Bu Ne Biçim Seçim1

homas Hare adl› bir ‹ngiliz 1860’larda güzel bir seçim sistemi bulmufl2. Demek ki ‹ngilizler o zamanlar bir yandan
sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt›rma yap›yorlarm›fl. Hare’in seçim sistemini bir örnekle anlatal›m.
Diyelim 3 aday var: Ayfle Han›m, Bülent Bey ve Cevdet
Bey. Her seçmen, seçim pusulas›na adaylar›n adlar›n› be¤enisine göre s›ralar. ‹lk s›raya en sevdi¤i aday›n ad›n›, ikinci s›raya
ikinci sevdi¤i aday›n ad›n›, üçüncü s›raya da en sevmedi¤i aday›n ad›n› yazar.
Örne¤in, Bay ve Bayan X’in en be¤endikleri aday Ayfle Han›m’d›. Bülent Bey’i de seviyorlard› ama Ayfle Han›m’› sevdikleri kadar de¤il. Cevdet Bey’iyse hiç mi hiç tutmuyorlard›. Kar›koca oy pusulalar›na,
1) Ayfle Han›m
2) Bülent Bey
3) Cevdet Bey
diye yazacaklard›. Seçim kurulu kolayl›k olsun diye seçmenlerin oy pusulalar›na adaylar›n bafl harfini yazmalar›n› istemiflti.
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Bu yaz› için Kaynakça [12]’den yararlan›lm›flt›r.
Bkz. Kaynakça [21].
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Yani, Bay ve Bayan X, oy pusulalar›na ABC (Ayfle-Bülent-Cevdet) yazacaklard›.
Seçim sistemine göre oylar›n yüzde ellisinden fazlas›nda birinci s›rada görünen aday seçimi kazanacakt›. Demokrasi de zaten bu de¤il mi? E¤er hiçbir aday salt ço¤unlu¤un birinci seçimi
olmam›flsa, en az oyda birinci s›rada yer alan aday elenecek, geriye kalan iki aday›n birbirlerine göre olan s›ralanmas›na bak›lacakt›: Hangisi daha çok oyda öbürüne göre daha iyi s›ralanm›flsa o aday seçimi kazanacakt›. Bu sistem bugün (1987’de) hâlâ ‹rlanda’da, Avustralya’da ve Güney Afrika’da uygulan›yormufl.
En çok sevilmeyen aday›n elenmesinden daha do¤al ne olabilir? Ve en çok sevilen aday elendikten sonra en az sevilmeyen
aday›n seçimi kazanmas› gerekmez mi?
Kusursuz bir seçim sistemi diye iflte buna derim ben!
Bay ve Bayan X, yukarda da dedi¤im gibi, oy pusulalar›na
ABC yazacaklard›. Ne var ki, yolda arabalar› su kaynatm›flt› ve
oy kullanamam›fllard›. ‹ki oydan ne ç›kar diye düflünüp dert
edinmediler. Oysa demokraside her oy önemlidir. Bu de¤iflmez
ilkeyi birazdan anlayacaklard›.
Ertesi gün gazetelerde seçimi Bülent Bey’in kazand›¤› yaz›yordu. Bay ve Bayan X, Cevdet Bey’in seçimi kaybetmesine sevinmifllerdi ama, Ayfle Han›m’›n kazanamamas›na da üzülmüfllerdi. Belki de arabalar› su kaynatmam›fl olsayd›, iki ABC
oyuyla Ayfle Han›m seçimi kazanabilecekti. Ayfle Han›m seçimi
iki oyla kaybetmiflse çok üzüleceklerdi. Kim olsa üzülür.
Bay ve Bayan X gazetede oy dökümüne bakt›lar:
ABC oyu kullananlar:
417 seçmen
ACB oyu kullananlar:
82 seçmen
BAC oyu kullananlar:
143 seçmen
BCA oyu kullananlar:
357 seçmen
CAB oyu kullananlar:
285 seçmen
CBA oyu kullananlar:
324 seçmen
Toplam: 1608 seçmen
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Bu tablodan da flu ortaya ç›k›yordu:
A’n›n birinci geldi¤i oylar: 417 + 82 = 499
B’nin birinci geldi¤i oylar:
143 + 357 = 500
C’nin birinci geldi¤i oylar: 285 + 324 = 609
Adaylardan hiçbiri oylar›n en az yüzde ellisinde (yani en az
804 oyda) birinci s›rada bulunmad›¤›ndan, seçim sistemine göre, en az birinci s›rada bulunan aday›n elenmesi gerekiyordu.
Ayfle Han›m yaln›zca 499 oyda birinci s›rada gösterildi¤inden
Ayfle Han›m elenmiflti. Geriye kalan Bülent ve Cevdet Beyler’in
birbirlerine göre olan s›ralamalar›na bak›lacakt›. Hangisi daha
çok oyda öbürüne göre daha iyi s›ralanm›flsa, seçimi o aday kazanacakt›. Bay ve Bayan X önce Bülent Bey’in Cevdet Bey’e ye¤lendi¤i oylar› sayd›lar, yani ABC, BAC, BCA oylar›n› toplad›lar:
417 + 143 + 357 = 917.
Sonra da Cevdet Bey’in Bülent Bey’e ye¤lendi¤i oylar›, yani
ACB, CAB, CBA oylar›n› sayd›lar:
82 + 285 + 324 = 691.
Seçimi Bülent Bey kazanm›flt›. Hile yoktu.
Ancak Bay ve Bayan X’in içine bir kuflku düfltü. Oy kullanabilselerdi ne olacakt›? ‹ki ABC oyuyla birlikte, Ayfle Han›m’›n birinci s›rada gösterildi¤i oylar 499’dan 501’e ç›kacak
ve böylece Ayfle Han›m de¤il, 500 oyda birinci s›rada gösterilen Bülent Bey elenecekti. Bay ve Bayan X, ellerine kalem kâ¤›t
al›p, oy kulland›klar›n› varsayarak yeni bir tablo ç›kard›lar.
Bunun için yukardaki tabloya iki ABC oyu eklemek yetiyordu.
‹flte varsay›msal tablo:
ABC oyu kullananlar:
419 seçmen
ACB oyu kullananlar:
82 seçmen
BAC oyu kullananlar:
143 seçmen
BCA oyu kullananlar:
357 seçmen
CAB oyu kullananlar:
285 seçmen
CBA oyu kullananlar:
324 seçmen
Toplam:
1610 seçmen
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Bu varsay›mda en az birinci s›rada yer alan Bülent Bey elenecek ve geriye kalan iki aday›n birbirlerine göre olan s›ralamalar›na bak›lacakt›. Ayfle Han›m’›, Cevdet Bey’e ye¤leyen seçmenlerin say›s›, yani ABC, ACB ve BAC oy pusulalar›n›n toplam›
419 + 82 + 143 = 644
idi. Cevdet Bey’i Ayfle Han›m’a ye¤leyenlerin say›s›, yani BCA,
CAB, CBA oylar›n›n toplam›
357 + 285 + 324 = 966
idi. Dolay›s›yla seçimi Cevdet Bey kazanacakt›. Bay ve Bayan
X’in tuhaf›na gitti bu. Oy kullanabilselerdi, en sevmedikleri
aday olan Cevdet Bey seçimi kazanacakt›! Hesaplar› bir kez daha gözden geçirdiler. Yanl›fl yoktu!
Bay ve Bayan X yukardaki varsay›msal tabloya uzun uzun
bakt›klar›nda, ACB oyu verenlerden iki kiflinin oylar›n› CAB
oyuna dönüfltürdüklerinde (Bülent Bey’in yerini de¤ifltirmeden)
Ayfle Han›m’›n elenece¤ini ve o zaman da seçimi Cevdet Bey’in
de¤il de Bülent Bey’in kazanaca¤›n› dehflete düflerek gördüler.
Oysa oylar›n› de¤ifltiren bu iki kifli Bülent Bey’in yerini de¤ifltirmemifllerdi, de¤ifltirmedikleri gibi Cevdet Bey’i birinci yapm›fllar,
ve böylece Cevdet Bey’in seçimi kaybetmesine neden olmufllard›!
Bay ve Bayan X’in flaflk›nl›klar› bu kadarla da kalmad›. ‹ki
aday olsayd› seçimi kimin kazanaca¤›n› merak ettiler. Önce
Ayfle Han›m’la Bülent Bey’i yar›flt›rd›lar. Gazetedeki oy dökümüne bakarak hesaplad›lar. Cevdet Bey seçime girmemifl olsayd›, ABC, ACB ve CAB oylar› AB oylar›na dönüflecekti ve AB
oylar›n›n say›s›,
417 + 82 + 285 = 784
olacakt›. BA oylar›n›n say›s›ysa,
143 + 357 + 324 = 824
olaca¤›ndan, seçimi Bülent Bey kazanacakt›.
E¤er Ayfle Han›m seçime girmeseydi, Bülent Bey, Cevdet
Bey’i de 917’ye karfl› 691 oyla yenecekti.
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Bay ve Bayan X, seçimi kazanan Bülent Bey’in teketek seçimde hem Ayfle Han›m’›, hem de Cevdet Bey’i yenmesini do¤al karfl›lad›lar. Ama oy vermifl olsalard›, hem en az sevdikleri
aday, hem de teketek seçimde herkese yenilecek aday seçimi
kazanacakt›.
Bay ve Bayan X hesaplar›n› sürdürdüler. Oturduklar› ülkede iki seçim bölgesi vard›: Do¤u ve Bat›. Seçim bölgelerine göre oy da¤›l›m› flöyleydi:
Oy Pusulas› Do¤u Yakas› Bat› Yakas› Toplam
ABC
160
257
417
ACB
0
82
82
BAC
143
0
143
BCA
0
357
357
CAB
0
285
285
CBA
285
39
324
Toplam
588
1020
1608
Do¤u yakas›nda hiçbir aday oylar›n yar›s›ndan fazlas›nda
birinci gözükmedi¤inden, en az birinci olan (143 oy) Bülent
Bey elenecekti. Geriye kalan iki aday karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Ayfle
Han›m Cevdet Bey’i 303’e 285 yenecekti.
Bat› yakas›nda da hiçbir aday ço¤unlu¤u elde edememifl. Demek ki en az oyda birinci s›rada gösterilen (285 + 39 = 324 oyda)
Cevdet Bey elenecekti. Geriye kalan iki aday karfl›laflt›r›ld›¤›nda
Ayfle Han›m’›n Bülent Bey’i 624’e 396 yendi¤i görülüyor.
Demek ki, hem Do¤u, hem de Bat› yakas›nda Ayfle Han›m
seçimi kazan›yor. Öte yandan, Ayfle Han›m ülke çap›ndaki seçimde ilk elenen aday oluyor! Ayr›ca, her iki yakada da seçimi
kazanan Ayfle Han›m teketek seçimde her iki adaya da yeniliyor!
Bay ve Bayan X demokrasinin cilveleri karfl›s›nda suspus
kald›lar. Bafllar›n› sallaya sallaya ve c›kc›klaya c›kc›klaya do¤ru yatmaya gittiler.
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