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ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİDEN ÇOĞULCU DEMOKRASİYE GEÇİŞ 

VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 

 

Giriş 

Bireylerin, oluşturdukları toplum ile bir araya geldiklerinde kamu düzenini sağlayacak ve 

koruyacak bir mekanizma olarak karşımıza soyut bir varlık olarak devlet çıkmaktadır. Devleti 

hükümet etme anlamında kim yönetecek sorusuna, bugün artık üzerinde mutabakat sağlanmış 

ve başka bir ideal formülün henüz bulunmadığı, halkın yönetimi bağlamında demokrasi 

cevabını buluyoruz. 

Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin ibare ve yönetim şekillerindeki “demokrasi” vurgusunun 

artışı ve modern dönemde hemen hemen tüm siyasal akımların şartsız kabulüne mazhar olan 

demokratik yönetiminin farklı şekil ve uygulamalarının olduğu da bir gerçektir. Bu açıdan, 

doğrudan ve dolaylı demokrasi, siyasi ve sosyal demokrasi, çoğulcu ve totaliter demokrasi 

örneklerini görüyoruz. 

Modern dönemin ilk başlarında nasıl bir demokrasi sorusuna “çoğunluk yönetimi” şeklinde 

genel bir mutabakat söz konusu olmuştur. Hobbes, Locke ve Rousseau’nun ‘genel yarar’ 

paydası üzerinde bir çizgileri olmuştur. Özellikle Rousseau’da bariz bir biçimde olgunlaşan 

‘genel irade’nin kabulü, toplum sözleşmesi ile çoğunluğun mutlak üstünlüğü şekli ile kendine 

yer bulmuştur. Burada çoğunluğun kararı mutlak doğrulaştırılmış, yanılması mümkün 

olmayan bir irade ortaya konmuştur. 

Fakat bu anlayışın bir süre sonra çoğunluğun – yani yüzde 51’in – bir zorbalığına, çoğunluğun 

tahakkümüne dönüşebilme ihtimali demokrasinin dışlayıcı niteliğini ortaya çıkarmıştır. 

Temsili demokraside, yüzde 51’in oyu ile temsil edilenlerin kararları, kalan yüzde 49’un hak 

ve hukuklarını nasıl gözetecektir. Özellikle çok kültürlülüğün hâkim olduğu ve parlamentoda 

temsil edilemeyen topluluklarda bu ayrılık belirginlik kazanmaktadır. 

Biz bu çalışmamızda, modern devlete geçişle birlikte siyasal iktidarların meşruiyetlerinin 

kaynağını devletten alıp birey veya topluma veren ‘toplum sözleşmesi’ kuramcılarının siyaset 

düşüncesine kazandırdıkları kavramlar etrafında çoğunluk yönetimi, çoğunlukçu demokrasi 
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ve çoğulcu demokrasi anlayışlarını ve bu yöntemlerin Türkiye özelinde uygulamalarının 

örnekleri üzerinde durarak irdeleyemeye çalışacağız. 

Çoğunluk Yönetiminden Çoğulcu Yönetime Geçiş 

Kralın veya Kilisenin Tanrıdan aldığı güçle kitleleri yönettiği süreçte, bireyin ve/veya 

toplumun yönetimde söz sahibi olması anlamında yöntemler geliştiren modern siyaset 

felsefecilerinin ortaya çıktığı dönemlerde Rousseau; birey esaslı modeli ile demokrasiyi 

geliştiren ilk kuramcılardan sayılır. Çoğunluğun iradesinin/oyunun yönetim hakkına sahip 

olduğu şeklinde kabaca tarif edebileceğimiz bu demokrasi tanımlaması, çoğunluğu kimin 

temsil edeceği ve hangi mekanizmalar ile temsil edileceği sorusunu beraberinde getirmiştir. 

Bireylerin kendi çıkarlarının ortak çıkara dönüşeceği ve bunun genel iradeyi yansıtacağı ve 

böylece çoğunluğun iradesine boyun eğeceği tezini ileri süren Rousseau, egemenliği topluma 

vermiştir. Çoğunluğun iradesine boyun eğme ile bireylerin özgür ve egemen sayılması 

arasında bir çelişki söz konusudur. Fakat O, “bireylerin sosyal sözleşme ile çoğunluğun 

iradesini, kişinin tüm yasaları, kendinin muhalif kaldığı yasaları da kabul ederek, çoğunluğun 

iradesini benimsemeyi göze aldıklarını ileri sürmüş ve bu nedenle çoğunluğun hâkim olması 

halinde de yine bireyin, özgürlüğünden ve egemenliğinden bir şey kaybetmeyeceği”
1
 teorisi 

ile buna cevabını vermiştir. 

Siyaset tarihinde egemenin kim olacağı, egemenliğin sınırlandırılması veya egemenliğin 

devri, iktidar ilişkilerinin temel sorununu oluşturmuştur. Modern dönem öncesi krallık ve 

kilise arasındaki savaşlar, bir devletin kendi toprakları üzerinde içeriye ve dışarıya karşı 

egemenlik iddiaları devletlerin var oluş gayeleri olmuştur. Hem Hobbes’ta hem de 

Rousseau’da egemenlik mutlaktır ve devri veya sınırlandırılması düşünülemez. Egemenliği 

Rousseau’da toplum, Hobbes’ta devlet (monarşi) temsil eder.  

Çoğunlukçu demokrasi anlayışının eleştirilen yönlerine bakacak olursak, bunların başında 

çoğunluk yönetiminde “karar”ların kim tarafından alınacağı tartışması gelmektedir. Günümüz 

şartlarında oybirliğinin karar alma süreçlerini tıkayabileceğinden mümkün olmaması, 

oyçokluğu ile yönetimin temsil edildiği ve bunun genel iradeyi yansıttığı yaklaşımı, genel 

iradenin oybirliğini değil, oyçokluğuna vurgu yaptığını ve azınlığın iradesinin göz ardı 

edildiğini göstermektedir. 

                                                           
1
 Çetin, Halis, Totaliter Soylu Gelenek, Kadim Yayınları, Ankara 2010, s.174 



Çoğunlukçu Demokrasiden Çoğulcu Demokrasiye Geçiş Değerlendirmeleri Abdullah Serenli 

  Mayıs, 2013 

Demokratik yönetimlerin gerek şartlarından olan seçim usulünü dikkate alarak, çoğunluğun 

oyları ile işbaşına gelen temsilcilerin, tüm halkı temsil ettiklerini ileri sürmek doğru bir 

yaklaşım mıdır? Geçmişte yaşadığımız faşist İtalya ve Nazi Almanya’sında çoğunluğun oyları 

ile yönetime gelenlerin çoğunluk diktatörlüğü haline dönüşebildikleri hafızalarımızda 

canlılığını korumaktadır. Bu durum bize, çoğunlukçu demokrasinin bir sorununu ve 

dışlayıcılığını göstermektedir. Temsil edil(e)meyen azınlığın haklarını kim savunacaktır. İlk 

olarak Locke’n öne sürdüğü kuvvetler ayrılığı ilkesi ile egemenliğin sınırlandırılması da 

düşünülmediğinde, ilk başlarda olumlu gözüken çoğunluk yönetiminin yaşanan kötü 

tecrübeler de göz önüne alındığında; halkın tüm kesimlerini temsil edecek katılımcı bir 

yönetim modeli, mümkün olduğunca en zayıf azınlığın da parlamentoda temsil edileceği 

seçim sistemi, temel insan hak ve hürriyetlerini koruyacak ve yasama, yürütme ve yargı ile 

otokontrolün sağlanacağı yeni bir anlayış ihtiyaç olarak hissedilmektedir. 

Yine bu kapsamda demokrasinin dolaylı yönetim şeklinin kabulü uygulamasında “seçim 

sistemi” diğer bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçim sisteminin geniş anlamda, 

“seçme ve seçilme yeterliliği, adaylık, oy verme ve oy sayım usulleri, seçimlerin yönetimi ve 

denetimi gibi doğrudan doğruya seçimlerle ilgili hemen her hususu kapsamaktadır. Dar 

anlamda ise, seçmen oylarını parlamento sandalyelerine dönüştürme usulünü anlatmaktadır ki, 

çoğunlukçu ve nispi temsil gibi ve bunların değişik, basit veya karmaşık, barajlı veya barajlı 

olmayan gibi, çok sayıda türlerini kapsamaktadır.”
2
 Türkiye uygulamalarında da seçme 

seçilme, bölge veya ülke barajı şartları,  hemen hemen her seçim döneminde tartışma konusu 

olmaktadır. Özellikle baraj oranlarının tespitinde baraj altında kalanların temsil sorunu 

çoğulcu demokrasi anlayışı açısından temsil nazarında önem arz etmektedir. Baraj altında 

kalan siyasal partilerin oylarının barajı geçen partilere bölünmesi, muhalefetin varlığını 

kısıtlaması iradenin zorunlu olarak bir kanala yönlendirilmesi şeklinde anlaşılmakta ve 

çoğunlukçu demokrasinin olumsuz bir tezahürü olarak görülmektedir. Bunu aşmanın yolu ise 

iktidarın el değiştirebildiği ve seçim sonuçlarının adil ve kabul edilebilir bulunduğu bir 

toplum yapısının oluşturulmasıdır. 

Konu siyasal partiler olduğunda, mevcut 1982 Anayasası’nın, yapım sürecinde 1961 

Anayasası gibi yasama, yürütme ve yargıyı “kuvvetler ayrılığı” ilkesi bağlamında ayırarak 

çoğulcu bir anlayış geliştirmesine karşın, 1980 öncesi siyasi partilerin aşırı politizasyonu 

neticesinde bu milletin siyasal partilerden çok çektiği söylemi,  oyların siyasal partiler 

                                                           
2
 Köker, Levent, Seçim Sistemleri ve Siyasî Çoğulculuk, Anayasa Yargısı Dergisi, 2006, C. 23, s. 200 
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üzerinden temsilini zayıflatmıştır. Egemenliğin yasamaya verilip yürütme ve yargının 

uygulama aşamasında kalmış olması, hafifletici bir neden gibi algılanmaktadır. Çoğunlukçu 

demokraside egemenliğin parlamentoya verilip, sınırlandırılmaması, kuvvetler ayrılığı 

ilkesinin uygulanmaması, demokrasi ilkelerinin tam olarak yerine getirilmesini önlemektedir. 

Demokratik yönetim ilkeleri üzerinde bu eleştiriler geliştirilirken, günümüzde tüm halkın 

yönetime katılımının teknik olarak mümkün olmaması dolayısıyla, çoğunluğun yönetme 

hakkının meşrulaştırılmasında; “birinci olarak; doğruyu bulmada çoğunluğun azınlığa göre 

daha şanslı olma ihtimali, ikincisi, çoğunluğun yönetme hakkının mantıksal olarak oy 

eşitliğini de kapsayan siyasal eşitlikle doğrudan ilgisi, üçüncüsü, çoğunluğun yönetimi 

ilkesinin kolektif kararlarda kendi kaderini tayin etme imkânını uygulayabilen insan sayısını 

daha yüksek tutma fırsatını sağlaması ve son olarak, yasaları çoğunluk çıkaracağına göre, 

demokrasilerde çoğunluğun yönetiminin toplumdaki tüm yurttaşlar arasında yasaların 

sağlayacağı ortalama faydayı da maksimum düzeye yükselteceği”
3
 görüşleri ön plana 

çıkmaktadır. 

Bu tartışmalar ekseninde çoğunlukçu demokrasinin sakıncalarını bertaraf etmek maksadı ile 

çoğulcu demokratik yönetim şekli geliştirilmiştir. Çoğulcu yönetiminde çoğunluğun mutlak 

hâkimiyetini reddeden, sadece azınlığın değil, parlamentoda temsil edilmeyen kesimin de 

haklarını koruyan, gözeten ve bu hakların verilmesini savunan anlayıştır. “Medeni (bir devlet 

düzenine) toplumların hemen hemen hepsi, aynı zamanda karmaşık toplumlardır. 

Karmaşıklık, toplumsal cinsiyete, işbölümü esasına göre belirlenen statülere, üretim araçlarına 

göre tayin edilen sınıf esasına, etnik veya dini kimlik mensubiyetlerine, bu farklılıkların yalın 

yahut birbirini kesen, birbirleriyle örtüşen dinamik bileşkeleri temeline dayanan çoklu 

toplumsal katmanlaşmanın ifadesidir ve modern toplumlarda tarihi olarak en üst seviyesine 

vardığı söylenebilir. “Çoğulculuk”, modern toplumun bu çoklu karmaşık yapısı içinde oluşan 

farklı çıkar ve dolayısı ile taleplerin kamusal ifadesine, buradan da siyasi karar alma 

süreçlerine aktarılmasına imkân veren (ve bu imkânın verilmesi gerektiğini, devlet ve hukuk 

düzeninin normatif ilkesi olarak kabul eden) bir kavramdır.”
4
 

Bu cümleden olmak üzere, çoğulcu demokrasinin temel ilkeleri de oluşturulmuştur: Tüm 

düşünce ve inanışların açıkça ortaya konabileceği, iktidarın eleştirilip seçim yolu ile 

değiştirilebileceği siyasal çoğunluk. Demokrasinin özgürlükçü, çoğulcu ve hukuk devleti 

                                                           
3
 Hakyemez, Şevki, Yusuf, Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı, Rousseau ve Türk Anayasaları Üzerindeki 

Etkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, C. 52, Sa. 4, s. 73 
4
 Köker, a.g.e., s. 201 
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anlayışı ile çoğunluğun egemenliğinin sınırlandırıldığı bir yapı ile mümkün kılındığı ideal bir 

yapı. Halkın doğrudan karar alması mümkün olmadığından, bunu temsilciler eliyle yapması, 

çoğulcu demokrasinin temsil mekanizması ile işlediğini göstermektedir. Merkezi 

hükümetlerin yetkilerini daha geniş anlamda yerel hükümetlere devretmesi, halkın ulaşma ve 

kendisine yakın olan hakkında karar vermesi daha kolay olacağından çoğulcu demokrasi için 

daha uygun gözükmektedir. 

Bu bağlamda, sivil toplum kuruluşlarının da yönetim üzerinde etkisi olacaktır. Çoğulcu 

demokrasinin sivil toplum anlayışına paralel olduğunu söyleyebiliriz. “Sivil toplum içindeki 

sürekli hareketlenmeler, birleşmeler, örgütleşmeler ne kadar çeşitli ve ne kadar çoğulcu bir 

yapı arz ediyorsa, modern devletin despotik potansiyelini realize etmesi de o kadar 

imkânsızlaşacaktır.”
5
 Temsil edilmeyenlerin kendi içlerinde de güçlü olanların seslerini 

duyurup diğerlerini duymamak bir handikaptır. Temsilcilerin seçimle belirlenmesi ve her 

vatandaşın tek ve eşit oya sahip olması temsil ilkelerindendir. Çoğulcu demokrasi anlayışında 

da çoğunluğun yönetme hakkı bulunmaktadır. Çoğunluğun yönetme hakkı siyasal partiler 

eliyle gerçekleşir. Seçimi kazanan siyasal partiye karşın muhalefet edebilme özgürlüğü 

tanımak, yasa önünde tüm vatandaşların eşit kabul edilerek, temel hak ve özgürlüklerinin 

korunma altına alınması, çoğulcu demokrasinin ilkelerini oluşturmaktadır. Çoğunluğun 

parlamentodaki üstünlüğü kabul edilebilir bir gerekçe olmakla birlikte azınlıkta kalanların 

haklarının da korunması ile egemenliğin sınırlandırılması söz konusudur.  Çoğunluğun halkın 

ortak iyiliğini yansıttığı düşüncesi ile çoğunluğun hiçbir zaman yanılmayacağını, mutlak 

üstünlüğünü ve doğruluğunu savunan Rousseau’cu anlayış çoğulcu demokraside kabul 

edilebilir bir sav değildir. 

Türkiye Anayasaları Üzerinden Uygulama Aşamaları 

Türkiye’nin anayasa yapma kültürünün ve saltanatın iktidarının sınırlandırılması ile 

çoğunlukçu bir yönetim anlayışının tohumlarının 1808 Sened-i İttifak’la atıldığını tarih olarak 

verebiliriz. Dolayısıyla henüz Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına gelmeden önce, 1808 

Sened-i İttifak, 1839 Tanzimat Fermanı, 1876 Birinci Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi ile 1908 

İkinci Meşrutiyetin ilanları, meclisli sistemlere ve anayasa uygulamaları ile cumhuriyet 

dönemine geçişte bir kültürün aktarıldığını açık olarak göstermektedir. 

                                                           
5
 Köker, Levent, Çoğulculuk Olmadan Demokrasi ve Sivil Toplum Olmaz, Sivil Toplum Dergisi, Y. 2, Sa. 5, 

Ocak – Mart 2004 



Çoğunlukçu Demokrasiden Çoğulcu Demokrasiye Geçiş Değerlendirmeleri Abdullah Serenli 

  Mayıs, 2013 

23 Nisan 1920’de oluşturulan meclisin hemen hemen her kesimin temsilcilerinden çok renkli 

bir görüntü vermesi, günümüze kadar kurulan meclislerin en demokratik parlamentosu olduğu 

yorumunu getirmektedir. 1921 Anayasası’nın 1. Maddesinde egemenliğin millete ait olduğu 

vurgusundan sonra, 2. Maddede yasama ve yürütmenin temsilcisi olarak Büyük Millet 

Meclisini belirtmesi, Meclis Hükümeti sistemini getirmiştir. Hem meclisin oluşumunda hem 

de Anayasa’nın yapımında bu tablo bize çoğunlukçu demokrasi anlayışının etkilerini 

göstermektedir. 

Yeni bir ulus yaratmanın ve ulus bir devlet oluşturmanın etkilerinin iyice hissedildiği 1924 

Anayasası’nda ise 1921 Anayasa’sından biraz farklı olarak, yasama yetkisi Meclise verilirken, 

yürütme yetkisi Bakanlar Kurulu eliyle Cumhurbaşkanına verilerek, bugün yeniden bir 

anayasa yapma sürecinde ve başkanlık sistemi tartışmaları etrafında yürütülen “kuvvetler 

birliği” yönteminin o gün için uygulamasını görmekteyiz. 1924 Anayasası, 1921 Anayasası 

gibi çoğunlukçu yönetim anlayışını benimsemiştir. Her iki anayasanın egemenliği millet eli 

ile meclise vermesi, parlamentonun üstünlüğüne yaptıkları ortak bir vurgudur. 

Son 1924 Anayasasının çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsemesine, 1945 yılına kadar 

arada kısmi partileşme denemelerine rağmen muhalefetin yokluğu dolayısıyla demokratik 

rejimin özelliklerini taşıdığını söylemeyi güçleştirmektedir. Aynı zaman diliminde dünyanın 

farklı coğrafyalarında seçimle işbaşına gelmiş partilerin lider sultası altında totaliter yapılara 

bürünmüş olması, çoğunluğun iradesinin ve Rousseau’cu anlayışın sınırlandırılmadığında ve 

temel hak ve hürriyetleri koruyucu mekanizma geliştirilmediğinde hangi yöne seyredebileceği 

konusunda bize yeterli bilgi vermektedir. 1945 yılından sonra ise dünyadaki gelişmelere 

paralel olarak Türkiye’de de çok partili hayata geçilmesi ve temel hak ve özgürlükler 

bakımından bazı adımların atılmış olması, demokrasi kültüründe olumlu yönde gelişmelerin 

göstergesi olmuştur. 

Bu bağlamda, 1961 Anayasasının yapımı sürecinde geçmişte yaşanmış olan kötü 

tecrübelerden esinlenerek, egemenliğin halk adına kullanımını devletin organlarına 

genişletmesi, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile egemenliğin mutlaklığı, devri veya 

sınırlandırılmasını mümkün görmeyen Rousseau’cu anlayışın tersine Anayasa Mahkemesi’nin 

kurulması ve uygulamalara anayasaya uygunluğu esasını getirerek toplumun üzerinde 

mutabakat sağladığı sözleşme – kabul şartları ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte – ile 

Anayasa’nın üstünlüğüne vurgu yapması, çoğulcu demokrasiye geçişte bir aşama olmuştur. 
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1982 Anayasası’nın 1961 Anayasası’ndan çok farklı olmadan hemen hemen benzer esasları 

taşıdığını söyleyebiliriz. Bu dönemde, çoğunluğa karşı güvensizlikten ve milletin partilerden 

çok çektiği zehabıyla sonradan bir düzenleme ile temsilde adalet yönetimde istikrar ilkesi 

madde olarak getirilmiş, seçim barajlarının bu esasa dayanılarak düzenlenmesi 

öngörülmüştür. Temsil sorunu gerekçesi ile yapılan başvurulara Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin de hâlihazırda uygulanan yüzde onluk barajın istikrar açısından uygunluğuna 

olumlu karar vermesi, yeni anayasa yapım sürecinde de mevcudun devamını koruyacağı 

yolunda izlenim edinilmektedir. Temsil sorununun çözümünde ve halkın yönetime katılması 

için farklı argümanların geliştirilmesi gerekliliği çoğulcu demokrasi işlerliği açısından gerek 

şart olarak gözükmektedir. 

Uygulamalar açısından son on yılın bu anlamdaki gelişmelerine baktığımızda, AK Parti 

hükümetinin, 2002 seçiminde yüzde 34, 2007’de yüzde 47 ve 2011 seçimlerinde yüzde 50 oy 

alması, aynı paralelde seçime katılma oranlarının yüzde 79’dan yüzde 85’e ve son olarak da 

yüzde 87’ye ulaşması, muhalefetin AK Parti için öne sürdüğü ‘meşruiyeti yoktur’ tezinin – ilk 

seçim sonuçlarında – bir geçerliliğinin olmadığını göstermektedir. AK Partinin Kürt, Alevi, 

Romen açılımları ve son olarak çözüm (barış) sürecindeki uygulamaları ile toplumsal 

uzlaşmaya önem vermesi, çoğulcu yönetimin uygulamaları açısından bir gelişme olarak 

okunabilir. Bugün yeni bir anayasa yapım sürecinde ilk çıkış aşamasındaki toplumsal 

mutabakat heyecanının azalmış olmasına karşın, muhalefetin kurucu iradeyi vurgulayıp genel 

iradeyi yok sayarak geriye ket vurması ve anayasa üzerindeki bazı ilkelerden, tartışmalardan, 

çoğulcu demokrasi anlayışının henüz yeterince anlaşılamadığı veya felsefesinin 

özümsenmediği anlaşılmaktadır. 
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Sonuç 

İktidar istenci; insanlığın düzenli topluluklar halinde birlikte yaşamaya başladığı döneme 

kadar götürülebilir. Platon ile başlayan yönetim modellerinin hangisi veya hangilerinin en 

uygun olduğu fikri mülahazaları devlet yönetimlerini etkilemiştir. Bu anlamda pratiklerin 

birbirlerini takip etmesi ve modellenmesinden anlaşılan, devletler veya toplumların arasındaki 

etkileşim – genelde toplumun tabandan baskısı ve talebi ile – ve her ülkenin kendine özel 

uygulamalarının da birleşimi ile edilen tecrübelerin birikimi en uygun yönteme doğru ivme 

yol kat etmiştir. 

Halkın halk tarafından halk için yönetimi şeklinde kabaca tarif edebileceğimiz demokratik 

yönetimin,  geniş kitlelerin yönetime dâhil – oyları ile – olduğu günümüzde ulaştığımız en 

uygun yöntem olarak gözükmektedir. Artık modern devletlerin meşruluğunu toplumun 

rızasına dayandırması ve toplumla kuracağı ilişkilerin hukuki süreçlerini oluşturması bir 

zarurettir. Demokrasi de kendi içinde en ideal şekline ulaşmak için belirli süreçlerden 

geçmiştir. Önceleri kulağa hoş gelen, halkın çoğunluğunun rızasının yeterli olduğu, halkı 

temsil edecek egemenin mutlak olduğu çoğunlukçu demokrasi anlayışının, yaşanmış 

tecrübeler neticesinde çoğunluğun yanında azınlığın da haklarının taleplerinin dikkate 

alındığı, temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvence altına alındığı, kuvvetlerin ayrılığı ile 

egemenliğin sınırlandırıldığı çoğulcu demokrasi yönetimine doğru gelişim göstermiştir. 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de yönetim şekli üzerinde benzer değişimler 

yaşanmaktadır. Türkiye, demokratik hataya geçişinden itibaren arada kesintiler olmakla 

birlikte halkın yönetim süreçlerine daha fazla katılmada gösterdiği isteklilik ve mevcut 

iktidarların buna sessiz kalamayıp farklı mekanizmalar geliştirmeleri, Türkiye’nin geleceği 

açısından umutlanmamıza sebep olmaktadır. 

Bugün artık, halkın sadece oy gücü ile yönetime katıldığı değil, kamu yönetimi anlayışında 

gelişen yönetişim modeli ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde sivil toplum kuruluşları 

aracılığıyla birlikte faaliyet yürütüldüğü, en yakın temas kurabildiği yerel yönetimlerin 

güçlendirildiği, henüz aktif ve işlevsel olmasa da kendi yaşadığı şehrin sorunlarını 

paylaşabildiği ve yönetimine katılabildiği kent konseyleri, çocuk ve gençlik meclisleri ile 

katılımcı demokrasi uygulamaları; yaşadığımız bilgi çağında e-demokrasiyi konuşurken 

çoğulcu demokrasi modelinin de gelişme göstereceği ve hatta yeterli olmayıp, farklı 

yöntemlerle en ideal model arayışlarının devam edeceğinin bir göstergesidir. 



Çoğunlukçu Demokrasiden Çoğulcu Demokrasiye Geçiş Değerlendirmeleri Abdullah Serenli 

  Mayıs, 2013 

KAYNAKÇA 

1. ÇETİN, Halis, Totaliter Soylu Gelenek, Kadim Yayınları, Ankara 2010 

2. HAKYEMEZ, Şevki, Yusuf, Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı, Rousseau ve Türk 

Anayasaları Üzerindeki Etkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, 

Cilt 52, Sayı 4 

3. KÖKER, Levent, Seçim Sistemleri ve Siyasî Çoğulculuk, Anayasa Yargısı Dergisi, 

2006, Cilt 23 

4. KÖKER, Levent, Çoğulculuk Olmadan Demokrasi ve Sivil Toplum Olmaz, Sivil 

Toplum Dergisi, Yıl 2, Sayı 5, Ocak – Mart 2004 

5. Diğer Okumalar 

a. HOBBES, Thomas, Leviathan, Yapı Kredi Yayınları, Çev. Semih Lim, İstanbul 2013  

b. ROUSSEAU, J. Jean, Toplum Sözleşmesi, Çev. Alpagut Erenuluğ, Öteki Yayınevi, 

Ankara 1999 

 


