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Geçen hafta, Parlamento'da temsil edilen siyasal partilerin yapı ve işleyişlerindeki anti-
demokratikliğin tüzüklerde yer alan bazı örneklerini sunmuştum. Bu siyasal partiler niçin 
böyle? 
 
Bu anti-demokratik yapının bir nedeni, Siyasi Partiler Yasası'nın ve Anayasa'nın anti-
demokratik hükümleri. Diğer bir neden, demokrasi kültürünün yetersizliği. Bunlarla bağlantılı 
diğer bir neden ise, insanların siyasal partilere üye olma gerekçeleri ve bu gerekçeyi doğal 
kılan parti yapısı ve işleyişi.  
 
İnsanlar sendikalara niçin üye olur? Sendikalar aracılığıyla bireysel çıkarlarını daha iyi 
korumak ve geliştirmek amacıyla. Sendikalar bu görevlerini iyi veya kötü yerine getirirler. 
Ancak ilişki açıktır. Üyenin amacı, sendika aracılığıyla bireysel çıkarların elde edilmesidir.  
 
İnsanlar siyasal partilere niçin üye olur? Bu soruya iki yanıt var. Siyasal partilerin verdiği 
yanıt, siyasal partinin halka hizmet çabalarına katkıda bulunmaktır. Gerçek yanıt, siyasal 
partinin sağladığı ilişkiler aracılığıyla bireysel çıkar sağlamaktır.  
 
Sendikanın ifade edilen amacı ile gerçekleştirmeye çalıştığı amaç arasında uyum vardır. 
Parlamento'da temsil edilen siyasal partilerimizde, ifade edilen amaç ("halka hizmet") ile 
uygulama ("belirli kesimlere ve bu arada üyelere hizmet") arasında büyük farklılık söz 
konusudur. Parti-içi demokrasinin işlememesinin önemli nedenlerinden biri budur.  
 
Söz konusu partilere üye olanların büyük çoğunluğu, bireysel çıkar amacıyla üye oluyor. Parti 
için bir özveride bulunduğunda, karşılığını fazlasıyla bekliyor. Partiye katkıları, "kaz gelecek 
yerden tavuk esirgenmez" mantığıyla belirleniyor. Onun için, üyelik için başvurduğunda 
ancak çok çok küçük bir bölümü parti tüzüğünü ve programını okuyor. Partide üyelikten 
çıkarılmak çok kolay olduğundan, beklentilerini kendi elleriyle sona erdirmemek için yanlış 
uygulamalar karşısında susuyor, anti-demokratik uygulamalara tepki göstermiyor. Parti içinde 
yükseldikçe, devlet olanaklarından yararlanmasının önünde yeni olanaklar çıkıyor, yeni 
kapılar açılıyor. Genel Merkez'deki yönetimle çatışmaya girenler görevden alındığından, 
ancak sesini çıkarmayarak varlığını koruyabiliyor.  
 
Bu koşullarda parti-içi demokrasinin gelişmesi nasıl beklenebilir ki? 
 
Milletvekillerinin durumu da çok farklı değil.  
 
Milletvekilliği birçok insan için çok çekici olanaklar sağlıyor. Milletvekili olan dokunulmazlık 
zırhına kavuşuyor. Yüksek maaşlar ve emekli aylıkları meşru haklar. Bir de başka gelir 
kaynaklarına ilişkin iddialar var.  
 
Milletvekili adaylarını partinin üst yönetimi belirliyor. Partinin üst yönetimini olağanüstü genel 
kurulla feshetme yetkisi de genel başkanda. Bu durumda, genel başkanla ters düşen veya 
genel yönetimin çizdiği sınırların dışına çıkan bir kişinin milletvekili adaylığına heveslenmesi 
bile hayal. Ayrıca, parti üst yönetimi, adayların belirlenmesinde, ön seçim, aday yoklaması, 
merkez yoklaması, teşkilat yoklaması, kontenjan gibi biçimlere de karar veriyor. 
 
Milletvekili seçilen kimse, grubun bağlayıcı kararlarının dışına çıktığında parti üyeliğinden 
atılıyor.  
 
Bu koşullarda, partilerde örgüt-içi demokrasinin gelişebilmesi için en önemli koşul ortaya 
çıkıyor: Siyasal partilerin devlet olanaklarını bireylerin veya grupların çıkarları doğrultusunda 



kullanması önlenmelidir. Bunu sağlayacak yol ise, basın ve düşünce özgürlüğünün önündeki 
engellerin kaldırılması, şeffaflık, yargı bağımsızlığı ve güvencesi, memur güvencesi, sendikal 
hak ve özgürlüklerdir. Milletvekillerinin ayrıcalıklarının ve olanaklarının kısıtlanması ve hatta 
kaldırılması da bu önlem içinde değerlendirilebilir.  
 
Ancak bu koşullar yerine getirilirse, Parlamento'da temsil edilen partilerde örgüt-içi demokrasi 
gelişebilir; bu partiler Türkiye'de demokrasi kültürünün gelişmesine ve Türkiye'nin 
demokratikleşmesine katkıda bulunabilirler. Bu partiler bu durumda kaldığı sürece, 
demokrasi kültürünün geliştirilmesinde asıl görev, başta sendikalar olmak üzere, demokratik 
kitle örgütlerine düşmektedir.  
 
 

 


