 82, 83, 84, 85 ve 86. maddelerine bakýldýðýnda; hangi seçim bölgesinde hangi yöntemin uygulanacaðýnýn belirlenmesi
görevini Merkez Yönetim Kurulu (MYK) na vermiþtir. Ayrýca, merkez adaylarýnýn,
TBMM üye tam sayýsýnýn % 5ini aþmamak koþuluyla, Genel Baþkan tarafýndan
tespit edileceði belirtilmiþtir. Merkez yoklamasý ile adaylarýn MYK tarafýndan
tespit edilmesi; teþkilat yoklamasýnýn MYKnýn teþkilât yoklamasý için karar
verdiði seçim çevresinde aday tespitine yönelik olarak yapýlan yoklama usulü
olduðu ve teþkilât yoklamasýnýn il baþkaný, il yönetim kurulu asil üyeleri, il disiplin kurulu baþkaný ile o il çevresindeki ilçe baþkanlarýndan oluþan kurul tarafýndan, yetkili ilçe seçim kurulunun gözetiminde, gizli oy açýk tasnif esasýna göre
yapýlacaðý ifade edilmiþtir. MYKca önseçim yapýlmasýna karar verilen seçim
çevresinde, partiye kayýtlý bütün üyelerin katýlmasý ile seçim yapýlacaðý belirtilmektedir.32
2.5.5. Demokrat Parti (DP)
Tüzüðünün 78. maddesinde; partiye üye olsun veya olmasýn milletvekili
aday tespit iþlemlerine katýlmak için partiye müracaat edenlere Anayasa, ilgili
kanunlar ve parti tüzük ve programý temel ilkeleri bakýmýndan izin
vermeye/vermemeye Genel Ýdare Kurulunun yetkili olduðu, Parti adaylarýnýn
tespitinde, hangi seçim çevresinde, hangi usul veya usullerin uygulanacaðýna
Genel Ýdare Kurulu tarafýndan gizli oyla karar verileceði, Siyasi Partiler Kanununda
belirtilen önseçimlerle ilgili hükümlere göre, o seçim çevresinde partiye kayýtlý
bütün üyeler tarafýndan yapýlacaðý belirtilmektedir. Aday yoklamasýnda ise; o
seçim çevresinde yer alan belirli partililerce milletvekili adaylarýnýn belirleneceði;
merkez yoklamasýnýn; Genel Ýdare Kurulunca gizli oyla yapýlan aday tespit ve
sýralamasýnýn, olduðu belirtilmiþtir.33
32 www.mhp.org.tr, Eriþim Tarihi: 5/5/2007.
33 www.demokratparti.org.tr, Eriþim Tarihi: 9/7/2007.
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2.6. Siyasi Partilerin 1999 ve 2002 Milletvekili Seçimlerinde
Milletvekili Adaylarýný Belirleme Yöntemleri
18 Nisan 1999 seçimleri öncesi aday tespit yöntemlerini Yüksek Seçim
Kuruluna(YSK) bildiren partilerden hiçbiri, bütünüyle önseçim yöntemini
kullanmamýþlardýr.34 Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Fazilet
Partisi adaylarýný merkez yoklamasýyla belirleyeceðini, CHP ise milletvekili
seçimleri için adaylarýný 21 ilde merkez yoklamasý ile belirleyeceðini, DYP, 29
ilde merkez yoklamasý, 51 ilde de önseçim yapacaðýný YSKya bildirmiþtir. ANAP
da aday tespitinde teþkilatlar gözetiminde önseçim yapýlmasýný kararlaþtýrmýþtýr.35
2002 milletvekili seçimlerinde yalnýzca iki parti CHP ve DYP, bazý seçim
çevrelerinde yasada belirlenen koþullarda ön seçim ve aday yoklamasý yapmýþtýr.
DYP 16 ilde (16 seçim çevresi) aday yoklamasý, 12 ilde (13 seçim çevresi) ön
seçim yapmýþtýr. CHP ise 11 seçim çevresinde aday yoklamasýna baþvurmuþtur.
CHP 70 ildeki ve DYP 53 ildeki adaylarýný merkez yoklamasý usulü ile
belirlemiþlerdir. DYP; Adana, Afyon, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bilecik, Denizli,
Gaziantep, Hatay, Mersin, Konya, Manisa, Ordu, Tokat, Trabzon ve Karamanda
aday yoklamasý yapmýþtýr. Yine DYP, Çorum, Giresun, Gümüþhane, Isparta,
Ýzmir (1), Ýzmir (2), Kýrklareli, Kocaeli, Kütahya, Muðla, Van, Bayburt ve
Bartýnda önseçim yapmýþlardýr. Ayrýca DYP Genel Merkezinden alýnan bilgiye
göre, Kütahya ve Muðla illeri, aday yoklamasý yapýlacak iller arasýnda sayýlmýþtýr.
CHP ise, Amasya, Artvin, Çorum, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Kýrklareli,
Kýrþehir, Sakarya, Sinop ve Tekirdað illerinde aday yoklamasýna baþvurmuþtur.
Diðer siyasi partiler ise, adaylarýn tümünü merkez yoklamasý yöntemi ile belirlemiþlerdir. Bazý siyasi partiler adaylarýný belirlerken eðilim yoklamasý niteliðinde
önseçim yapmýþlardýr. Ancak, seçim kurullarýnýn denetiminde yapýlmadýðý için
yasal açýdan baðlayýcýlýðý olmayan eðilim yoklamasý sonuçlarý ile kendilerini
baðlý saymayan partiler adaylarýn sýralarýný deðiþtirilebilmektedir.36

2.7. Siyasi Partilerin 2007 Milletvekili Seçiminde Milletvekili
Adaylarýný Belirleme Yöntemleri
22 Temmuz 2007 seçimleri öncesine bakýldýðýnda; CHPnin 6 ilde yaptýðý
önseçim dýþýnda barajý geçebilecek hiçbir parti, milletvekili adaylarýný önseçim
34 Faruk Bilir, a.g.e., s. 76-77,
35 Hürriyet Gazetesi 10 Ocak1999, http://webarsiv.hurriyet.com.tr/1999/01/10/89658.asp, Eriþim Tarihi:
9/7/2007.
36 E. Tuncer/C. Kasapbaþ/B. Tuncer, a.g.e., s. 44.
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veya aday yoklamasý ile belirlememiþtir. CHP, Aydýn, Muðla, Gaziantep, Sivas,
Kahramanmaraþ ve Mersinde önseçim yapmýþ, diðer seçim çevrelerindeki
adaylarý ise merkez yoklamasý ile belirlemiþtir. AK Parti ise birkaç ilde temayül
yoklamasý yapmýþ ancak adaylar, genel merkez tarafýndan belirlenmiþtir.
Sonuç olarak; SPK, aday belirlemeye iliþkin olarak siyasi partilere geniþ
takdir yetkisi tanýmasý nedeniyle, siyasi partiler, aday belirleme yöntemlerini
tüzüklerinde serbestçe düzenleyebilmektedirler. Bu serbestlik nedeniyle, siyasi
partilerin, 1983 Milletvekili Seçimlerinden beri, önseçim ile aday belirleme
usulünü genellikle benimsemedikleri gözlemlenmektedir. Ülkemizdeki siyasi
yelpazenin çok geniþ bir kesimini oluþturan AK Parti, CHP, DP, MHP, SP ve
GP milletvekili adaylarýnýn belirlenme sürecini genel merkezdeki kurullarýn ve
dolayýsýyla liderlerin inisiyatifine býrakmýþlardýr.

3. Önseçim
3.1. Genel
Bilindiði gibi Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir devlet olduðu ilk
kez 1960 Anayasasýnýn 2. maddesinde37 ifade edilmiþtir. Demokratik düþünce
sisteminin ülkemizde geliþmeye baþladýðý bu dönemde aday tespiti siyasi partilerin
içiþlerine býrakýlmamýþ ve daha önce de deðindiðimiz gibi, önseçim yöntemiyle
adaylarýn belirleneceði SPKda ayrýntýlý bir þekilde düzenlenmiþtir. 1986 yýlýndan
sonra ise, aday belirlemede siyasi partilere esneklik saðlanmasý amaçlanmýþ ve
aday belirleme yöntemi siyasi partilerin kendi tercihlerine býrakýlmýþtýr.
Aslýnda 1961 Anayasasýnýn uygulandýðý dönemde, milletvekili adaylarýnýn
tespitinde önseçimin benimsenmesinin bir nedeni olarak, kitle iletiþim araçlarýnýn
o dönemde yaygýn olmamasý, ve partilerin seçim baþarýsýnýn daha çok yerel parti
örgütlerinin seçim bölgelerindeki faaliyetlerine baðlý olmasý söylenebilir. Bu
yüzdendir ki adaylarýn belirlenmesinde partilerin yerel örgütlerinin daha etkin
olmasý amaçlanmýþ ve yerel parti örgütleri kendileri için çalýþacak adaylarý
belirlemede söz sahibi olmuþlardýr. Ancak 1980 sonrasý yaþanan geliþmeler ile
bu durum tersine dönmüþ ve adaylarýn belirlenmesinde parti merkezleri ve
liderlerin etkisi giderek artmýþtýr.38

37 http:www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm, Eriþim Tarihi: 11/5/2007.
38 Ayþe Ayata, Siyasi Parti Örgütlenmesi ve Parti içi Demokrasi Siyasi Partiler ve Demokrasi Uluslararasý
Sempozyum, Ankara Barosu Yayýnlarý, Ankara, 2005, s.45-46.
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Birinci bölümde ayrýntýlý bir þekilde deðindiðimiz gibi, 2820 sayýlý SPKnýn
aday belirleme yöntemi ile ilgili 37. maddesi önseçim usulünü esas almýþtý.
Ancak 28.3.1986 tarihinde 3270 sayýlý Kanunla bu maddede deðiþiklik yapýlmýþ
ve aday tespiti usulü partilerin tercihine býrakýlmýþtýr. SPK, demokratik bir
yöntem olan önseçimi zorunlu kýlmamakta ve siyasi partilerin adaylarýný, kendilerinin belirleyecekleri yönteme göre saptayacaklarý hususuna yer vermektedir.
Ayrýca SPKnun 40. maddesinin birinci fýkrasýna göre, siyasi partiler, Anayasa
ve kanunlarda belirtilen þartlara aykýrý olmamak kaydýyla adaylarda daha baþka
ne gibi þartlar bulunmasý gerektiðini tüzüklerinde gösterebileceklerdir. Bu
hükümler nedeniyle, siyasi partiler milletvekili adaylarýný belirlemede çok geniþ
takdir yetkisine sahip olmuþlardýr.

3.2. Taným ve Önseçimlerin Yapýlma Usulleri
Önseçimde, önseçimin yapýldýðý seçim çevresindeki tüm üyeler oy kullanmakta ve seçim, yargý mercilerinin gözetim ve denetimi altýnda yapýlmaktadýr.
Ayrýca siyasi partiler ortaya çýkan sonuçla baðlýdýrlar. SPKnýn 37. maddesinde;
o seçim çerçevesinde partiye kayýtlý üyelerin tamamýnýn katýldýðý, yani her üyenin oy kullanýmýnýn öngörüldüðü, aday adaylarý arasýndan milletvekilleri adaylarýnýn belirlenmesine önseçim denilmektedir. Aþaðýda çeþitli açýlardan, önseçim
usulleri hakkýnda bilgi verilecektir.
3.2.1. Dar Anlamda Önseçim
Seçmenlerin sýnýrlandýrýlmasý önseçimin boyutunu da ortaya çýkarmaktadýr.
Her partinin kendi tüzük ve yönetmelikleri doðrultusunda tespit edilen üye ve
delegelerin katýlacaðý bir önseçime dar anlamda önseçim denilmektedir.39
3.2.2. Geniþ Anlamda Önseçim
Tüm partili seçmenlerin katýlacaðý önseçim geniþ anlamda önseçim olarak
tanýmlanmaktadýr.40
Ayrýca ABDdeki uygulamaya bakýldýðýnda her federe devlet, önseçimi
kendine özgü bir biçimde deðerlendirmektedir. Federe devletlerdeki uygulanýþýna
göre, önseçimlerin ABDde kapalý ve açýk olmak üzere iki türü bulunmaktadýr.
39 Suavi Tuncay, a.g.e., s. 206.
40 Suavi Tuncay, s. 206.
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3.2.3. Kapalý Önseçim
Önseçimin bu türünde adaylarýn belirlenmesi iþlemine katýlarak oy verecek
olanlar, hangi partiye taraftar olacaklarýný açýklamak zorundadýrlar. Bu açýklama,
ilgili kiþinin, ya önseçimden belli bir süre önce taraftarý olduðu partinin seçmen
listesine adýný yazdýrmasý (enrollment system), ya da partinin adaylarýný geçmiþ
seçimlerde desteklediðini ve gelecek seçimlerde de destekleyeceðine dair bir
beyanda bulunmasý (challenge system) suretiyle olmaktadýr.
3.2.4. Açýk Önseçim
Önseçimin bu türünde ise, seçmen taraftarý olduðu partiyi açýklamak
zorunda deðildir. Baþka bir deyimle, seçmenin siyasal tercihinin gizliliði korunur,
parti baðlantýsýnýn açýklanmasý söz konusu deðildir. Oy verme yerinde seçmene
bütün partilerin önseçim listeleri verilir. Seçmen kapalý oy hücresinde bunlardan
istediðini iþaretlemek ya da koparmak suretiyle oyunu kullanýr. Washington
eyaletinde açýk önseçim daha da ileri götürülmüþ ve seçmenlerin, farklý mevkiler
için baþka baþka partilerden aday seçebilmeleri de kabul edilmiþtir.41

3.3. Parti Ýçi Demokrasi ve Önseçim
Birçok ülkede, siyasal partilerin iç düzenlerini ve baský gruplarý ile iliþkilerini
düzenleyen hukuksal önlem alýnmýþ, kanunlar çýkarýlmýþtýr. Bu önlemlerin
alýnmasýndaki temel amaç partilerin iç düzeninin demokratikleþtirilmesidir.42
Çoðulcu ve katýlýmcý parlamenter rejimin demokratik ilke ve yöntemleri, parti
içi demokrasiyi gerekli kýlmaktadýr. Bir bütün olarak, sosyal ve kültürel unsurlar
demokrasi içinde büyük önem arz etmektedir. Zira sosyal alanda, çeþitli grup
ve tabakalarýn oluþmasý, kültürel alanda ise yine bu ortam içinde oluþup geliþen
deðer, norm ve davranýþ kalýplarý ortaya çýkmaktadýr.43 Bu nedenle, parti içinde
düzenli bir deðerler sistemini ortaya koyabilmek, özümsenmiþ deðer, norm ve
davranýþ kalýplarý ile mümkündür. Çünkü partideki kiþi ve gruplarýn ortak deðer
ve davranýþlarý sonucu parti içi demokrasi gündeme gelebilmektedir.
Parti içi demokrasi, tüm diðer ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de partiler
hukukunun en önemli sorunlarýndan birisidir. Parti içi demokrasinin gerçekleþebilmesi için, bir takým etkenler gerekmekle beraber, parti içi demokraside asýl
41 Sevgi Korkut, TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüðü, Araþtýrma Servisi, Mart 1996.
42 Server Tanillli, a.g.e., s. 222.
43 Hüsnü Erkan, Sosyal Piyasa Ekonomisi, Ýzmir, 1987, s. 85.
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belirleyici etkenin aday belirleme usulü olduðunu söylemek yanlýþ olmayacaktýr.44
Nasýl ki partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsuru ise aday tespit yönteminin
demokratik olmasý da, parti içi demokrasinin vazgeçilmez ilkesidir. Bu konu
ulusal iradenin oluþmasýnda çok önemli bir rol oynamaktadýr.
Siyasi partilerde parti içi demokrasinin olup olmadýðýna üç hususa bakýlarak
karar verilebilir: 1) Üyelerin, örgütteki bütün kademelere düzenli olarak ve
fiilen katýlmasý, 2) Yönetici organlarýn belli zamanlarda düzenli olarak yenilenmesi,
3) Otoriter bir yönetime yol açmamak için üyelerce denetlenen bir parti
yönetimi.45 Batýlý anlamda demokrasinin yerleþebilmesi, siyasi partilerin
fonksiyonel hale gelebilmesi, milli iradenin parlamentoya tam yansýyabilmesi
ve demokratik örgüt yapýsý içinde tartýþma ortamýnýn yaratýlarak çoðulculuk
esasýna dayanan, geniþ katýlýmlý siyasal kararlarýn alýnabilmesi, adil, eþit ve özgür
seçimlerle lider ve adaylar belirlenerek demokratik uygulama yöntemlerinin
bulunmasý, ancak parti içi demokrasi nin varlýðý ile mümkündür.
O halde, siyasi partilerin örgüt içi düzenlerinin demokrasi esaslarýna uygun,
hukuki düzenlemelerle sýnýrlarýnýn çizilerek, partilerdeki oligarþik eðilimlerin
ve baskýlarýn ortadan kaldýrýlmasý; demokratik örgüt yapýsýnýn kurularak lider,
teþkilat, organ ve adaylarýn demokratik yöntemlerle belirlenmesi ve karar
mekanizmasýnýn tabandan tepeye oluþturulmasý sürecini parti içi demokrasi
olarak adlandýrabiliriz.46
Seçmenlerin etkisini artýrmak ve demokratik sisteme doðrudan bir katýlýmla
daha az temsili nitelik verilebilmesine olanak tanýmak açýsýndan LIJPHART
dört yöntem önermektedir. Yürütme organýnýn doðrudan halk tarafýndan
seçilmesi, kanun teklif etme yetkisi dahil olmak üzere halk oylamasýna baþvuru,
temsilcilerin görevi sýrasýnda denetimi, yani temsilcilerin azli ve önseçim
yönteminin kurumlaþmasý.47
Bu konuda farklý bir görüþ ortaya koyan ATAR, esasen, parti içi demokrasi
ile siyasal sistemdeki demokrasi arasýnda, Türk siyasal çevrelerinde dile getirildiði
gibi, mutlak bir iliþki kurulmasýnýn siyasî partiler genel teorisi bakýmýndan kabul
gören bir düþünce olmadýðýný, bu konuda yýllarca geriye giden çok ciddî
tartýþmalarýn bulunduðuna deðinmektedir. Buradaki temel yanýlgý bir örgüt olan
parti ile bir örgüt olmayan demokrasinin birbirine karýþtýrýlmasýdýr. Dolayýsýyla,
parti içindeki demokrasiyi ülke çapýndaki demokrasiyle özdeþleþtirmek mümkün
44
45
46
47

Faruk Bilir, a.g.e., s. 75.
Server Tanilli, a.g.e., s. 223-224.
Suavi Tuncay, a.g.e., s. 52.
Arend Lijphart, Çaðdaþ Demokrasiler, Çev: Ergun Özbudun, Ankara ,1984, s.132-134.
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deðildir. Özellikle parlamenter sistemlerde, partilerin uygulamayý amaçladýklarý
kapsamlý programlarý vardýr ve belli ölçüde disiplinli olmak durumundadýrlar.
Merkezin gücünün bütünüyle ortadan kaldýrýlmasý, parti programýnýn
uygulanamayacaðý bir disiplinsizlik ortaya çýkarabilir. Parlamenter sistemlerin
doðasý, parti disiplini ile parti içi demokrasi arasýnda makul bir denge kurulmasýný
gerektirir.48
Sonuç olarak, bazý dengelerin gözetilmesi gerekmekle beraber, parti içi
demokrasinin gereði olarak siyasal partilerde parti adaylarý, yargý yönetim ve
denetiminde düzenlenmiþ kütük ve kayýtlara göre ve yargý yönetim ve denetimi
altýnda, tüm partili üyelerin katýlacaðý önseçimle belirlenmelidir.49 Ulusal iradeyi
en saðlýklý yansýtabilecek aday belirleme yöntemi hiç kuþkusuz önseçim sistemi
olup50, bu yöntem, aday listelerinin hazýrlanmasýný oligarþik heyetlere býrakmak
yerine parti seçmen kütüðüne kayýtlý parti üyelerinin katýlýmýna açmýþtýr.51

3.4. Önseçime Yöneltilen Eleþtiriler
Önseçimle adaylarýn belirlenme yönteminin de diðer yöntemler gibi olumlu
ve olumsuz yönleri bulunmaktadýr. Bu konuda yapýlan eleþtirilerin ayrý baþlýklar
altýnda deðerlendirilmesi konunun açýklýða kavuþmasý bakýmýndan yararlý
olacaktýr.

3.4.1. Olumlu Eleþtiriler
Önseçim, hem seçmen iradesinin aday tespitine yansýmasý hem de parti içi
demokrasi açýsýndan gereklilik arz etmesi, bunun neticesinde siyasal partilerde
geliþebilecek oligarþik yapýlarý engellemesi ve siyasi partilerde elit dolaþýmýnýn
canlýlýk kazanmasý52 açýsýndan diðer yöntemlere göre en demokratik yöntem
kabul edilmektedir.
Üyelerin adaylarýn belirlenmesi usulünde söz sahibi olmamasýnýn,
demokrasinin temel ilkesi olan çoðunluðun üstünlüðü prensibine aykýrý bulanlar
da vardýr.53
48 Yavuz Atar, (2006), s. 226.
49 Saim Sezen, Seçim ve Demokrasi, Gündoðan Yayýnlarý, Ankara,1994, s.310.; Mehmet KEÇECÝLER,
Parti Ýçi Demokrasi ve Siyasi Partiler, Siyasi Partiler ve Demokrasi Sempozyumu, TESAV Yayýnlarý,
Ýstanbul, 1995, s. 35.
50 Suavi Tuncay, a.g.e., s. 212-213.
51 Bakýr Çaðlar, Anayasa Bilimi: Bir Çalýþma Taslaðý, BFS Yayýnlarý, Ýstanbul, 1989, s. 235.
52 Yavuz Atar, (1990), Türkiye'de Seçim Sistemlerinin Geliþimi ve Siyasi Hayat Üzerindeki Etkileri,
Yayýmlanmamýþ Doktora Tezi, Konya, 1990, s. 212.
53 Arif, Payaslýoðlu, Siyasi Partiler, Ankara, 1962, s. 73 v.d.
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Merkez yoklamasý ile belirlenen milletvekili sayýsýna sýnýrlama getirilmesi
ve partilerin milletvekili adaylarýnýn önseçimle belirlenmesinin saðlanmasý parti
içi demokrasiyi saðlamak bakýmýndan önemli bir iþlev göreceði gibi, partililerin
ve giderek seçmenlerin siyasete daha fazla ilgi duymalarýna ve demokrasinin
tabana yayýlmasýna da katký saðlayacaktýr.
Önseçimle parlamentoya gelen vekiller, daha baðýmsýz, daha güçlü ve güven
duygusuna sahip olduklarýndan, partideki oligarþik gruplara itirazsýz itaat etmezler
ve seçmenlerin istek ve taleplerini parti gruplarýna ve parlamentoya getirebilme
oranlarý yüksektir. Bu ise partiye egemen olmak isteyen liderler ve parti yönetiminde yer alan yöneticiler için kabul edilmesi zor bir durumdur. Ancak demokrasi
açýsýndan çok olumlu bir geliþme olacaktýr.

3.4.2. Olumsuz Eleþtiriler
Türk siyasal partileri önseçimi üyelere yaptýrmaktadýr. Kuþkusuz, saðlýklý
bir kayýt sistemi varsa üyelerin katýlýmýyla yapýlacak bir önseçim, sadece delegelerin
katýlýmýyla yapýlacak önseçime tercih edilebilir. Türk parti sisteminde saðlýklý
bir üye kayýt sistemi bulunmamakta ve bu nedenle sistem bazý sorunlar
içermektedir. Bazen bir üyenin birden fazla partiye kayýtlý olduðu görülebilmektedir.
Kaldý ki, üyelik sisteminde partilere sadece þekli bir mensubiyet söz konusudur.
Bu nedenle, ülkemizde siyasi partilere önseçim yapma zorunluluðu getirilmesi
yönünde görüþler olmakla birlikte, saðlýklý üye kayýtlarýnýn olmamasý ve aday
gösterme mekanizmasýnýn partilerin iç iþi olmasý gerçeði karþýsýnda, önseçim
zorunluluðunun beklenen yararý doðurmasýnýn oldukça güç olduðu, bu nedenle,
önseçim yerine, tercihli oyun benimsenmesinin daha yararlý olabileceði ifade
edilmektedir.54
ÖZBUDUNa göre de; bütün kayýtlý üyelerin katýlacaklarý önseçim yöntemi,
üye yazýmý, üye kayýtlarýnýn düzenli olarak tutulmasý, üyelerin aidatlarýný düzenli
olarak ödemeleri, partinin ideolojisine ve disiplinine baðlýlýklarý, parti kararlarýnýn
oluþumuna etkin þekilde katýlmalarý þartýyla büyük önem taþýmaktadýr. Türkiyede
bu modele göre örgütlenmiþ bir parti olmadýðý gibi, Siyasi Partiler Kanunundaki
kýsýtlamalar bu tür bir örgütlenmeyi mümkün kýlmamaktadýr. Türkiyede parti
üyeliði kavramý; parti ile üye arasýndaki iliþkinin niteliði açýsýndan, daha çok
Avrupa partilerindeki taraftarlýk kavramýna tekabül etmektedir. Türkiyede
kayýtlý parti üyelerinin büyük çoðunluðu bakýmýndan, kitle partilerindeki üyelik
54 Yavuz Atar,(1990), s. 225-226.
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unsurlarýnýn hiçbiri mevcut deðildir. Bu durum deðiþmedikçe, tüm parti üyelerinin
katýlacaklarý önseçimlerin zorunlu kýlýnmasý hiçbir köklü deðiþikliðe yol
açmayacak,55 önseçimin benimsenmesiyle aday belirleme sürecine katýlanlarýn
sayýsý biraz artýrýlmakla beraber ayný kiþisel ve grupsal etkiler devam edecektir.
Bilgisayara dayanan bir üye kütüðünün geliþtirilmesi, bugün yerel parti örgütü
yoklamalarýnda rastlanan en bariz yolsuzluklarý ortadan kaldýrabilir. Ancak,
üyeliðin sosyolojik anlamýný deðiþtirmekte elbette yeterli olmayacaktýr.56
Bir baþka olumsuz eleþtiri ise yapýlacak önseçimlerde partiye emek vermiþ
ve partiye baðlý kiþiler yerine medyada ve baþka þekilde þöhret sahibi kiþilerin
seçilmesinin57 saðlanacaðýdýr.
Diðer bir eleþtiri ise bütün yetkilerin seçmenlere/üyelere býrakýlmasý, partiler
demokrasisinin ve parti disiplininin gereklerine uymamasýdýr. Bu nedenle
yapýlacak en önemli iþ, aday belirleme yetkisinde parti merkezleri ile seçmenleri
uzlaþtýracak bir sistemin benimsenmesidir. Böyle bir sistemin benimsenmesi ile
siyasi partilerin meclis gruplarýný disiplin çizgisinde tutmalarý mümkün olabileceði
gibi, seçmenlerin de siyasi iktidara hangi görüþlerin hakim olacaðýný ve toplumu
kimlerin yöneteceðini birlikte tespit etmeleri saðlanabilir.58

3.5. Milletvekili Adaylarýnýn Belirlenme Usulünün
Yasama Çalýþmalarýna Yansýmalarý
Uygulamaya baktýðýmýzda, milletvekili adaylarýnýn belirlenme usulü bu
üyelerin parlamento çalýþmalarýna katýlýmýna da yansýmaktadýr. Bugün milletvekilleri yasama çalýþmalarýna kendi özgür iradelerini yansýtamamaktadýrlar. Parti
grubunun aldýðý kararlarý onaylamaktan daha fazla katký saðlamamaktadýrlar.
Bu yargý, hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri için geçerlidir. Parlamentoda yaþanan deneyimler, özellikle iktidar milletvekillerinin, görüþülen kanun
teklif ve tasarýlarýnýn büyük çoðunluðunda sürece olan ilgilerinin çok az olduðunu
göstermektedir. Hem iktidar hem de muhalefet parti gruplarýnýn görüþü dýþýnda,
partilerinden baðýmsýz bir görüþ ortaya koyan milletvekili sayýsý çok azdýr.
Nitelikli bir parlamentodan beklenen, konu bazýnda muhalefetin
yaþanmasýdýr. Yani bir konuda, iktidar milletvekillerinin muhalefetin makul
55 Ergun Özbudun, a.g.e., (1995) s.14.
56 Ergun Özbudun, a.g.e., (1995), s.14-15.
57 Mehmet Kabasakal, Parti içi Demokrasi Konferansý, Anadolu Stratejik Araþtýrmalar Vakfý Yayýný, Ankara,
1997, s. 68.
58 Oya Araslý, a.g.e., s. 82-83.
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tekliflerini kabul etmesi, muhalefet milletvekillerinin de makul konularda iktidarý
desteklemesidir. Oysa muhalefet milletvekillerinin tekliflerinin kabul edildiði
uygulamalar çok çok azdýr. Hatta uygulamada, muhalefetin parlamentoya taþýdýðý
bir konu ile ilgili kanun teklifi var ise, iktidar partileri de bu düzenlemenin
haklýlýðýna inanýyorsa, ayný konuyu içeren bir teklif hazýrlanmakta ve bu teklifler
birleþtirilerek görüþülmektedir.
Ülkemizde siyasi partilerin milletvekili adaylarýný belirleme usulleri sonucunda
bir sonraki dönemde bir daha seçilebilme kaygýsý taþýyan milletvekilleri, parti
yönetimi ve liderinin beðenisi ve desteðini kazanmak amacýyla parti grubunun
görüþü dýþýnda bir görüþ ileri sürememektedir. Milletvekillerini bu þekilde
davranmaya iten nedenin aday belirleme yöntemi olduðu bir gerçektir. Merkez
yoklamasý ile belirlenen bir milletvekili, bir daha seçilmek için grup kararlarýna
uymak için çaba sarf edecektir. Ayrýca parlamentoda yaþanan deneyimler, parti
politikalarýna aykýrý davran üyelerin ya partiden ihraç edildiði veya daha sonraki
genel seçimlerde aday gösterilmediklerini ortaya çýkarmaktadýr. Oysa önseçimle
adaylarýn belirlendiði sistemlerde, milletvekili bir daha aday olabilme kaygýsýna
düþmeyecek ve her konuda parti politikalarýný onaylama ihtiyacý hissetmeyecektir.
Çünkü gücünü kendisini aday gösteren seçmenlerden almaktadýr. Dolayýsýyla
çok kritik konularda kendi özgür iradesi ile tercihini ortaya koyabilecektir.
Özetle ifade etmek gerekirse, partilerin önseçim yöntemini benimsememelerinin nedenleri olarak, önseçimle parlamentoya gelen milletvekillerinin daha
baðýmsýz, daha güçlü ve özgüven duygusuna sahip olacaklarý, Genel Baþkana
itirazsýz itaat etmeyecekleri, seçmenlerin istek ve taleplerini parti gruplarýna ve
meclise daha yüksek bir oranda getirecekleri, sonuçta parti liderleri ve parti üst
yöneticilerinin liderliklerinin gün gelip tartýþma konusu yapýlabileceði ve oligarþik
yapýnýn kýrýlabileceði sayýlabilir. Ancak, parti liderinin ve parti üst yöneticilerinin
kendi istedikleri kiþilerin, emirlerini dinleyenlerin, genel baþkanýn dýþýnda bir
varlýk olma özelliðini yitiren kiþilerin merkez yoklamasý ile adaylýklarý belirlenerek,
parti liderinin gücü korunmuþ olacaktýr.59 Böylece, partide karar verme mekanizmasýný iþletenler, lider ve merkez karar yürütme kurulu veya buna benzer kurullar
olur. Bunlar da doðal olarak, kendi konumlarýný güçlendirmek veya en azýndan
korumak için ellerindeki aday belirleme yetkisini taþra örgütlerine devretmek
istemeyeceklerdir.

59 Suavi Tuncay, a.g.e., s. 214.
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3.6. Öneriler
Önseçim yöntemiyle milletvekili adayýnýn belirlenmesi, merkez yoklamasý
ve aday yoklamasý ile kýyaslandýðýnda en demokratik yöntemdir. Ancak önseçimde
seçmen eðilimlerinin adaylarýn belirlenmesinde etkili olmasý için çeþitli önlemlerin
alýnmasý gerekmektedir.
Aday gösterme yöntemleri bakýmýndan, Türkiyede siyasi ve hukuki þartlar,
gerçek bir üyelik temeline dayanan kitle partilerinin oluþmasýna imkan verir,
bu tür partiler de önseçimler yoluyla aday belirlemede gerçek bir demokratik
katýlým saðlayabilirlerse, önseçimin diðer partilerce de baþarýlý görülerek taklit
edilmesinin mümkün olabileceði ileri sürülmektedir.60 Ancak bu durumun
gerçekleþmesini beklemek pratikte mümkün deðildir. Bu nedenle parti adaylarýnýn
tüm üyelerin katýlacaðý bir önseçimle belirlenmesi SPKda bir ilke olarak
düzenlenmeli, ancak istisna olarak belli bir oranda milletvekili adayýnýn merkez
yoklamasý ile belirlenmesi imkaný tanýnmalýdýr. Bu oran yüzde onu geçmemeli
ve bu þekilde gösterilecek adaylarýn, belirli bir süre önce, hangi illerden, hangi
sýrada gösterilecekleri ilan edilmelidir.61
Önseçim sistemi, ülkemizde uygulandýðý dönemlerde üye kayýt sisteminden
kaynaklanan nedenlerden dolayý istenen baþarýyý elde edememiþtir. Günümüzde
de siyasi partilerin bu yönteme baþvurmamasýnýn temel gerekçesi aynýdýr.
Kanunlarda ve seçim takvimlerinde uzun uzun yer verilen önseçimin, hukuken
var, ancak fiilen olmadýðý, hatta bugünkü kanunlar ve parti tüzüklerine göre,
önseçim yapýlsa da, liderlerin istediklerini seçtirebileceði, çünkü önseçimin
esasýnýn üye kayýtlarý olduðu, üye kayýtlarýnýn da açýk ve güvenilir olmadýðý,
parti yöneticilerinin üye kayýtlarýna hâkim olduðu, haklý gerekçelerdir.62 Ancak,
siyasi partilerin üye sayýsýnýn eksikliði ve üye kayýt sisteminin saðlýklý olmamasý
çözülemeyecek sorunlar deðildir. Bu nedenle, saðlýklý bir önseçimin yapýlabilmesi
ve partinin demokratik iþleyiþle adaylar üzerinde iradesinin saðlanabilmesi için,
bugünkü yasalarýmýzdan kaynaklanan engelleri ortadan kaldýrabilecek bir takým
önlemler alýnabilir. Bunlar;
 Partilere toplu üye kayýtlarýnýn önlenmesi,
 Farklý partilere ayný anda üye olan seçmenlerin bütün partilerden
ihracýnýn saðlanmasý ve bu üyelerin en az 2-3 yýl parti üyeliðinin
yasaklanmasý,
60 Ergun Özbudun, a.g.e., (1995), s.15.
61 H. Sami Türk, Siyasi Partiler Yasasý, TÜSÝAD Demokratik Standartlarýn Yükseltilmesi Paketi Tartýþma
toplantýlarý dizisi, TÜSÝAD Yayýný, Ýstanbul, 1997. s.68-73.
62 Tarhan Erdem, Üye Yok Önseçim Yok!, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=221463, Eriþim
Tarihi: 29/5/2007
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 Önseçime katýlacak üyelerin listelerin Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý
tarafýndan seçim kurullarýna gönderilmesi, bu listelerin dýþýndaki
üyelerin ön seçimde oy kullanmamasý,
 Aday adayý olacak kiþilere, isim ve adresleri gösterir listelerin tasdikli
olarak verilmesi ve propaganda imkaný saðlanmasý
zorunlu tutulabilir.63 Ayrýca önseçimin tüm üyelerin katýlýmý ile yapýlmasý,
önseçimde üyelerin oy pusulasýnda tek adayý iþaretlemeleri yerine önceden
belirlenen miktarda adayý iþaretlemeleri öngörülmelidir. Ancak bu sayý, aday
adayý sayýsýnýn en az yarýsý kadar olmalýdýr. Böylelikle milletvekili adaylarýnýn
liste sýralamasý daha saðlýklý olur. Her þeye raðmen tercihli oy seçmene, parti
merkezlerinin haksýz kontenjan politikalarýný aþma ya da yerel delege aðalarýnýn
tekelini kýrma fýrsatýný tanýr.64 Ayrýca, aday belirleme yöntemlerinin anayasal
ilkeler haline getirilerek, milli iradeyi sýnýrlayan ve sýk sýk deðiþen seçim
kanunlarýndan kaçýnýlmasý, çaðdaþ bir siyasi partiler yasasý ile ön denetimin
yasalarýmýzda öngörülen mercilerce yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. Örneðin, ABDde
ister dolaylý ister dolaysýz aday gösterme yöntemi olsun, adaylarýn seçim iþlemleri
kamu makamlarýnýn gözetimi altýnda yapýlmaktadýr.65 Ülkemizde de buna yönelik
düzenlemelerin yapýlmasý, adaylarýn belirlenmesi aþamasýnda daha saðlýklý
sonuçlar ortaya çýkaracaktýr. Milletvekili adaylarýnýn tespitine iliþkin olarak
TEZÝÇ ve YÜZBAÞIOÐLU tarafýndan, lider sultasýnýn kýrýlmasý ve parti içi
demokrasinin saðlanmasý için, milletvekili adaylarýnýn partili bütün üyelerin
katýldýðý önseçim ile belirlenmesi gerektiði savunulmaktadýr.66 Önseçimin
mümkün olmamasý durumunda ATARýn da belirttiði gibi, tercihli oy sistemi
kabul edilebilir. Böylece, iki ya da üç kat adayý belirleyerek seçmene sunan parti
yönetimi ile bunlarý tercihlerine göre sýralayan seçmenler arasýnda makul bir denge
oluþturulabilecektir. Öte yandan, tercihli oy sistemi seçmen iradesine saygý ve
seçmenin siyaset sürecine katýlmasýný teþvik açýsýndan da yararlý olacaktýr.
TÜSÝAD tarafýndan yaptýrýlan bir araþtýrmada, görüþülen kiþilerin yüzde 81i
tercihli oyun benimsenmesini olumlu karþýlayacaklarýný belirtmiþlerdir.67

63
64
65
66

Suavi Tuncay, a.g.e., s. 213.
http://www.tusiad.org.tr/turkish/rapor/siad2/bolumdortu2.html, Eriþim Tarihi: 2/5/2007.
Ergun Özbudun, Siyasi Partiler, AÜHF Yayýnlarý, Ankara, 1979, s.101
Erdoðan Teziç, Nemci Yüzbaþýoðlu, Siyasi Partiler ve Milletvekili Seçim Kanunlarýna Ýliþkin Görüþler
TÜGÝAD Raporu, www.tugiad.org.tr/bultendosya/Siyasi_Partiler_ve_Millet_Vekili_Secimi.doc., Eriþim
Tarihi: 9/5/2007
67 Yavuz Atar, (2006), s. 226.
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4. Sonuç
Milletvekili adaylarýnýn belirlenme yöntemleri, parti içi demokrasi özelinde,
Türk demokrasisinin geliþimi için büyük önem arz etmektedir. Çünkü demokratik
sistemin iþlemesi ve geleceði, saðlýklý siyasal karar alýnabilmesine baðlýdýr. Duraðan
ve klasik bir merkeziyetçi anlayýþla seçilerek, tabir-i caizse atanarak siyasi arenaya
çýkanlar, kendilerini yenileyememekte, hatta sistemin kilitlenmesine neden
olmaktadýrlar. Oysa günümüz dünyasý sürekli deðiþimi, üretimi ve geliþimi
gerektirmektedir.
Demokrasinin ülkemizde kurumsallaþtýrýlmaya çalýþýldýðý 60lý yýllarda
yürürlüðe giren Siyasi Partiler Kanununda aday belirleme yöntemi olarak önseçim
kabul edilmiþ ve bu demokrasinin bir gereði olarak ortaya konmuþtur. Bu sistem
süreç içerisinde biraz deðiþmiþ, 1980 askeri müdahalesi sonrasý kabul edilen
2820 sayýlý SPK da önseçimi yeniden aday belirleme yöntemi olarak benimsemiþtir.
Ancak 1986 yýlýnda yapýlan deðiþiklik ile milletvekili adaylarýnýn belirlenme
yöntemi olarak siyasi partilere merkez yoklamasý, aday yoklamasý ve önseçim
yöntemlerinden birini seçme imkaný verilmiþtir. Ne var ki, siyasi partiler önseçim
mekanizmasýna çok az baþvurmuþlar ve güçlü olmadýklarý seçim çevrelerinde
bu yöntemi uygulamýþlardýr. Özellikle 1980den sonra önseçim, hukuken olan
ancak fiilen uygulanmayan bir yöntem olmuþtur.
Günümüzde Türkiyedeki siyasi partiler, adaylarýný ya merkez organlarýnca,
ya da seçim çevresi örgütü delegelerinin katýldýðý yoklamalar yoluyla belirlemektedir. Bu yöntemlerden her ikisinin de aday belirlemede oligarþik bir denetimi
içerdiði kuþkusuzdur ve her ikisi de çoðu zaman haklý þikayetlere konu olmaktadýr.68
Aday belirleme yöntemleri tek tek incelendiðinde, merkez yoklamasýnýn
demokratik olmadýðý; aday yoklamasýnýn merkez yoklamasýna göre daha
demokratik olduðu, ancak, delege seçimlerinde yaþanan sýkýntýlar nedeniyle
tam olarak fonksiyonunu icra edemediði; önseçimin en adil ve demokratik
yöntem olduðu ve milli iradeyi daha doðru yansýttýðý söylenebilir. Demokrasinin,
milletin kendi temsilcilerini belirlemede özgür olmasý anlamýna geldiðini kabul
ettiðimizde, seçmenlerin yalnýzca merkez ve lider tarafýndan kendisine sunulan
adayý seçmesi deðil, adayýn belirlenmesinde de söz sahibi olmasý gerekir. Özellikle
geniþ bir seçmen kitlesinin doðrudan katýlýmýný saðlayacak olan ve Amerika
Birleþik Devletlerinde uygulanan geniþ önseçim, üye kaydýndaki sorunlarýn
çözülmesi halinde toplumumuzun çaðdaþ demokrasi seviyesine ve saðlýklý bir
siyasi sisteme sahip olabilmesi için daha doðru ve güvenilir sonuçlar verecektir.
68 Özbudun, a.g.e., (1995) s.13-14.
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