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Yüzde 10 seçim barajı 1980 darbesinin
ürünü, Türkiye'nin huzurunu bozan,
demokrasisini felç eden bir mekanizma,
1983'ten beri işliyor.
1. Yüzde 10 seçim barajı 1980 darbesinin ürünü, Türkiye'nin huzurunu bozan,
demokrasisini felç eden bir mekanizma, 1983'ten beri işliyor.
2. Ülkesini seven, insaf, vicdan sahibi herkes bilmeli ki, yüzde 10 seçim barajı var
oldukça ülke huzura, esenliğe, demokrasiye hasret kalacaktır.
3. Yüzde 10 seçim barajını konuşmayanların demokrasiden, insan haklarından, eşitlik,
özgürlük ve adaletten de söz etmemesi gerekir.
4. Farklı dönemlerde iktidar olan aktörlerin 34 yıldır halkın aleyhine işleyen bu baraj
mekanizmasına ses çıkarmaması menfaatleri gereğidir.
5. Fakat yüzde 10 baraj mekanizması karşısında irili-ufaklı muhalefet partilerinin
sessizliğe gömülmesi gafletten başka neyle açıklanabilir?
6. İnsan öyledir. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete der, fakat “alamet nedir”,
“kıyamet nedir” pek düşünmez. Görmez içler acısı halini.
7. İnsanlar yıllardır eğitim sistemi, sınav, TEOG konuşur durur da, ailelere, öğrencilere,
öğretmenlere neden hiç danışılmadığını düşünmez!
8. Öğrencileri, öğretmenleri, aileleri mağdur eden bozuk eğitim sistemiyle demokrasiyi
felç eden % 10 barajı arasındaki bağ neden görülmez?
9. Çocukları, gençleri, aileleri perişan eden işsizlik ve yoksullukla demokrasiyi felç eden
yüzde 10 barajı arasında bir ilişki yok mudur?
10. Hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik ve şeffaflıkta tıknefes oluşumuzla demokrasiyi
kötürüm bırakan %10 barajının alakası yok mudur?
11. Demokrasiyi felç eden yüzde 10 barajı kalkmadan, toplumun huzur ve kardeşlik
içinde yaşayacağı bir zemin nasıl kurulabilir ki?
12. Yüzde 10 barajı toplumdaki farklılıkları ve çoğulculuğu erozyona uğratıyor, sayıların
üstünlüğüne dayalı çorak bir toplum üretiyor.
13. Yüzde 10 seçim barajı toplumu kutuplaşmaya, gruplaşmaya itmiyor mu? Kazanmak
uğruna aktörler her yolu mübah görmüyor mu?
14. İnsanlar sağda-solda lider sultasından sızlanır durur. Peki bunun sebebi pek
konuşulmayan 83 model parti ve seçim sistemi değil midir?
15. Sonuç mu? Demokrasi ve adil seçimler toplumsal uzlaşı ve saygı zemininde, adil bir
seçim sistemiyle mümkün olabilir; yüzde 10 barajı bunu zedelemektedir.
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