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Bu yayın, Van Leer Jerusalem Institute (VLJI), Kadir Has 
Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi ve Fried-
rich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından 
6-7 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ulusla-
rarası bir konferansın ürünüdür. “Ortadoğu Demokrasilerinde 
Çatışma Temaları: Türkiye ve İsrail Üzerine Karşılaştırmalı 
bir Perspektif” isimli konferansta çoğunlukçuluk kavramı ve 
bu kavramın Türkiye ve İsrail’deki belirli tezahürlerine odak-
landı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülke 
gibi, Türkiye ve İsrail de demokratikleşme süreçlerinde ciddi 
sorunlarla karşı karşıyalar. Konferans düzenleyicileri, İsrail 
ve Türkiye’deki çoğunlukçu demokrasilerin ve buna yönelik 
direnç noktalarının farklı boyutlarına dair karşılaştırmalı bir 
perspektif sunarak bu ülkelerde ve genel olarak Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika bölgesinde demokratikleşmenin önünde duran 
engellerin şifresini çözmeyi hedeflediler. 

Konferans kapsamında çoğunlukçuluk kavramı; siyasi 
partiler ve taban siyaseti, azınlık meseleleri, ekonomik büyü-
me, yasal ve anayasal reformlar gibi bir dizi temel mevzular 
bağlamında tartışıldı. Karşılaştırmalı bir perspektif sunabil-
mek amacıyla her konu Türkiyeli ve İsrailli konuşmacılar ta-
rafından ayrı ayrı ele alındı. Yayın konferansta sunulmuş olan 
bu konuşmalardan oluşuyor. 

Amal Jamal ve Itzhak Galnoor’un İsrail’de çoğunlukçuluk 
üzerine teorik analiz ve genel değerlendirme üzerine yazıları 
ile başlayan yayın, Yüksel Taşkın’ın AK Parti’nin çoğunlukçu 
popülizmi üzerinden aynı konuyu Türkiye perspektifinden 
incelediği makalesiyle devam ediyor. Bu bölümün ardından 
gelen genel başlık ise siyasi partiler ve taban siyaseti bağla-
mında çoğunlukçuluk üzerine. Ronen Goffer, İsrail üzerinden 
müzakereci demokrasi pratiklerine genel bir bakış sunarken, 

Dana Blander “halkın iradesine” dair denetleyici kontrollerin 
olmadığı ortamlarda doğrudan demokrasinin “çoğunluğun ti-
ranlığı” haline gelme yatkınlığı gösterdiğini vurguluyor. Aykan 
Erdemir ve Sezen Yalçın ise aynı konuyu Türkiye bağlamında 
tartışıyor. Erdemir rekabetçi otoriterliği ayakta tutan dışlayıcı 
ideoloji, söylem ve pratikler üzerinde dururken, Yalçın Gezi 
Parkı protestoları gibi tabandan gelen sivil hareketliliklerin 
çoğunlukçuluğun üstesinden gelmede önemli olduğunu, böy-
lece azınlıkların menfaatlerinin seslendirilebildiği sosyal ve 
politik alanların oluştuğunu öne sürüyor.

Bir sonraki bölüm ise çoğunlukçuluğu iç uzlaşı süreçleri 
ve azınlıkların rolü ekseninde ele alıyor. Bu bölümde Guy Ben 
Porat İsrail’deki sekülerleşme sürecinin paradoksal tabiatını, 
Özgür Sevgi Göral ise geçiş dönemi adaleti mekanizmaları-
nı ve Kürt meselesinin çözümü için önemini tartışıyor. Takip 
eden bölümde İzzettin Önder’in ekonomik büyümenin ayrı-
calıklı azınlığın mı yoksa toplumun tamamının mı yararına 
olduğu üzerine yaptığı kısa bir tartışma var. Son bölüm ise 
yasal düzen ve anayasal reform üzerine odaklanıyor. Hala 
Khoury-Bisharat bölünmüş toplumlarda siyasal uzlaşı için 
araştırma komisyonlarının rolünü tartışırken, Ilan Saban’ın 
makalesi İsrail’deki Temel Kanun ve Yüksek Mahkeme’ye ba-
kıyor. Levent Köker ve Bertil Emrah Oder ise Türkiye’nin ba-
şarısız sonuçlanan 2013 anayasa yapım sürecini inceleyerek 
aynı mevzuyu Türkiye perspektifinden ele alıyor.

Yayına olan katkılarından ötürü tüm konuşmacılara ve 
bu son derece ilginç ve faydalı konferansı düzenledikleri için 
tüm ortaklarımıza teşekkür ederiz. 

ÖNSÖZ
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Amal Jamal
Tel Aviv Üniversitesi

GİRİŞ

Bu makalede çoğunluk yönetiminin gerçek anlamda de-
mokratik bir özünün olabilmesi için; onu oluşturan üyelerin 
rastgele toplam iradelerini temel alması, açık bir müzakereci 
süreci yansıtması ve kararlarına uyması beklenen herkesin 
yaygın ve eşit katılımına açık olması gerektiğini savunaca-
ğım. Çoğunluk yönetiminin kurucu filozoflarının metinlerine 
şöyle bir baktığımızda, kitlesel demokrasilerde karar verme 
süreçlerini kolaylaştırmak için vazgeçilmez bir demokratik 
mekanizma olan bu ilkenin egemenliğinin güçlendirilme-
si için istikrarlı bir kimlik-temelli çoğunluk yaratan, ulusun 
tabiatını ve önceliklerini belirleyen güç yapılarına katılım ve 
temsillerini engelleyecek şekilde azınlıkların haklarını gasp 
eden yeni bir tahakküm biçimine dönüştürülmemesi gerekti-
ğine dair uyarılarını görebiliriz. 

Önde gelen demokrasi kuramcıları, çoğunluk kuralının 
halkın egemenliğine tekabül etmeyen teknik bir ilke olduğunu 
defalarca tekrarlamışlardır (Rancière, 2001). Halkın egemenli-
ği toplumdaki tüm birey ve grupların müşterek ve eşit istek ve 
iradelerini yansıtan, değişmez, kalıcı bir iktidar biçimiyken, ço-
ğunluk yönetimi kamusal meselelerde doğal olarak mevcut ol-
mayan mutabakatı sağlamaya yönelik yöntemsel bir süreçtir. 

Dolayısıyla kamusal fayda belirlenirken çoğunluk yöne-
timi, siyasi topluluğun her ferdinin hâkim ulus tanımına eşit 
katılım ve etki etme imkânının olduğu açık ve müzakereci bir 
kanaat süreci yerine, kimlik-temelli kapalı bir nitelik sergili-
yorsa, rahatlıkla bir tahakküm rejimine dönüşebilir. Yurttaş 
temelli ve etnik temelli anayasal ve siyasal kültürler arasın-
daki derin ayrışma bu savı desteklemektedir. İlki, yurttaşların 
etnik veya kültürel kimliklerinin medeni veya siyasi etkinlik-

lerini belirlemediği eşit ve kamusal yurttaşlık temelindeyken; 
ikincisi, yalnızca baskın bir etnik veya kültürel gruba tanınan 
bir dizi anayasal ve yasal önceliklerle nitelendirilir. Çoğunluk 
yönetimi yurttaş siyaseti için farklı, etnik siyaset için farklı 
anlamlar taşır. 

Bu geleneksel demokrasi meselesi literatürde kapsamlı 
bir şekilde tartışılmıştır. Fakat bu tartışmalar, çoğunluk yö-
netimini, onun anlam ve sonuçlarını daha çok liberal bağlam-
larda değerlendirdi; onu liberal olmayan ortamlarda veya et-
nik temelli devletler açısından çok fazla ele almadı. İlerleyen 
bölümlerde ikinci ortam ve bağlamları ele alarak çoğunluk 
yönetiminin ancak yurttaşların açık, devingen ve nadir vuku 
bulan çoğunluğuna dayandığı zaman demokratik bir anlamı 
olabileceğini savunacağım. Buna göre çoğunluğun seçimleri 
ne nihaidir ne de diğer tüm yurttaşların müşterek hayatların-
da söz sahibi olabildiği bir siyasetin sürekliliğini ihlal edebilir. 

Çoğunluk yönetiminin, liberal kuramın liberal olmayan 
ortamlarda yetersiz kaldığı noktaları ortaya çıkaran tezahür-
leri vardır. Bu durumlarda çoğunluk yönetimi, sadece azınlık 
haklarının etkisizleşmesi değil aynı zamanda demokrasinin 
gerçek anlamının içinin boşaltılması anlamında da etkili bir 
araç olarak, en katı baskı yöntemlerinden biri haline gelebilir. 
Dahası, çoğunluk yönetimi, devletin kimliği ve çoğunluğun 
ayrıcalıklarının tartışılamadığı kalıcı bir hegemonya realitesi 
kurarak siyasetin kendisini de yok edebilir. Bu yüzden onun 
ne anlama geldiğine dair her türlü tartışma, demokrasi ku-
ramına önemli katkı sunacaktır. Savlarımı örneklendirmek 
içinse bu makalede İsrail ve Türkiye’nin siyasi realitelerini 
ele alacağım. Bu iki örnek tıpa tıp aynı olmasalar da, ikisinin 
karşılaştırmalı ele alınması, çoğunlukçuluğun demokratik 
değerlere karşı nasıl despotik bir araç haline gelebileceğini 
ortaya koyacaktır. 

ÇOĞUNLUK KURALININ ANLAMI 
VE SONUÇLARI 

Siyasi bir mekanizma olarak çoğunluk fikri ilk olarak Pe-
ricles tarafından, bir cenaze konuşmasında dile getirilmişti. 
Pericles, “Yönetime sadece bir kesim değil, kalabalıklar ka-
tıldığı için, siyasi düzenlemelerimiz açısından biz bir demok-
rasiyiz,” demişti (Thucydides, 1998). Siyasi katılımı demokra-
tik yönetimin merkezî ilkesi olarak saptayan Pericles’e göre 
demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran özellik ka-
labalıkların katılımıydı. Azınlık yönetiminin norm olduğu bir 
zamanda, azınlığın ve kalabalıkların yönetim şekillerini kar-
şılaştırarak bu ikisi arasındaki farkın önemini vurgulamıştır. 

ÇOĞUNLUĞUN
TAHAKKÜMÜ VE 
DEMOKRATİK 
YURTTAŞLIĞIN 
KURULUŞU
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Kalabalıklar ve azınlık arasındaki karşılaştırma, kalaba-
lıklar adına azınlığın siyasi süreçten dışlanmaması gereğini 
açıkça ortaya koymakla beraber, çoğunluğa verilen önceliği de 
vurguluyordu. Bir başka deyişle Pericles, azınlık ile çoğunluk 
arasındaki farkı ortaya koyarak bu ikisinden hangisinin halkı 
temsilen iktidar olduğuna göre siyasi rejimlerin farklı nitelik-
ler taşıyacağını söylüyordu. Pericles’in azınlık ve çoğunluğu 
yan yana koyuşu, öznesinin oluşumunda herkesin rol aldığı 
siyasal topluluğun organik doğasını da açığa çıkarır. Bu öyle 
bir siyasi gerçekliktir ki burada hiçbir birey diğeri üzerinde ta-
hakküm kurmaz. Siyasi öznenin kendisini ve onun üyeleri ve 
yabancılarla kurduğu ilişkileri meydana getiren şey herkesin 
eşit katılımıdır. Bu tasvir tartışma ve uyuşmazlık düşüncesi-
ni yok saymaz; Pericles’in nitelendirmesine bakarsak bunlar 
“herkesin müşterek olduğu” müzakereci yollarla çözülebilir 
ve çözülmelidir. Demokratik yönetime olan övgü –hepimiz ta-
rafından, hepimiz için, hepimizin yönetimi– katılım olgusunun 
toplumda temel bir fazilet olarak kabul edilmeye başlandığı 
modern çağlara kadar siyaset felsefecileri tarafından kabul 
görmemişti. Bu değer sistemi, toplumun, siyasi niyet ve çıkar-
larını hayata geçirmek için harekete geçme mecburiyetinde 
olan eşit fertlerden oluştuğu fikrini destekler (Dunn, 2005).

İki farklı siyasi düşünce okulunu temsil eden iki demok-
rasi felsefecisinin, John Stuart Mill ve Hannah Arendt’in uya-
rıları, demokrasi ve çoğunluk yönetimi arasındaki farkı ayrış-
tırmamıza yardımcı olacaktır. 

Mill, Özgürlük Üstüne’de, demokrasinin tahakkümcü te-
zahürlerinden yoksun olmadığını belirtir; bu tezahürlerden 
biri de demokratik çoğunluğun iradesini azınlıklar üzerine uy-
guladığı çoğunluk tahakkümüdür. Çoğunluğun bireysel ifade-
yi zapt ettiği, azınlık sesleri susturduğu ve dolayısıyla kamu-
sal faydayı temsil edecek açık ve müzakereci bir sürece zarar 
verdiği benzer eğilimler, Mill’e göre resmî siyasi sistemler ve 
gayriresmi kamusal alan gibi yaşamın farklı alanlarına tercü-
me edilebilir (Mill, 1859). Bu anlayışa göre çoğunluk yöneti-
mi, amacı ancak gerektiğinde siyasi etkinliği kolaylaştırmak 
olan teknik bir mekanizmadır. Dolayısıyla çoğunluk kendi 
içinde asli, ahlaki veya siyasi bir değer taşımaz. Çoğunluk da-
imi değildir, olamaz ve sahip olduğu güç, liberal demokratik 
değerlere boyun eğmelidir; zira demokrasinin sahici niteliğini 
koruması için bu değerler temel, belirleyici parametrelerdir.

Çoğunluk tahakkümünün tehlikelerine işaret eden Mill’in 
önerisi liberal bir öneriydi. Ona göre bireycilik halkın iradesine 
sınır çekecekti. Toplum özel alanı ihlal edip bireyin özerkliğini 
ihlal edemezdi (Tong, 1989). Bireylerin iradelerinin toplamı 

halkın iradesini oluştururdu, dolayısıyla çoğunluk bireylerin 
geçici olarak bir araya gelen ve gerekli karar verildiği andan 
itibaren ortadan kaybolan iradeleri olmalıdır. Bireysel hak ve 
özgürlükler ile toplu irade arasındaki çatışmalar ikincisinin 
eli üstünken çözülmeliydi (Nussbaum, 1997).

Ancak liberal hakların demokrasi kültürü içindeki mer-
kezî konumu, bu hakların çok uluslu bir siyasi realite için-
de yurttaşlığı anlamsız, siyasi katılımı etkisiz, çoğunluğun 
haklarını anayasa üstü ayrıcalıklar haline getirip azınlıkları 
kişiliksizleştiren bir dönüşüme tabi olmayacağı, böylece 
çoğunluk yönetiminin etkin tahakküm araçlarına dönüşme-
yeceklerini güvenceye almaz. Bunun için azınlık haklarının 
kurumsallaşması gerekir. Liberal haklar, etnik devletlerin, 
azınlıkları karar verme ve kaynakların eşit dağılımı süreçleri-
ne etkin olarak katılmalarından alıkoyan araçları haline gele-
bilirler. Böyle durumlarda azınlığın katılım gösterip ihtiyacını 
dile getirmesi, çoğunluğun onu dinleyip söylediklerini politika 
oluştururken değerlendirmeye alacağı anlamına gelmez. 

Bireysel liberal hakların, kişinin özerkliğini koruma ve 
özgürlük imkânını koruduğunu iddia edebiliriz. Fakat feminist 
kuramcıların da gösterdiği üzere, bu hakların mevcudiyeti 
mutlaka herkesin eşit siyasi etki sahibi olacağı anlamına gel-
miyor (Phillips, 2001).

Tersine, liberal haklar kimi insanlık dışı hakikatlerin 
maskelenmesi için etkin mekanizmalar haline gelebilir. Zira 
böylece bir yandan bireylerin yalnızca şeklen katılabildikleri 
bir siyasi sürecin varlığı sistemin meşruluğuna hizmet eder-
ken, diğer yandan da onların sürecin apolitik tabiatını ortaya 
çıkaracak araçları kullanma becerilerini yok eder. 

Bu bağlamla ilgili ikinci siyaset kuramcısı ise Hannah 
Arendt’tir. O da çoğunluk yönetimi ile çoğunluk kararı ara-
sındaki ayrımı tanımlarken, ikincisinin devingen, gönüllü ve 
sürekli değişim gösteren bir çoğunluğa, ilkinin ise nüfusun 
statik ve sabit bir ayrımına dayandığını, çoğunluğun iradesini 
siyasi müzakerenin üzerine alarak siyasetin anlamını boşalt-
tığını söyler. 

Arendt, özlü bir siyasi eylemin, katılımcılarının kamu-
sal alanda samimi ihtiyaç ve iradelerini ifade edebildikleri 
bir siyasi topluluğun parçası olabilmeleri anlamına geldiğini 
söyler. Böylesi bir kamusallık, siyasi aktörlerin insani anlam-
daki temel ihtiyaçlarını tatmin edebilecekleri etkin bir alan 
olacaktır. Arendt demokrasinin etik anlamını karşılaması için 
sahip olması gereken birkaç önemli özelliğini vurgular:
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* Bireylerin parçası olduklarını hissetmekle yetinmeyip 
   kamusal faydasının tanımına da katılabildikleri bir 
   siyasi topluluğun varlığı
* Kişinin kendini ahlaki bir aktör olarak  ifade edebilmesi
* Siyasi eylem yapılabilmesi

Bu niteliklerin kaybı insanlığın da kaybı anlamına gelir, 
zira insanlar politik hayvanlardır (homo politicus) (Arendt, 
1998). Bu tür durumlarda bazı yurttaşlar vatandaşlıklarını 
kaybederler (non citizens). Yasal (de juri) yurttaşlık ile fiili 
(de facto) yurttaşlık arasındaki mesafe giderek açılır, yasal 
anlamıyla yurttaşlık demir kafes halini alır. Azınlık yurttaşla-
rı, konumlarını iyileştirmek için devlet yapısı içinde harcadık-
ları siyasi çabanın onlara karşı ayrımcılık uygulayan devleti 
meşrulaştırdığı bir siyasi gerçeklik içinde kapana kısılırlar. 
Müşterek faydanın anlamını dile getirmesi beklenen siyasal 
katılım ise iki ayrı uca salınır durur. Bir tarafta hegemonyacı 
rejimi adaletle özdeşleştiren teslimiyetçi siyasal eylem, di-
ğer tarafta rejime içkin adaletsizlikleri görünür kılarak hege-
monyanın kendini düzeltmesine imkân vermeyi amaçlayan, 
bu doğrultuda dar da olsa mevcut olan alanları kullanmayı 
gözeten siyasal aktivizm vardır. Arendt’in ifadesiyle bu, bi-
reylerin kimliklerini ortaya koyup karşılıklılık ve dayanışma 
temelinde ilişkiler kurdukları alanlar olması beklenen müş-
terek ve paylaşılan dünyanın gözden çıkarılmasıdır (Arendt, 
1989). Nezaket ve dayanışmaya dayalı ilişkilerin –ki bunlar 
sahici siyasal ilişkilerin de özüdür–kurulmasına imkân sağla-
yan siyasal katılım tedavülden kaldırılmaktadır. 

Mill ve Arendt’in yaptığı bu tartışmalar İsrail ve Türkiye 
gibi etnik devletleri incelemek için kullanışlıdırlar. Her iki ülke 
de demokratik olduğunu iddia etse de aslında demokrasiye 
zarar veren sonuçlar için çoğunluk yönetimini kullanıyorlar. 
Demokrasiye zararlı sonuçları elde etmenin temel yolu ise 
yurttaşların meşru katılımlarını çoğunluğun hegemonyası-
nı kurumsallaştırmak amacıyla suiistimal etmektir. Devlet 
içindeki hâkim etno-kültürel grup, kendi çıkarlarını tüm de-
mokratik sistemle sentezleyecek şekilde siyaset oyununun 
kurallarını kendi yararına kullanır. 

Her iki devlette de kimin, ne zaman ve hangi amaç için 
hükmünün geçtiği gibi sorular, formel demokrasi oyununda 
katılımın, müzakerenin sabit bir kimlik politikası etrafında 
belirlendiği demokrasi karşıtı bir ilkeye nasıl dönüştüğünü 
ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de Kürtler, İsrail’de Filistinliler için durum tam 
da budur. Bununla beraber, iki azınlığın da haklarını korumak 

için gidebilecekleri bir alternatif siyasi yol da mevcut değildir. 
İki devletin kültürel çoğunlukları bunun farkında olduğu için 
de Kürt ve Filistinlilerin vatandaşlıklarının sahici bir içerikten 
yoksun kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. İki toplulu-
ğun sahip oldukları bireysel haklar ile ulusal azınlıklar olarak 
tanınmayan kolektif hakları arasındaki farkı ayırt edebilmek 
için, her iki örnek de Arendt’in kullandığı yarım-vatandaşlık 
kavramı ile “içi boş vatandaşlık” (Jamal, 2007) kavramını 
akla getiriyorlar. Tanınmamaları zaten en başta ayrımcılığa 
tabi olmalarının da sebebidir. 

İki azınlık arasında farklar olmasına rağmen, Türkiye’de 
Kürtler ve İsrail’de Filistinliler çoğunluk yönetiminin tahakkü-
mü altındalar. Her iki durumda da bu hâkim partilerin birin-
cil kontrol mekanizması olarak kullanılmakta; çünkü çok az 
maliyetle son derece etkili bir kontrol mekanizması olduğu 
görüldü. Bu iki grubun siyasal sisteme yalnızca katılabiliyor 
oluşu sistemin meşruiyetini sağlarken, bir yandan da onları 
özellikle kendi ulusal çıkarlarıyla ilgili konularda karar verme 
süreçlerinde tamamen etkisiz bırakıyordu. Bu arada İsrail’de 
Mart 2015, Türkiye’de Haziran 2015 tarihli seçimlerin iki ülke 
arasındaki çok temel bir farkı ortaya çıkardığını belirtmeliyiz. 
İsrail’de Filistinli azınlık seçimlere katıldı ve parlamentoda 
%11oranında temsil hakkı kazandı. Dört farklı siyasi partiyi 
içeren Ortak Arap Listesi, Arap nüfusundan çok güçlü destek 
alırken Yahudilerden geniş bir destek görmedi. Dolayısıyla 
karar verme süreçlerine ciddi etkide bulunma imkânları sı-
nırlı, hükümete ortak olma imkânı ise değerlendirme altında. 
Buna karşın Türkiye’deki meclis seçimleriyse Türk kökenli 
yurttaşların bir Kürt partisine oy vererek onu seçim barajının 
üzerine taşıma konusunda yaygın bir isteklilikleri olduğunu 
gösterdi. Baskın siyasi parti AKP’nin mecliste bir kez daha 
mutlak çoğunluğu kazanmasını engellemeye yönelik olarak 
yürütülen siyasi taktik, Kürt partisinin siyasi sistemde temel 
bir aktör haline gelmesini sağladı. 

Türkiye siyasetindeki bu güncel gelişmeler, çoğunluğun 
tahakkümünün nasıl aşılabileceğine ve neden iktidar sahibi 
çoğunluğun ayrıcalıklarından vazgeçmesi gerektiğine dair 
soruları da beraberinde getiriyor. İlk soruya istinaden, anlaşı-
lan o ki çoğunluk yönetimi, devlet kimliğinde etnisite değil va-
tandaşlığın belirleyici olduğu bir siyasi kültüre sahip olduğu 
iddiasında. Bu iddia yalnızca İsrail bağlamında çok iyi bilinen 
etnik demokrasi kavramıyla değil, liberal milliyetçiliğin özüne 
dair tanımlamalarla da uyumsuzdur – zira liberal milliyetçilik 
bir yandan toplumsal dayanışma ve devlet sadakatinin teme-
linin ortak kültürel kimlik olduğunu söylerken, diğer yandan 
pratikte çoğu devletin belli bir grubun kültürel kimliğini diğer 

AMAL JAMALÇoğunluğun Tahakkümü ve Demokratik Yurttaşlığın Kuruluşu



11

azınlık kültürlerini dışlama pahasına benimsediği gerçeğini 
göz ardı eder. Yurttaşlık ideali ve eşitlikçi anayasal düzenle-
meler ise çoğunluk yönetiminin sahici demokratik anlamını 
mümkün kılar. Bu gibi durumlarda kuralları belirleyen ve 
kaynakları dağıtan her ne kadar –rastlantısal nitelikte olması 
gereken– bir çoğunluk olsa da, siyaset halkın egemenliğini 
gerçekten yansıtır. Fakat demokrasinin katı ve sabit bir çoğun-
luğun yönetimi olarak görülmesi, dolayısıyla hâkim etnisitiye 
ait olmayan sosyal grupların dışlanması, kapsayıcılık, açık-
lık ve çeşitlilik gibi demokratik yönetime dair tahayyüllerle 
çelişir. Vico’nun söylediği gibi, demokrasiler “açık, cömert ve 
yüce gönüllüdür” (Vico, 1984). Gelecek yönelimleri, karşılıklı 
şefkate dayalı bir sağduyu gözetildiği sürece her türlü karar 
veya kimliğin şekillenmesine imkân verecek kadar açık uçlu-
dur. Cömerttirler; çünkü “yabancı” olarak görülenlerin de eşit 
koşullarda siyasal sürece dahil olmalarına imkân verirler. 
Yüce gönüllülükleri, “sayılmayanlar” da dahil tüm yurttaş-
ları makul olanın bölünmesinde –“paylaşılan ‘müşterek’ ile 
paylaşılmayan parçaların dağıtımı sırasındaki ilişkinin makul 
olan ekseninde belirlenmesi anlamında”– ortak yapma bece-
risindedir (Rancière, 2001: 9). Rancière’e göre makul olanın 
bölünmesi, “iştirak biçimlerini iştirak edenlerin algı dünyaları 
üzerinden tanımlayan bir genel yasadır” (2001: 9). Bir yan-
dan ayıran ve paylaştırmayan, diğer yandan katılıma imkân 
veren de hep odur (a.g.e.). Böyle bir dağıtım biçimi “görünen 
ile görünmeyen, işitilmez olanla işitilebilir olan arasında hep 
bir bölünme olduğunu varsayar” (Ibid). 

İsrail deneyiminin aksine, Türkiye’deki güncel gelişmeler 
Vico’nun demokrasiyi tanımlayan üç nitelendirmesiyle uyum 
içindedir. Bize devlet gücünün kapatmaya, yani yurttaşların 
özgürlük alanlarını giderek daha fazla sınırlama ve siyasal 
tahayyülü ideoloji yoluyla bastırmaya dair tüm çabalarının 
başarısız olduğunu gösterdi. Müşterek olanın tabiatını belir-
leyenlerin cömertliğini genelde sayılmayanların hesaba ka-
tılmasıyla gösterdi. Aynı zamanda çeşitlilik ve farklılıklarla 
nasıl yaşayacağımız konusunda liberal anlayışta ısrar ederek 
yüce gönüllülük gösterdi. Yine de bu üç unsurun varlığı Tür-
kiye’nin siyaset tahayyülünün sahici bir demokrasiden bekle-
nenleri başardığı anlamına gelmez ve gelmemelidir. Kavgacı 
rekabetin meşruluğu, herkesin içerilmesi ve müşterek olanın 
dönüşümünü arttıran iletişimsel melekelere açık olma, he-
nüz siyasi sistemin hâkim tahayyül biçimi olmuş değil. 

İkinci soruya gelirsek, bir demokrasi söylemi olarak kim-
liğe dayalı bir çoğunluk yönetimi sadece bir oksimoron değil, 
aynı zamanda amacına zarar veren bir şeydir. Bir çoğunluk 
iktidarı Arendt’in birinci ve ikinci ilkelerinden –aidiyet ve ka-

tılımı besleyen kapsayıcı bir ortam ve ahlaki bir aktör olarak 
kendini ifade etme özgürlüğü– taviz verilmesine yol açtığı tak-
dirde sadece azınlıkların haklarını ihlal etmez, aynı zamanda, 
ve daha ziyade, demokrasi ilkelerinin meşruiyetini de yok eder 
ve siyasi hedefler uğruna demokrasi dışı araçların kullanımı-
nı da meşrulaştırır – böylece Arendt’in üçüncü ilkesinden de 
taviz verilmiş olur. Daha farklı ifade etmek gerekirse, kimlik-
çi çoğunlukçuluk, şefkat, duyarlılık ve iletişim gibi niteliklere 
karşı karşı-şiddeti teşvik eden ve böylece tüm siyasal sistemi 
istikrarsızlaştıran bir şiddet biçimidir. Aynı zamanda insani 
olanı kaybeder, halbuki demokrasi felsefesi insani varsayım-
lar üzerine kuruludur (Arendt, 1989). Kişinin kendi görüşünü 
ifade edip etki edebildiği bir siyasi topluluğun parçası olması, 
insan olmanın anlamıdır. İnsanları böyle bir topluluktan dışla-
mak, onları insanlıklarından mahrum bırakmak demektir. Bu 
sadece dışlananlar açısından değil, ifade ettikleri fikirleri yo-
luyla başkalarının insan olma hakkını ihlal edenler açısından 
da demokratik siyasetin asli anlamını bozar. Demokrasi, ko-
nuştuğumuz zaman karşımızda bizi dinleyen birinin olduğunu 
varsayar. Bir dinleyen/takipçi varsayımı insancıl felsefenin te-
mel ilkesidir ve meşru demokrasilerin en temel ilkelerinden 
birini sunar. Çoğunluk yönetimi, dinlemenin gerçek anlamını 
boşalttığı zaman bu azınlıkların söylediklerinin etkisini balta-
lar. Bu durumda siyaset sahnesinden çekilmek, marjinalleş-
tirilmelerini gayrimeşru kılmak için azınlıkların elindeki etkin 
bir araç haline gelir. “Sayılmayanların” İsrail’in sahici siyase-
tinden dışlanmaları, ülkenin tüm siyasal sisteminin meşrui-
yetini yıpratır. Dolayısıyla kapsayıcılıkla elde edilen kazanım 
–çoğunluğun ayrıcalıklarından feragat etmesi– kendini sayıl-
mayanların ihtiyaç ve menfaatlerine gösterilen ilgi ve alakada 
gösterir. Bu açıklık demokrasi oyununun değil, aynı zamanda 
çoğunluğu oluşturanların taleplerinin meşruluğunu da arttırır. 

Demokrasi, kimliklerin sabit, önceden belirlenmiş kültü-
rel formasyonlar değil, değişime olanak sağlayan açık iletişim 
alanları olduğu dönüştürücü bir süreçtir. Jacques Derrida’nın 
gelecek demokrasi (2004) ve Iris Marion Young’ın farklılaşmış 
yurttaşlık kavramları (2000) demokrasinin bu anlamını barın-
dırırlar. Bu kavramları bir araya getirdiğimizde, çoğunluk yöne-
timinin, uzlaşmanın olmadığı hallerde karar verme süreçlerini 
kolaylaştırmak için geçiş dönemine dair prosedürel bir eylem-
den başka bir şey olmadığını görürüz. Bu kavramlar herhangi 
bir çoğunluk yönetiminin, özellikle de ulusal, dinî, etnik veya 
başka temelde kimlikçi bir çoğunluğun kalıcılaşmasının karşı-
tıdırlar. Yukarıda anılan zorlukların en azından bir kısmını çö-
zebilmemiz için müzakereci demokrasinin temel boyutlarını, 
genel hatlarını Amy Gutmann ve Dennis Thompson’ın (2004) 
çizdiği minimal anlamda da olsa, geri getirmeliyiz. 
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SONUÇ

Kendimize siyasetin zorunlu olarak ahlaki bir boyut 
taşıdığını ve onsuz tüm siyasi sürecin anlamını kaybettiğini 
hatırlatmak için Arendt’e ve onun demokratik siyaset ka-
vramına dönmemizde fayda var. Çoğunlukların, demokras-
inin yalnızca ön cephesiyle de olsa ilgileniyor olmaları bu 
cepheyi siyaset oyununda sahici bir aktöre dönüştürmede 
etkin bir araç olabilir. Azınlıklar ahlaki güçlerini etnik çoğun-
luklara meydan okumak, kendi statüleri üzerine uzun ve 
dikkatli bir müzakereye girişmek ve mevcut şartlar altında 
menfaatleri için uluslararası düzeyde lobi yapmak için koşul-
lu bir mekanizma olarak kullanabilir. Türkiye ve İsrail gibi 
ülkeler uluslararası toplumla bütünleşmek için büyük çaba 
harcıyorlar. Bunlar normları ihlal eden ülkeler olduklarından, 
dış kuvvetler tarafından uygulanacak baskı bu iki ülkenin 
azınlıklara yönelik muamelelerinin değişmesini sağlayabilir. 
Bu iki devlet –İsrail ve Türkiye– tamamıyla etnik-ulus temelli 
bir hegemonya kurmak adına demokratik prosedürlerin is-
tismar edilişine örnektir. Tüm devlet kurum ve kaynaklarının 
etnik/dinî çoğunluk tarafından kontrol altına alınması, azın-
lıkların katılımını etkisiz kılacak ve temel menfaatlerinin ak-
sine işleyecek kuralların dayatılması, çoğunluk yönetimini bir 
aklama mekanizmasına çevirmiştir. 

İsrail’deki Filistinlilerin ve Türkiye’deki Kürtlerin ve/veya 
Alevilerin temel menfaat, ihtiyaç ve arzularının tanınmıyor 
oluşu, keskin bir kimlikçi karakteri olan çoğunluk yönetim-
lerinin sofistike despotizm biçimleri olduğunu ortaya koy-
maktadır. 

Etnik devletlerdeki çoğunluk yönetimleri, tüm yurt-
taşların etkin, kapsayıcı ve eşit katılımı gibi demokrasinin 
temel ilkelerine karşıt olduğundan, müzakereci demokrasi 
ilkelerinin bu tür toplamcı formel siyasal süreçlerin yerini 
alması, demokrasinin temel koşul standartlarını yerine ge-
tirmesi için de gereklidir. Müzakereci yurttaşlık yalnızca dev-
let ve ahalisi arasında prosedürel ve yasal bir bağ değil, aynı 
zamanda siyasal süreçlere anlamlı bir toplu katılım sürecidir. 
Böylece resmî karar verme süreci kamusal tartışmalara ve 
sürekli devam eden resmî ve gayriresmi halk oylamalarına 
tabi olmuş olur. Ancak böyle bir siyasal süreç, halk ege-
menliğine ve yurttaş vatanseverliğine gerçek anlamını ka-
zandırabilir. 
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gelişiminin sekteye uğradığı dört temel alanı, yalnızca iç ge-
lişmelere odaklanarak sıralamak isterim.

* Sürekli işgalin etkileri ve zorunlu güvenlik ihtiyacı
* İsrail’deki Arap yurttaşların statüsü
* Artan sosyoekonomik uçurum 
* Halen çözülmemiş din ve devlet meselesi

DEMOKRATİK GÜVEN İÇİN 
NE KADAR SÜRE GEREKLİ?

 
Demokrasileri incelemenin ve karşılaştırmanın birçok 

yolu vardır: Rejim türleri, seçim sistemleri, insan hakları ve 
azınlıklar, ifade özgürlüğü. Benim demokratik gelişim kav-
ramına yaptığım vurgu ise içinde konuya yönelik bir yakla-
şımı da barındırır. Buna göre, herhangi bir demokrasiyi tahlil 
ederken siyasi kültür meselesi bağımsız değişken olarak ele 
alınmalıdır. Siyasi kültür, basit bir ifadeyle bir toplum ve için-
de bulunduğu siyasi sistem arasındaki karşılıklı ilişkiyi ifade 
eder. 18. yüzyıl sonlarında ABD kongre üyesi olan filozof Fis-
her Ames, meseleyi gayet keskin biçimde betimlemiş: “Mo-
narşi muhteşem bir gemidir, tüm yelkenleri açıkken görkemli 
bir şekilde yol alır, sonra bir kayaya çarpar ve sonsuza dek 
batar. Demokrasi ise bir sal gibidir. Yavaş ilerler, dalgalara ve 
yolcuların kımıldanmasına karşı son derece hassastır, belki 
kolay batmaz ama, lanet olsun, ayaklarınız hep ıslaktır.”

Bir demokrasinin gelişim silsilesi nedir? Beklentimiz 
herhalde şu yöndedir; bir toplum önce özgürlük ve eşitlik gibi 
demokratik değerlere yönelik güçlü bir toplu inanç gösterir, 
sonra yavaş yavaş bu değerleri elde etmek amacıyla birtakım 
demokratik mekanizmaları yerleştirmeye başlar. Bu “oyunun 
kuralları” dediğimiz şeyler özgür seçimleri, birden fazla par-
tiyi, çoğunluk ilkesini ve azınlıkların korunmasını içerir. De-
mokrasi üzerine yapılan araştırmalar bize hangisinin önce 
geldiğine dair net bir cevap vermiyor. Tarihsel olarak baktığı-
mızda sıranın karışık olduğunu görüyoruz: İngiltere, İsveç ve 
ABD gibi ülkelerde aşamalı bir gelişim olurken, İkinci Dünya 
Savaşı ertesinde Japonya ve Almanya gibi ülkelerde dışarı-
dan ani müdahalelerin etkisinin olduğunu görüyoruz. Demek 
ki demokratik gelişim, eş zamanlı ve ikili bir süreç olarak, 
uzun zaman içinde ve oyunun kural ve değerlerine dair müş-
terek bir terbiyenin geliştiği durumlarda gerçekleşebiliyor. 

İsrail’le alakalı olarak sorulabilecek bir diğer soru şudur: 
Bir ülkenin demokrasi olduğu gerçeği, demokrasinin kendisi-
nin artık sorgulanmadığı kadar aşikâr hale ne zaman gelir? 
Bir devlet kesintisiz demokrasi deneyimini ne kadar uzun 

İSRAİL: 
KESİNTİYE UĞRAMIŞ 
BİR DEMOKRASİ MIİ?

Itzhak Galnoor
Van Leer Kudüs Enstitüsü

GİRİŞ

Bu sunuşta, İsrail’in 67 yıllık demokrasi geçmişine dair 
kısa bir eleştirel değerlendirme yapmayı amaçlıyorum. Aslın-
da konuşmama İsrail demokrasisinin bir paradoks olduğunu 
ifade ederek başlayabilir, oradan sözü eski başbakanın altı yıl 
hapse mahkûm edilmesinden hareketle (hüküm halen tem-
yizde) yozlaşmış bir demokrasimiz olduğuna getirebilirim. 
Veya tam tersine, gayet iyi işleyen, tutarlı bir demokrasimiz 
olduğunu çünkü yüksek memurları bile adaletin terazisine 
çıkarmaktan imtina etmeyen bağımsız mahkemelerimiz ol-
duğunu da söyleyebilirim. Benzer birçok paradoks sıralamak 
mümkün fakat benim burada yapmak istediğim –yeni kitabım 
İsrail Siyasi Sistemi’nden de (The Israeli Political System)1 
hareketle– başka bir soru sormak: Devletin erken dönemle-
rinden itibaren kurumsal çerçeve neredeyse aynı kalmasına 
ve oyunun kuralları genel olarak kabul görmesine rağmen, 
neden bunların altında yatan değerler (eşitlik, özgürlük, azın-
lık hakları) aksiyomatik hale gelmediler ve bugün siyaset ve 
demokrasi karşıtı semptomlar yayılma eğilimi gösteriyorlar. 

Bir başka ifadeyle, tüm demokrasiler kolektif amaç veya 
refahlarının kimi hususları itibariyle (temsiliyet, göç, yaban-
cılaşma, devlet hizmetlerinin kalitesi) bazı sorunlarla karşı-
laşabilirler. Birçoğu ekonomik ve sosyal krizlerle, farklı nüfus 
grupları arasında büyüyen uçurumlarla karşılaşabilir. Fakat 
demokratik süreçlerin “sonuçlarıyla” ilgili sorular sormak ile 
demokrasinin kendisinin “değerini” sorgulamak arasında fark 
vardır. İsrail’de bu iki tür sorgulama da mevcut fakat ikincisi-
nin önemi artıyor; yani bireyler, partiler ve gruplar demokrasi 
yerine başka değerleri öne sürmeye başlıyorlar. Birçok de-
mokrasinin “kendi içinde” sorunları var. İsrail’in ise “demok-
rasi sisteminin” kendisiyle sorunları var. İsrail’in demokratik 

1. Itzhak Galnoor ve Dana Blander, “The Israeli Political System”, Am Oved 
2013.Önümüzdeki yıl Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından İngilizce 
yayımlanacak (CUP), New York.
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Doğru, iktidar partisi Mapai siyasete, topluma ve ekonomiye 
hükmediyordu. Katılımcı bir demokrasinin önünü kestiği için 
suçlanabilirdi. Fakat Knesset’te asla çoğunluğu elde edeme-
di ve yönetmek için hep koalisyon kurmaya zorlandı. Geçmişe 
baktığımızda Mapai; Hindistan, Japonya ve Güney Afrika’daki 
egemen partilerden daha az baskındı. Dahası, henüz altmış-
ların ilk yıllarında dahi daha serbest, daha az örgütlü bir de-
mokrasiye geçişin ilk sinyalleri veriliyordu. 

1963’te başbakan olan Levi Eshkol ise çok daha sivil bir 
demokrat liderdi. İsrail’in Arap yurttaşları üzerindeki askerî 
yönetimi kaldırdı, 1965 seçimleri öncesi yeni ittifaklar kurdu 
ve siyasi hasımlarına karşı uzlaşmacı oldu. Bu doğrultuda İs-
rail daha dengeli bir demokrasinin geliştiği yeni bir evreye gi-
riyordu. Bu şartlar altında, yalnızca oyunun kurallarının saygı 
gördüğü bir düzenden demokrasinin temel değerlerinin daha 
güçlü bir şekilde benimsendiği bir düzene doğru bir gidiş 
beklenebilirdi. Fakat İsrail’de demokrasinin gelişimine müda-
halede bulunuldu ve bugün bu müdahale oyunun kurallarını, 
hatta hukukun üstünlüğünü bile tehlikeye atıyor. 

HAFİFLETİCİ SEBEPLER

Diğer yeni devletlerde olduğu gibi İsrail’de de ulus inşa 
etmenin zorlukları sakin bir gelişimi sekteye uğratıp önce-
likleri temsiliyet yerine yönetilebilirlikten tarafa çevirmiştir. 
Dahası, Holokost’un gölgesi güvenlik kaygılarının her zaman 
en önemli öncelik olmasında etkili oldu. Diğer etmenleri ise 
kitlesel göç, yeni bir ulus inşa etmenin zorlukları ve Yahudili-
ğin anti-demokratik ve Ortodoks bir yorumunun mevcudiye-
ti olarak sıralayabiliriz. Dolayısıyla 1948’de ve sonrasındaki 
çabalara rağmen İsrail’in hâlâ yazılı bir anayasası yok. Fakat 
burada normal bir gelişimin önünde belirtilmesi gereken en 
önemli engel, tekerrür eden savaşlar ve terörle sürekli mü-
cadele nedeniyle baki kalan güvenlik zorunluluğuydu. 

İsterseniz bu bölümü, İsrail’de 1980’den beri siyasi tab-
lonun hükümet değişiklikleri nedeniyle sık sık değiştiği ve 
1996’da zamanın başbakanı Yitzhak Rabin’in öldürüldüğü 
bilgileriyle noktalayalım. İsrail’in demokrasi gelişiminin en-
gebeli yolu belki de en iyi şu şekilde özetlenebilir: Oyunun 
kurallarına genel itibariyle riayet edilmekle beraber, onun 
altında yatan değerlerin (eşitlik, özgürlük ve azınlık hakları) 
tartışmasız kabul edilebilmesi henüz oldukça uzak bir ihti-
maldi. 

1. Bu tarihler elbette kilometre taşlarıdır, zira anayasalar doğaları gereği evrilir 
ve değişirler. Bkz. Vernon Bogdanor (ed.), 
Constitutions in Democratic Politics, 1988; ve Uluslararası 
Anayasal Hukuk (International Constitutional Law) web sitesi 

http://www.servat.unibe.ch/icl/ (erişim 30 Ocak 2011).

2. Almanya ve Japonya’nın 1945 sonrası göreceli istikrarlı anayasaları, 
anayasaların belirli bir tarih bağlamındaki önemini gösteriyor. 

yaşarsa, bu şekilde devam etme ihtimalinin o kadar yüksek 
olduğunu varsayarız; ve bu şekilde yüz yıl kesintisiz süren 
bir demokrasiden sonra o devletin demokratik kalmaya de-
vam edeceğini varsayarız (bu tespit Batı demokrasilerinin 
deneyimlerine dayanmaktadır, bir öngörüden ibaret değildir). 
Çoğu devletin bir anayasası vardır fakat pek azınınki bir yüz-
yılı devirmiştir ve bunu başarmış devletlerin hepsi demok-
rasidir. Listenin başında İngiltere (yazılmamış bir anayasa), 
Amerika Birleşik Devletleri (1787’den bugüne), İsveç (1807-
1809), Hollanda ve Norveç (1814), Belçika (1831), Yeni Zelan-
da (1840 – Temel Kanun), Danimarka (1849), Kanada (1867, 
yazılmamış bir anayasa), Lüksemburg (1868), İsviçre (1875), 
Avustralya (1900) ve Finlandiya (1919) vardır.1 Fakat yine de 
olayların sırası –demokratik ve anayasal istikrarı neyin getir-
diği– net değildir: Belki dayanıklı bir anayasayı istikrarlı bir 
rejim ve devlet ile toplum arasında yerleşmiş iyi ilişkiler oluş-
turmuyor ama tüm bunlar anayasayı dayanıklı kılıyor.2

İSRAİL: KONUYLA İLGİLİ 
GEÇMİŞ DENEYİMLER

Yeni demokrasilerle karşılaştırdığımızda İsrail demok-
rasisin reşit olmadığını söylemek pek de mümkün değildir. 
Yahudi toplumunda demokratik kurumlar Filistin’de devlet 
öncesi dönemden beri var. İlk Temsilciler Meclisi 1920 yı-
lında seçildi. Ülke, İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılından 
bugüne 67 yıl, devlet öncesi dönemi de sayarsak neredeyse 
100 yıl kesintisiz demokrasi rejimi yaşadı. Dolayısıyla özel-
likle gelişimlerinin o günkü aşamasında olan diğer demok-
rasilerle karşılaştırdığımızda İsrail’de demokrasinin umut 
vaat eden bir başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. 1948’de de-
mokrasi İsrail’de varlığı sorgulanmayan bir şeydi ve Bağım-
sızlık Deklarasyonu, içinde “demokrasi” kavramı geçmese 
de, açıkça demokratik bir metindi. Dahası, İsrail demokrasisi 
büyük zorluklarla da başa çıkabilmişti. Örneğin devlet öncesi 
düşmanlıklar rejimi tehdit etmedi ve bu husumetler seçilmiş 
parlamento olan Knesset’e yönlendirildi. Böylece siyasi sis-
temin meşruiyeti sağlanmış oldu. Ertesinde serbest seçimler 
yapıldı; 1977’de on yılların hâkim gücü Mapai iktidarı kaybetti 
(namı diğer “başkaldırı”) ve iktidar değişimi sorunsuz bir bi-
çimde gerçekleştirildi. 

İsrail devletinin ilk yıllarındaki demokrasiyi mükemmel-
miş gibi idealize etmeye çalışmıyorum. İlk başbakan David 
Ben-Gurion merkeziyetçi ve muktedirdi; 1963’e kadar belirli 
aralıklarla iktidarda kaldı. Fakat o dönemki hükümet bir dik-
tatörlük olmadığı gibi kesinlikle bir askerî rejim de değildi, 
zira asker üzerinde sivil denetim sıkı bir şekilde sağlanıyordu. 

ITZHAK GALNOOR İsrail: Kesintiye Uğramış Bir Demokrasi mi?
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DURUM DEĞERLENDİRMESİ: 
GÜÇLÜ YANLAR 

Genel olarak temel ve önemli demokratik pratiklere sü-
rekli riayet edildi. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Demokratik 
kurumların varlığı, düzenli ve adil seçimler (67 yılda 20, yani 
ortalama her üç buçuk yılda bir seçim), çok sayıda parti ara-
sında insanların gerçek tercihlerini yapabilmesi (Knesset’te 
ortalama parti sayısı on iki), çoğunluk kuralı ve bir istikamet 
mekanizması olarak yıllar içinde gayet iyi yürütülebilmiş olan 
(gerçi son zamanlarda çok da iyi yürütülemiyor) koalisyon hü-
kümetleri. 

İsrail demokrasisinin en güçlü yanlarından biri bağımsız 
bir yargı sisteminin olmasıdır. İsrail’de yargıçlar yozlaşmış 
değiller ve Yüksek Mahkeme’nin hem Knesset’in yasama 
hem de yürütme faaliyetlerini denetleme yetkisi var. Resmî 
araştırma komisyonları üst düzey kamu görevlilerinin savaş 
ve diğer olaylardaki yetki kullanımlarını birçok kereler soruş-
turma konusu yaptı ve birçok kıdemli memur komisyonun 
tavsiyeleri sonucu görevden alınabildi. 

Ayrıca yurttaş hakları genel olarak saygı görüyor, ifade 
özgürlüğü korunuyor ve medya özgür durumda. Sivil toplu-
mun ve kâr amacı gütmeyen bağımsız örgütlerin gücü ve 
önemi durmadan artıyor. Güvenlik külfetine ve askerin siya-
set üzerindeki etkisine rağmen, İsrail hiç bir zaman askerî bir 
rejim yaşamadı (işgal altındaki topraklardan bahsetmiyoruz). 

Klasik değerlendirme ölçütlerine vurduğumuzda İsrail 
şüphesiz kesintisiz ve – özellikle 1945’te kurulan demokrasiler-
le mukayese ettiğimizde – istikrarlı bir demokrasi olageldi. 

DURUM DEĞERLENDİRMESİ: 
ZAYIF YANLAR 

Demokratik prosedürler yetmez. Bir demokrasinin istik-
rarı yakalaması ve serpilmesi için yurttaşlarının ona güven 
duyması, onun değerli ve etkili olduğuna inanması gerekir. 
“Etkili” kavramını bilinçli olarak kullanıyorum, zira artık bili-
yoruz ki 20. yüzyılda demokratik rejimler demokratik olma-
yan rejimlerle olan savaşlarını kazandılar ve onların çoğun-
dan daha kalıcı oldular. 

İsrail’de ise anketler demokrasiye olan güvenin azaldı-
ğını gösteriyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün anketlerine 
göre 2009-2012 yıllarının ortalama rakamlarının toplamı şu 
şekilde: 1

Demokratik çoğunluk
* Demokrasiye olan genel destek: %80 - %90
* İfade özgürlüğüne olan destek: %75
* Tüm yurttaşların oy hakkına destek: %70
* Arap yurttaşların eşit haklara sahip olmasına destek: %60

Demokratik değerlere olan çoğunluk desteğinin 
kaybedilmesi 
* Ortodoks Yahudilerin veya Arap yurttaşların kimi haklarının                
kısıtlanması: %50 - %60
* Devletin kamusal alanda eleştirilmemesi: %52
* İfade özgürlüğünün sürdürülmesi: 50% 
* Devletin geleceğine dair kritik kararlarda Arap yurttaşların 
karara katılmaması: %86

Azınlık haklarıyla ilgili gençlerin tutumu ise daha ka-
ranlık. Bunun sebebi ya daha dürüst olmaları ve siyaseten o 
kadar doğrucu olmamaları ya da daha az demokrat olmaları 
olsa gerek. 

İsrailli vatandaşların demokratik enstrümanlara güveni-
nin azalmasının bir başka göstergesi de Knesset seçimlerine 
katılım oranlarındaki düşüş. 1999 yılına kadar ortalama ka-
tılım oranı %82 civarındayken 2001-2012 yılları arasında bu 
oran %65’e düştü (2013’te 68%’e, 2015’te ise %72’ye çıktı). 
Daha genç seçmenlerin katılım oranı ise ortalamanın altında 
oldu. 

İsrail’de siyasi gündem her zaman çalkantılı ve partizan 
olmuştur. İsrail’in çok partili seçim sisteminde bugüne kadar 
Knesset’te temsil edilen parti sayısı ortalama on iki. Fakat 
bugün gözlemlediğiniz yeni olgu, bölünme. Geçmişte en bü-
yük parti (İşçi veya Likud) Knesset’te ortalama 40 sandal-
yeye sahip olur ve görece istikrarlı bir koalisyon kurabilirdi. 
2013 seçimlerinden sonra ise en büyük parti olan Likud’un 
sadece 20 sandalyesi vardı ve Binyamin Netanyahu liderliğin-
deki istikrarsız koalisyon yalnızca iki yıl sürdü. 

İsrailliler kurumlarına güveniyorlar mı? 2000 yılındaki 
anketler demokratik kurumların, özellikle de Knesset’in, hü-
kümetin, bakanlıkların, siyasi partilerin ve medyanın iyi işle-
diğine inancın azaldığını gösteriyor. Parti üyelikleri eskiden 
son derece yüksek olurdu fakat 2013 ve 2015 seçimlerinden 
önce ortalama %4’e düştü. Politikadan ve politikacılardan 
kaçınma halinin bir diğer yüzü de otoriter mekanizmalara 
ve “güçlü” liderlere artan destek. Kimi meclis üyelerinin de 
Knesset’te eşitlik ilkesini ihlal eden, yurttaşlardan sadakat 
yemini talep eden, Arap yurttaşlara ayrımcılık yapan, ifade 

1. İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI), 2010 , s.103. 2. Örnek 1) Partiler için seçim barajını %3.75’e çıkaran yasa Mart 2014’te 
meclisten geçti. 2) Araplara karşı ve onları dışlayan, temel eşitlik ilkesini ihlal 
eden yasama girişimleri (sadakat yemini, kabul komitesi kanunu, Nakba kanunu 
[geçti], Temel Kanun: Yahudi Ulus-Devleti. 3) İfade özgürlüğüne saldıran 
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özgürlüğünü sınırlayan, insan hakları örgütlerini kısıtlayan 
ve Yüksek Mahkeme’nin bağımsızlığını tehlikeye atan anti 
demokratik yasa ve önergeleri teşvik ediyor oluşları durumu 
daha da kötüleştiriyor. 2

İSRAİL DEMOKRASİSİNE 
YÖNELİK TEHDİTLER 

Bir örnek vererek başlayayım. Son Knesset’te Başbakan 
Netanyahu’nun önerdiği ve yasalaşması için desteklediği ta-
sarının adı “Temel Kanun: Yahudilerin Ulusal Evi Olarak İs-
rail” idi. Tasarı, devletin Yahudi niteliğine öncelik veriyor ve 
bunun İsrail’in demokrasisine dair maddeleri hükümsüz kıla-
bilmesini sağlıyor – demokrasi ise tasarının ancak en sonun-
da, “İsrail devleti demokratik bir rejimdir,” gibi bir ifadeyle yer 
bulabiliyor. Böylesi bir yasal beyanın kime ne yararı olduğunu 
anlamak kolay değil. Devletin resmî adı belliyken –İsrail– bir 
başka Temel Kanun tutup devletin “Yahudi ve demokratik” 
olduğunu belirtiyor. İsrail pratikte zaten az çok her anlamda 
böyle bir evken, “Yahudi halkının evi” gibi bir takma isme du-
yulan ihtiyaç neden? Yahudi ve demokrat devlet arasındaki 
sözüm ona “denge”yle neden oynanır? İsrail demokrasisine 
olumsuz etkileri görmezden gelinen böylesi bir yasanın orta-
ya koyduğu özgüven eksikliği azımsanabilir mi?

Bana göre İsrail demokrasisine yönelik temel tehditler 
çözümü bir türlü mümkün olmayan dört temel zorluktan ge-
liyor:1967’den beri devam eden işgal, İsrail’deki Arap yurttaş-
ların statüsü, büyüyen sosyoekonomik uçurum ve çözülme-
yen din ve devlet ilişkisi. Bu sözüm ona “kötü huylu sorunlar” 
(wicked problems) gerçekten de tabiatları gereği tanımı zor, 
son derece tartışmalı ve belki de çözümü imkânsız sorunlar 
mı? Bu sorunlar, demokratik liderlerin çözümü zor sorunla-
rı kontrol altına almak veya idare etmekle yetinmeyip onları 
çözmek için seçildikleri yönündeki devlet ile yurttaşları ara-
sındaki yazılı olmayan sözleşmenin de altını oymaktadırlar. 
Yaraları “açık” bırakmak demokratik sistemlerin manevi alt-
yapısını aşındırır. 

İşgal: Demokrasiyi Yeşil Hat’tın tek tarafıyla yani işgal 
altındaki toprakları dışarıda bırakarak sadece İsrail devletiyle 
sınırlandırmanın mümkün olmadığı savına ilave olarak birkaç 
noktayı daha ifade belirtmek isterim. Bir demokrasi eğer bir 
toplumun karşısındaki en önemli sorunu çözmeyi başaramı-
yorsa, öyle ya da böyle güven kaybedecektir. 

Burada ahlaki bir konu var: Demokrasi devlet eylemle-
rinin savunulabilirliğine dair yaygın bir inanç gerektirir. De-

mokrasilerin savaş kazanma yolu budur. İsrail ise 1967’den 
beri daha güvenli olmadı; aksine tüm savaş ve askerî operas-
yonlar içeride ihtilaflar yarattı. “Düşmanlarımız demokratik 
değil,” savı bile artık kulağa yüzeysel geliyor. Dahası, işgal 
altındaki topraklar hakkında “karar almama kararının” etra-
fını kuşatan belirsizlik, demokrasinin faydasıyla ilgili güven-
sizlikleri arttırıyor. 

İsrail’deki Arap yurttaşlar: Araplar, İsrail nüfusunun yak-
laşık %20’sini oluşturuyorlar ve resmî olarak hakları kanunla 
korunan eşit yurttaşlar. İsrail’deki Arapların yaşam standardı 
yıllar içinde önemli ölçüde arttı. Pratikte ise bir yurttaş ola-
rak devletle son derece yabancılaşmış bir ilişkileri var; çünkü 
bu devlet Yahudi yurttaşlarını çok açık bir şekilde kayırıyor. 
İsrail birçok bakımdan etnik (Yahudi) bir demokrasi – nüfu-
sunun beşte biri devlet içinde Yahudi olmayanlara yer olup 
olmadığını hâlâ bilmiyor. Azınlıkların yabancılaşması ahlaki 
bir sorun ve bu, demokrasinin dirayetini tehlikeye atıyor. 

Artan sosyoekonomik uçurum: Aynı anda hem güçlü bir 
ekonomi hem de zayıf bir toplum olunabilir mi? Teoride bu 
mümkün ve dünyada da derin sosyal uçurumların olduğu bir-
çok demokrasi mevcut. Fakat dış tehditleri düşündüğümüzde 
İsrail’in varoluşunun sırrı güvenlik değil dayanışma. Uzun yıl-
lar İsrail toplumu görece eşit bir toplum olarak yaşadı, fakat 
bu durum son yıllarda hızla değişiyor. İsrail 2000’li yıllarda 
çoğu eşitsizlik göstergesi itibariyle demokratik ülkeler ara-
sında zirveye ulaştı. Böyle bir uçurum bir kez daha devlet 
ile yurttaş arasındaki yazılı olmayan sözleşmeyi aşındırıyor. 
Artan eşitsizliğin sebebi birçoklarının iddia ettiği gibi küre-
selleşme politikaları değil, yüksek gelir gruplarına doğrudan 
vergi ve başka biçimlerde sağlanan ayrıcalıklar ve özelleştir-
me politikaları. 2011 protestoları, artan sosyoekonomik uçu-
rum ile zayıflayan demokrasi arasındaki bağlantının bir kez 
daha altını çizdi. 

Din ve devlet: 1948’den beri, hatta ondan da önce, İsrail 
devletinin güçlü dinî gruplar ile çoğunluğun hayat tarzı ara-
sında korumaya çalıştığı hassas bir denge vardı. Bu denge, 
değerlerinin demokrasinin “üzerinde” olduğunu düşünen 
dindar gruplarca (özellikle de işgal altındaki topraklardaki 
yerleşimcilerce) büyük ölçüde sarsıldı. Örneğin 2012 tarih-
li bir ankette Yahudi nüfusu içinden belirli bir örneklemeye, 
“‘Yahudi ve demokratik bir devlet’ tanımının hangi kısmı sizin 
için daha önemli?” sorusu sorulduğunda cevaplar şöyle oldu: 
Yahudi %34, demokratik %22, her ikisi de%42. 3

Yukarıdaki sorunun kendisi yanlış bir tercihi ima ediyor; 

İsrail: Kesintiye Uğramış Bir Demokrasi mi?ITZHAK GALNOOR

girişimler (insan hakları örgütlerinin fonlanmasına ve faaliyetlerine yönelik 
sınırlamalar, hakaret kanununda değişiklikler, boykot karşıtı kanun). 4) Yüksek 
Mahkeme’nin bağımsızlığını azaltmaya yönelik yasama girişimleri (yetki aşımı 
mekanizmaları).

3. İsrail Demokratik Enstitüsü (IDI), Demokrasi Endeksi 2012.
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çünkü demokrasi kendi içinde herhangi bir dinî inançla çeliş-
mez – elbette birileri dinî otoriteyi devletin hukuku üstünde 
görmediği sürece. Böyle bir tehdidin belirmesi, İsrail’de de-
mokrasinin gelişimi önündeki bir diğer önemli engeldir. 

SONUÇ 

Yukarıda anlatılan dört sorun, İsrail’de demokrasinin 
ahlaki ve pratik zeminlerini giderek aşındırmaya başladı. 
Bunların çok uzun süredir açık kalmış konular olmaları de-
mokrasinin zayıflamasına ve yurttaşların demokrasinin fay-
dalarına dair inançlarının azalmasına yol açıyor. Devletin 
başına “Yahudi demokrasisi”, “Siyonist demokrasi” ve yakın 
zamanda “Yahudilerin ulusal evi” gibi yasal sıfatlar ekleye-
rek onu “güçlendirme” çabasının sebebi tam da budur. Bu tür 
eklemeler genelde bazı grupları “dışlar” ve demokrasi bunun 
aksine “içerme”yle ilgilidir.

 
Bu sunum İsrail’de demokrasinin karşı karşıya olduğu 

tehditler üzerineydi, sonuna geldiğimize dair bir kehanet 
değil. Bilakis kesintiye uğradığını iddia ettiğimiz demokrasiyi 
yukarıda anlattığım güçlü yanların yardımıyla yeniden hare-
kete geçirmemiz mümkün ve bu her şeyden önce bir aciliyet. 
Bunu ise ancak demokrasinin temel değerlerine geri dönerek 
başarabiliriz: “İnsanlar özgür ve eşit doğarlar.” 

Yapmamız gereken, gençlerin demokrasiye güvenini ka-
lıcılaştıracak şekilde, okullarda tekrar demokratik eğitime 
dönmek.1 Burada amaç gençlere demokrasinin güvenlikle 
çelişmediğini, azınlık haklarını koruması gerektiğini, sosyal 
ve ekonomik eşitsizliğin düzelmesi ve yurttaş dayanışması-
nın artması için çabalamak gerektiğini ve tüm dinî inançlarla 
mutlu mesut bir arada var olabildiğini anlatmaktır. 

1. Bana göre İsrail’de siyaset kültürünü demokratikleştirmek, yazılı bir anayasa 
veya seçim sistemini değiştirmekten veya parti sayısını azaltmak gibi anılan 
çeşitli “politik mühendislik” yöntemlerinden çok daha önemlidir. 

İsrail: Kesintiye Uğramış Bir Demokrasi mi? ITZHAK GALNOOR
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AKP’NİN ÇOĞUNLUKÇU 
POPÜLİZMİNİN 
KÖKENLERİNİ VE 
SINIRLARINI ANLAMAK

Yüksel Taşkın
Marmara Üniversitesi

Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılında kurulduğunda 
liderleri, partiyi Erbakan önderliğindeki Milli Görüş hareke-
tinden ayırdıklarını ilan etmişlerdi. AKP’nin siyasal İslamcı 
olmadığını, daha ziyade Menderes liderliğindeki Demokrat 
Parti (1950-1960) dönemine kadar uzanan merkez sağ ge-
leneği çizgisinde muhafazakâr demokrat bir parti olduğunu 
ileri sürmüşlerdi. 

Buradaki kilit soru, bu durumun anlamlı bir ideolojik dö-
nüşümün sonucu mu yoksa Kemalist cumhuriyetçilerin siya-
set alanını daraltma çabalarına verdikleri pragmatik bir tepki 
mi olduğu. Ben ikinci seçeneğin geçerli olduğunu düşünü-
yorum. Savımı desteklemek için İranlı Reformcuların İslam’ı 
demokrasiyle uyumlu olarak tanımlama çabalarına bakmak 
faydalı olacaktır. Bu reformcuların çoğu, bir zamanların 
adanmış devrimcileri, Humeyni’nin destekçisiydiler. Bunun-
la beraber ideolojik ve monolitik bir İslam anlayışını empoze 
etmenin işe yaramadığını ve İran’ın sosyal dokusuna zarar 
verdiğini fark ettiler ve giderek demokrasinin vazgeçilmez ol-
duğunu görmeye başladılar. Bir zamanlar devrimin ideoloğu 
olan Abdülkerim Suruş, artık Mevlevi Sufizmiyle uyumlu bir 
İslami demokrasinin savunucusu haline gelmişti. Bu Türki-
ye’de eksikliğini gördüğümüz samimi ve gerçek bir ideolojik 
dönüşümü temsil etmektedir. 

AKP’nin iktidara yükselişinin öncesinde çeşitli İslami 
çevrelerde canlı tartışmalar devam etmekteydi. Fakat AKP 
iktidarını pekiştirdikten sonra bu tartışmalar ani bir şekilde 
sona erdi. 

Erdoğan, Erbakan önderliğinde Mili Görüş partilerin-
deki uygulamanın aksine, AKP’de parti içi demokrasi sözü 
vermişti. Fakat kendisi 2001 ila 2003 arasında partinin tüm 

kademelerini mutlak kontrolü altına almayı başarmıştı bile. 
Bu tek adam hâkimiyetine her kim itiraz ettiyse son kertede 
partiden ayıklandı. Parti içinde yükselmenin en önemli koşu-
lu “reis” Erdoğan’a kayıtsız itaatti. 

AKP kendini Menderes ve Özal çizgisinin mirasçısı ilan 
ederek – ikisi de “Milletin Adamları” olarak yüceltilmektey-
diler– merkez sağdaki siyasi boşluktan başarılı bir şekilde 
faydalandı. Erdoğan, Menderes ve Özal’dan sonra milletin 
üçüncü lideriydi – Süleyman Demirel seküler elitlerle had-
dinden fazla yakınlaşıp meşruiyetini kaybettiği için listeden 
çıkarılmıştı. 

Fakat aslında AKP’nin süreklilik içinde olduğunu iddia 
ettiği diğer merkez sağ partilerle arasında kayda değer bazı 
farklar vardı: Örneğin Menderes’in Demokrat Parti’sinden 
Demirel’in Adalet Partisi’ne ve Özal’ın Anavatan Partisi’ne, 
hepsinde ya liberal ya da Batıcı bir kanat vardı. Tüm bu mer-
kez sağ partilerde parti liderini sorgulayan figürler ya da 
gruplar varlıklarını koruyabiliyordu. Fakat AKP, parti içinde 
hiçbir eleştiriye müsamaha göstermedi. Bunun çarpıcı bir 
göstergesi olarak, Türkiye’ye çok partili düzeni getiren 1950 
seçimlerinden beri en sessiz parti grubunun AKP’de olmasını 
gösterebiliriz. 

Fakat partinin ilk yıllarında sahip olduğu “demokratik-
leşme sürecinin tamamlanması için ihtiyaç duyulan yegâne 
etkin güç” imajını yabana atmamak gerekiyor. Bu imaj, par-
tinin medyadaki liberal müttefikleriyle, Antonio Gramsci’den 
ödünç alarak kullanırsak, Fethullah Gülen hareketinin orga-
nik entelektüelleri tarafından yaratılmıştı. Liberaller ve Gü-
len cemaati AKP’nin “ılımlı” ve “demokrat” İslamcı imajına 
muazzam katkıda bulundular. Özellikle liberaller, AKP dene-
yimini ABD ve Avrupa’nın siyaset ve kültür elitlerine, onların 
aşina olduğu bir demokratikleşme söylemi içinde tercüme 
ettiler. 

Fakat AKP çevreleri, Gülen cemaati ve liberaller arasın-
daki bu koalisyon, AKP kurmaylarının nihayet cumhuriyetin 
Kemalist bileşeni olan asker ve yargı tehditlerini susturmayı 
başardıkları 2010 referandumu ertesi sona erdi. 

Ben AKP’nin liberallerle ittifakının gergin ve hassas 
bir ittifak olduğu görüşündeyim. Erdoğan’ın kültürcü veya 
çoğunlukçu popülizminin, liberallerin veya “Batıcı azınlık” 
kervanında olduğuna inanılan başkalarının görüşleriyle bir 
noktada çatışması beklenen bir gelişmeydi. Erdoğan’ın po-
pülizmi “aktif ve etkili Batıcı azınlık” ile “susturulmuş Müs-
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lüman/muhafazakâr çoğunluk” arasındaki ayrıma dayanıyor. 
İkinci grup “otantik millet”le özdeşleştirilirken, ilk grup is-
minden de anlaşılacağı üzere “gayrimilli” ilan edilmişti. Bu 
ayrımda Erdoğan ve AKP milli iradenin sesi olarak resmedil-
mekteydi. Batı yanlısı olan liberaller, Türkiye’de uzun süredir 
mevcut olan kültürel kutuplaşmayı yoğunlaştıran Erdoğan’ın 
agresif popülizminde tarif edilen otantik millete ait değillerdi. 
Geçtiğimiz yıl AKP İstanbul il başkanı, “Eski paydaşlarımızla 
ortaklığımızı sonlandıracağız,” demişti. Liberalleri kastettiği 
aslında bilinen bir sırdır. 

AKP’nin liberallerden boşanmasının ardındaki basit 
mantığı kolaylıkla anlayabiliriz. Peki, Gülen cemaatiyle ara-
sına koyduğu mesafeyi nasıl açıklayacağız? 

Gülen cemaati bugüne kadar kendini merkez sağ gele-
neği çizgisinde, siyasal İslam’la arasına belirgin bir mesafe 
koyarak, otantik millet tanımı içinde konumladı. AKP ile ce-
maat arasındaki gerilimin hem maddi hem de maddi olma-
yan sebepleri mevcut. Bu iki grup, yaşamsal devlet kurum-
larını birbirlerinden ayrı bir şekilde kontrol etme çabalarını 
sürdürürken ittifaklarını sürdürmeyi başaramadılar. AKP ve 
Erdoğan, siyasal İslam geleneğine geri döndükçe parti ile Gü-
len cemaati arasındaki gerilim de arttı. Gülen cemaati ABD 
ve Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkilerini muhafaza etmeye özen 
gösterdi. Buna karşın Erdoğan, cemaati “Batının çıkarları”yla 
ilişkilendirerek onu gayrimeşru ilan etti. 

Entelektüel hegemonyanın kilit mevkilerini ele geçirebil-
mek için devlet, medya ve eğitim kurumları üzerindeki savaş 
da başlamıştı. AKP’ye yakın entelektüeller; liberal, solcu ve 
Gülen cemaatine yakın muhafazakâr entelektüelleri marji-
nalleştirerek kendilerini kültürel hegemonyanın merkezine 
taşıma hamlesi yaptılar. Buna karşın AKP yandaşlarının ra-
kip gördüklerini saf dışı etme çabaları, partiyi ve partiye bağlı 
medyayı entelektüel olarak gittikçe fukaralaştırdı. AKP elit-
lerinin “kendi” medyalarından gelecek hiçbir eleştiriye müsa-
mahası kalmamıştı. 

Bugün söz konusu olan şey, her ne kadar özünde ikti-
darın maddi ve maddi olmayan kaynaklarını kontrol etme 
mücadelesiyse de, kanaatimce AKP ve Gülen cemaati gibi iki 
İslamcı aktör arasında daha önce benzeri görülmemiş böyle-
si bir mücadele sonucu ortaya çıkan ahlaki aşınmanın gözle 
görünür travmalarıyla baş edebilmek için AKP giderek daha 
fazla İslamcı bir söylemi benimsemeye başlıyor. 

İlk olarak, AKP özünde Makyavelist bir güç mücadelesi-

ne ahlaki bir hüviyet kazandırmak için İslamcı bir retoriği be-
nimsiyor. Buradaki içkin mesaj açık: Seküler elitlerin koyduğu 
örneği tekrar edeceğiz. “Sıra bizde.” Biz, devletin, ekonominin 
ve kültürün yeni elitleri olduğumuz müddetçe, iktidarımızı 
da bugüne kadar merkezden dışlanmış olan sıradan Müslü-
manlarla paylaşacağız. Bir başka deyişle, “seküler Türkler-
den alıyoruz, sizinle paylaşıyoruz”. Yani AKP ahlaki aşınmayı 
örtmek ve sıradan sadık Müslümanların desteğini almak için 
İslamcılığa güçlü bir şekilde yaslanıyor. 

İkinci olarak, AKP Gülen cemaatinin AKP’yi dindar ahlak-
çılık üzerinden gayrimeşru kılma çabalarını boşa çıkarmak 
için de İslamcılığı yoğun olarak kullanıyor. Fakat Erdoğan’ın 
yoğun bir biçimde İslamcılığa başvurma stratejisi, öteden 
beri süregelen kültürel kutuplaşmaları kaygı verici düzeyde 
derinleştirmekte. Eğitimden ekonomiye ve gündelik hayata, 
İslamcı düzenlemeler artan bir şekilde uygulamaya konul-
makta. Türkiye bir kez daha, yurttaşların özgür iradelerine 
bırakılması gereken hayat tarzı konuları üzerinden kutuplaş-
tırılmakta. 

Etnik ve dinî çizgilerde artan hiyerarşileşme riski söz ko-
nusu. Çarpıcı bir biçimde Erdoğan bu tür kültürel ayrımlarda 
her zaman çoğunluğun tarafında duruyor: Aleviler karşısında 
Sünni-Hanefi çoğunluğun tarafında, sekülerler karşısında sa-
dık Müslümanların tarafında, Kürtlere karşı Türk çoğunluğun 
tarafında, liberal ve ilerici değerlerin karşısında muhafazakâr 
değerlerin yanında. Son olarak, kadınlara karşı erkeklerin ya-
nında. Kutuplaşmanın bu eksenlerde giderek artması –Sünni, 
Hanefi ve zengin Türk erkeğinin üst tabakayı, Alevi ve fakir 
Kürt kadınının alt tabakayı oluşturduğu– yeni bir etnik ve dinî 
hiyerarşinin tahkim edilmesi riskini taşıyor. 

Kaçınılmaz soru, demokrasi deneyimimizin böylesi artan 
bir otoriterlikle baş etmek için çok zayıf ya da çok yeni olup 
olmadığı. Bugüne kadar, kültürel kutuplaşma ve çoğunlukçu 
popülizm üzerinden yükselen bir otoriterliğe meydan oku-
yup ona direnecek dirayet, hafıza ve stratejileri biriktirebildik 
mi? Ben, her ne kadar demokratik güçler üzerinde bir atalet 
baskısı varsa da, Türkiye’de otoriterliğin bir başka biçimini alt 
edecek deneyimi biriktirmiş olduğumuza inanıyorum. 

Askerin ve yargının sunduğu demokrasi dışı denge ve 
denetlemenin sona ermesinin ardından, demokratik nitelik-
lerde yeni denge ve denetleme mekanizmaları yaratabilecek 
miyiz? Önümüzdeki on yıl bizlere, siyasi aktörlerin bu sorula-
ra cevaplarını beyan edecekleri bir sahne sunacak. 

YÜKSEL TAŞKIN
AKP’nin Majoricratic Popülizminin 
Kökenlerini ve Sınırlarını Anlamak
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İSRAİL’İN DOĞRUDAN 
DEMOKRASİSİ 
VE YARATTIĞI 
HOŞNUTSUZLUKLAR

Dana Blander
İsrail Demokrasi Enstitüsü

Demokrasi, kendi yıkımının tohumlarını da barındıran 
dinamik bir siyasi düzendir. Tezat görüşlerin, yarışan değer-
lerin ve zıt tavırların bir araya gelme sanatıdır. Çatışmacı do-
ğası nedeniyle demokrasinin dışarıdan bir düşmana ihtiyacı 
yoktur; kendi kendisinin düşmanıdır. Bunun böyle olmasının 
sebebi, özellikle doğrudan demokraside yaygın olan temel 
demokratik ilkelerin –çoğunluk kuralı ve halkın iradesi fikri 
gibi–son kertede demokrasiyi içeriden yıkacak yasalar ve si-
yasi prosedürlerin gelişmesinin maskesi olabileceğidir. 

Demokrasi, çelişen kutuplar arasındaki hassas denge-
dir; kolaylıkla totaliterliğe veya anarşiye savrulabilir. Pla-
ton, Devlet’in 8. kitabında, tiranlığın demokrasiden, aşırı öz-
gürlüklerden veya insanların hükümdara mutlak itaatinden 
neşet ettiğini iddia eder. Dolayısıyla demokrasinin iki temel 
ilkesi olan özgürlük ve halkın iradesi, eğer onları sınırlayan 
denge ve denetleme mekanizmaları olmazsa demokrasinin 
bizzat kendisine tehdit oluşturabilirler. 1

“Demokrasi sapması” tehdidi, yani demokrasiye içkin 
unsurların onun aleyhine kullanılması ihtimali, hiçbir meka-
nizma ya da sürecin (örneğin seçim sistemi, anayasa veya 
referandum gibi) demokrasi için bir garantör olamayacağı 
iddiasını beraberinde getirir. Bu mekanizmaların demokrasiyi 
geliştirmesi veya zayıflatması ancak yürürlüğe kondukları si-
yasi kültür bağlamında belirlenir. Aynı mekanizmalar demok-
rasi lehine veya aleyhine kullanılabilir. 

“Demokrasi sapması” tehdidine özellikle doğrudan de-
mokrasi araçları uygulanırken dikkat edilmesi gerekir. Zira 
bu mekanizmalar genelde çoğunluk kuralına dayanır ve eğer 
“halkın iradesi” üzerinde uygun bir denetim yoksa “çoğunlu-
ğun tiranlığı”na dönüşmesi pekâlâ mümkündür. 

İsrail’deki referandum kanunu, doğrudan demokrasiler-
de “demokrasi sapması” riskine bir örnektir. Baktığımızda, 
belirli bir sosyal dokuya sahip (bölünmüş toplum) ve sağlam 
demokrasi kültüründen yoksun yerlerde, temel demokrasi 
önermelerinin kusursuz taşıyıcısı olan referandum gibi ço-
ğunlukçu bir demokratik aygıtın nasıl olumsuz etkileri ola-
bildiğini görürüz. 

İsrail’de henüz bir referandum gerçekleşmese de, mev-
cut siyasi sistem içinde bir doğrudan demokrasi aygıtı be-
nimsendiğinde bunun ne gibi muhtemel tehlikeleri olduğunu 
bir başka örnek üzerinden gösterebiliriz. İsrail’de 1996-2001 
yılları arasında başbakan seçimleri doğrudan seçimle ya-
pıldı. Bu seçim yönteminin siyasi katılım ve yönetilebilirlik 
üzerindeki beklenmedik etkileri, bu tür mekanizmaların o 
toplumdaki siyasi sistem, kültür ve topluma uyarlanmadan 
kullanıldığında ne tür olumsuz etkileri olabileceğine önemli 
bir örnektir. 

İSRAİL’İN REFERANDUM KANUNU:
İKİ UCU KESKİN BIÇAK 

2014’te Knesset Referandum Kanunu’nu bir Temel Ka-
nun olarak kabul etti. Bu yeni kanuna göre İsrail hükümeti, 
eğer belirli bir toprak parçasında İsrail devletinin kanunları-
nın, yargısının ve idari yetkisinin artık geçerli olmayacağı yö-
nünde bir karar alır veya bir sözleşme imzalarsa bu konuyla 
ilgili referanduma gidilir. Temel Kanun’a göre eğer hükümet 
kararı veya antlaşması, 80 ve üzeri Knesset üyesi tarafından 
onaylanırsa referandum gerekli değil. Eğer antlaşma veya 
kararı daha küçük bir çoğunluk (yani 61 ila 80 üye arası) des-
teklerse o halde konu referanduma taşınır. Knesset seçim-
lerinde oy verebilen herkes referandumda oy verme hakkına 
sahip. 

Görünürde referandum, alınan bir karar için popüler 
meşruiyet sağlamanın en demokratik mekanizmasıdır.2 Re-
ferandum, demokratik bir hükümette “halkın sesini” etkin bir 
güç haline getirir. 3 Bu özellikle toplumun kaderini belirleye-
cek ulusal kararlar alınacağı zaman daha da böyledir. Refe-
randumun halkın katılımını arttırdığı,4 yurttaş eğitimi işlevi 
gördüğü, meclis ve hükümet üzerinde denetleme mekaniz-
ması sağladığı iddia edilir. 

Ben İsrail’in siyasi sisteminin içinde bulunduğu siyasi 
iklim ve İsrail toplumunun bölünmüşlüğü göz önünde bu-
lundurulduğunda, bir referandumun arzu edilen meşruiyeti 
kazandırmak için en gerekli prosedür olma beklentisini kar-

1. Platon, Devlet, 8. kitap. http://classics.mit.edu/Plato/republic.9.viii.html

2.  Referanduma karşı ve referandumu savunan savlara dair kapsamlı bir tartışma 
için bkz. Butler, D., ve A. Ranney (ed.). Referendums Around the World: The 
Growing Use of Direct Democracy, Washington DC: AEI Yayınları, 1994, s. 11–21. 

3. Barber, B. Strong Democracy, California: California Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 284.

4.. A.g.e. Buna karşın veriler seçime katılım oranının referandumlarda genel 
seçimlere oranla daha düşük olduğunu göstermektedir. Butler ve Ranney, s. 5, 17.

5. Yalnızca Yahudilerin oy verdiği bir referandum ne Knesset’te yasalaştırılabilir 
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BAŞBAKANIN DOĞRUDAN SEÇİMİ 
(1996–2001)

Referandum hakkındaki tartışmalar İsrail’de henüz bir 
referandum gerçekleştirilmediği için ister istemez varsayım-
lara dayanacaktır; ancak doğrudan demokrasinin İsrail’in ya-
kın siyasi geçmişinde yol açtığı hoşnutsuzlukların izini, baş-
bakanın doğrudan seçiminde yaşadığımız seçim tecrübesi 
üzerinden sürebiliriz. 

Söz konusu seçim reformunun amacı, seçim sistemine 
doğrudan demokrasinin bir bileşenini dahil ederek kamuo-
yuyla seçilen başbakan arasındaki bağlantıyı güçlendirmekti. 
(Klasik parlamento seçimlerinde seçmenlerin başbakanlığa 
aday gösterilecek isimler üzerinde doğrudan hiçbir etkileri 
yoktu.) Bu aynı zamanda doğrudan seçilmiş başbakanı güç-
lendirmek kaydıyla yönetilebilirliği de arttıracaktı. 

Bu denemenin siyasi sistem üzerinde çok geniş etkileri 
oldu: Adaylara yönelik oyların partilere yönelik oylardan ay-
rılması koalisyonların zayıflamasına neden oldu çünkü baş-
bakanın partisine olan destek, bizzat aldığı seçmen desteğin-
den çok daha düşüktü. Reform aynı zamanda büyük partilerin 
gücünü azaltıp sektöryel/kimlik partilerinin (örneğin dindar 
partiler) temsilini güçlendirerek siyasi partilere dair genel 
manzarayı da değiştirdi. Sonuç siyasi istikrarsızlık oldu (beş 
yıl içinde üç seçim kampanyası ve üç başbakan). Yönetilebi-
lirlik amacı başarılamamış; hatta imkân azalmış oldu. 

Doğrudan seçimler aynı zamanda doğrudan demokrasi 
ve halkın katılımı açısından da başarısız oldu, zira seçmen 
katılımı artmadı. Dahası 2001 yılında sadece başbakanlık için 
yapılan özel seçimlerde (Sharon’la Barak arasında) seçmen 
katılımı en düşük düzeye indi (%80 ulusal ortalamasına kar-
şılık %62) ve Arap seçmenler tarafından boykot edildi (yalnız-
ca %18’i oy kullandı). O günden beri de seçmen katılımı hâlâ 
eski seviyesine ulaşmadı (2001 ila 2013 arasında ortalama 
%65). 

Doğrudan seçimlerin ardından İsrail siyasal sistemi, par-
lamenter sistem daha sonra yeniden benimsenmiş olmasına 
rağmen geri döndürülemez bir şekilde değişmişti. Bu dene-
me bize (partilerde açık ön seçimin benimsenmesiyle bera-
ber), İsrail’in mevcut siyasi sistemi içinde doğrudan demok-
rasinin kimi unsurları aceleci bir şekilde denendiği zaman 
olabileceklere karşı bir uyarı olmalıdır. 

ne de Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilir. Fakat pratik düzeyde, tıpkı 2001 
başbakanlık seçimlerinde olduğu gibi –o seçimde Arap seçmenlerin yalnızca 
%18’i oy vermişti– Arap seçmenler farklı sebeplerden (güven ortamının olmaması 
veya boykot) referanduma katılmayabilirler. Buna karşın güncel anketler Araplar 
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şılayamayabileceği görüşündeyim. Dahası, İsrail’de çoğunluk 
kararı ile Yahudi kararının kaçınılmaz olarak örtüşmesi nede-
niyle, referandumun çoğunlukçu niteliğinin İsrail bağlamında 
özel sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Bu, kararların “Ya-
hudi” niteliğinin “demokratik” niteliğinden daha önemli oldu-
ğu yönündeki “Yahudi-çoğunluğu etosu”nun ve onun “Arapla-
rın sesi”ni gayrimeşru kılan günümüz argümanının temelidir. 
Bu görüş İsrail demokrasisinin en önemli kör noktasıdır ve bir 
söylem olarak referandum tartışmalarında net olarak görül-
mektedir. 

Güncel anketler, herhangi bir toprak iadesi kararı için re-
ferandum yapılmasına İsrail kamuoyunun geniş destek ver-
diğini gösteriyor. Fakat verilere daha yakından baktığımızda 
geniş bir kesim için verilen desteğin koşullu olduğunu görü-
yoruz. Yahudi nüfusunun %49’u “yalnız Yahudi” bir referandu-
mu destekliyor. Onlara göre referandum –İbranicede “halkın 
oylaması” anlamına gelen mishal am diye geçer– yalnızca 
Yahudi halkını ifade eder (Barış Endeksi, Temmuz 2013). Bu 
görüş, referandumun İsrail demokrasisi bağlamında demok-
ratik bir karar verme mekanizması olma niteliğini sarsmak-
tadır. Şüphesiz bir referandum gerçekleştiğinde hak sahibi 
herkes oy verebilecek (Temel Kanun: Referandum, madde 
2) ve Yahudilerle sınırlı bir referandum da kanun önünde 
geçersizdir.5 Fakat İsrail’deki Yahudi yurttaşların neredeyse 
yarısının Yahudi çoğunluğunun oyunun üstün olduğuna dair 
inancı ve “Arapların sesi”nin dahil olduğu bir kararın gayri-
meşru addediliyor olması, referandumda alınmış bir kararın 
meşruiyet elde edemeyeceği anlamına geliyor. Barış ve ulu-
sal güvenliğe dair hayati kararlar söz konusu oluğunda İsra-
il’in Yahudi yurttaşları arasında değişmez bir uzlaşı olduğunu 
görüyoruz (“barış ve ulusal güvenliğe dair hayati kararların 
Yahudi çoğunluğu gerektirdiği” yönündeki görüşe ortalama 
destek 2003-2013 yılları arasında %70’ti. Demokrasi Endek-
si, İsrail Demokrasi Enstitüsü, 2003-2013). 

Dolayısıyla İsrail gibi bölünmüş bir toplum için referan-
dum gibi çoğunlukçu bir aygıtın –Yahudi çoğunluğu etosunun 
ne kadar hâkim olduğu da göz önünde bulundurulursa–uygun 
olmadığı anlaşılacaktır. Bunun yerine karşılıklı taviz vermeye 
dayalı karar verme süreçlerini benimsemek tercih edilmeli-
dir. Fakat anlaşılan o ki –derin toplumsal ve siyasi yarılmala-
rın olduğu mevcut siyasi iklimde, yalnızca Knesset üyelerinin 
çoğunluğuyla değiştirilebilecek köklü değişiklikler içeren bir 
temel kanun çıkarıldığını göz önüne aldığımızda ve temsilî 
kurumlara olan güvenin son derece düşük olduğu bir ortam-
da– barış için referandumdan kaçış mümkün görünmüyor.

arasında referanduma yönelik katılım olacağını gösteriyor (Barış Endeksine göre 
%72, Temmuz 2013). Referanduma verilen bu desteğin sebebi, Arapların seçim 
potansiyellerini gerçekleştirmeleri halinde sonuca olan etkilerinin, mecliste 
elde etmiş olacakları temsilden çok daha etkili olması olabilir (İsrail’deki Arap 
yurttaşlar, toplam seçmenin%15’ini oluşturuyor, buna karşın Knesset üyelerinin 
sadece %9’u Arap partilerinden gelmekte). 
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DOĞRUDAN DEMOKRASİDEN İÇİ 
BOŞ DEMOKRASİYE 

Demokratik bir siyasi düzen, tamamlanmış bir proje ola-
maz. Ezrahi demokrasiyi, demokratik değerleri daha derin-
den içselleştiren ve demokrasi idealine daha yakın bir siyasi 
düzeni şekillendiren değişimlere ilham olabilecek yapıcı bir 
ütopya ve güçlü bir imge olarak tarif eder.1 Fakat demokrasi 
bu imgesel düşünce halinde bile tek boyutlu bir siyasi düzen 
değildir. Onu kırılgan ve “demokratik sapma”lara yatkın kı-
lan içkin zaaf ve çelişkileri vardır. Bunlar demokrasinin asli 
unsurlarını hükümsüz kılan ve demokratikmiş gibi görünen 
ancak esaslı bir demokratik siyasi kültürden yoksun olan “içi 
boş demokrasiler” doğurabilir. Söz konusu doğrudan demok-
rasi yöntemi “saf” demokratik görüntüsünün ardında aslın-
da antidemokratik eğilimleri örtmek için tercih ediyorlarsa 
tehlike çok daha belirgindir. Bu demokrasiyi demokrasi adına 
teslim alma süreci, demokratik ilke ve değerlere yönelik doğ-
rudan saldırılardan daha tehlikelidir çünkü demokrasi diliyle 
perdelenmiştir. 

Ne yazık ki İsrail gibi siyasi kültürü demokratik olmayan, 
eşitlik ve ifade özgürlüğü gibi değerlerin içselleştirilmediği 
devletlerde demokrasinin içinin boşalması tehlikesi daha 
yüksektir. İsrail toplumunun bölünmüşlüğü ve Yahudi ço-
ğunluğu ile Arap azınlığı arasındaki etnik ayrım, demokratik 
çoğunluk kuralına yaslanarak Yahudi çoğunluğunun ve onun 
temsilcileri tarafından alınan kararların, azınlık haklarını 
gasp etme tehlikesini arttırıyor. 

Konu demokrasiyi hayatta tutmak olduğunda hiçbir 
devletin elindekiyle yetinme lüksü yoktur. Demokrasiyi sür-
dürebilmek için kurum ve prosedürlerin varlığı veya demok-
ratik değerleri destekler bir görüntü vermek yeterli olmaz. 
Demokrasi bilinci, yurttaş ve temsilcilerinin kalplerinde ve 
zihinlerinde olmalıdır. İsrail ulusal marşından tefsir ederek 
ifade edersem, “demokratik bir ruhun hasreti” (nefesh de-
mocratit homiya) çekilmelidir ve bunun için her şeyden çok 
ihtiyaç duyduğumuz şey yurttaşlık eğitimidir.

1. Ezrahi, Y. (2012). Imagined Democracies – Necessary Political Fictions. 
New York: Cambridge Üniversitesi Yayınları; Ezrahi, Y. (2015).“Democracy as a 
Constructive Utopia,” M. Shamir (ed.), The Elections in Israel 2013, Kudüs: İsrail 
Demokrasi Enstitüsü.s. 26-35. (İbranice)
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MİNİ-KAMUSALLAR: 
MÜZAKERECİ 
DEMOKRASİNİN 
ÇOĞUNLUKÇU DİNAMİK 
VE KURUMLARA KATKISI 

Ronen Goffer
Kudüs İbrani Üniversitesi

Müzakereci Demokrasi’nin (MD) 1990’lı yıllardaki geli-
şimi demokrasi teorisinde bir dönüm noktası olarak görülür. 
Temsilî demokrasinin meşruiyet krizine cevap olarak geliş-
tirilen MD, yurttaşların karar verme ve yasama süreçlerine 
müzakereci süreçlerle katılmalarını merkeze alır.

Demokrasileri etkileyen temsil sorununu seçimlere katı-
lım oranları, demokrasinin temel kurumlarına olan güven ve 
siyasi parti üyeliklerindeki eğilimler üzerinden ampirik olarak 
gözlemlemek mümkün. Temsil krizinin bu unsurları, demok-
ratik süreçlerde “toplayıcı” (aggregative) bir yaklaşımı be-
nimseyen temsilî demokrasinin dinamiklerini ve kurumlarını 
da yansıtırlar. Toplayıcı dinamiklerle çoğunlukçu dinamikler 
birbirleriyle uyumludurlar; bir başka ifadeyle çoğunluk kuralı 
(her türlü toplamanın söz konusu olduğu örneğin çoğunluk 
kuralı, Borda sayımı ve Condorcet yöntemi gibi) toplama 
kuralına dayanır. Ben de bu makalede temsilî demokrasiyi 
MD’yle karşılaştırarak toplayıcı ve müzakereci dinamikleri 
karşılaştırmayı hedefliyorum. 

MÜZAKERECİ DEMOKRASİ

MD pratiği, teorisiyle paralel bir şekilde gelişti. Karar 
verme süreçlerinde yurttaş katılımına dair müzakereci proje-
ler dünyanın her yerinde çeşitli kültürel, toplumsal ve siyasal 
bağlamlarda gerçekleştiriliyor. Bu projeler onlarca, yüzlerce 
hatta bazen binlerce yurttaşı ve onların yerel, bölgesel, ulu-
sal –ve son zamanlarda giderek artan bir şekilde uluslarara-
sı– düzeyde kamusal politika konularında kararlarını içeriyor. 
Nitelikleri ve kapsamları itibariyle farklılık gösterseler de, bu 
çalışmaların hepsinin paylaştığı ortak süreçler şöyle sırala-
nabilir: Bir politika hakkında bilgi toplama ve ders çalışma, 
uzmanlar ve paydaşlarla diyalog kurma, müzakere (sürecin 

kalbi) ve son olarak söz konusu politika veya yasayla ilgi-
li geliştirilecek önerilere dair belirli bir düzeyde anlaşmaya 
varma. 

MÜZAKERE NEDİR?

Müzakere, “siyasi kararlarla ilgili gerekçelendirilmiş bir 
tartışma sürecidir” (Elster, 1998). Bir başka ifadeyle müza-
kere, nesnel olgu ve bilgilere dayanan argümanların sunul-
ması, başkaları tarafından yapılan argümanların dinlenmesi 
ve içselleştirilmesi, bunların sonucunda kısmi veya tam bir 
mutabakata varılmasına imkân verir ve bu süreçleri içerir. 
Akademisyenler müzakerenin temel tanımına çeşitli boyut-
lar eklemişlerdir. Habermas (1996), müzakere katılımcıları-
nın rasyonel olmaları gerektiğini vurgular; birçokları da bu 
konuda onunla hemfikirdir. Müzakereye yönelik bu “rasyonel” 
yaklaşımın karşısında ise Young (1990) ve Benhabib (1987), 
hikâye anlatımı ve anlatı inşa etme gibi başka iletişim araçla-
rını içeren “ilişkisel” bir yaklaşım geliştirmişlerdir. 

Müzakereye atfedilen önemli bir meziyet de belirli bir 
kamu politikası veya yasasının müzakere edilmesi sırasında 
katılımcılara (müzakerecilere) tercihlerini değiştirme imkânı 
vermesidir. Bir grup müzakerecinin o grubun (topluluk, ulus) çı-
karını, örneğin bir pazarlık sürecinde olduğunun aksine, bir bü-
tün olarak görüp o ortak çıkara hizmet etmeye çabalamalarını 
sağlayan şey tam da müzakerenin bu önemli özelliğidir. Müza-
kere, müzakerecilerin belirli bir konuda, belirli bir topluluk için, 
belirli bir zamanda “ortak fayda” görmelerine imkân verir. 

Yukarıda tanımlandığı şekliyle müzakere aslında ola-
ğandışı bir şey değildir. Felsefeciler ve akademisyenler için 
bu genel olarak bir hayat tarzı ve rutin bir mesleki pratiktir. 
Aynısı mahkeme ve parlamentolardaki tartışmalar için de 
geçerlidir. Kamu politikalarını şekillendiren kamu personeli 
ve yöneticileri içinse daha katı biçimde geçerlidir. Müzakereci 
demokrasi üzerine araştırma yapanlar için asıl soru (bu özel-
likle yakın geçmiş için daha da geçerli), normal yurttaşların 
kayda değer sonuçlar veren müzakere yürütme becerilerinin 
olup olmadığıdır. Ben, normal yurttaşların ürettiği müzake-
reci demokrasinin Habermas gibi katı savunucularının, mü-
zakereyi kamusallığın resmî olmayan alanlarında konum-
landırdıklarını savunuyorum. Böylelikle resmî kamusallığın 
dışında üretilen müzakereci söylemlerin devletin formel sü-
reç, kurum, yasa ve politikalarını nasıl şekillendirebileceğine 
dair sistem modelleri geliştiren Mansbridge ve Parkinson 
(2012) gibilerinin habercisi oldular. Öte yandan MD pratiğinin 
halihazırdaki formel kurumsallaşması, yurttaşların resmî ol-



29

mayan kamusal alanlarda ürettikleri müzakereleri savunan 
teorileri marjinalleştiriyor. 

MD PRATİĞİ

Önce 1980’lerde Danimarka’da, daha sonra İsrail gibi 
başka ülkelerde, “vatandaş katılımlı uzlaşma konferansı”(ci-
tizen-based consensus conference) adında bir yöntem geliş-
tirildi ve sıklıkla kullanıldı. Buna göre 20 normal vatandaş bir 
politika veya yasama mevzusu (genetiğiyle oynanmış gıdalar 
veya ulaşım üzerine bir ulusal politika gibi) üzerine çalışmak, 
uzmanlara danışarak sekiz gün boyunca bu konu üzerine mü-
zakere etmek ve tam bir mutabakata varmak için bir araya 
getiriliyordu. Bundan önce, 1970’lerde ise, 17 ve 18. yüzyıl 
Alman salonlarından ilham alan “planlama hücreleri” (plan-
ning cells) isimli başka bir yöntem Almanya’da benzer şe-
kilde, rastgele seçilen 25 vatandaşla yüzlerce defa uygulan-
mıştı. 1990’larla beraber Amerika Birleşik Devletleri’nde de, 
belirli politika ve yasama konularını tartışmaları amacıyla is-
tatistiksel ve rastgele seçilmiş 300 vatandaşın bir hafta sonu 
boyunca bir araya gelmesinden oluşan “müzakereci oyla-
ma”(deliberative poll) isimli bir yöntem uygulanmıştı. Müza-
kereci oylama yöntemini tüm dünya denemekteydi. O kadar 
ki, Avustralya 1999 yılında ülkeyi cumhuriyet ilan edip İngil-
tere Krallığı’yla olan anayasal bağlarını koparmak için bile bu 
yöntemi uygulamıştı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde, yaklaşık bin normal vatandaşın bir ila üç gün boyunca 
belirli aralıklarla sürekli müzakere etmeleri esasına dayanan 
21. Yüzyıl Şehir Toplantısı (21st Century Town-Meeting) isim-
li bir başka yöntem denendi. Bu yöntem, 17. yüzyıldan beri 
New England kasabalarında düzenlenen, bir anlamda Ame-
rika’nın ulusal karakteri olarak bilinen “kent toplantılarından” 
(town meetings) ilham alınarak geliştirilmişti. Bundan 10 yıl 
önce benzer bir sürece Washington DC’de şahit olmuştum: 
Kentin üç bin sakini, belediye ve belediye başkanının gelecek 
yıldaki çalışma planı üzerine sabahtan akşama çalışıp tartış-
mışlardı. 

Yukarıda andığım müzakereci süreçlerin çoğu ve başka 
birçok örnek, siyasi anlamda resmî olmayan ortamlarda dü-
zenlendiler. Kimi zaman yerel hükümetin veya devletin resmî 
temsilcileri destek olmuş ve yer yer finansman sağlamış ol-
salar da, bu forumlardan çıkan tavsiyeleri uygulamak gibi bir 
yükümlülükleri yoktu. Bunu bazen yaptılar, bazen yapmadı-
lar. Yine de araştırması yapılmış ve değerlendirilmiş yüzler-
ce MD girişiminden elde ettiğimiz tereddütsüz sonuç şuydu: 
MD’nin gerektirdiği teorik ve pratik standartları karşılayacak 
kalitede müzakereleri normal vatandaşlarla gerçekleştir-

mek gayet mümkündür. 

MD üzerine pratik anlamda en üst düzey deneme, 2004-
2005 yıllarında Kanada’nın British Columbia eyaletinde, 
vilayet seçim sistemini değiştirmek amacıyla gerçekleşti-
rilen Seçim Reformu Üzerine Yurttaşlar Meclisi (Citizens’ 
Assembly on Electoral Reform) olmuştu. Meclisin görevi, 
çoğunluk oyuna1 dayanan seçim sistemlerinin çoğunda ya-
şanan bir sıkıntı olan yanlış temsiliyet sorununu çözmekti. 
Seçim sisteminin yol açtığı temsil sorunu büyüktü. Örneğin 
2000 seçimlerinde Liberal Parti, seçmenlerin %57,6’sının 
desteğini almış olmasına rağmen meclisteki 79 sandalyeden 
77’sini almıştı. Seçmenlerin %12,4’ünün desteğini alan Yeşil-
ler Partisi’nin ise mecliste tek bir sandalyesi bile yoktu. 

Başbakan Gordon Campbell, seçim sistemini normal va-
tandaşların katılımına dayalı bir süreçle değiştireceği yönün-
deki sözünü tuttu. Süreç özellikle de siyasetçilerin kendileri 
için karmaşık ve hassas olsa bile, Campbell normal vatan-
daşlardan oluşan bir meclisin konuyla ilgili resmî kararı ver-
mesine izin vererek tarih yazdı. Meclis temsilî bir örneklem 
olarak rastgele seçilmiş 160 vatandaştan oluşuyordu. Grup 
10 ay süren müzakere sürecinin ardından, mevcut seçim 
sistemi olan “tek transfer edilebilir oy”(STV) yerine “karma 
üyeli nispi temsil” (MMP) sisteminin benimsenmesi yönünde 
tavsiyede bulundu. Meclisin tavsiyesi referanduma sunuldu 
ve British Columbia eyaletindeki seçmenlerin %57’sinin des-
teğini aldı. Ancak seçim sisteminin değişebilmesi için %60’lık 
bir oran gerekli olduğu için girişim sonuçsuz kaldı. 2009’da 
tekrar bir referandum yapıldı ve yine sonuç alınamadı. Yine 
de meclis yöntemi Kanada’da Ontario’da ve Hollanda’da 
benzer konularla ilgili denenmeye devam edildi. British Co-
lumbia’daki yurttaş meclisi denemesi ve buna benzer diğer 
süreçler “mini-kamusallar” olarak anılmaya başlandı. 

MİNİ-KAMUSALLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

1. Mini-kamusallar, bir konuda ortak faydayla bağdaşan nite-
likte kararlara varabildiklerini gösterdiler. Kuşkusuz temsilî 
demokrasinin kurumları da aynı sonuca ulaşabilir ancak gü-
nümüz demokrasilerinde yurttaşların buna inanma eğilimle-
ri giderek azalıyor. Dahası, çok sayıda ampirik veri ve analiz, 
toplumun ortak faydasından uzak, dar çıkarların kamu poli-
tikalarını gittikçe daha fazla şekillendirdiğini gösteriyor. Tüm 
bu eğilimler genellikle çoğunlukçu dinamik ve kurumlara 
hizmet etmekte. Mini-kamusalların ise ortak faydayı bulma 
iradesinin itici güç olduğu güvenilir süreçleri yaratmaları 

RONEN GOFFER
Mini-Kamusallar: Müzakereci Demokrasinin 

Çoğunlukçu Dinamik ve Kurumlara Katkısı 

1. Çoğunluk oyu seçim sisteminde, diğer tüm adaylardan daha fazla oy alan 
aday kazanır; bu da diğer adaylara verilen oyların kaybedilmesiyle yanlış 
temsiliyet sorununa yol açar.
iyet sorununa yol
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mümkün. Bir başka deyişle, mini-kamusallar, şayet tüm va-
tandaşların müzakere etmesi mümkün olsaydı tümünün be-
raber ulaşabileceği kararları almayı mümkün kılıyor. 

2. Mini-kamusallar, toplumun tüm kesimlerini sürece dahil 
edebildiklerini gösterdiler. İstatistiksel örneklem tüm kesim-
leri içerebildiği ölçüde toplumda mevcut olan tüm çıkar ko-
numlarını ve yarılmaları temsil edebilir. Bunu yaparken farklı 
azınlık gruplarının sadece mevcudiyetlerini sağlamakla kal-
mıyor, aynı zamanda seslerinin duyulmasını ve müzakerelere 
katılmalarını sağlıyor. 

3. Mini-kamusallar halk tarafından seçilmedikleri için adlık-
ları kararlardan dolayı hesap verebilir değiller. Demokratik 
temsiliyetle ilgili yeni yaklaşımlar ise meşruiyeti artık yet-
kilendirme, hesap verebilirlik, katılım, uzmanlık ve benzerlik 
gibi birçok farklı temsiliyet biçimleriyle ilişkilendiriyor. Mi-
ni-kamusalların temsiliyet gücü, sürece katılan yurttaşların 
geliştirdikleri tavsiyelerle ilgili hesap verebilirlikleri açısından 
zayıf kalabilir. Ancak onların gücü, katılımcılarının normal va-
tandaşlar olarak sahip oldukları gündelik bilgiden geliyor. 

4. Mini-kamusallar dahil birçok pratik MD girişimi, normal 
vatandaşların yürüttüğü müzakerelerin mümkün ve faydalı 
olduğunu gösterdi. 

İSRAİL’DE MİNİ-KAMUSALLAR 

İsrail toplumunu yansıtacak bir istatistiksel örneklem 
birkaç yüz vatandaştan oluşmalıdır. Knesset’in 120 üyesi ol-
masından hareketle, karşılaştırılabilir olması adına 120 üyeli 
bir mini-kamusal olduğunu farz edebiliriz. İsrail’in 2013 yı-
lında seçilen 19. Knesset’inde 11 Arap milletvekili var. Öte 
yandan İsrail toplumuna dair demografik veriler Arapların 
toplam nüfusun %21’ini oluşturduğunu gösteriyor (%1,5 
Dürzi nüfusu da eklersek). Bu da demek oluyor ki Araplar 
19. Knesset’te yetersiz temsil edilmekteler. İsrail’e dair bir 
mini-kamusalda doğru bir temsil olması için 25 üyelerinin 
olması gerekir ve bu Knesset’teki temsillerinin iki katından 
daha fazlası anlamına gelmektedir. 

Böyle bir yurttaşlar meclisi/mikrokozma/mini-kamusal-
lık, İsrail’in iç işleriyle ilgili politika ve yasamalar önermekle 
yükümlü olacaktır. Önce de söylediğimiz gibi, konu sadece 
rakam meselesi değil. Bir mini-kamusalın yapabilecekleri 
onun tanımlayıcı nitelikleriyle ilgilidir: İçermek, temsil etmek, 
müzakere etmek ve bir ortak fayda üzerinde belirli düzeyde 
mutabakata ulaşmak. Çoğunlukçuluğun sorunlu taraflarını 

azaltması bu şekilde mümkündür.

İsrail mini-kamusalı, Knesset’in mevcut kompozisyonu-
nu veya partizan çıkarların güdümünde ürettiği politika ve 
yasaları tekrarlamayacaktır. İsrail dahil tüm dünyada mü-
zakereci süreçler üzerine yapılan araştırmalar bu öngörüyü 
doğrulamaktadır. Bir İsrail mini-kamusalı birçok iç politika 
konusunda İsrail’deki hem çoğunluk hem de azınlıklar için 
uygun ve yararlı mutabakatlara ulaşabilir. Yukarıda normal 
vatandaşların müzakereci süreçlere resmî ve gayriresmi 
usullerle katılımlarının getiri ve götürülerine dikkat çek-
miştim. Peki ya mini-kamusallar resmî statü kazansalar ve 
demokrasinin resmî kurumları haline gelseler? Ya toplumu 
temsil eden istatistiksel örneklemlerden oluşacak şekilde, 
belirli bir süreliğine (örneğin iki yıl), bir tür ikinci (veya üçün-
cü) meclis işlevi görerek seçilmiş meclisin yanında yasama 
görevi üstlenseler? Kısa süre öncesine kadar bu, radikal de-
mokrasi teorisinden çıkan bir öneri olarak değerlendirilirdi. 
Fakat bugün –özdeş olmasa da– benzer önerilerin, örneğin 
İngiltere’de Lordlar Kamarası’nın reformuyla ilgili yapıldığını 
görüyoruz. 

Bu tür bir öneriyi değerlendirilirken bir dizi ilke ve koşu-
lun hesaba katılması gerekir. Bunlardan en önemlisi tamam-
layıcılık ilkesidir. Önerilen demokrasi modeli kimi radikal de-
mokrasi önerilerinde olduğu gibi temsilî demokrasiyi ve onun 
mevcut kurum ve süreçlerini değiştirmeyi değil, tamamla-
mayı hedefliyor. Bir tür melez demokrasi modeli olarak da 
görülebilir. Tamamlayıcılık ilkesi, sınırlı temsillerine rağmen 
mini-kamusalları ve halkın tamamındansa yurttaşların tem-
silî bir örneklemini kullanmak kaydıyla, fayda ve zararların 
müzakere edilmesine yardımcı olur. 

ÖZET 

Bu makalenin amacı, toplumun istatistiksel örneklen-
mesi yoluyla seçilen normal yurttaşların oluşturduğu bir 
mini-kamusallar uygulamasını İsrail için öne sürmekti. Buna 
göre üyeler vatandaşlık ödevlerinin bir parçası olarak belirli 
bir süreliğine görevlendirilebilir; çalışma grupları müzakereci 
bir sürecin işletilebilmesi için gerekli bilgi ve kaynakları suna-
cak devlet kurumlarınca desteklenebilir. Müzakere süreçleri 
sonunda ise hem çoğunluk hem de azınlık için faydalı olacak 
yasa ve politika önerileri elde edilmesi sağlanmalı. 

Burada çözülmesi gereken tek konu, bu iki farklı türde 
meclis arasındaki ilişkinin nasıl tanımlanacağı. Bu da daha 
fazla araştırma gerektiren, karmaşık bir mesele.

RONEN GOFFER
Mini-Kamusallar: Müzakereci Demokrasinin 
Çoğunlukçu Dinamik ve Kurumlara Katkısı 
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ÇOĞUNLUKÇU 
SİSTEMLERDE 
AZINLIKLAR: HAK TALEBİ 
VE KOALİSYON İÇİN 
STRATEJİLER

Aykan Erdemir
CHP

Hukuki ve fiilî olarak çoğunluğun sahip olduğu haklar-
dan azınlıkların mahrum bırakılmasıyla sonuçlanan dışlayıcı 
ideolojiler, söylem ve pratikler, çoğunlukçu siyasi sistemlerin 
alametifarikasıdır. Bu türden çoğunlukçu rejimler, illiberal 
demokrasileri pekiştirip “rekabetçi otoriterliği”1 kurumsallaş-
tırırken, devlet yetkilileri çok partili seçimleri sürekli “kazan-
mak” için güç ve kaynaklara olan eşitsiz erişimlerini giderek 
daha fazla istismar ederler. Baskıcı politikaları, azınlıkların 
şikâyetlerinin çözümünü, geçmişin ve bugünün adaletsizlikle-
rinin onarılmasını bilhassa zorlaştırır.

Çoğunlukçu ve otoriter rejimlerin kilit stratejilerinden 
biri, benimsedikleri özgün kültürel mantık ve bunu takip eden 
anlatı çerçeveleridir. Otoriterliğin kendine has kültürel man-
tığı, azınlıkların taleplerini meşru şekillerde dile getirmele-
rini ve yasal, siyasi ve kurumsal anlamda değişim seferber-
liklerini engelleyen, derine işlenmiş stereotip ve önyargıları 
yansıtır. Bu sembolik engeller, azınlıkların meşru ve kültürel 
olarak kabul edilebilir kolektif eylem dirayetlerini sınırlandı-
rarak sosyal dışlanmayı, marjinalleşmeyi ve ayrımcılığı sü-
rekli kılmada merkezî öneme sahiptir. 

Türkiye’de de2  rekabetçi otoriterliği ayakta tutan kültürel 
mantığın yapı taşı olan çok çeşitli ifade, metafor ve klişeler 
mevcuttur. Altta sunulan liste eksiksiz olmamakla beraber; 
yürürlükteki anlatının örüntüsünü ve bunun altında yatan zi-
hinsel çerçeveyi genel hatlarıyla vermek için yeterli olacaktır. 

1. Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. 
Yabancı düşmanlığı çoğu zaman dış güçler ve yabancı 

uyruklularla sınırlı kalmıyor; yurttaşlar arasındaki “yabancı” 
unsurlara yani etnik, dinî ve cinsel azınlıklara yönelik olumsuz 
görüşlere de tercüme oluyor.3  Böylece rejim, hem dışarıdaki-

lerin hem içeridekilerin yabancılıklarını kullanarak onların ey-
lem ve seslerini gayrimeşrulaştırabiliyor. 

2. Üst akıl
Aynı anda her yerde var olan bir gücün küresel komplo-

suna dair derin bir inanç vardır. Üst akıl olarak adlandırılan 
bu gücün, dünyaya tamamen egemen olması önündeki son 
engellerden biri olarak gördüğü Türk ulusuna zarar vermeye 
çalıştığına inanılır.4  Komplo teorilerinin –faiz lobisine (bkz. 
dünya Yahudi halkları) yönelik referanslarda görülebileceği 
üzere– antisemitik ana motifi olmakla beraber, olağan şüp-
helilere dair tam liste İsrail’den Amerika Birleşik Devletle-
ri’ne ve hatta Lufthansa’ya kadar genişleyebilmekte.5

3. Arkadan hançerlenmek
Rejimin her türlü eksikleri ve yüz kızartan başarısızlık-

ları, ulusa sızmış ve düşmanla işbirliği halindeki, “bizi arka-
mızdan hançerleyen” beşinci kolona atfedilebilir.6  Türkiye’de 
azınlıklar çoğu zaman yabancı güçlerin hizmetinde beşinci 
kolon olmakla itham edilmiştir. Azınlıkların sadakat ve va-
tanseverliklerini sürekli ispat etmelerinin talep edilmesi, 
onların varlığının ve seslerinin gayrimeşrulaştırılmasının bir 
başka yolu haline gelir. 

4. Değerli yalnızlık
Küresel şartlar Türkiye’nin dünyada “değerli yalnızlığı-

nı” gerektirmektedir.7  Tüm diğer uluslar ve güç odakları “üst 
akla” boyun eğdiği için Türk ulusu küresel hegemonyaya tek 
başına kafa tutmak durumundadır. Bu aynı zamanda Tür-
kiye’de popüler bir siyasi sloganın da arkasındaki kültürel 
mantıktır: “Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye”.8  Yalnızlık 
argümanı aynı zamanda Türkiye’nin azınlık hak ve özgürlük-
leri konusunda uluslararası eleştirilere kayıtsız kalmasının 
da meşruiyetini sağlamaktadır. 

Yukarıda bahsettiğimiz kültürel mantık, dışlayıcı ve ay-
rımcı statükoya itirazı zorlaştırsa da, buna rağmen azınlıkla-
rın kabul edilen kültürel mantığı altüst etmeleri, farkındalık 
yaratıp değişimi savunmaları ve buna yönelik karşı-hegemo-
nik stratejiler inşa etmeleri mümkün. Kabul edilen kültürel 
mantığa itirazı yükseltirken benimsenebilecek kilit bir yol, 
bireylerin kimliklerindeki çoğulluktan ve kesişmelerden is-
tifade etmektir.9  Türkiye’de yurttaşların önemli bir bölümü 
kendilerini etnisite (Türklük) veya dinî aidiyet (Sünni Müslü-
man) bakımından ayrıcalıklı çoğunluğun bir parçası olarak 
görse de, onları aynı zamanda bir azınlığın parçası yapabi-
lecek –sınıf, yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel tercih, engellilik, 
tıbbi durum veya siyasi görüş gibi– kimi başka kimliklere de 
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sahipler. Dolayısıyla Türkiye nüfusunun büyük bölümü, kim-
liklerin kesişebilirliği sayesinde gündelik deneyimlerinin en 
azından bir kısmında kendilerini dışlanmış ve ayrımcılığa uğ-
ramış konumda bulabiliyor. Kimliklerin çoğulluğu ve kesişe-
bilirliği böylece Türkiye toplumunun daha geniş kesimlerini 
önce başkalarının durumuna empati geliştirmek, sonra koa-
lisyonlar oluşturarak taleplerde bulunmak amacıyla hareke-
te geçirecek bir kaynak haline getirilebilir. Ortak meseleler 
ve acılar üzerine ortak eylemler, farklı grupların birbirlerini 
daha yakından tanımalarını ve aralarında güven ve dayanış-
ma ilişkileri geliştirmelerini sağlayabilir. Ortak paydaların 
keşfedilmesi ve paylaşılan insanlığın fark edilmesi, çoğun-
lukçu ve otoriter rejimlerin ve onların nefret siyasetinin üret-
tiği hegemonik kültürel mantığı alt etme potansiyeline sahip-
tir.1 0  Türkiye’de böylesi bir karşı-hegemonik stratejiye somut 
örnek olarak Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu 
verilebilir. 1 1  Platform, nefret suçlarının hedefi olmuş geniş 
bir grubu temsil eden 60 STK’yı bir araya getiriyor. Amacı et-
nik, dinî, cinsiyet kimliği, engellilik, cinsel tercih ve benzeri 
temellere dayanan ayrımcılık ve nefret cinayetiyle mücadele 
etmek olan platform, benzer deneyimleri paylaşan, içerilmek 
ve onarım için benzer taleplerde bulunan farklı birçok kuru-
mun ve paydaşlarının birbirleriyle etkileşim ve ittifak kurma-
larına imkân veriyor. Platformun kilit başarılarından biri, oy 
birliğiyle, nefret suçuna dair yasa koyucular ve kamuoyuyla 
da paylaşılan bir yasa taslağı çıkarmak oldu. 1 2  5 Aralık 2012 
tarihinde meclise bir Nefret Suçları Yasa Taslağı sunmam da 
bu ortaklık vasıtasıyladır.1 3  Bu kapsamlı taslak, meclisteki 
AKP çoğunluğunca reddedildi fakat neticede hükümet böyle 
bir soruna göstermelik de olsa icabet etmek zorunda kalmış 
oldu 1 4 ve yetersiz içeriğine rağmen konuya dair benzer nite-
likte bir kanun çıkardı.1 5

Genel olarak platform, nefret suçları hakkında farkında-
lık yaratmakta ve kapsayıcı bir nefret suçları yasasına olan 
ihtiyaç etrafında geniş bir koalisyon oluşturmakta son derece 
etkili oldu. Yalnızca kendi odaklandığı somut konuyu günde-
me taşımakla kalmadı, başka meselelere dair yeni koalisyon-
ların oluşumuna da önayak oldu. 

Türkiye’de gördüğümüz Nefret Suçları Yasa Kampanyası 
Platformu örneği, azınlıkların çoğunlukçu ve otoriter rejim-
lerde baskı ve ayrımcılığa karşı mücadele edecek kaynak ve 
fırsatlara aslında sahip olabileceğini gösteriyor. Bu tür gi-
rişimler, kurumsal yapıların ve onların üzerine inşa edildiği 
siyasi-yasal sistemlerin hemen gözden geçirilmesi sonucu-
nu doğurmasa bile, azınlıkların güçlenmesi ve egemen olan 
kültürel mantığı sorgulamalarını mümkün kılıyor. Bu tür “ko-
alisyon kuran” ve “talepte bulunan” kampanyalarda bulun-
manın dönüştürücü deneyimi, bir yandan “bilişsel özgürlük” 
1 6  imkânları yaratırken, bir yandan da kolektif mücadelenin 
gücünün fark edilip sürdürülebilir toplumsal hareketlerin 
inşa edilmesinin önünü açıyor.

AYKAN ERDEMİR
Çoğunlukçu Sistemlerde Azınlıklar: 

Hak Talebi ve Koalisyon İçin Stratejiler
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DARALAN SİYASET 
ALANINDA TABAN 
SİYASETİNİ 
GÜÇLENDİRMEK İÇİN 
İTTİFAKLAR KURMAK

Sezen Yalçın
SPoD (Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği 
ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) 

Bu sunumda Türkiye’de taban siyasetinin Gezi Parkı ey-
lemleri öncesinde ve sonrasında önünde duran zorlukları ve 
imkânları ele alacağım. Türkiye’de toplumsal ve siyasal alan 
giderek daralırken, insan hakları için hükümet karşıtı taban 
aktivizminin bir parçası olmak da gitgide güçleşiyor. Gezi 
Parkı eylemlerini odak olarak seçtim çünkü bu tarihî olay, 
daralan siyasi alanın ve devletin bireylerin hak ve özgürlük-
lerine getirdiği kısıtlamaların çok güçlü bir örneğini sunuyor. 
İlerleyen sayfalarda da üzerinde duracağım üzere, “daralma” 
kavramını hem somut hem de soyut anlamıyla kullanıyorum. 

2013 yazında gerçekleşen Gezi Parkı eylemleri–Haziran 
Direnişi olarak da anılır–Türkiye’nin kolektif hafızasında hâlâ 
tazedir. Kısaca özetleyeyim: Mayıs 2013’te bir park alanının bir 
imar projesi kapsamında yıkımına karşı başlatılan ufak göste-
riler, haziran başına geldiğimizde ülkenin 81 ilinin 79’unda dü-
zenlenen eylemlerle Türkiye’de bir neslin gördüğü en büyük 
hükümet karşıtı harekete dönüştü. Emniyetin tahminlerine 
göre eylemlere üç buçuk milyon kişi katıldı. Resmî yetkililerin 
tepkisi ise acımasızdı: Polis barışçıl gösterileri önlemek ve da-
ğıtmak amacıyla gaz bombası, tazyikli su ve darp dahil olmak 
üzere defalarca aşırı güç kullandı. 

GEZİ EYLEMLERİ ÖNCESİNDE SİYASİ DURUM
 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yönetme ve siyaset tarzı 
sonucu şiddet aslında bu gösterilerden çok önce başlamıştı. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “ustalık” dönemi Haziran Direnişi’n-
den kısa bir süre önce başlamış, partisi ise iktidarını pekiş-
tirmekte ve kurumsal gücünü biriktirmeydi. Aynı zamanda 
partinin siyasi ve toplumsal muhalefete karşı politikaları da 
giderek otoriterleşmekteydi. 

Bu dönemde neoliberal politikalar ve İslamcı hassasiyet-
ler çok daha görülür hale geldi. İnsanlar kendilerinin ve gele-
cek nesillerin hayatlarını ilgilendiren konularda karar verme 
süreçlerinin tamamen dışında kaldılar. Masada bunca şey 
varken ve olağanüstü sonuçlar doğuracak geri döndürülemez 
kararlar alınırken, taban hareketi aktivistlerinin yerel ve ulusal 
düzeyde çok daha stratejik olması ve yeni ittifaklar üretmesi 
gerekiyordu. Haziran Direnişi’nde başarılan tam da bu oldu. 

HAZİRAN DİRENİŞİ 

Siyaset alanının daraldığına dair bir sonraki savıma geç-
meden önce “aşırı güç” ve “gösterilerin acımasızca bastırıl-
ması” derken ne kastettiğimi netleştirmek istiyorum. Bunun 
için Haziran Direnişi’yle ilgili bazı rakamları paylaşacağım. 

İnsan Hakları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü, Türki-
ye’nin 81 ilinden 79’unda yaklaşık 640 bin kişinin katıldığı Ha-
ziran Direnişi hakkında raporlama yaptı. En büyük eylemler, 
100 binden fazla insanın katılımıyla İstanbul’da oldu. Yetkili-
ler 5000’den fazla eylemci hakkında suç duyurusunda bulun-
du. Yaralıları tedavi eden doktorlar bile soruşturuldu. 6000’e 
yakın gösterici izinsiz gösteriye katılma, polise mukavemet, 
kamu malına zarar verme ve hatta terörizm gibi gerekçelerle 
yargılandı. Üstüne üstlük 11 kişi öldürülmüş, 8000’den fazla 
kişi ise birçoğu ciddi olmak üzere yaralanmıştı. Polisin tah-
minlerine göre 80 milyon nüfuslu Türkiye’de üç buçuk milyon 
kişi Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı gösterilere aktif olarak 
katılmıştı. Protestolar sona erdikten sonra bile devlet yetkili-
leri bu taban hareketini ellerinden gelen her türlü yöntemle 
cezalandırmaya devam etti. 

GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN SONRA 
SİYASAL ALANIN FİZİKİ DARALIŞI 

Bu figürlerin gösterdiği şiddet düzeyi, siyaset alanının 
daralışını çok somut bir şekilde ortaya koyuyor. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerine dair mevzuat değişiklikleri, hükümetin 
de arka çıktığı, göstericilere vahşice davranılmaya devam 
edileceği vurgulu mesaj eşliğinde, polise daha da geniş yet-
kiler verdi. 

Polis böylece Gezi Eylemleri ertesinde de aşırı güç kul-
lanmaya devam etti. Örneğin Ekim 2013’te Ankara’daki Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi gösterileri sırasında; Mart 2014’te 
İstanbul’da, Berkin Elvan’ın cenazesi sırasında; Soma maden 
katliamı sonrası 1 Mayıs 2014’te İstanbul’daki gösterilerde 
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ve Ekim 2014’te Kobani’yle dayanışma gösterileri sırasında 
büyük çatışmalar devam etti. 

Dahası, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini kısıtlama ve 
şehrin uzak bölgelerine atma çabasının parçası olarak tarihî 
ve sembolik öneme sahip Taksim Meydanı her türlü barışçıl 
gösteriye kapatıldı. Diğer buluşmalar da yasa dışı ilan edildi. 
Bunlar fiziki daralmanın diğer örneklerini oluşturdular. Hü-
kümet bu politikasıyla aynı zamanda “iyi yurttaşlar” ve “kötü 
yurttaşlar” ayrımını da getirmiş oldu. “Kötü yurttaşlar” Tak-
sim Meydanı’nda gösteri yapmakta ısrar edenler, “iyi yurttaş-
lar” ise Yenikapı sahil bölgesinde toplanmayı kabul edenler 
oldu. 

Ekonomik kazanç uğruna park ve meydanların yok edil-
mesi –ki bu artık gelişen bir siyaset kültürüne işaret ediyor– 
insanları fikir, öfke ve itirazlarını ifade etmek için sık sık kul-
landıkları kamusal alanlardan mahrum bıraktı. 

SEMBOLİK DARALMA 

AKP hükümeti, demokratik siyaset zeminini yeni mevzu-
atlar ve keyfi politikalarla daralttı. Cadı avı hâlâ devam edi-
yor: Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra 
yetkililer hala Gezi hareketini destekleyenleri hedef alıyorlar. 
Birçoğu düpedüz gösterilere katıldıkları için suçlanıyor. 

Gezi Parkı eylemleri üzerinden geçen bir yılın ardından, 
hâlâ gösteriler sırasında yapılmış sistematik hak ihlallerinin 
önlenmesine yönelik yeterli çalışma yok. Barışçıl gösteri öz-
gürlüğü hâlâ yadsınıyor, polisin aşırı güç kullanımı devam 
ediyor. Bunların sonucu olarak polis şiddetine dönük öfke bü-
yümeyi sürdürüyor ve hükümet suçluların koruyucusu olarak 
algılanıyor.

Türkiye’yi polis devletine dönüştüren ve yurttaşların 
protesto hakkını gasp eden yeni güvenlik yasaları getiriliyor. 
Polisin genişleyen yetkisi, demokratikleşme sürecinin gerile-
diği ve siyasi konuların güvenlik perspektifiyle halledilmesi 
gerektiği yaklaşımının yükselişte olduğunu işaret ediyor. 

Türkiye’de hiç kimse devletin gazabından azade değil; 
herhangi biri her an gözaltına alınıp suçlu muamelesi göre-
bilir. Sıradan bireyi bu şekilde “kriminalize” etme sürecinin 
temel hedefinin tüm toplumu, gençleri ve muhalifleri bastır-
mak olduğunu iyi biliyoruz. Yetkililer protesto hareketini ve 
onun destekçilerini saldırganca cezalandırırken, binlerce ya-

ralıya ve polisin aşırı güç kullanımına dair yüzlerce şikâyete 
rağmen polisler cezasız kalıyor.

TABAN HAREKETLERİNİN 
MÜDAHALELERİNDEN NELER 
ÖĞRENEBİLİRİZ? 

Direnişe katılan taban hareketleri bize kolektif direni-
şin, daha büyük kazanımlara giden yolda değişimi ufak ba-
şarılarla başlatmanın mümkün olduğunu gösterdiler: Gezi 
Parkı’nda bir alışveriş merkezi inşa edilmesine karşı yapılan 
gösteriler, tüm ülke sathında yükselen bir politik farkındalığa 
önayak olmuş oldu. AKP geçtiğimiz birkaç yıl içinde otoritesi-
ne karşı gelen birçok eyleme şahit oldu; Gezi Parkı eylemleri 
bunlardan yalnızca bir tanesiydi. 

Baskı ve şiddet (fiziksel olarak veya temel haklardan 
mahrum bırakmak yoluyla) kolektif hafızayı etkilemeye yö-
nelik siyasi araçlardır. Buna karşın direniş ve dayanışma ise 
mücadeleyi hayatta tutmanın karşı silahlarıdırlar. Yeni ittifak 
ve dayanışmalar doğdu, farklı sosyal hareketler arasındaki 
temaslar yoğunlaştı. Bu Haziran Direnişi’nin çok önemli bir 
sonucuydu. 

Bu minvalde, yeni köprü ve ittifakların oluşumunu kendi 
camiamın deneyimi üzerinden açıklamaya çalışacağım. Bilin-
diği gibi direnişe farklı etnisite, din ve siyasi partilerden birçok 
grup katıldı. Bunlar eylemler sırasında farklılıklarına rağmen 
omuz omuzaydılar – solcular, Kemalistler, dindar gruplar ve 
daha başkaları. İstanbul LGBTİ camiası da en başından beri 
eylemciler arasındaydı. 

LGBTİ’ler de diğer gruplarla birlikte kamusal alanı ye-
niden sahiplendi ve parkı geri alma mücadelesine katıldı. 
Fakat bu bizler için aynı zamanda homofobik ve transfobik 
bir toplumda kabul edilme mücadelesiydi de. LGBTİ’ler bari-
katlarda ve LGBTİ bloğu etrafında sokaklardayken kamusal 
alanı yeni bir şekilde, LGBTİ’nin ne olduğu hakkında hiçbir 
fikri olmayan insanlarla beraber deneyimlediler. Birkaç gün 
içinde LGBTİ bloğu parktaki en bilinen buluşma noktaların-
dan biri oldu. Birçok köşe yazarı ve medya organı, LGBTİ’le-
rin direnişteki cesaretini teslim etti. “İbnelerin” direnişin en 
ön saflarında olmasının, futbol taraftarlarıyla beraber polis 
araçları içinde oturuyor olmalarının, farklı grupların farklı 
algılarını ortak bir zeminde buluşturan bir etkisi oldu. Bun-
lar aynı zamanda nefret tınılarının ve homofobik/transfobik 
tavırların parktan ve direniş sloganlarından neredeyse tama-

SEZEN YALÇIN
Daralan Siyaset Alanında Taban Siyasetini 

Güçlendirmek İçin İttifaklar Kurmak
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men kaybolduğu anlardı. 

Önemli bir not olarak şunu da belirtmek gerekir ki, LGB-
Tİ bloğuyla temas kuran gruplardan birçok insanın sesinde, 
üyesi oldukları toplumda mevcut olan homofobi ve trans-
fobiden dolayı bir özür tonu vardı. Büyük bir futbol taraftar 
grubu olan Çarşı’nın bir üyesi, bir LGBTİ bloğunu ziyaret edip 
grubunun attığı homofobik ve transfobik sloganlardan dolayı 
özür dilemişti. Tüm bu karşılaşmalar ve yeni dayanışma bi-
çimlerini alevlendiren de siyasal alanın daralması olmuştu. 

SEZEN YALÇIN
Daralan Siyaset Alanında Taban Siyasetini 
Güçlendirmek İçin İttifaklar Kurmak
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SEKÜLER 
YANILSAMALAR

Guy Ben-Porat
Ben-Gurion Üniversitesi

“Sekülerleşme” kavramını İsrail’de kullanmak kula-
ğa paradoksal gelebilir zira din, siyasette, özel ve kamusal 
hayatta önemli rol oynamaya devam ediyor. Öte yandan se-
külerleşmenin gündelik hayatta ve insanların kararlarında 
giderek daha fazla izlerini görmek de mümkün. Fakat bu de-
ğişim İsrail’i azınlıklarıyla uyumlu bir liberal toplum yapmı-
yor. Between State and Synagogue (Devletle Sinagog Arasın-
da) isimli kitabımda (Cambridge Üniversitesi Yayınları, 2013) 
bu paradoksu –sekülerleşme ile dindarlığın eş zamanlı yük-
selmesini– sekülerleşme kavramının içini açarak ve bir sü-
reç olarak sekülerleşme ile sekülerizmi birbirinden ayırarak 
anlatmaya çalıştım. Sekülerleşme süreci, İsrail’de de başka 
yerlerde de devlet ve toplumun önemli unsurlarının dindar 
kalmaya devam etmesine ve sekülerliğin yalnızca bir azın-
lık tarafından kimlik olarak benimseniyor olmasına rağmen, 
evrimini sürdürmeye devam ediyor. Sekülerliğin dindarlıktan 
ayrıştırılamadığı bu karmaşanın bize söylediği şey, modern 
sekülerliğin, köktenciliğin çeşitli dindar patlamalarından bel-
ki de daha kafa karıştırıcı bir olgu olduğudur. 

Gerçekten bir sekülerleşme süreci yaşanıyor mu? Din ile 
devlet arasındaki ilişkiler gerçekten şekil değiştiriyor mu? Ve 
bu özgürleştirici bir güç mü? Öyle olabilir mi? İsrail’e dönüp, 
burada seküler hale gelmeyen ancak süregiden bir seküler-
leşme süreci olduğuna dair argümanımı sunmadan önce te-
oriye dair kısa bir not düşmem gerek. 

Sekülerleşmenin içini açmamız için iki kavramı birbirin-
den ayırmalıyız; “seküler” ve “sekülerleşme”. Seküler kav-
ramı, Harvey Cox’un dine akraba olduğunu öne sürdüğü bir 
dünya görüşünü ifade ederken, sekülerleşme büyük ölçüde 
dinî otoritenin gerileyişiyle ilgili bir süreçtir. Mark Chaves’den 
ödünç aldığım bu tanım önümüze birçok imkân sunmaktadır. 

* Dinî otoritenin gerileyişi, dinî kimlik ve dinî aidiyetlerden ayrı 
düşünülebilir; 

* Dinlerin otoritelerini koruyabilecekleri mekânların ve ikti-
darlarını –yahut iktidar mücadelelerini– sürdürebilecekleri 
alanların varlığını kabul eder. Bu süreç dinin tekrar kamusal-
laşması (de-privatization)olarak tanımlanmıştır;

* Ve aynı zamanda din önemini muhafaza eder. 

Sosyopolitik anlamda sekülerleşme bir “kurumsal deği-
şim”dir; kilise-devlet-toplum arasındaki ilişkilerin ve oyunun 
kurallarının, hem formel hem de enformel olarak değişme-
siyle ilgilidir. 

İsrail’in bir sekülerleşme süreci yaşadığını iddia etmek 
kulağa garip gelebilir, zira yakın gelecekte din ve devlet ara-
sında bir ayrışma muhtemel görünmüyor. Devletin tanıdığı 
tek din Ortodoks Yahudilik; dindar partiler önemli siyasi güce 
sahip ve 2009 tarihli bir ankete göre bugün on sene öncesi-
ne göre daha fazla İsrailli kendini “dindar” veya “çok dindar” 
olarak tanımlarken “seküler” olarak tanımlayanların sayısı 
azaldı. 

Dahası din, devletin Yahudi tanımı içine inşa edilmiş olan 
milliyetin özüne ayrılmaz bir biçimde geçmiş ve evlilik, bo-
şanma gibi bireysel hayatın mahrem konularına doğrudan 
etkisi olan kurallarca kurumsallaşmış durumda. Ancak yine 
de pratikte geçtiğimiz otuz yılın gelişmeleri bir kurumsal de-
ğişime ve erken dönem devlet olma sürecindeki kilise-devlet 
düzenlemelerinin zayıflamasına tekabül etmekte. Genelde 
“statüko” olarak anılan bu düzenlemeler, iş ve sorumluluk-
ların seküler ve dindar partiler arasında bölünmesine dair 
pragmatik siyasi tavizler olarak bilinir. Bu tavizler, kilise-dev-
let ayrımını engelledi ve kamusal ve özel alanın hatırı sayılır 
bölümlerinde dindar Ortodoksluğun kontrolüne izin verdi. 

İdeoloji fakat özellikle de demografi ve ekonomi alanla-
rında yaşanan değişimler devlet (kurallar) ve toplum (arzu 
ve pratikler) arasında uyumsuzluklara yol açarak kademeli 
ancak sınırlı oranda statükonun gerilemesi sonucunu getirdi. 
Şabat gününde ticaretin artması, koşer mutfağı dışındaki ye-
mek kültürünün giderek zenginleşmesi, Ortodoks hahamlar 
olmadan yapılan evlilikler, sivil cenazeler ve hatta coşkuyla 
kutlanan yıllık gay pride’lar gibi hepsi görece yeni gelişme-
ler, dinin kamusal ve özel hayat üzerindeki kontrolünün de-
ğişiyor olabileceğine işaret etmekte. Bu gelişmelerin özgün 
yanı ve sosyal bilimcilerin ilgisini çekiyor olmalarının sebebi, 
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aslında mutlaka seküler ideolojiyle alakalı olmamaları. Tüm 
bunlar dinin yeniden güçlendiği bir ortamda ve formel siya-
si süreçlerin dışında gelişiyor. Yaşananlar din özgürlüğünün 
veya liberal düzenin gerektirdiğinden çok uzakta olmakla 
beraber, seküler İsrailliler, 1990’lardan beri dinî otoriteye 
meydan okuyan yeni özgürlükler kazanmaktalar. Dolayısıyla 
sekülerleşme dinî otoriteyi zorlarken bunu mutlaka ideolojik 
sorgulamalar yoluyla değil, sonuçları itibariyle siyasi olan fa-
kat özel alanda alınan kararlar yoluyla yapıyor. Bu kararlar, 
azınlıklara yönelik adalet veya tolerans talepleriyle pek de 
ilgisi olmayan, yalnızca belirli alanları sorguluyor.

Sekülerleşmenin bahsi geçen sınırları göz önünde bu-
lundurulduğunda, İsrail’de sekülerleşme olasılığı gerçekten 
var mı? Ve günümüz İsrail’inde seküler ideoloji ve seküler 
kimliği oluşturan şeyler nelerdir? Açık veya örtülü, İsrail’de 
veya başka bir yerde, din çoğu zaman aidiyetleri ve oyunun 
kurallarını tanımlayan sınır ve çerçeve oluşturma süreçleriy-
le ilgili olmuş, dinî ve siyasi kurumlar arasındaki yetki müca-
delesi iş ve yetki bölümünü sağlayan düzenlemeler yoluyla 
çözüme kavuşturulmuştur. Örneğin dinî aidiyetlerin ve bu 
minvalde taleplerin yükseldiği zamanlarda seküler devlet 
idame ettirilebiliyor (Türkiye fakat aynı zamanda Amerika 
Birleşik Devletleri ve Fransa) veya dinî otoritenin gerilediği bir 
yerde (İsrail) dine (ve bir ulusal grup karşısında başka bir ulu-
sal gruba) ayrıcalık tanıyan bir sistem muhafaza edilebiliyor. 

İsrail’de sekülerizmin imkânlarını tartışabilmek için teo-
rik olarak üç çıkış noktası öne sürüyorum: 

* Din çoğu zaman bir ulusal hareketle, örtülü ya da açık bir 
biçimde ilişkilidir; hem ulus hem de toprakları için gerek 
semboller, gerekse ayırt edici sınırlar sağlar. Bu durum görü-
nüşte seküler olan ulusal projelerde bile olabilir. 

* Devletler genelde dini (veya dinî değerleri) düzen ve istikrar 
için kullanışlı bulurlar. Dinî kurumları (örneğin evliliği) dev-
raldıklarında dahi geleneksel evlilik ve aile tanımlarını tek-
rar etme eğilimindedirler. (Örneğin eşcinsel evliliğine karşı 
olmaları.) 

* Bu iki nokta Grave Davie’nin geliştirdiği “vekâleten din” (vi-
carious religion) tanımı için de zemin sunar. Buna göre dinî bir 
azınlık (dine bağlılık anlamında) dinî ritüellerin sergilenme-
si, ahlak kodlarının benimsenmesi ve dinî mekân sunulması 
anlamında daha fazla sayıda yurttaşa önderlik ettiğinde, di-
ğerleri dinle özdeşleşmelerini sürdürür, hayatlarının önemli 
veya kritik bölümlerinde bu din hizmetlerinden faydalanırlar. 

Amerikalı filozof William Connolly (Why I Am Not a Se-
cularist. Minnesota Üniversitesi Yayınları, 1998), sekülerlerin 
çoğu zaman dindar insanlarla paylaştıkları benzerliklere, ör-
neğin özgürlük ve tolerans gibi seküler değerlerle gerçekte 
empoze ettikleri tahammülsüzlük ve kısıtlamalar arasındaki 
çelişkiye kör olduklarını öne sürer. Sekülerliğin liberal-mil-
liyetçi sürümü çoğu zaman ya dinin koyduğu sınırları yeni-
den çiziyor ya da onu çizeceği sınırları belirlemek için yar-
dımına çağırıyor. İyice derinlere indiğimizde, Connolly’ye 
göre öz-kimlik, dinî inanç, etnik kimlikler ve ulus son kertede 
birbirlerinin kopyalarıdır. Onun ifadesiyle, “Her biri, tesadüfi 
oldukları ve kendi kendilerine yetemedikleri yönünde ortaya 
çıkan yeni kanıtlarla sallanmakta olan kimlikleri sabitleşti-
rerek karşılaştıkları tehditleri dışsallaştırıyor, bağlı oldukları 
ilişkileri yeniden müzakere etmek için karşılaştıkları baskının 
yönünü değiştiriyorlar. Kimliğin ve dinin köktenciliği kendini 
yerel siyasetin ötekileri üzerinden gösterirken; ulusun kök-
tenciliği bunu devletin içindeki ve dışındaki yabancılar üze-
rinden gösteriyor.” 

Seküler İsrailliler çoğu zaman Siyonist kökenlerinden 
din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrılması taleplerini 
meşrulaştırmak için bahsederler. Siyonizm genelde dine kar-
şı bir başkaldırı ve dinî otoritenin sorgulanması, dolayısıyla 
da seküler ve sekülerleştiren bir hareketi olarak tarif edilir – 
ve bunun haklı gerekçeleri vardır. Peki Siyonizm gerçekte ne 
kadar sekülerdi? Yahudi bir devlet ne kadar seküler olabilir? 
Pratikte dinin yaptığı siyasi kültür için semboller sağlamak, 
ulusal sınırların tarifini yapmak ve toprak talepleri için “Vaat 
Edilmiş Topraklar” iddiasını öne çıkarmak oldu. Dolayısıyla 
erken Siyonist tartışmalarda dine karşı ikircikli bir yaklaşım 
görmek mümkündür. Hareketin kurucusu sayılan Herzl, ki-
lise ve devletin ayrı olduğu ve dinî liderlerin siyasetin dışın-
da kaldığı liberal bir devlet hayal etmişti. Fakat din göz ardı 
edilemezdi. “Teokrat bir rejimimiz mi olmalıydı? Hayır, hiç de 
değil. Din bizi birleştirir, bilgi bizi özgürleştirir. Dolayısıyla biz 
ruhbanlığımızda teokratik hiçbir eğilimin ön plana çıkmasına 
izin veremeyiz. Profesyonel ordumuzun yetkilerini nasıl kış-
lalarıyla sınırlandırıyorsak, aynı şekilde dinî liderlerimizinkini 
de ibadethanelerle sınırlandırmalıyız.” Kilise ile devletin ayrı-
lığı, inancın arka plandaki yapıştırıcı ve sınır belirleyici işlev-
leriyle el ele gider. 

Siyonizm dinî otoriteye başkaldırdıysa da, dinden vaz-
geçmesi düşünülemezdi. Dolayısıyla Yahudilerin Filistin yeri-
ne Afrika’ya yerleşmesini öneren, “Uganda Planı” olarak bil-
diğimiz plan 1903’te Siyonist Kongre’nin önüne getirildiğinde 
öfkeli bir direnişle karşılanmış; Herzl, Filistin’e olan bağlılığını 
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Mezmurlar’dan alıntıyla şöyle beyan etmişti: “Ey Kudüs, seni 
unutursam sağ elim kurusun”. Yahudilerde kitlesel anlamda 
böylesi bir duyarlılık, geleneksel dinî sembollerin de aracılı-
ğıyla ancak tarihî İsrail ülkesiyle uyandırabilirdi.

Siyonizm kendi kültünü antik ve dinî tarihinde, toprakla 
ve ona kök salma arzusuyla ve dinî kahramanların yaşayıp 
savaştığı toprakların “kutsallaştırılması”yla yaratarak orga-
nik milliyetçiliğin klasik özelliklerini geliştirdi. Mesih coşku-
suyla işlenen seküler Siyonizm dinî sembolleri benimsedi ve 
ince seküler cilasının altındaki Yahudi geleneği asla son bul-
madı. İncil ve Yahudi dinî gelenekleri, kendine uygun bölüm-
lerini seçip yeniden yorumlaması kaydıyla Siyonizm’e ulus 
inşası, toprağa bağlılık, kültür ve ulusun ömrü konularında 
ihtiyaç duyduğu anlatı sürekliliğini sağladı. Bunun netice-
sinde Siyonizm, Yahudi dininin saflık ve homojenlik arayışını 
yeniden üretmek kaydıyla kendini ona bağımlı kıldı; Tanrı’nın 
yerini ulusa verip devleti de kutsallıkla yetkilendirerek siste-
min yalnızca kodlarını değiştirdi. 

Dinin örtülü ve açık bir şekilde sosyal ve siyasal haya-
tın parçası olarak kalmaya devam ettiği egemen devlette bu 
süreç devam ediyor gibi görünmekte. Dinin İsrail’deki gücü 
ve kamusal hayatın hatırı sayılır bölümünde sahip olduğu 
otorite, çoğu zaman sekülerlerin kabul etmek zorunda kal-
dığı politik tercihler ve tavizlerle ilişkilendirilmiştir. Fakat bu 
siyasi izah, dinin aslında sahip olduğu daha derin önemi göz 
ardı etmekte. Başka yerlerde olduğu gibi İsrail’de de din, ge-
lenek ve süreklilik adına olduğu gibi aynı zamanda ayrıcalık 
ve dışlanma yaratarak, sosyal düzenin (aile değerleri) örf ve 
âdetlerini sunmaktadır. Devletin sembolleri, göç etme hakkı 
(“Dönüş Yasası”), toprak bölüşümü gibi konular Yahudi dev-
letinin Yahudi yurttaşlarına –seküler veya dindar– bahşettiği 
ayrıcalıklardan yalnızca birkaçıdır. 

Yahudi devleti teoride seküler olsa da –bu Yahudi İsra-
illiler arasında neredeyse mutlak bir mutabakat olan bir ta-
nımdır– hiyerarşileri ve dışlamalarıyla bu sekülerlik İsrail se-
külerlerinin karşısında mücadele ettiği dindar devlete tıpatıp 
benzemektedir. 
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BARIŞ SÜRECİ VE 
UZLAŞMA: BUGÜN 
VE DÜNLE NASIL 
HESAPLAŞMALI?

Özgür Sevgi Göral
Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Merkezi 

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
arasında 30 yıl boyunca süren silahlı çatışmanın son derece 
yıkıcı ekonomik, politik ve toplumsal sonuçları oldu. Kürt ha-
reketinin talepleri bu süreçte zamanla değişse de temel üç 
ekseni sabit kaldı: Kürt kimlik haklarının tanınması ve etnik 
olmayan bir yurttaşlık tanımı temelinde yeni bir hukuki-ana-
yasal çerçeve; demokratik özerkliğe alan açacak kapsamlı 
bir adem-i merkezileşme; hem eğitim hem kamusal hizmet-
leri kapsayacak şekilde Kürtlerin dil haklarının tanınması. Bu 
üç eksendeki talepleri ise eşit yurttaşlık hakları olarak sınıf-
landırmamız mümkün. Bu talepler merkezinde cereyan eden 
Kürt çatışması ise yıllar içinde bir dizi devlet şiddeti dahil 
olmak üzere yüksek düzeyde şiddet doğurdu. Sivillere yöne-
lik en sık kullanılan devlet şiddeti biçimleri ise zorla kaybet-
meler, yasadışı ve keyfî infazlar ve zorla göç ettirmeler oldu. 
Bu şiddet repertuvarının milyonlarca Kürt yurttaşın hayat ve 
deneyimlerini şekillendirdiğini bugün kesin olarak biliyoruz.

Zorla kaybetmeler, Kürt şehirlerinde çoğunlukla para-
militer kontrgerilla ekiplerinin işlediği bir suçtu ve 1990’lar 
boyunca devletin en sık kullandığı şiddet biçimlerinden biri 
oldu. Hafıza Merkezi, zorla kaybetmeler üzerine çeşitli insan 
hakları kuruluşlarının oluşturduğu verileri bir araya getirdi-
ğinde hâlâ doğrulanması gereken bilgiler içeren bu verilere 
göre Türkiye’de 1980 ile 2004 yılları arasında 1353 kişinin 
zorla kaybedilmiş olduğunu gördü. Kaybedilenler arasında 
Kürt şehirlerinden ve diğer şehirlerden yerel siyasi liderler, 
Kürt medyasından gazeteciler, insan hakları savunucuları, 
üniversite öğrencileri olduğu gibi aynı zamanda çoban, esnaf 
ve işçiler de vardı. İnsan hakları örgütlerinin tahminlerine 
göre 1990’larda yasadışı ve keyfî infazlar sonucu yaklaşık 
30 bin kişi yaşamını yitirdi; Kürtleri yerleşim yerlerinden bir 
anda ayrılmaya mecbur bırakan zorla göç ettirme politikası 

ise milyonlarca insanın hayatını kesintiye uğrattı. 

Türk kamuoyunun büyük bölümü savaşı ve devlet şid-
detinin farklı biçimlerini, bunları sanki savaşa tarafmış gibi 
yansıtan ana-akım Türk medyasının merceğinden gördü. Da-
hası bu savaşta suç ortağı olarak davrananlar yalnızca dar 
bir şekilde tanımlanabilecek askeriye ya da güvenlik kurum-
ları değildi; toplumda bilgi üreten –üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları, strateji merkezileri ve yargı kurumları gibi– diğer 
kurumların da büyük bölümü suça ortak oldu. Hiçbir şey 
olmasa sessiz bir uzak durma stratejisi izlediler. Savaş ve 
onun yarattığı devlet şiddeti konusunda güçlü ve kurumsal 
bir işbirliği içinde oldular. Böylece devletin utanç verici şiddet 
pratiklerinin üzerini örtmüş, bunları görünmez kılmışlardı.1 
Devletin bu şiddet repertuvarı yalnızca ölümcül stratejiler 
ve harcanmış bedenler değil, aynı zamanda bölünmüş bir 
toplum, çatışmaya dair ihtilaflı anlatılar ve askerîleşmiş bir 
siyasi iklim yarattı. 

2013 yılının sonlarından itibaren ise devam eden bir 
ateşkes içindeyiz. Bu dönemde Türkiye devleti temsilcileri ile 
PKK’nin tutuklu lideri Abdullah Öcalan arasında barış müza-
kereleri başladı. “Çözüm süreci” veya “barış süreci” olarak 
adlandırılan bu müzakereler son derece önemli, zira bu saye-
de süregiden çatışmalar sona erdi ve geçiş dönemi adaletinin 
derinlikli mekanizmaları için alan açıldı. Barış sürecine dair 
kamuoyundaki birçok eleştiriye rağmen –ki ben de bunlara 
aşağıda kendi bazı eleştirilerimi ekleyeceğim– kanaatimce 
öncelikle barış sürecinin yapısının ve gerçekleri söyleyebil-
mek için, geçiş süreci adaletinin diğer çeşitli biçimleri ve me-
kanizmaları için açtığı alanın kıymetini vurgulamalıyız.

Barış süreci, PKK güçlerinin silahsızlanması, terhis 
edilmesi ve topluma yeniden entegre edilmesi; Kürt dilinin 
eğitim ve kamusal hizmetlerde resmen kabul edilmesi ve 
demokratikleşme talepleri gibi acil siyasi konularla derinden 
ilgilidir. Fakat bu süreç aynı zamanda geçmişin baskılarıy-
la yüzleşme ihtiyacıyla da derinden ilişkilidir. 1990’lı yıllara 
yakından baktığımızda, barış sürecinde ortaya çıkarılması 
ve hesaplaşılması gereken son derece karmaşık, çok yüzlü 
ve çok katmanlı bir devlet şiddeti görürüz. Kürtler bu dö-
nemde öldürüldüler, işkence gördüler, değersizleştirildiler, 
kaybedildiler, kolayca imha edilip bir kenara atılabilecek 
beden parçaları haline getirildiler. Kürt toplumunun sadece 
bedenleri değil, aynı zamanda ritüelleri, dilleri, âdetleri, ta-
vırları ve ilişkileri de değersizleştirildi, sistematik olarak kri-
minalize edildi. Dahası bu şiddet yalnızca fiziki bir tahribat 
değil, tüm Kürt nüfusunun bütünlüğüne, kişiliğine ve onuru-

1. Göral, Özgür Sevgi, Işık, Ayhan, Kaya, Özlem. (2013). Konuşulmayan Gerçek: 
Zorla Kaybetmeler. İstanbul: Hafıza Merkezi Yayınları. 

2.  Mamdani, Mahmood(2000). “The Truth according to Truth and 
Reconciliation Commission”, The Politics of Memory: Truth, Healing and Social 

Justice, eds. Amaduime, Ifive An-Na’im, Abdullahi. Londra ve New York: Zed 
Books. s. 176–184.
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na yönelik bir saldırıydı. Dolayısıyla çatışma sırasında yaşa-
nanlar, PKK gerillaları ile Türkiye ordusu arasında ölümcül 
bir karşılaşma olmanın çok ötesinde, milyonlarca yurttaşın 
hayatını şekillendiren toplumsal bir yıkıma dönüştü. Mahmo-
od Mamdani, Apartheid rejimini yalnızca faillerle ANC akti-
vistleri arasında bir çatışma olarak algılayan Güney Afrika 
Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun perspektifini eleştirir; 
bunun yerine kendisi, Apartheid rejimini hedeflediği nüfusa 
yönelik sistematik şiddet uygulayan bir “toplumsal yıkım” 
olarak kavramsallaştırır. 2 Mamdani’nin eleştirisi etno-politik 
bir çatışmanın daha geniş toplumsal bağlamını öne çıkarı-
yor, bu yüzden bu eleştiride Kürt çatışmasının girdiği barış 
süreci adına önemli dersler bulabiliriz. Barış süreci dediğimiz 
süreç silahsızlanma, terhis ve yeniden entegrasyon, taraflar 
arasında siyasi tavizler veya muhtemel mevzuat-anayasal 
değişiklikleri gibi düzenlemelerle –son derece önemli olma-
larıyla beraber– sınırlı kalamaz. Barış süreci makro-politik ve 
diplomatik düzeylerden ibaret değildir. Böyle bir bakış, çatış-
manın sosyal boyutunu göz ardı ederek onu PKK gerillaları 
ile silahlı kuvvetler arasında bir çatışmaya indirgeme riskini 
taşır. Bu yaklaşım çatışmanın “toplumsal yıkım” boyutunu, 
yani binlerce ölü bedeni, yeni fakirlik ve toplumsal dışlanma 
biçimlerini, kentsel karşılaşmaları, derinleşmiş banal milli-
yetçilikleri, insanlık suçu işlemiş devlet görevlilerinin cezasız 
bırakılmasını, Kürtlere yönelik sistematik ayrımcılık ve Kürt 
dilinin maruz kaldığı bozulmayı göz ardı eder. Eğer Türk ve 
Kürt toplumları çatışmadan sonra beraber yaşamaya devam 
edeceklerse, ki muhtemelen edecekler, o halde bunca ölü 
bedene ne olacak? Tüm bu şiddetten sonra nasıl bir arada 
yaşayacağız ve nasıl bir kolektif hafızaya sahip olacağız? 
Geçmişin zulümleriyle nasıl hesaplaşacağız?

Ben inanıyorum ki geçiş dönemi adaleti yaklaşımı ve öne 
sürdüğü mekanizmalar bu hayati soruları cevaplandırmak 
adına büyük önem taşıyor. Geçiş dönemi adaletinin temel-
de beş mekanizmasından bahsedilebilir: hakikat komisyon-
ları, yargılamalar ve adli soruşturmalar, hafıza mekânları 
(müzeler, anıtlar), yasal ve anayasal değişiklikler eşliğinde 
kurumsal reformlar ve tüm bunları yaparken toplumsal cin-
siyet temelli bir yaklaşımın benimsenmesi. İdeal koşullarda 
bütüncül bir yaklaşımda yürütülmesi gereken bu mekaniz-
malar, geçmişle hesaplaşmanın gerektirdiği zor ve karmaşık 
siyasi, sosyal ve etik sorunları ele almak için önemli başlan-
gıç noktaları teşkil etmektedir. Her bir mekanizma çatışma 
sonrası dönemde ele alınması gereken önemli bir alana kar-
şılık geliyor.

Hakikat komisyonları mağdurların alternatif ve bastırıl-

mış anlatılarını yaygınlaştırmakla birlikte, aynı zamanda onları 
resmî olarak da kabul eden mağdur odaklı mekanizmalardır. 
Bu komisyonlar ayrıca yayımladıkları nihai raporlarla siyasi ik-
tidara mağdur anlatılarına dayalı önerilerde bulunur. Hakikat 
komisyonlarının hakikat anlatımı için son derece önemli olan 
daha geniş bir amacı ise şiddetin yapısını, hak ihlallerinin mey-
dana geldiği koşulları, bu koşullardaki örüntüleri ortaya çıkar-
maktır. Arjantin komisyonu CONADEP’in Nunca Mas (Bir Daha 
Asla) isimli nihai raporu, böyle bir çalışmanın yaratabileceği 
muazzam etkiye bir örnektir. 

Öte yandan yargılamalar ve adli soruşturmalar; cezasızlık 
zincirinin kırılması, suç işlemiş devlet görevlilerin cezalandı-
rılması ve sadece mağdurlar değil, tüm toplum adına adaletin 
tesisi için hayatidir. Cezasızlık, mağdurların gözünde devletin 
güvenilmez olmasının en önemli sebebidir. Öyleyse cezasızlı-
ğın kırılması ve devlet görevlilerince işlenmiş suçların soruş-
turulması, toplum nezdinde adalet fikrine olan inancı yaygın-
laştırır ve devletle yurttaş arasında yeni bir ilişkinin sinyallerini 
verir. Eski Yugoslavya örneği, üst düzey devlet görevlilerinin 
yargılanmasından sorumlu uluslararası bir mahkeme olan 
Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi ve buna bağlı her ülkede uz-
manlaşmış yerel birimlerden oluşan büyük bir girişime sahne 
olmaktadır. Bu örnek, yargılamalar ve adli soruşturmaların ça-
tışma sonrası bağlamlarda ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Hafıza mekânları, mağdurların çektiği acı ve ıstırabı teslim 
eden “iyileşme araçları” sunar. Yalnızca mağdurlara itibarla-
rını iade eden müzeler değil, sivil girişimler ve toplanmalar, 
sanat çalışmaları ve diğer yenilikçi çalışma biçimleri de hafıza 
mekânları olarak değerlendirilebilir. Örneğin Türkiye özelinde, 
kayıp yakınları ve insan hakları savunucularının desteğiyle bir 
grup kayıp annesinin başlattığı bir sivil girişim olan “Cumarte-
si Anneleri”, ilki 1992’de olmak üzere İstanbul’un en kalabalık 
meydanlarından birinde, her cumartesi toplanmaya başla-
dı. Toplandıkları meydan bugün İstanbul’un en önemli hafıza 
mekânlarından biri haline geldi. Dolayısıyla unutmaya ve ce-
zasızlığa karşı mücadele veren sivil girişimler bir yandan kendi 
kamusal hafıza mekânlarını yaratabilirler. Geçiş dönemlerinin 
en önemli işaretlerinden biri de onların bu eylemlerinin ne 
kadar fark edildiği ve onurlandırıldığıdır. Berlin’deki Holokost 
mağdur ve direnişçilerinin isimlerini hatırlatan kaldırım taşla-
rı (stolper steine), hafıza mekânları oluşturmak adına yapılan 
kamusal hatırlama çabalarına mükemmel bir örnektir. 

Kurumsal reformlar ile yasal çerçevenin değişmesi ise iki 
şeyi aynı anda başarır: Öncelikle, sorgulama mekanizmasısa-
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yesinde temel insan haklarına saygılı yeni nesil devlet me-
murlarının yetişmesine yardımcı olur; ikinci olarak ise yasal 
çerçeveyi değiştirerek devlet ile yurttaş arasında yeni bir iliş-
ki yaratma yönündeki siyasi iradeyi ortaya koyar. El Salvador 
örneği kurumsal reformlar açısından çok önemlidir. Silahlı 
kuvvetlerin en elit unsurları olarak bilinen Acil İntikal Piyade 
Taburları (Rapid Deployment Infantry Battalions) en ağır hak 
ihlalleriyle suçlanıyordu ve “yeni barış koşullarında onlara 
ihtiyaç duyulmayacağı” gerekçesiyle tasfiye edilmelerine ka-
rar verilmişti. 1

Son olarak, toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşım tüm 
geçiş dönemi adaleti mekanizmalarını ortak kesmesi gere-
ken bir olmazsa olmazdır. Bu yaklaşım, tüm örneklerde gör-
düğümüz şiddetin toplumsal cinsiyet boyutunu vurgular ve 
çatışmanın toplumsal düzeyde nasıl cereyan ettiğine dair 
daha iyi bir kavrayış sağlar. Farklı cinsel ve toplumsal cinsi-
yet temelli şiddet biçimlerini içerir; kadınların geçiş dönemi 
adalet süreçlerine katılımını vurgular ve etno-politik çatış-
malar sırasında yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ayrım-
cılığı ve ekonomik sömürüyü açığa çıkarır. Örneğin Nepal’de 
anketler, kadınların yaşadıkları devasa zorlukların (özellikle 
kaybedilenlerin eşlerinin, kaybedilmenin hemen ertesinde) 
üstesinden gelebilmeleri için geçiş dönemlerinde onlara yö-
nelik özel tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini gösterir. 

Hafıza Merkezi zorla kaybedilme vakalarını belgelemek, 
buna yönelik bir arşiv oluşturabilmek için saha çalışmaları 
gerçekleştirir ve kaybedilenlerin yakınlarıyla görüşmeler ya-
par. Bu çalışmalarımıza dayanarak söyleyebilirim ki, kaybe-
dilenlerin yakınlarının talepleri ile geçiş dönemi adaleti me-
kanizmaları önemli ölçüde örtüşmektedir. Kaybedilenlerin 
yakınları ile saha çalışmalarında yaptığımız yarı yapılandırıl-
mış görüşmelerle topladığımız 200 tanıklığa göre yakınların 
ana talepleri, tanınma, telafi ve onarıcı adalet gibi geçiş dö-
nemi adaleti paradigması içinde geniş bir şekilde tartışılmış 
olan unsurları içermektedir. Yakınların birinci talebi, sevdik-
lerine ait bir mezarlarının olması, dolayısıyla yakınlarına tam 
olarak ne olduğunu öğrenmeleri ve bedenlerinin bulunması. 
Faillerin yargılanması ve Kürtlerin sistematik olarak onur-
larının kırılmasına karşılık resmî özür gibi diğer talepler de 
yine geçiş dönemi adaleti paradigmasındaki kavram ve me-
kanizmalarla aynı çizgidedir. Bu yüzden geçiş dönemi adaleti 
mekanizmalarının, işletildikleri takdirde mağdurların talep-
leriyle uyum içinde olacağına inanıyorum. 

Geçiş dönemi adaleti paradigmasını ele alan, bu yaklaşı-
mı ve onun mekanizmalarını eleştirel bir şekilde değerlendi-

ren çok geniş bir uluslararası külliyat mevcuttur. Dolayısıyla 
geçiş dönemi adaleti mekanizmalarını nasıl uygulayacağımız 
tartışmasıyla yetinmeyip Türkiye’nin barış süreci çerçeve-
sinde bu eleştirel perspektiflerden de faydalanabiliriz. Bu 
eleştirel perspektifleri göz önünde bulundurmak hem ka-
musal tartışmayı genişletecek hem de ülkelerin farklı siyasi 
öznellikleriyle uyumlu, yeni ve melez geçiş dönemi adaleti 
araçları geliştirmemize yardımcı olacaktır. Dahası, etno-po-
litik çatışmaları ve iç savaşları geçiş dönemi adaleti çerçe-
vesinden faydalanarak karşılaştırmalı bir biçimde tartışmak, 
her vakanın kendine özgülüğünü öne çıkaran milliyetçilikleri 
de rahatsız edecektir. Özgüllükler önemli olmakla beraber 
benzerlikler ve ortaklıklar da son derece önemlidir, zira sun-
dukları karşılaştırmalı perspektifle, geçmişle yüzleşmek için 
önümüze yepyeni bir uluslararası repertuvar çıkar. Bu imkân, 
Kürt meselesinin özgüllüğü aşırı vurgulanan Türkiye bağla-
mında özellikle vurgulanmalıdır. Türk ve Kürt siyasi çevre-
lerinde “Kürt sorunu”nun biricik, kendine özgü ve dolayısıyla 
başka hiçbir çatışma veya savaşa benzemeyen niteliği sıklık-
la vurgulanır. Bu yaygın söylemin aksine, bence Kürt mesele-
si dünyadaki birçok etno-politik çatışma, savaş ve sistematik 
hak ihlalleriyle benzerlikler taşımakta ve onlarla ortak özel-
likler sergilemekte. Şüphesiz Peru, Güney Afrika ve Arjantin 
gibi her bir tekil örnek gibi Kürt meselesinin de ayırt edici 
kimi unsurları vardır. Fakat bu farklılıklar yüzünden dünya-
daki tüm sistematik hak ihlalleri, çatışma ve askerî darbele-
rinde mevcut olan ortaklıkları görmekten geri durmamalıyız. 
Bu ortaklıklar bizi, benzer süreçlerin ardından geçmişle nasıl 
hesaplaşıldığını daha detaylı bir şekilde gözlemleme ve fark-
lı deneyimlerden öğrenme noktasına taşıyabilir. Gerek geçiş 
dönemi adaleti mekanizmalarının ampirik uygulamalarında, 
gerekse geçiş dönemi adaletini ele alan eleştirel teorik tar-
tışmaların, insan hak ve özgürlüklerinin korunup desteklen-
diği yeni bir dünya kurma mücadelelerinde tüm insan hakları 
örgütlerini, aktivistleri ve sivil toplum aktörlerini güçlendire-
ceği düşüncesindeyim.

1.  Zamora, Rubén ve Holiday, David.(2007). “The Struggle for Lasting 
Reform: Vetting Processes in El Salvador,” Justice as Prevention, Vetting 
Public Employees in Transitional Societies.Chicago: International Center for 
Transitional Justice. s.87.
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Parasal alanda Merkez Bankası, fiyat hareketleri ve faiz 
oranlarını kontrol işleviyle, “Para Kurulu” olarak tanımlandı. 
Bankanın faiz kontrol politikasıyla, cari açığın finansmanında 
önemli olan yabancı para hareketleri kontrol altına alınmış 
olacaktı. 

IMF-Derviş programı, tüm ekonomiyi kapsayan “yapısal 
reform” uygulamasını öngördü. Söz konusu uygulamalar 
çerçevesinde ekonominin, ticari alanda olduğu kadar reel 
ve finansal sermaye hareketleri alanlarında da denetimsiz 
olarak dış dünyaya açılması yoluna gidildi. Bu bağlamda, on 
yıldan uzun süre devam etmiş enflasyonun önlenebilmesine 
yönelik olarak kamu borçlanma gereksiniminin hafifletilebil-
mesi için, özelleştirme, kamunun küçültülmesi, “hizmet alı-
mı” sözleşmeleri ile bazı kamu hizmetlerinin üretiminin özel 
sektöre devredilmesi ve benzeri bazı uygulamalar devlete 
dayatıldı. Bu tanıda, ekonominin genel düşük verimliliğini 
ihmal eden bir görüşle, enflasyonun tek sorumlusu olarak 
kamu açığı görüldü.

2000 yılında neoliberal politikaların uygulamasından 
hemen sonra 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktida-
ra geldi ve IMF-Derviş programını büyük bir sadakatle uygu-
ladı. Bu nedenle, son dönemde uygulanmış ve halen uygu-
lanmakta olan politikalar AKP’ye değil, IMF-Derviş ikilisine 
mal edilmelidir. Ancak dünya ekonomisinin derin bir krizden 
geçtiği ve kapitalizmin üçüncü krizini 2008 yılında yaşadığı 
bir dönemde Türkiye ekonomisinin dünya sistemine tümüyle 
entegre edilmesinde AKP’nin görev üstlendiği ve bu konuda 
önemli rol oynadığı yadsınamaz.

Türkiye’nin dünya ekonomisiyle entegre edilmesinde, 
bazıları olumlu bazıları olumsuz olmak üzere ekonomi üze-
rinde çok farklı yönlerde etkiler oluşmuştur. IMF programına 
uyum çerçevesinde Türkiye ürün ve sermaye piyasalarını ya-
bancı merkezlere açmıştır. Bu uygulamanın ani neticesi ola-
rak, uygulanan yüksek faiz oranları karşısında olağanüstü ya-
bancı finansal sermayenin Türkiye’ye girişi gerçekleşmiştir. 

Bu genel saptamalardan sonra, şimdi ekonomiye daha ya-
kından bakabiliriz. Seçilmiş yıl aralıklarındaki GSYİH büyüme 
oranları Tablo1’de verilmiştir. 

NEOLİBERAL ÇAĞDA 
EKONOMİ POLİTİKALARI 
VE DAĞITIM MESELELERİ

İzzettin Önder
İstanbul Üniversitesi

Bu sunum, bugünkü Türkiye ekonomisinin kısa bir özetini 
kapsamaktadır. Tartışmalarda son on yılda uygulanan poli-
tikalar, karşılaşılan güçlükler ve elde edilen kazanımlar gibi 
çeşitli açılardan sistemi ele alacağız. 

Günümüz Türkiye ekonomisinde işleyişi ve var olan 
durumu anlayabilmek için, tüm dünyada başat olan genel 
küresel koşulları ve ekonomi politikalarını dikkate almak ge-
rekmektedir. 1980’lerden itibaren, tüm ülkeleri salt ekono-
mi politikaları bağlamında değil, aynı zamanda siyasi, hatta 
sosyal politikalar alanında da birbirine bağlayan neoliberal 
politikaların hâkim olduğu kabul edilmektedir. Neoliberaliz-
min ana prensipleri çerçevesinde, genel olarak sermaye le-
hine ulusların ekonomik sınırları kaldırılmakta, buna karşılık 
emek aleyhine politik sınırlar korunmaktadır.

Keynes politikalarından çok farklı olan neoliberalizm, 
2000 yılı itibariyle IMF tarafından Türkiye’ye empoze edilmiş-
tir. IMF tarafından istikrar programı olarak empoze edilen, bir 
yıl sonra Kemal Derviş tarafından bazı değişikliklere uğratı-
lan IMF istikrar programı, başlıca üç temele dayanıyordu; bu 
temeller, mali alan, parasal alan ve tüm ekonomi alanı olarak 
belirlendi.

Mali alanda öngörülen önlem, israf ve verimsiz harca-
maların önlenmesi anlamında “bütçe disiplini” sağlanması 
ve ulusal gelirin yaklaşık %6’sı oranında “faiz dışı fazla” ve-
rilmesi şeklinde belirlendi. Buradaki amaç, borç faizlerinin 
bütçe kaynaklarıyla ödenmesi, ana borcunda bütçe dışı borç 
yönetim tablosunda “roll-over” edilerek çevrilmesiydi. Bu po-
litika, kaçınılmaz olarak bazı kamu hizmetlerinin nicelik ve 
nitelik olarak geriletilmesine yol açtı.
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Tablo, büyüme oranlarıyla ilgili iki önemli özelliği yan-
sıtmaktadır. Birincisi, genel büyüme oranı ortalaması yüzde 
3,5-4,0 aralığındadır. İkincisi ise, 2003-2007 aralığında gö-
rülen olağanüstü büyüme oranı, 2001’deki büyük kriz ve bu 
krizi izleyen -5,7’lik küçülmenin ertesinde büyük finansal 
sermayenin ekonomik büyümeyi ayağa kaldırmaya yettiği 
gerçeğini yansıtır. Ancak bu tablo, finansal sermaye girişleri-
nin ekonomiyi yüzeyde tuttuğu dönemlerde de bu denli yük-
sek büyüme sağlanmadığı gerçeğini perdelememelidir.  

GSYİH büyüme oranının kaynaklarına gelince, Tablo2’de 
kamu ve özel sektör tüketim harcamalarının ana etken oldu-
ğu görülmektedir.

Bu durum, biri uygulanan yüksek faiz, diğeri ise yüksek 
faiz nedeniyle gerçekleşen değerli para olmak üzere iki etken 
sonucunda oluşmuştur. Yüksek faiz ve değerli kur sonucun-
da yerli üreticiler, çeşitli girdi ve yedek parçaları yerli ima-
latçılara değil, yabancı üreticilere sipariş etme yoluna gitti. 
Üreticilerin maliyet tasarrufu amacıyla yurtdışı ucuz kaynak-
lara yönelmesi bir süre sonra tüm piyasaları kapsayan “kur 
riski” sorununu gündeme getirdi. Başka bir deyişle, üreticiler 
tahminî maliyetleri üzerine yüksek yük bindirecek olası kur 
değişikliği kuşkusuna kapıldılar. Böylesi çarpık politika sonu-
cunda, üretim faaliyetlerinin bir kısmı dış ülkelere taşınarak 
iç üretim pahasına ithalat giderek arttı. Diğer taraftan, yük-
sek faiz etkisiyle pompalanan döviz girişi iç tüketimi kamçıla-
dı. Kısacası, ekonomi sanayileşmeden giderek uzaklaştı ve it-
hal girdilerle montaja yöneldi. Sonuçta ithalat, tedricî olarak 
yükselirken ihracat tüm dönemde ithalatın gerisinde kalarak, 
2003-2008 aralığında %4,9 düzeyinden 2010-2013 aralığın-
da %6,5 düzeyine yükselen sistemik cari açık sorununu oluş-
turdu. 2014 yılı itibariyle GSYİH içinde cari açık oranının %5,7 
düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. GSYİH içinde 
cari açığın seyri Tablo3’te görülmektedir.

Türkiye’nin sanayileşme ve kalkınma çabalarında emek pi-
yasası ve istihdam konuları can alıcı meselelerdir. Yukarıda söz 
edildiği gibi, yüksek faiz ve değerli para, sanayisizleşmeye yol 
açarak ortalama %10’larda seyreden, zaman zaman bu oranın 
da üzerine çıkan müzmin yüksek işsizlik oluşturdu. Yatırımlara 
gelince, benzer ülkelerle karşılaştırmada gerileyen seyriyle, ile-
risi için ümit vaat eder gözükmemektedir. Bir fikir vermek için, 
1970-2010 aralığında Türkiye’de GSYİH içinde yatırımların ora-
nının %25 olduğunu, buna mukabil kalkınmakta olan diğer eko-
nomilerde yatırımların bu oranın üzerinde seyrettiğini belirtmek 
yeterlidir.

Yetersiz tasarruf ve düşük sermaye yatırım oranlarının 
yanında niteliksiz işgücüde üretimde emek verimliliğinin 
düşük seyretmesine neden olmaktadır. Emek verimliliğinin 
düşük olması iki sorunu ortaya çıkarmaktadır: Birincisi ada-
letsiz gelir dağılımı, ikincisi ise GSYİH içinde emek verimliliği-
nin altında seyreden ücret haddidir. Ekonominin genel düşük 
verimlilik düzeyi, ücret haddinin reel üretim altında seyret-
mesinin ana sebebini oluşturmaktadır. 

Gelir dağılımının 1994-2011 aralığındaki genel görüntüsü 
Tablo4’te verilmiştir. 

Gelir dağılımı adaletsizliğiyle ilgili ilave bir bilgi olarak, 
en zengin gruba giden gelir oranının 2014 yılında 2013 yılı 
oranı olan %52,3 değerinin üzerine çıkarak % 54,3 değerine 
yükselmiş olduğu belirtilebilir. Gelir dağılımı adaletsizliği açı-
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sından Türkiye, Rusya’nın arkasından gelen ikinci ekonomidir.

Kısa açıklamaları takiben sonuçları şöyle özetleyebilirim:

* Finansal sermaye girişleri, %13 dolayında seyreden düşük 
tasarruf oranını takviye ederek ekonominin kalkınma çabala-
rında destek sağlayamamıştır. Uygulanan yüksek faiz oran-
ları dış ticaret haddini ithalat lehine bozup cari açık oluştura-
rak ülkeyi PONZİ finansmanına sürüklemiştir.

* Sermaye girişlerinin tüketimi yükselterek ekonomiye belirli 
canlılık vermesi, politikacıların ve bazı iktisatçıların dikkatle-
rinin reel kesimden finansal işlemlere yönelmesine neden 
olmuştur. Bu gelişme kamuoyunda çarpık yargının oluşma-
sına yol açmıştır. Birincisi, finansal işlemler ekonomide kısa 
dönemli parasal işlemlerle yüzeysel parıltılar oluşturarak 
dış ticaret hadlerini bozup iç üretim pahasına ithalatı yük-
seltip cari açık oluştururken ekonominin geliştirilmesinde 
de zaman kaybına neden olmuştur. İkincisi, yoğun finansal 
sermaye girişinin neden olduğu finansal krizler yabancı reel 
yatırımlar için güvensiz zemin oluşturmuştur. 

* Yüksek faiz ve değerli yerli para, dış ticaret haddini bozarak 
ülkenin sanayisizleşmesine neden olmuştur. 

* Yukarıda sözü edilen politikalar işsizliği yükseltip cari açık 
oluşturarak Merkez Bankası’nı güç durumda bırakmıştır; bir 
yandan cari açığın finansmanı için sıcak para girişini sağla-
maya yönelik faiz oranlarını yüksek düzeyde tutmak, diğer 
yandan da yatırımların artırılması için teşvik oluşturmak, 
banka açısından ciddi güçlük yaratmaktadır.

* IMF politikaları sonucunda enflasyon önlenmedi, sadece 
baskılandı. Bu nedenle resmî tahminler korunamadı. Örnek 
olarak, 2015’te %5 olarak tahmin edilen enflasyon, yaklaşık 
iki misli yükseltilerek %9,4 olarak revize edilmiş bulunmak-
tadır. Enflasyon ekonominin içinde bulunduğu yapısal denge-
sizlik ve sorunların neticesidir. 

* Özelleştirme uygulaması ulus için bir trajediyken, yerli ve 
yabancı sermaye çevresi için büyük bir şans olarak görülme-
lidir. 15 yıllık süre boyunca PETKİM, TELEKOM vs. gibi çok 
değerli kuruluşların elden çıkarılması sonucunda hazineye 
36 milyar dolar girmiş oldu. Bu yöntem ilkel sermaye biriki-
minin çok tipik bir yansımasıdır.

* Türkiye 2009 ile 2014 arasında 77 milyar dolarlık doğrudan 
sermaye yatırımı almıştır. Ancak doğrudan sermaye yatırım-

larının sadece üçte biri sanayi alanına yatırım olarak yapılmış 
olup diğerleri ticaret ve çoğunlukla hizmet sektörüne saçıl-
mış ya da hisse alımı şeklinde gerçekleşmiştir. Yatırımların 
ekonomide teknoloji ve know-how alanında bir katkı yaptığı 
söylenemez.

* Türkiye gelişen piyasa olarak kafa karıştırıcı bir ortam için-
dedir; bir yandan ileri teknoloji firmalarıyla yerel ekonomiyi 
işgal eden gelişmiş ekonomilerle karşı karşıya, diğer yandan 
da aynı pazarı, üretim ve ihracat kapasiteleri yerli üretici ve 
ihracatçı firmalar üzerinde yüksek baskı uygulayan geliş-
mekte olan diğer gelişmekte olan ekonomilerle paylaşmak-
tadır. Bu güçlerden hiçbiri küreselleşmiş dünyada karşılaşı-
lan rekabet ortamına hazırlanmak bakımından ekonomi için 
yararlı olamamaktadır.

* Yukarıda sözü edilen zorlukların aşılması ve ekonominin 
gelişme yolunda ilerleyebilmesi açılarından ekonominin so-
yutlanmış bir ortamda tutulması çözüm değildir. Tam tersi 
politikalarla, bir yandan maddi sermaye üretimine yönelik 
olarak tasarruf ve yatırımların yükseltilmesi, diğer yandan da 
ileri teknolojiyle donatılmış maddi sermayeyle birleşebilecek 
şekilde beşerî sermayenin nitelik ve nicelik olarak artırılması 
için zecri önlemler alınmalıdır. Teknoloji düzeyini yükseltmek 
amacıyla şimdiye kadar uygulanmış olan politikalar yeterli 
olmamıştır. Günümüz koşullarında güç gözükmekle beraber, 
amaçlanan hedeflere ulaşabilmek açısından çok daha fazla 
gayret göstermek ve sosyal fedakârlıkta bulunmak gerek-
mektedir. 

* Düşük emek verimliliği, yüksek faiz oranları ve düşük ta-
sarruf oranı, ekonomiyi inşaat ya da sair emek-yoğun bazı 
makine üretimine yönelten üç başlı canavardır. Bu koşullar-
da uygulanan sıcak para girişi politikaları ekonomik sorunları 
kısa vadede gizler fakat uzun vadede Türkiye ekonomisi ile 
diğer devletler arasındaki aranın Türkiye aleyhine açılmasına 
neden olur. Bu durum, toplumun cesaretli, kararlı ve fedakâr 
tavırlarıyla çözülmesi gereken düğümdür. Mevcut iktidarın 
böyle bir risk almaya cesaret edebileceğinden kuşkuluyum.

* 2008 krizine gelince; krizin niteliğinden kaynaklanan se-
beplerden dolayı, bir kere bankalarımız gelişmiş ülke banka-
larıyla aynı düzeyde olmayıp, finansal işlemlerde ve menkul 
kıymetleştirme operasyonlarında gelişmiş ülke bankalarıyla 
birleşmiş konumda olmadıklarından Türkiye doğrudan etki 
alanı içinde değildi. İkinci olarak da, 2000 yılı programın-
da bankalar üzerinde, sermaye açısından Basel ölçütlerine 
uymalarını sağlayan oldukça kapsamlı bir reform programı 
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gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında, aynı dönemde Bankalar 
Birliği oluşturularak bankalar üzerinde genel denetim sağ-
lanmış oldu. Bütün bunlara rağmen, bir yandan ekonomiden 
kaynak çıkışı olması, diğer yandan da ihraç ürünlerimize ta-
lebin azalması nedenleriyle Türkiye de krizden ciddi boyutta 
etkilenmiştir. 

***
Tartışma seansında üç konu öne çıktı. Öne çıkan konular 

şöyleydi: AKP’nin konumu ve rolü; etnik sorunlar; özelleştir-
me; ve teknoloji-yoğun ve sanayileşmiş ve düşük teknolojiyle 
çalışan ekonomiler arasındaki temel farklar. 

AKP’nin rolü konusunda; eğer Batılı güçler AKP’yi des-
teklemişse yanıtım olumludur. Zira AKP neoliberal politi-
kaları büyük bir sadakatle sürdürerek gelişmiş ekonomiler 
derin bir krizden geçiyorken ekonomiyi açarak Batılılara 
büyük bir pazar olanağı sağlamış ve krizin tahripkâr etkisi-
ni hafifletici rol oynayarak Batıyı desteklemiştir. Bu itibarla, 
gösterilen sadakate karşılık olarak parti, Batılılar tarafından 
desteklenmiştir. 

Etnik mesele sosyal bir konu olmakla beraber, söz ko-
nusu grupların etkili bir şekilde politikadan uzaklaştırılması 
ve örtülü şekilde aşağılanması sonucunda mesele ekonomik 
alana taşınarak sömürü oranı yükseltilme yoluna gidilmiştir. 

Özelleştirme, özel sektörün daha verimli olduğu tezi 
üzerine oturtulmuştur. Oysa gerek teorik çalışmalar gerek 
ampirik bulgular, büyük işletmelerin otomatik olarak işletil-
diğini ve kamu veya özel mülkiyet altında olmalarının verimli-
lik farkı yaratmadığını göstermiştir. Öyle anlaşılıyor ki kamu-
oyunu ikna edebilmek amacıyla, özel sektörün maliyetlerinin 
düşük olduğu ve özelleştirmenin ekonomi için avantajlı oldu-
ğu ileri sürüldü. Elbette buradaki önemli fark, özel sektörün 
kamudan farklı olarak kar amacı güdüyor olması.

Teknoloji-yoğun sanayileşmiş ekonomilerle geri teknoloji 
ekonomileri arasındaki farka gelince, uluslararası ilişkiler-
de ileri sanayi ekonomilerinin avantajlı olduğu açıktır. Ancak 
iç ekonomideki duruma bakınca, kapitalizmin tüm sorunları, 
ileri teknoloji ekonomide yoğun olarak ortaya çıkar. Örneğin 
ekonomik güç karşısında yoksulluk, sermayenin organik bile-
şimindeki değişikliklere bağlı olarak gelişen krizler, merkezi-
leşme ve gelir dağılımında adaletsizlik gibi kapitalizme özgü 
tüm sorunlar ileri sanayi ekonomilerde daha yoğun görülür. 
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SİYASİ UZLAŞMANIN 
OLMADIĞI BÖLÜNMÜŞ 
BİR TOPLUMDA 
BİR ARAŞTIRMA 
KOMİSYONUNUN 
ETKİLERİ: İSRAİL’DEKİ OR 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Hala Khoury-Bisharat
Carmel Akademi Merkezi

Geçiş dönemi adaleti üzerine mevcut literatür, silahlı 
çatışma veya otoriter rejimlerden siyasal ve toplumsal uz-
laşmaya geçen toplumlarda kurulan hakikat ve uzlaşma 
komisyonlarıyla ilgilenir. Bu literatürün büyük bölümü, hü-
kümetlerin siyasi uzlaşmanın olmadığı ortamlarda kurduğu 
araştırma komisyonlarıyla ilgilenmez. Zira bu literatürde si-
yasi uzlaşma yokluğunda etnik çatışmalarla ilgili kurulan bu 
komisyonların –İngiliz hükümeti tarafından 1972’de kurulan 
Kanlı Pazar Komisyonu gibi– temelde mevcut baskıcı politi-
kaların meşrulaştırılması amacını taşıdığı varsayılır. Dolayı-
sıyla bu tür girişimlerin ileride gerçekleşecek bir uzlaşma-
ya dahi katkılarının olamayacaktır. Bu makalede, araştırma 
komisyonları ile güncel siyaset arasındaki ilişkinin ve bunun 
gelecekte gerçekleşebilecek bir uzlaşmaya katkılarının, lite-
ratürün varsaydığından çok daha karmaşık olduğunu ve bu 
komisyonların çalışmalarının da geçiş dönemi adaleti çalış-
maları kapsamında ele alınabileceğini göstereceğim. Mağdur 
ailelerin komisyonun kamusal süreçlerinde güçlendirilmesi-
nin de –en az komisyon raporunun vardığı sonuçlar, tavsiye-
ler ve anlatımı kadar– bazı siyasetçilerin, Yüksek Mahkeme 
yargıçlarının ve insan hakları örgütleri ve akademi gibi sivil 
toplumun bir kısmının siyasi söylemlerini etkileyip şekillen-
direbileceğini önereceğim. 

Bu makale, 2000 yılında büyük bir ulusal krize dönüşen 
12 Filistinli İsrail vatandaşının İsrail polisi tarafından öldürül-
mesi sonrası İsrail hükümeti tarafından kurulan Or Araştırma 
Komisyonu’nu inceleyecek. Bu olayların İsrail’de Arap-Yahu-
di ilişkilerinin temel dönüm noktalarından birini teşkil ettiği 

kabul edilir. Her ne kadar İsrail’de bir siyasi geçiş dönemi 
kapsamında kurulmamış olsa da, bu makalede Or Komis-
yonu’nun bazı yönlerden hakikat ve uzlaşma komisyonu gibi 
işlev gördüğünü ve belli ölçüde taraflar arasında ileride yaşa-
nabilecek uzlaşmanın koşullarını belirlediğini savunacağım. 
Or Komisyonu’nun çalışmaları ile vardığı sonuçlar arasındaki 
gerilimi, onun bulgularının meşruiyetini sorgulayan ve öne-
rilerini uygulamamayı başaran İsrail hükümeti ve ana akım 
siyasilerin politikaları ışığında inceleyeceğim. 

Or Komisyonu’nun çalışmalarına baktığımızda, onun ba-
rış ve uzlaşma komisyonu gibi işlev gördüğü bir alanın mev-
cut olduğunu görürüz. Yetkisini geniş biçimde anladığı için 
ölümlerle ilgili hesap verilebilirliği sağlamakla yetinmemiş; 
İsrail’deki Arap-İsrail çatışmasının temelinde yatan sebepleri 
ve çatışmanın daha geniş tarihsel ve sosyopolitik bağlamla-
rını incelemiş, böylece bir hakikat ve uzlaşma komisyonuna 
paralel bir işlev görmüştür. Dahası, komisyon soruşturması 
kimi açılardan mağdur ailelerini güçlendirmiş, komisyon so-
nuç ve tavsiyeleri tarihî adaletsizlikleri onarmayı ve bir daha 
tekrar etmemelerini garanti altına almayı amaçlamıştır. Son 
olarak, kimi hakikat ve uzlaşma komisyonları gibi Or Komis-
yonu da hem İsrail’deki Yahudilerin hem de Filistinlilerin çatı-
şan ulusal anlatılarını tanımıştır. 

Fakat Or Komisyonu aynı zamanda ana akım siyasetçiler 
tarafından gayrimeşrulaştırılmış, bu kurumlar arası gerilim, 
taraflar arasında uyumsuzluklar yaratmıştır. Buna rağmen 
insan hakları örgütleri, gerekçelerinde rapordan faydalanan 
kimi Yüksek Mahkeme yargıçları, akademisyenler ve bazı si-
yasetçiler, Or Komisyonu’nun bulgularını desteklemişlerdir. 
Buradan benim çıkardığım sonuç, siyasi irade ve siyasi uz-
laşının olmamasına ve komisyon tavsiyelerinin uygulanma-
mış olmasına rağmen, araştırma komisyonlarının bölünmüş 
toplumlarda siyaseti ve söylemleri bir ölçüde şekillendirme 
ve etkileme alanı bulabildiğidir. Dahası, bu tür araştırma ko-
misyonlarının çalışma ve bulgularının gelecekte söz konusu 
olabilecek uzlaşma süreçleri için iyi birer zemin teşkil edebi-
leceği düşüncesindeyim. 
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İSRAİL’İN TEMEL 
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YÜKSEK MAHKEME 
İÇTİHADININ ÜLKENİN 
İSTİKRARSIZLIĞI 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ 
SORGULAMAK

Ilan Saban
Hayfa Üniversitesi 

Öncelikle, benim için İsrail’in diğer sorunlarını gölgede 
bırakan en temel sorununun, iki nesil boyunca sivil ve politik 
haklardan mahrum milyonlarca insanı işgal ve kontrol altın-
da tutmak olduğunu belirtmek isterim. 

Doğru, aramızdaki Yahudilerin büyük bölümü Holo-
kost’tan ya bizzat sağ kurtulan ya da sağ kurtulanların 
neslinden gelen kişiler (bu sağ kurtulma fiziksel de olabilir, 
kimliklerinin tespit edilememesi yoluyla da olabilir; zira eğer 
Almanlar Kuzey Afrika’da daha uzun kalsalardı veya Filistin’i 
fethetselerdi akıbetlerinin ne olacağını herkes tahmin ede-
bilirdi). Doğru, tarihin oyuncağı değil aktörü olma arzusuyla 
egemenlik için mücadele eder, kendimize sığınacak bir liman 
ararken yerleştiğimiz yer aslında başka insanların ülkesiydi. 
Bir savaş oldu. Filistinliler kaybetti. Bazıları kaldı ve İsrail va-
tandaşı oldu; diğerleri ise kaçtı veya sürüldü –Lübnan, Suriye 
ya da Ürdün’de mülteci oldular. Ya da kendilerine Batı Şeria 
ve Gazze Şeridi’nde sığınacak bir yer buldular. 

En büyük günahımız bu mu? Bence değil. Yahudiler tara-
fından 1948 ve öncesinde korkunç sonuçları olan utanç verici 
birçok şey yapıldı, suçlar işlendi. Bununla beraber bence İs-
rail’in kurulması haklı bir olaydı. Sebeplerim üzerine burada 
ayrıntıya girmek istemem. Belki benim söyleyeceklerimden 
daha önemlisi, 66 yıl sonra bugün Filistinlilerin dahi karşıla-
rında geçerli bir uzlaşmaya varmaları gereken bir halk oldu-
ğunu kabul ediyor olmaları. 

Fakat biz daha büyük bir günah işledik. Sığındığımız yer 

A 

olan ülkemizi oluştururken daha fazla savaş yaptık. Araların-
da en önemlisi 1967’deki savaştı: Bu savaşta Filistin’den geri-
ye kalan bölgeyi, yani Harem-üş Şerif’le beraber Doğu Kudüs 
dahil Batı Şeria’yı ve Gazze Şeridi’ni (Golan Tepeleri ve Sina 
dahil) işgal ettik. İşte vahim hatamız ve ahlaki yanlışımız bura-
da devreye giriyor, zira bu tarihten sonra artık bu bölgeleri de 
sömürgeleştirmeye başladık. 

1967’den beri, 47 yıldır kendi kendimize işgalin geçici 
olduğunu söylüyoruz. 47 yıl çok uzun bir süre. Dahası, eğer 
gerçekten geçici ise neden hâlâ oralarda yerleşim projelerine 
devam ediyoruz? 

Batı Şeria ve Doğru Kudüs’ün sömürgeleştirilmesi İs-
rail-Filistin/İsrail-Arap çatışmasının kaynağı mıdır? Kısmen 
“evet”; kısmen “hayır”. Doğrusu, 1967 savaşı ve sonrası ça-
tışmanın iki kaynağından birini teşkil ediyor. Diğeri ise 1948 
ve mülteci sorununun başlaması. Fakat bir çatışma sebebine 
bir yenisini daha eklerseniz çözülebilir bir çatışmayı içinden 
çıkılmaz bir hale getirebilirsiniz. 

Yahudi tarihi uzun, acı ve şimdi içinden çıkılmaz görünen 
Ortadoğu çatışmasıyla birlikte bizleri, korku içinde yaşayan, 
yukarıdan bakan, militarist ve agresif bir ulus yapıyor.

Şimdi bu dramatik girişi yaptıktan sonra izin verirseniz 
daha odaklı olduğum konuya geçmek istiyorum. 

Biz insanlar, bizi büyük hatalar yapmaktan kurtarması-
nı umduğumuz mekanizmalar yaratırız. Dün çoğunluğun ti-
ranlığının tehlikeleri ve müzakereci demokrasinin gerekliliği 
üzerine konuşmuştuk. Şimdi izin verirseniz size daha fazla 
müzakere, daha fazla denge ve daha fazla azınlık koruması 
getirmesini umduğumuz bir kurumdan bahsedeyim. Bahset-
tiğim şey, anayasal demokrasidir: Anayasayı, temel hak ve 
özgürlükler ve bunları korumakla mükellef yargı sistemiyle 
beraber merkeze alan bir rejim ve değerler sistemi. Anaya-
salar Elster’in “öncelikli taahhütler” olarak ifade ettiği şeydir. 
Anayasalar, tıpkı Odysseus gibi Sirenlerin tuzağına düşüp ge-
mimizi kayalıklara sürmeyelim diye kendimizi prangaladığı-
mız mekanizmalardır. Bir başka deyişle, özellikle 20. yüzyılın 
dehşetinden sonra bugün artık çoğunluk gücünü dizginleme 
ve zor zamanlarda acımasız önlemler alma eğilimlerimizi ya-
tıştırma ihtiyacımızın farkındayız. 

Gerçekten de, demokrasilerin çok büyük bir kısmının, 
“başka sebeplerin yanı sıra”, artık köklü oldukları için koruma 
altında tutulan anayasaları ve temel hak ve özgürlükleri var-

B
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dır. Yani toplumun çoğunluğunun, çok büyük bir siyasi çaba 
göstermeden bunları değiştirmesi mümkün değildir (ör. deği-
şiklikler için basit çoğunluktan daha fazlası gereklidir). Aynı 
zamanda kendimize şunu sorarız: Bu anayasalar, temel hak 
ve özgürlükleriyle kendilerini ispat etmişler midir yoksa daha 
ziyade içi boş umutları mı ifade ediyorlar. 

Eğer Türkiye’de, dün ve bugün son derece ikna edici bir 
şekilde duyduğumuz üzere siyaset alanı daralmaktaysa, o 
zaman tüm bunların bize ne faydası olduğunu elbette sorabi-
liriz. Amerika’ya bile bakıp, mahkeme 1943-45 yılları boyun-
ca Japon-Amerikalıların Batı Yakasında gözaltında tutarken 
o heybetli anayasalarıyla yüksek mahkemelerin nerede ol-
duğunu da sorabiliriz.

Öte yandan bu retorik sorular benim için fazla indirge-
meci. Bir tecrit kampı elbette son derece kötüdür fakat illa da 
ölüm kampına giden yolda bir adım olmak zorunda değildir. 
Evet, Nazi Almanya’sında böyle bir adımdı ama Amerika’da 
değildi. Ve bu tam da Amerikan anayasası ve onun beslediği 
kültür yüzünden böyleydi. 

Şimdi İsrail’e dönelim. Birçoğunuz bilmiyor olabilir fakat 
İsrail, 1990’larda bir tür anayasal demokrasi olma yolunda 
ilerlemeler kaydetti.

Yönetimin tüm birimlerini –Knesset, yargı, hükümet, 
başkan, ordu vb.– kapsayan Temel Kanunlarımız ve “Temel 
Kanun: İnsan Onuru ve Özgürlükleri” isimli bir insan hakları 
mevzuatımız var. Yüksek Mahkeme, Temel Kanunları ülkenin 
en yüksek kanunları ilan etti ve yargıyı bunlarla çelişen her 
kanunu hükümsüz kılmakla yetkilendirdi. Dolayısıyla bugün 
artık bir tür anayasal demokrasi olduğumuz söylenebilir (şa-
yet 1967’nin üzerinden geçen 47 yılın ardından hâlâ demok-
rasi addedilebilirsek). 

O halde cüret edip soruyorum: Temel Haklarımız ve Yük-
sek Mahkememiz bizi içinde yaşadığımız vahim gerçeklikten, 
Filistinliler ve başkalarıyla giderek derinleşen çatışma dön-
gümüzden kurtarabilir mi? Kıyamet dilini bilinçli olarak kul-
lanıyorum. Doktoruna ne zaman öleceğini soran bir kanser 
hastası gibiyim. Aslında soruyu, doktorun bana şunu söyle-
mesini umarak soruyorum: Neden bahsediyorsun? Ölmeye-
ceksin, tedavin mümkün. Ben de bir kâhin veya bir papazın 
beni güvenilir bir şekilde, “Evladım, lanetli değiliz,” diyerek 
teskin etmesini istiyorum. Fakat Yüksek Mahkeme bu görevi 
yerine getirebilir mi? Sizi daha fazla merakta bırakmayayım. 
Ne yazık ki Temel Kanunlarımız veya Yüksek Mahkememiz 

bize böyle bir güvence veremez. Belki başka koşullar, iç ve 
dış güçler yetişecek imdadımıza. Fakat bana göre ne Yüksek 
Mahkeme ne de Temel Kanun bu sorunun çözümünde temel 
önemde olacak. Kısaca ifade etmek gerekirse, onların böyle 
bir etkileri olması mümkün değil. 

Öncelikle ne Temel Kanunlar ve ne de Yüksek Mahkeme, 
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki işgal ve yerleşimler gibi önemli 
sorunlarla birebir meşgul oluyor. Onlar İsrail’in normal sınır-
ları içinde vatandaşlık hakkı olan ve olmayanlar ile işgal al-
tındaki topraklarda yaşayan İsrail vatandaşlarını koruyorlar. 
Fakat Yüksek Mahkeme, Temel Kanunları bu toprakların yerli 
halkı için uygulamıyor. 

Bizler İsrail’de sık sık “hukuki aktivizm”den söz ederiz, hem 
de haklı gerekçelerle. Zira Yüksek Mahkeme aktif ve erişilebilir, 
hâkimlerse son derece etkileyici insanlardır. Erişimden kastım, 
hakikaten de “beklemek” diye bir şeyin olmamasıdır; herhangi 
biri, “işgal altındaki topraklardaki Filistinliler dahil”, neredeyse 
her konuda mahkemeye dilekçe verebilirler. Fakat bilin bakalım 
bu kurala istisna teşkil eden konu nedir? Yerleşimlerin yasallığı 
meselesi, en önemli durumlarda yargıya açık bir konu değildir. 

Dahası biz İsrailliler, İsrail ile Batı Şeria arasındaki du-
varın konumu hakkında muhtelif kereler müdahalede bulun-
muş olan Yüksek Mahkememizin aktifliğiyle övünürüz. Fakat 
bu kararlarda sorun duvarın kendisi değil (duvarın varlığı gü-
venlik faktörüyle gerekçelendirilmiştir), olabildiğince fazla 
yerleşimi İsrail tarafında tutabilmek için bazı bölümlerinin 
İsrail’in sınırları ötesinden, yani Batı Şeria’nın içinden yüksel-
mesi olmuştur. Böylece işgal altındaki toprakların bir kısmı fi-
ziksel olarak İsrail sınırlarına dahil edilmiştir. Dolayısıyla biz-
ler Yüksek Mahkeme’nin birkaç kez duvarın konumuyla ilgili 
müdahalede bulunmasından övgüyle bahsettiğimiz zaman, 
bunun aynı zamanda “duvarın en problemli özelliği olan Batı 
Şeria’nın hatırı sayılır bir bölümünün etrafını kapıyor olduğu 
gerçeğini meşrulaştırmış” oluyoruz. (Gerçekten de Ulusla-
rarası Adalet Divanı, İsrail’e yönelik tavsiye görüşünde söyle 
demiştir: Eğer kendini bir duvarla korumak istiyorsan sen bi-
lirsin fakat duvarı Yeşil Hat üzerinde tut.)

Kısacası, bizim son derece önem verdiğimiz Yüksek Mah-
kememiz bizim en önemli meselemizde konunun büyük bir 
kısmıyla ilgilenmiyor: İşgal altındaki toprakların sömürgeleşti-
rilmesi ve işgalin uzaması. 

Yüksek Mahkeme işlerin seyrini değiştirebilir miydi? Ha-
yır. Buna yeltenseydi başı hemen ezilirdi. Bu bizim özgün ana-

ILAN SABAN
İsrail’in Temel Kanunları ve Yüksek Mahkeme İçtihadının 
Ülkenin İstikrarsızlığı Üzerindeki Etkisini Sorgulamak
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yasal yapımızdan kaynaklanıyor, zira Temel Kanunlarımızın 
çoğu “köklü değil” ve Knesset’te basit bir çoğunluk karşısın-
da son derece kırılganlar. Eğer mahkeme yerleşim projesini 
ciddi bir biçimde sorgulasaydı gücünü kısa süre içinde önemli 
ölçüde kaybederdi. 

Sert koşulların ve yeterince müzakereci veya hoşgörülü 
olmayan bir siyasi kültürün var olduğu bir ortam, güçlü bir 
Yüksek Mahkeme ve anayasacılığın aleyhine çalışmaktadır. Bu 
yüzden, kanaatimce bundan böyle içinde bulunduğumuz zor 
koşullarla baş etmeye çalışırken bu kurumların kaldıraç gü-
cünden çok da fazla medet ummamalıyız. 

ILAN SABAN
İsrail’in Temel Kanunları ve Yüksek Mahkeme İçtihadının 

Ülkenin İstikrarsızlığı Üzerindeki Etkisini Sorgulamak
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Levent Köker
Atılım Üniversitesi

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun (AUK) nere-
deyse iki buçuk sene süren çalışmalarının ardından2013 
yılının sonlarında dağılması, Türkiye’nin yeni anayasa ara-
yışında başarısız olduğunu da tescil etmiş oldu. Fakat bu 
başarısızlık, Türkiye’nin yeni anayasa arayışının arkasındaki 
toplumsal ve siyasal sebeplerin bir anda ortadan kaybolduğu 
anlamına gelmiyor. Türkiye’nin asırlık Kürt sorunu ve farklı 
kimliklerin tanınmamasından kaynaklı diğer sorunları, ken-
dine has parlamenter rejiminden kaynaklanan meseleler ve 
AB koşulluluk ilkesi gereği hâlâ beklemekte olan reformlar 
oldukları yerde duruyor. Hükümetin “çözüm süreci” olarak 
adlandırdığı süreç devam ettikçe, Adalet ve Kalkınma Parti-
si’nin “Türk tipi başkanlık” sistemine geçiş önerisi gündemde 
olduğu müddetçe ve AB üyelik müzakereleri, en azından ilk 
bakışta resmen sona ermediği sürece, Türkiye’nin 7 Haziran 
2015 genel seçimleri sonrasında yeni bir anayasal gündemi 
olacağını rahatlıkla tahmin edebiliriz. 

Bu durumda, 2013’te başarısız olan AUK deneyimine 
dair eleştirel bir anlayışın bizi gelecekte neyin beklediği ko-
nusunda aydınlatacağını varsayabiliriz. Buradan hareketle, 
bu yazıda Türkiye’nin yeni anayasa arayışına dair sürecin ana 
hatlarıyla bir kritiğini sunmaya çalışacağım. Temel savım, bu 
arayışın AUK sürecindeki milliyetçi çıkmazlar yüzünden ba-
şarısız olduğudur. 

İzin verirseniz AKP üyelerinin ve destekçilerinin sıklıkla 
dile getirdikleri bir ifadeyi alıntılayarak başlamak istiyorum: 
“AUK halihazırda 60 madde üzerinde, yani anayasadaki mad-
delerin neredeyse üçte biri veya fazlası üzerinde uzlaşma 
sağladı bile.” Bu ifade doğru olmakla birlikte, bahsi geçen 
maddelerin içeriği veya niteliksel değerleri hakkında bir şey 
söylemiyor. Daha yakından bakıldığında, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ndeki vekiller de dahil olmak üzere neredeyse tüm 
gözlemciler, bahsi geçen 60 maddenin Türkiye’nin 1923’ten 
beri uğraştığı temel sorunlarının çözümü için hemen hemen 
hiçbir önemi olmayan maddeler olduğunu kabul edecekler-
dir. Böylece AKP ve hükümetin, eğer muhalefet süreci boz-
masaydı AUK’un tamamlanmış bir anayasa taslağı ortaya 
koyabileceği yönündeki argümanı anlamını kaybetmektedir. 

Böyle baktığımızda, AUK’un başarısızlığının, Kürt me-
selesinin anayasal boyutlarına bakarak açıklanabileceğini 
düşünüyorum. Genel olarak Kürt sorununun iki geniş ve çok 
katmanlı boyutu var; ilki şu anda söz konusu olan ateşkes 
ve Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile kalıcı bir barış sağlanması, 
diğeri ise Kürt kimliğinin tanınma taleplerine yönelik derin 
tarihî meseleler. 

İkinci kısma baktığımızda, Kürt kimliğinin kamusal ve si-
yasal alanda tanınmasından oluşan Kürt meselesinden bah-
sediyoruz. Bu tanınma, kesin konuşmak gerekirse, sadece 
Türkiye’deki Kürtlerin dil haklarını değil, aynı zamanda aşırı 
merkezileşmiş bir devletten bölgesel demokratik özerkliğe 
geçişi de içeriyor. AKP hükümeti partinin iktidara geldiği Ka-
sım 2002’den beri önemli reformlar yaptı. Uluslararası insan 
hakları sözleşmelerinin daha yerleşik bir statü kazanmaları, 
Kürt dil kurslarının yasallaşması, Kürtçe bir televizyon kana-
lının kurulması ve son olarak özel ilk ve ortaöğretim kurum-
larında Kürtçe eğitim verilmesine yönelik yasa çıkarılması 
burada bahse değer örneklerdir. 

Fakat Kürt sorununun temel siyasi zemini hâlâ ortadan 
kaldırılmış değil. 1982 Anayasası, tıpkı öncülleri gibi (1924 
ve 1961 anayasaları) “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bir bütündür” (Başlangıç, Madde 2, Madde 3) ifade-
sinin açıkça kutsandığı Türk milliyetçiliği üzerine kuruludur. 
Anayasa bu temel üzerinden “Türkçeden başka hiçbir dil”in 
okullarda “anadil” olarak okutulamayacağını söyler (Madde 
42), vatandaşlık kimliğini “Türk” olarak tanımlar (Madde 66) 
ve yerel yönetim üzerinde merkezî idarenin vesayet yetkisini 
yerleştirir (Madde 127). 

Anayasanın bu “Türk milliyetçisi” temeli, AUK görüş-
meleri sırasında Barış ve Demokrasi Partisi–bugünkü adıy-
la Halkların Demokratik Partisi–tarafından sorgulanmış-
tı. HDP’nin önerileri, Türkiye’nin yeni anayasasının temel 
alacağı yeni siyasi vizyon olarak çok kültürlü demokrasi ve 
bölgesel yönetimin benimsenmesi gerektiğini açık bir şekil-
de belirtiyordu. İktidardaki AKP’nin yaklaşımı ise Türk dev-
let geleneğinin daha İslamcı-milliyetçi hattını tercih etmek 
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ve başkanlık vizyonunu diğer siyasi aktörlerle müzakere 
etmeye hazır bir pragmatizm içinde olmak arasında gidip 
geliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Par-
tisi ise, özellikle Kürt sorununun anayasal boyutlarına dair 
perspektifleri itibariyle, Türk ulusal kimliğine dair farklılıkla-
rına rağmen Türk milliyetçiliğinin kaleleri konumundaydılar. 
Dolayısıyla ortada “milliyetçi bir çıkmaz” vardı: Çıkmazın bir 
tarafında seçmenlerin yaklaşık %85-90’ını temsil eden ana 
siyasi aktörlerin taşıyıcısı olduğu farklı Türk ve İslamcı mil-
liyetçilikleri, diğer tarafında ise büyük ölçüde Kürt ve solcu 
bir seçmen zemini olan HDP’nin temsil ettiği çok kültürlü de-
mokratik bir vizyon vardı. 

Bu “milliyetçi çıkmaz” üzerinde biraz durmak istiyorum. 
Bunu yaparken üç tanınmış sosyal ve siyasal kuramcıya re-
ferans vereceğim: Carl Schmitt, Ernest Gellner ve Jürgen 
Habermas. Carl Schmitt’le başlayalım. 

Schmitt, normatif bir geçerlilik sisteminin varlığını sa-
vunan Kelsen’ci “saf hukuk teorisi”ne karşı, bir hukuk siste-
minin varlığının hukuk alanı dışındaki bir siyasi karara bağlı 
olduğunu savunur. Dolayısıyla, Schmitt’e göre her anayasa 
(Kelsen’in saf hukuk teorisinin temel normu) aslında siyasi 
bir kararın ürünüdür ve bir kararı siyasi yapan şey, “biz ve on-
lar” arasındaki ayrımdır. Bir başka deyişle, bir karar eğer “biz” 
veya “ulus”un kimliğiyle –yani kanun yoluyla siyasi bir yapı 
oluşturmak üzere kolektif bir irade gösteren “siyasi özne”–il-
giliyse siyasaldır. Böylece Schmitt için her anayasanın içinde 
iki farklı anayasa vardır; biri siyasi kararın norma dair söy-
lediklerini yansıtır, diğeri devlet örgütlenmesinin kurumsal 
mekanizmalarını oluşturur.1

Bence Schmitt’in ulusal kimliğe dair siyasi kararı ön-
celemesi ve yasal sistemin geçerliliğini (ve anayasayı) o 
karara tabi kılması, Ernest Gellner’in milliyetçilik tanımıyla 
beraber düşünüldüğünde daha da anlaşılır olacaktır. Türkiye 
1920’lerin başlarında cumhuriyet yönetimini benimsediğinde 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan görece bozulmamış bir devlet 
yapısı devraldı – fakat “ulusun” veya “halkın” kültürel zemi-
nini meşrulaştırmak için iyi tanımlanmış bir kimliği yoktu. Bir 
başka deyişle, 20. yüzyılın başlarında Cumhuriyet’in kurul-
ması da Schmitt’in anlattığına benzer bir “siyasi karardır” ve 
tarihî gerçekler bize bu arayışın iki evresini ayrıştırmamız ge-
rektiğini söyler. 

İlk evre Osmanlı Meclisi’nin 28 Ocak 1920’de Misak-ı 
Milli’yi kabul etmesiyle başlar. Bildiri, “Misak-ı Milli sınırla-
rıyla çizilmiş” toprak bütünlüğünün ne pahasına olursa ol-

sun muhafaza edilmesi idealini beyan ediyordu. Bu bildirinin 
benim savım açısından önemi, sınırlarının nasıl çizildiğiydi. 
Önce İstanbul’daki Osmanlı Meclisi, ardından Ankara’daki 
Büyük Millet Meclisi ulusal sınırları dine referans vererek 
çizmişlerdi. Dolayısıyla bugünkü Irak Kürdistan’ı (yani Musul, 
Kerkük ve Süleymaniye) “ulusal toprakların” ayrılmaz parça-
ları olarak bildiriye dahil edilmişlerdi. Bunun sebebi bu top-
raklarda yaşayan halkın çoğunun Müslüman olmasıydı. 

Bu erken evrede ulusal kimlik, ağırlıklı olarak dinî bir 
tanıma sahipti ve bu tanım, “milletin” Türk, Kürt, Çerkez, 
Arap ve Lazlar dahil çeşitli etnik aidiyetlere sahip birleşik bir 
Müslümanlar toplumu olduğuna dair detaylı bir tarifle pe-
kiştirilmekteydi.1921’de Osmanlı saltanatından cumhuriyete 
geçişi imleyen geçici anayasada ulusal kimlik, kökleri tarihî 
olarak derinlere giden Osmanlı “millet sistemi”yle uyumlu 
tanımlanmıştı. Bu bağlamda Müslüman olmayan yurttaşlar 
da “azınlık” mensubu olarak muamele göreceklerdi. Azınlık 
hakları Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923’ten birkaç 
ay önce, Temmuz 1923’te imzalanıp onaylanan Lozan Ant-
laşması’nca koruma altına alınmıştı. Kısaca, Türkiye’nin ulus 
devlet inşa sürecinin erken evrelerinde “biz”in nasıl tanımla-
nacağı konusunda verilen siyasi karar, siyasi toplumun büyük 
ölçüde dinî (İslami) bir tanımı olması yönünde olmuştu. 

İkinci evre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1923 yılında 
yenilenmesiyle başladı. Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanının 
ardından, 1924 Anayasası olarak bilinen yeni anayasa ka-
bul edilmişti. Bu anayasa daha önceki İslam temelli ulusal 
kimliği değiştirerek Türklüğü etnik temelde tanımladı. Ana-
yasanın 88. maddesi her ne kadar ulusal kimliği tamamen 
yasal ve siyaseten tarafsız bir şekilde belirtiyor gibi bir izle-
nim verse de, gerek TBMM tartışmaları, gerek diğer hukuki 
ve siyasi belgeler ve Cumhuriyet’in siyaset hayatı bize aksini 
gösteriyor. Türk devletinin güttüğü etno-milliyetçi Türkçülük 
projesi tek parti döneminde–Kürtlere yönelik Şeyh Said veya 
Ağrı isyanlarının bastırılması, Dersim katliamı gibi zulümler; 
azınlıklara yönelik gayrimüslim vakıflarının mallarına el ko-
nulması, 1942’deki Varlık Vergisi ve hatta 1955’te Demokrat 
Parti iktidarı sırasında 6-7 Eylül pogromu gibi örneklerin gös-
terdiği üzere– giderek daha belirgin hale gelmeye başlamıştı. 
Türk ulus-devleti inşasının bu ikinci “Kemalist” evresi, ulusal 
kimliğin daha önceki dinî tanımını ağırlıklı olarak etnik bir ta-
nımla değiştirmişti. 

Şimdiye kadar, Türkiye’deki ulus-devlet inşa sürecinin, 
milliyetçiliğin birbirine rakip iki türü olan İslamcılığı ve Kema-
lizm’i ürettiğini göstermeye çalıştım. İslami bir ulusal kimliğe 

1. Schmitt, Carl. (2008). Constitutional Theory (Jeffrey Seitzer, çev.), Durham 
ve Londra: Duke Üniversitesi Yayınları. özellikle s.75 ve sonrası.
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vurgu yapan geçici 1921 Anayasası’nı bir kenara koyarsak, 
1924 ve 1961 anayasalarının “Kemalizm’i” ve “Türk milliyet-
çiliğini” (Başlangıç bölümünde) açıkça resmî ideoloji olarak 
yerleştirmiş olmalarıyla Kemalist ulus kimliğini benimsedik-
lerini söyleyebiliriz. 1980’de askerî rejim tarafından kaleme 
alınan 1982 Anayasası ise daha önceki anayasalarda benim-
senen Kemalist “siyasi kararı” tadil etme girişimi olmuştu.

1961 Anayasası’nda geçen “Türk milliyetçiliğini” 
“Atatürk milliyetçiliği” olarak değiştiren 1982 Anayasası, 
1970’lerde revaçta olan ve Türkiye’de Türk-İslam Sentezi 
olarak bilinen siyasal ideolojinin ana hatlarını takip ediyordu. 
Bu doğrultuda anayasa, okullarda “zorunlu din dersini” yer-
leştiren (Madde 24), Türkçe dışında anadilde ders vermeyi 
yasaklayan (Madde 42) ve milletçe dayanışma ve bütünlüğü 
sağlamak için Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Diyanet) merkezî 
bir rol sunan (Madde 136) maddeler içeriyordu. Tüm bu ana-
yasal düzenlemeler, siyasi parti kurma ve seçim sistemine 
dair kısıtlamalarla daha da güçlendirilmişti. Örneğin Siyasi 
Partiler Kanunu’na göre, Diyanet’in anayasada tanımlanan 
rolünü değiştirmeyi hedefleyen her türlü siyasi program, de-
ğiştirilemez laiklik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle ilgili siyasi 
partinin kapatılmasına sebep olabilirdi.

1982 Anayasası’nın önemli pek çok noktası birçok defa 
değiştirildiyse de, her seferinde Türk-İslamcı bir ulusun ku-
rulması ve korunması siyasi kararına dayanan asıl zeminin 
aynı kaldığı görüldü. On yılı aşkın AKP iktidarı sonrasında ve 
itiraf etmeliyiz ki 2002’de başlayan kısmi demokratikleşme-
ye rağmen, Türkiye toplumunun neredeyse tüm siyasi ke-
simleri yeni bir anayasa ihtiyacında ortaklaşmaktalar. 

Fakat yeni anayasa ihtiyacı konusundaki toplumsal 
mutabakata rağmen, bu konuda TBMM’deki siyasi partiler 
tarafından temsil edilen yaklaşımların farklılıklarını göre-
biliyoruz. Önce AKP’yi ele alalım: kendi Türk tipi başkanlık 
sistemi önerisini getirdiği 2012 ve 2013 yıllarına kadar büyük 
çaplı bir anayasal projeyi hiçbir zaman gündeme getirmedi. 
AKP’nin bugün daha İslamcı ve Avrupa karşıtı bir noktada ol-
duğu bir sır değil. Burada İslamcılaşmaktan kasıt, neredeyse 
tüm siyasi kararların parti liderliğinin veya destekçilerinin 
yorumladığı şekliyle dine referansla alınıyor olması anla-
mına geliyor. İslamcılık, sadece gayrimüslimlere değil aynı 
zamanda Kürtlere yönelik de belirli ölçülerde tolerans ba-
rındırdığı ölçüde, kendini ilk bakışta farklı kimliklere açık gibi 
sergileyebiliyor. Böylece İslamcılık AKP’nin kendi hedeflerini 
siyasi rakipleriyle müzakere edebilmesine imkân veriyor. Ör-
neğin AKP Kürtlerin anadillerine yönelik tanınma haklarını 

kolaylıkla kabul edebilir; ancak demokratik bölgesel özerklik 
konusu gündeme geldiğinde orada kırmızı çizgiyi çiziyor. 

Öte yandan CHP şu ana kadar Kürtlerin taleplerine yö-
nelik fazla bir anlayış göstermiş değil. Teklifleri 1961 Ana-
yasası’nın temel hatlarını ve bu itibarla –partinin hâlâ etnik 
olmayan, nötr-yasal bir ulusal kimlik tanımı sağladığını dü-
şündüğü– Türk milliyetçiliğine dair temel siyasi kararı yeni-
den tahkim etmeye yönelik. Benzer bir tavır, ulusun kimliği-
nin Türklüğüne dair tavizsiz bir görüntü veren ve bu kimlik 
içinde İslam’ın rolüne biraz daha fazla vurgu yapan MHP için 
de geçerli. 

Dolayısıyla elimizde yeni bir anayasa ihtiyacı konusunda 
anlaşan Türkiye’nin üç temel siyasi aktörü var, ancak AKP dı-
şında ne CHP ne de MHP, yeni bir anayasanın farklı bir kimli-
ğe sahip yeni bir yönetim biçimi inşa etmek anlamına geldiği-
ni anlamış görünmüyor. Veya anlıyorlarsa da kelimenin doğru 
anlamında bir yeni anayasa taraftarı değiller. AUK zabıtlarına 
baktığımızda CHP ve MHP’nin anayasal konularla ilgili –par-
lamenter bir sistemde cumhurbaşkanının yetkileri, bağımsız 
bir yargı sistemi ve merkezî yönetim ve yerel yönetimler ara-
sındaki ilişkiler gibi örneklere yaptıkları vurgularıyla– daha 
ziyade “teknik” bir bakışları olduğu söylenebilir. AKP ise, 
önerdiği başkanlık sistemiyle beraber tüm bu konuları müza-
kere etmeye hazır olduğunu, anayasanın diğer hususlarında 
tam bir mutabakat sağlandığı takdirde başkanlık sistemini 
ileri süreceği koşuluyla beyan etmiş durumda. Son olarak 
HDP’yi de (eski adıyla BDP) bu resmin içine dahil etmemiz 
gerekir. Kürt siyasi hareketinin önde gelen siyasi aktörü olan 
HDP, ulusal kimliğe dair temel siyasi kararı terk etmesi anla-
mında gerçekten yeni bir anayasa teklifinde bulundu. Teklifi 
her türlü kimliğe (etnik, dinî, mezhepsel, cinsiyet kimliği veya 
cinsel tercih, sınıf, diğer sosyal ve ekonomik gruplar temelin-
de) saygı gösteren yeni bir yönetim anlayışını tercih ediyor. 
İkinci olarak, HDP kendi yasama ve yürütme organları olan 
bölgesel yönetim birimlerinin kurulmasını öneriyor. Bu öne-
riyi son derece merkezî ve tekçi bir ulus-devlet anlayışından 
tüm kimlik biçimlerinin kamusal-siyasal eşitliğini kabul eden 
bölgesel devlet anlayışına geçiş olarak okumak mümkün. 
HDP’nin son dönemde gerçekleştirdiği siyasi kampanyalarda 
kullandığı “yeni bir hayat kurmak” sloganı da aldığı bu pozis-
yonu ikna edici bir şekilde özetliyor. 

Sonuç olarak Türkiye’nin şüphesiz yeni bir anayasaya ih-
tiyacı var. Gerçek anlamda yeni bir anayasa, yeni bir yönetim 
biçimi anlamına gelmelidir. Fakat Türkiye siyasetinde etki sa-
hibi olan siyasi aktörler, Kemalist veya İslamcı milliyetçilikle-
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rin tanımladığı ulusal yönetim biçimlerinin kısıtlarını aşacak 
yeni bir siyasi kimliği oluşturmaya elverişli bir vizyonu pay-
laşmıyorlar. Bu da yeni bir Türkiye anayasası yapma süre-
cinde bir çıkmaz yaratıyor. Yalnızca Kürt siyasi hareketinin 
değil, toplumda baskı görmüş veya dezavantajlı olan tüm di-
ğer grupların taleplerinin de taşıyıcısı olan HDP bu milliyetçi 
çıkmazı aşmada kilit olabilir. Bu kilit, diğer milliyetçi siyasi 
aktörler, üniter ve homojen bir siyasi kimlikte ısrar etmenin 
yanlış istikamette bir tercih olduğunu fark ederlerse işe ya-
rayabilir. Jürgen Habermas’ın da işaret ettiği gibi, ulus-devlet 
inşa süreçleri insan özgürleşmesinde önemli kazanımları ve 
aynı zamanda hatırı sayılır hataları olan bir aşamadır.1 Bu bir 
öğrenme ve düzeltme sürecidir. Biz de umuyoruz ki Türki-
ye’deki ana siyasi aktörler artık hatalarından öğrenmişlerdir 
ve bugün onları düzeltmeye hazırdırlar. 
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GİRİŞ

Türkiye’nin 1983’ten sonra anayasasını değiştirme ça-
baları aşağıda kısaca özetini sunacağımız üç ana izlek gös-
termektedir.1 Her üç yaklaşımda da parlamenter anayasal 
reform modeli, yani anayasanın 175. maddesinde belirtildiği 
şekliyle olağan anayasal değişiklik süreçleri ağır basmıştır. 
Bunun sebebi, anayasal reforma yönelik başka türlü, örne-
ğin sivil toplum, kamu kurumları veya parlamentoda koltuğu 
olmayan siyasi partiler gibi parlamento dışı aktörlerin işlete-
bildiği bir geleneğinin olmayışıdır. Türkiye’nin anayasa deği-
şikliğine dair benimsediği izlekler şöyle tanımlanabilir: 

1. ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU (AUK) 
GİBİ BİR GEÇİCİ KURUL TARAFINDAN 
İŞLETİLEN REFORM SÜRECİ

Anayasa Uzlaşma Komisyonu (AUK), meclisin normal 
kural ve ilkelerine –Türkiye Meclisi Usul Kuralları– tabi ol-
mayan, tamamıyla siyasi bir kurul olarak uzlaşma inşası di-
yebileceğimiz bir yaklaşımı benimsedi. Anayasa Komisyonu 
(AK) gibi bir daimi komisyondan farklı olarak, AUK meclisteki 
tüm partilerin eşit sayıda temsil edildiği adil temsiliyet ilke-
sine göre kuruldu. Kurulma maksadı özellikle uzlaşı sağlama 
ve anayasal değişiklikleri hazırlamaktı. AUK, hem 2013’teki 

başarısız süreçte hem de 1995 ve 2001’deki anayasa reform 
süreçlerinde –daimi parlamenter komitelerin veya Usul Ku-
ralları’nda açık bir şekilde önerilen meclis soruşturma veya 
araştırma komisyonu gibi diğer geçici komitelerin işleyiş ve 
faaliyetlerinden ayrı olarak– kendi çalışma yöntemlerine sa-
hipti. Kalıcı bir parlamento komitesi olan AK, AUK tarafından 
parlamentoya sunulan reform paketleri üzerine tartışıp yapı-
lan önerileri ya geri çeviriyor ya da değiştiriyordu. Fakat AK, 
1995 reform paketinde AUK tarafından uzlaşmayla çözüme 
kavuşturulamamış hassas konularda dikkatli ve hassas dav-
ranıyordu. AK’nin AUK’un uzlaşma yaklaşımına ne kadar say-
gı gösterdiği, Anayasa’nın 24. maddesindeki din özgürlüğü ve 
laik devletin din istismarına yönelik pozisyonu hakkında istis-
mara açık olan kritik bir hükümde test edilmişti.1 AK, konuyla 
ilgili nihai norm oluşturacak bir teklifi reddederek, aynı ko-
nuda uzlaşma sağlayamamış olan AUK’la dayanışma sergi-
lemiş oldu. AUK tarafından 1995 ve 2001 yıllarında önerilen 
reformlar arasında kabul edilenlerin koalisyon hükümetleri 
döneminde olmuş olması, koalisyonların AUK modelini ko-
laylaştırıcı olduğuna işaret olabilir. Koalisyon hükümetle-
ri aynı zamanda AUK ile AK arasında dengeli bir ilişkiyi de 
güvenceye alıyordu. 1995 meclisinde, daha sonra Anayasa 
Mahkemesi tarafından yasaklanacak olan Refah Partisi dı-
şındaki tüm partiler anayasal değişiklik paketini destekle-
mişti. 2001’de de tüm siyasi partiler anayasa reformunu en 
yüksek oranda (tüm milletvekillerinin %86’sı) desteklediler.3

2. İKTİDAR PARTİSİNDEKİ BİR GRUBUN 
FARKLI PAYDAŞLARLA, ÖRNEĞİN 
MUHALEFET PARTİLERİ VE TOPLUMSAL 
AKTÖRLERLE ÖN İSTİŞARE VE/VEYA 
GEREKLİ MÜZAKERELERİ YAPMADAN 
REFORM SÜRECİNİ BAŞLATMASI

Bu yaklaşım kamuoyunca iyi bilinen –cumhurbaşkanlığı 
seçimi konusundaki anlaşmazlık, 2007 ve 2010’da yargının 
yeniden düzenlenmesi gibi– siyasi konularda kutuplaşma ve 
şiddetli krizlere yol açan iktidar partisi anayasacılığını yansıt-
maktadır. Örneğin 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçim krizi, 
Anayasa Mahkemesi ile iktidar partisinin farklı yorumladığı 
meclis toplantı yeter sayısıyla ilgiliydi. 2007 anayasa deği-
şikliği, Anayasa Mahkemesi’nin yorumuna karşı çıkarak cum-
hurbaşkanlığı seçiminde halk oyunu yeni bir prosedür olarak 
getirdi. Hükümet politikalarına muhalif veya Kemalist olarak 
görülen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Anayasa 
Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılmaları da 2010 değişik-
likleriyle gerçekleşmişti. Ancak buna benzer iktidar partisi 
anayasacılığı, örneğin 2004’te kabul edilen ölüm cezasının 
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kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 
temel hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararası anlaşmaların 
ulusal kanunlara üstün kabul edilmesi gibi uzlaşmacı temeli 
olduğu düşülebilecek başka konularda da kullanılmıştır. 

3. FARKLI SİYASİ PARTİLER ARASINDA 
VEYA BAZI MUHALEFET PARTİLERİ İLE 
İKTİDAR PARTİSİ ARASINDA İTTİFAK 
İŞARET EDEN UZLAŞMALAR 

Yukarıda bahsi geçen iktidar partisi anayasacılığı dışın-
da, Türkiye aynı zamanda –örneğin sırasıyla 2002 ve 2008’de 
meclise kimin seçilebileceğine dair bazı sınırlamaların kal-
dırılması ve yükseköğrenimde başörtüsü takılabilmesi gibi– 
kimi son derece tartışmalı önemli siyasi konularda ittifak 
oluşturma yolunu da tercih etmiştir. 2002 değişikliği ana 
muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi liderliğince 
desteklenmişti. Söz konusu değişiklik Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın meclis üyeliği için aday olmasını ve böylece başbakan 
olarak görevlendirilebilmesi için anayasal koşulları (Anaya-
sa’nın 109. maddesi, 2. paragrafı) karşılamasını sağlamıştı. 
Koalisyon hükümetinin ittifak kurma yaklaşımı aynı zaman-
da, uluslararası tahkimin anayasal güvence altına alınması-
na yönelik düzenlemeyle ilgili 1999 reform paketi sırasında 
da uygulanmıştı. 

Şimdi, başarısızlıkla sonuçlanan 2013 anayasa yapım 
sürecinin temel nitelikleri ve zaaflarına dönelim. Bu süreç-
te, Türkiye bağlamında 1995 ve 2001 yıllarında başarılı olan 
AUK’un mutabakat sağlama yaklaşımı benimsendi. Komis-
yon çalışmaları, en azından anayasacılığı ve Avrupalılığı güç-
lendirecek demokratikleşme, temel haklar ve özgürlüklerin 
korunmasına yönelik kapsamlı anayasa paketlerinin benim-
senmesi ölçüsünde başarı sağladı. Fakat 2013 süreci arzu 
edilen toplu revizyonu, hatta temel bir uzlaşı paketini bile 
başaramadı. Türkiye siyasi elitinde gördüğümüz, tüm önemli 
siyasi problemlerin tek ve büyük bir anayasal reform hamle-
siyle çözülebileceği yönündeki siyasi ideale ve güçlü inanca 
tekabül eden 2013’teki özgün ve başarısız süreç, bize kimi 
dersler veriyor.

BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANAN 
2013 ANAYASA YAPIM SÜRECİNİN 
KURUMSAL TASARIMI VE YOL HARİTASI 

Başarısızlıkla sonuçlanan anayasa yapım süreci, Eylül 
2011 genel seçimleri ertesinde başladı. Fakat anayasal re-
formla ilgili müzakerelerin kurumsal tasarımı sınırlı istişare-

lere dayanıyordu. Meclis sözcüsü Cemil Çiçek, Eylül 2011’de 
anayasal hukuk ve kamu hukuku disiplinlerinden gelen bir 
grup akademisyenle yeni anayasa yapım sürecini tartışmak 
üzere bir toplantı düzenledi.4 Söz konusu akademisyenlerin 
hangi kritere göre seçildiği belli değildi ve bu eleştiri konusu 
oldu.5 İlk toplantı yapılandırılmış bir dinleme süreci olarak 
tasarlanmıştı. Toplantıda küçük bir akademisyen grubu, çe-
şitliliği ve katılımı destekleyecek sıra dışı popüler bir meka-
nizma olarak, demokratik ve çoğulcu bir anayasa kongresinin 
kurulmasını önerdiler. Bir anayasa kongresi kurulmasının 
faydalarını savunan bu azınlık görüşü, anayasa yapım süre-
cinde farklı grupların etkileşiminin, farklı sosyal kesimlerin 
aktif katılımının ve Türkiye’nin anayasal siyasetinde müzake-
renin ve kapsayıcılığın önemini vurgulamaktaydı. Parlamen-
ter anayasa yapımını savunan çoğunluk görüşünün temel 
argümanı ise istikrar değildi. Böyle bir argüman, istikrarlı bir 
kurum olan meclisin müzakereleri kolaylaştıracağını veya 
seçmenin gerçek bir temsilini ve verili şartlar altında siyasi 
bir denge durumunu sağlayacağını söylerdi. Bunun yerine bu 
görüş, anayasacılık ile normal siyaset arasında net bir ayrım 
yapmaksızın, meclisin egemenliğine dair güçlü bir algıya yas-
lanıyordu. Nihayetinde meclisteki siyasi partiler, anayasanın 
değiştirilemeyecek hükümlerinin değiştirilip değiştirilme-
yeceği üzerinde bile net bir mutabakata varmadan, 1995 ve 
2001’de kullanılan modeli takip ederek AUK adıyla geçici bir 
komite oluşturmaya karar verdiler.6 Bu yaklaşım, yeni AUK’ta 
yalnızca mecliste sandalyesi olan siyasi partiler yer aldığı için 
daha önce denenmiş ve başarılı bir şekilde uygulanmış, ku-
rumsal çerçevesi olan, elit odaklı bir süreç olarak tarif edi-
lebilir. Yeni AUK, bir adet çalışma usulleri belgesi, bir dizi 
kısa kılavuz ilkeleri ve bir de detaylandırılmamış usul ilkeleri 
belgesi benimsedi.7 Fakat partilerin kutuplaşmış ve parçalı 
siyasi konum ve tutumları arasında güven inşa edebilecek 
etkili ve kapsamlı bir ön müzakere süreci yapılmadı. Taraflar 
arasında işbirliğini ve güvenilirliği, veya en azından sürecin 
önemini vurgulayacak ortak bir siyasi belge de yoktu. Çalış-
ma usulleri belgesi içinde veya daha önceden açıklanmış bir 
siyasi beyannamede, sürece dair içerik çerçevesi sunan asli 
kural ve ilkeler yoktu. 

AUK’un benimsediği çalışma usulleri, yapılandırılmamış 
bir formatta temel bazı prosedürel ilkeler ve takvim içeren, 
anayasal müzakere sürecinde yol haritası sunmaya yönelik 
asgari bir çabaydı. Farklı evreler ortaya konulduysa da, bun-
ların arasında belirgin sınırlar yoktu. AUK’un son taslağı için 
hedeflenen takvim 2012 sonu olarak belirlenmişti. 

Oder, Bertil Emrah. (2002). “Enhancing the Human Face of Constitutional
Reality in Turkey through Accession Partnership with the EU”, Turkey: the 
Road Ahead?, Dunér, B. (Ed.). Stockholm: İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü. 
s. 72-104.

4. Toplantı tutanakları için bkz. http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/anayasa-
hukukculari-ile-toplanti.pdf (erişim tarihi: 7 Şubat 2011).
5. Prof. Meltem Dikmen Caniklioğlu’nun, 19 Eylül 2011 tarihinde Cemil Çiçek 
tarafından Ankara’da düzenlenen toplantıdaki açıklamaları için bkz. http://
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Cemil Çiçek tarafından Ankara’da düzenlenen toplantıdaki açıklamaları için 
bkz. http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/anayasa-hukukculari-ile-toplanti.pdf 
(erişim tarihi: 7 Şubat 2011). 
6. Fakat AUK Çalışma Usulleri 2. maddede kendi görevini tanımlarken anayasa 

yapım sürecine referans vermekteydi: “Komisyonun görevi, anayasa yapım 
sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazırlamaktır.”
7. AUK Çalışma Usulleri için bkz. http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/
calismaesaslari.aspx (erişim tarihi: 1 Şubat 2015). 

Planlanan faaliyetler dört evrede düşünülüyordu: 

* İlk (başlangıç) evre(si) kamusal istişare, veri toplama ve 
değerlendirmeye ayrılmıştı ve Nisan 2012’de tamamlanması 
öngörülüyordu. Bu evrede istişare verilerine yönelik analiz 
çalışması, meclis uzmanlarınca kamuya sunulmamış veya 
paylaşılmamıştı. İşin aslı bu dönem, alt komitelerin üniver-
siteler gibi farklı sosyal grupları davet veya talep üzerine 
dinlediği uzun ve külfetli bir süreç olmuştu.8 Paydaşlardan 
önerilerini meclise yazılı olarak da sunmaları isteniyordu. Bu 
yöntemin etkili olabilmesi için, istatistik ve kantitatif değiş-
kenleri kullanım becerisi gibi, meclisin net bir şekilde eksik 
olduğu somut, detaylı ve karmaşık verileri analiz etme uz-
manlığı gerekiyordu. Ne soru listesi ya da anket gibi pratik 
yöntemler kullanıldı ne de uzmanlar eşliğinde odak gruplarla 
yapılan derinlemesine görüşmeler doğru bir şekilde yapılan-
dırıldı. 

* İkinci evre ilkelerin belirlenmesi ve anayasa metninin ilk 
taslağının tamamlanmasını içeriyordu. Fakat tartışmaların 
içeriğine, çalışma usullerine ve müzakere süreci sırasında 
sunulan belgelere dair açık ilkeler yoktu. 

* Üçüncü evre taslak anayasa metninin kamusal duyurusu 
ve bunun üzerine yürütülmesi öngörülen kamusal tartışma 
süreci olarak öngörülmüştü. Fakat sürecin 2013’te başarısız-
lıkla sona ermesinin ardından taslak maddeler üzerinde ka-
muoyu ilgisi olmadı. Yine de süreç, taslak maddeler ve siyasi 
parti önerileri paylaşıldı. 

* Dördüncü aşama, taslağın açıklanmasının ardından başla-
yacak olan kamuoyu değerlendirme süreciydi. Fakat kamuo-
yundan görüş toplayıp bunları değerlendirmeye dahil edecek 
belirgin bir mekanizma yoktu. Başlangıç evresindekine ben-
zer bir istişare süreci, basın anketi veya genel anket yapılıp 
yapılmayacağına dair verilmiş bir karar dahi yoktu. Başlangıç 
evresinde kamusal katılım belli ki sürecin tamamında önemli 
olacak şekilde algılanmaktaydı.

Fakat bunun üzerine yeterince düşünülmemişti. Net bir 
yol haritası ve anlamlı bir katılım ve şeffaflık sağlayacak me-
kanizmalar olsaydı bunlar ulusal düzeyde sahiplenilen bir 
anayasa yapım süreci getirebilirdi. Takvim konusuna gelir-
sek, çalışma usulleri belgesinde belirtilen tek tarih, birinci 
evrenin son tarihi olan Nisan 2010’du. Diğer evrelerle ilgili 
takvim, daha sonra AUK tarafından belirlenmek üzere açık 
bırakılmıştı. 

Sıralamanın az yapılandırılmış ve esnek tasarımı yüzün-
den –ki bu kadarı bile etkin ve vakitli bir şekilde uygulanmadı– 
mutabakat sağlamaya yönelik çok az yasal kurala tabi olan, 
son derece politik bir süreç yaşandı. Çalışma usulleri belgesi 
sürecin başarısız olması halinde alternatif bir plan içermiyor-
du; fakat kararlaştırılan normların AK’ta veya meclis açılış 
oturumunda benimsenmemesi ihtimaline karşı koruyucu bir 
norm da içeriyordu. 

AUK’ta karar verme sürecinin temel kuralı mutabakattı; 
ancak tıkanıklıkları aşmak için –yatışma süresi veya alt ko-
miteler gibi– uyuşmazlık çözümüne dair hiçbir süreç çalışma 
usullerinde tarif edilmemişti. Uyuşmazlık çözümüne yönelik 
yöntem eksikliği yüzünden tıkanmaları aşmada etkin strate-
jilerin geliştirilebilmesi önemli ölçüde engellenmiş oldu. Öte 
yandan, kritik politika tercihleri söz konusu olduğunda veya 
tıkanmalar yaşandığında parti liderleri, partiler arası anaya-
sa komiteleri ve parti meclisleri gibi partilerin diğer üst düzey 
mekanizmalarına danışılmıştı.9

Sunum veya önergelerin hangi sırayla yapılacağına dair 
bir kural yoktu; ancak çalışma usullerinde komite çalışma-
larına katılımla ilgili bir kural vardı. Buna göre siyasi parti-
lerden biri, art arda olması aranmaksızın oturumlara üç defa 
katılmazsa bu komitenin tasfiye olduğu anlamına geliyordu. 

BAŞARISIZ OLAN SÜREÇTEKİ ZAFİYETLER

Tutanaklardan da anlaşılacağı üzere, birçok durumda 
çalışma usulleri takip edilmiyor; buluşma tarihi, çalışma sa-
atleri ve konu öncelikleri gibi konularda son derece esnek bir 
çalışma takvimi ve günlük program izleniyordu.10 Esnekliğin 
fazla olması, siyasi aktörleri değerlendirmelerinde diğerle-
rinin perspektiflerini dikkate almaya zorlamayan, açık uçlu 
bir sürece meydan vermiş gibi görünüyor. Sürekli tekrar eden 
tıkanmalar hem siyasi aktörler arasında güven zafiyeti yarat-
tı hem de kamuoyunun AUK’a olan güvenini azalttı. AUK’un 
işlevi, aynı zamanda siyasi parti liderlerinin, özellikle de Baş-
bakan Erdoğan’ın tek taraflı ve talihsiz siyasi beyanlarıyla da 
baltalandı.11 Bu tür açıklamalar, anayasal süreci ve AUK’un 
çalışmalarını önemsiz gibi göstermeyi amaçlıyordu. Böylece 
çalışma usullerinin sunduğu mutabakat ve güven inşasına 
yönelik garantiler ne yazık ki gündelik siyasetin gerilim ve 
tartışmalarının gölgesinde kaldı. AUK’ta mutabakatla elde 
edilen hükümlere AK tarafından ve meclisin açılış oturu-
munda dokunulmaması, çalışma usulleri belgesinin temel 
ilkesiydi. Taviz verme ve karşındakini tanımanın esas olduğu 
bu ilke, güvenilir bir müzakere sürecini güvence altına almayı 

BERTİL EMRAH ODER
Çok Beklenen ve Son Derece Tartışmalı Anayasa Yapım Süreci: 
Türkiye’nin 2013’te Yaşadığı Başarısız Deneyimden Çıkarılacak Dersler



67

ve katılımcılar arasında samimi bir süreci cesaretlendirmeyi 
amaçlıyordu. Bu aynı zamanda siyasi partilerin eşit erişimini 
ve mutabakata ulaşmak için iradelerini teşvik edecek usuli 
bir teminat işlevi görebilir; böylece kutuplaştırıcı, bölünmüş 
ve hassas konularda kazan-kazan formüllerinin geliştirilme-
sini destekleyebilirdi. Fakat gündelik siyasetin malum koşul-
ları altında, meclise sunulması halinde bile elde edilen tasla-
ğa riayet edilip edilmeyeceğini kimse bilemezdi.12

Karşılıklı güvenin sürekli baltalandığı bir atmosferde 
mutabakatın karar vermede mutlak bir kural olması, başa-
rısız olan 2013 anayasal sürecinde üç sonuç doğurmuş oldu: 

* Siyasi partiler kendi önerilerinde ısrarcı oldular ve zorunlu 
din eğitimi, yurttaşlık ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin baş-
kanlık sistemi teklifi gibi tartışmalı konularda yalnızca kendi 
dar çıkar ve tercihlerini dikkate aldılar. 13

* Daha az tartışmalı, tarafsız, yeni (kişisel verilerin korunma-
sı) veya AUK’un popülerliğini arttırabilecek (asgari gelir sahibi 
olanlar için vergi muafiyeti) konulardaysa mutabakat sağla-
nabildi. Eski normların güçlendirilmesi ve mevcut normların 
geliştirilmesi de, sınırlı da olsa yine mümkün olabildi. 

* Mutabakat kuralı ve bunun olmadığı hallerde konuyu açılış 
oturumunda tartışabilmenin önünün açık olması iktidar par-
tisinin konumunu güçlendirdi ve parlamentoda çeşitli ittifak 
beklentilerini arttırdı. Böylece AUK kritik konularda kendini 
mutabakat aramaya mecbur hissetmedi. 

Bu sonuçlar ve Türkiye’nin mutabakat kuralını uygulamadaki 
geçmiş deneyimine dayanarak anayasa yapım teorisine dair 
şu çıkarımları yapabiliriz: 

* Hükümetin, mecliste güçlü bir temsili olan AKP gibi tek 
bir siyasi partiden oluştuğu durumlarda, AUK’un mutabakat 
kuralını benimsemesi temel konuların çözümünde bir sonuç 
vermedi. İktidar partisinin elinin güçlü olduğu bir siyasi or-
tamda, müzakere sürecini mutabakat temelinde yürütmek 
oldukça zor oldu. Gündelik siyaset ve iktidar partisinin siyasi 
gündemi anayasa yapım sürecine önemli ölçüde dahil olun-
ca bu muhalefet partilerinin dikkatini dağıttı ve mutabakata 
varmak güçleşti. Bu tip durumlarda siyasi partilerin AUK’ta 
eşit temsile sahip olmalarının, tarafların mutabakata eğilimli 
olmalarını garanti etmediği görüldü. 

* 2013 sürecine dahil olan siyasi partilerin  Türkiye’nin temel 
mevzularında –üniter devlet, seküler devlet, yurttaşlık ve 

başkanlık sistemi gibi– ya birbirlerine taban tabana zıt görüş-
leri vardı ya da bu konularda değişken ittifaklar geliştiriyor-
lardı. 1995 ve 2001’de olduğu gibi müzakere edilen konular-
da siyasi konumların kademeli bir şekilde birleşmesi 2013’te 
gerçekleşmedi. Bu da gösteriyor ki, böylesi önemli konuların 
çözülebilmesi için –ki bunlar bugün 1995 ve 2001’de tartışı-
lanlardan daha karmaşık ve temel konular– asgari bir ortak 
zemine ya da daha az “kırmızı çizgi”ye sahip olmak gerekiyor. 
Bu tip temel pozisyon ayrımlarının üzerine bir de güvensizlik 
eklendiğinde, AUK yaklaşımı bile hızlı ve olumlu bir sonuç 
veremeyebilir. Tersine, ihtilafları derinleştirerek iktidar kav-
gasına ve derin krizlere yol açabilir. 

Görüldüğü kadarıyla AUK şeffaflık ve medya stratejisini 
de gerektiği gibi ele almamıştı. Anayasal müzakereler hak-
kında kısa açıklamalar yapan AUK, tartışmaların tamamına 
dair içeriği kamuoyuyla hemen paylaşmadığı için eleştiril-
mişti.14 Doğrusu, AUK’un bu süreçte ne kamuyu haberdar 
edecek etkin araçları ne de halkla ilişkiler uzmanı profes-
yonel bir ekibi vardı. Meclis üyeleri, akademik danışmanlar 
ve uzmanlar dahil olmak üzere sürecin tüm katılımcılarına 
yönelik resmî bir davranış ilkeleri rehberinin olmayışı da bir 
başka eksiklikti. 

AUK’un tasfiyesinden kısa süre önce, iktidar partisi AKP 
ana muhalefet partisi CHP’ye, AUK’taki dört siyasi partinin 
ortaklaşması ve iki ana partinin işbirliğiyle mutabakata va-
rılmış olan 60 maddeden oluşan paket kanunlarda kısmi 
anayasa değişikliği yapmayı önerdi.15 Ampirik anlamda bu 
girişim, anayasal müzakere süreçleri tıkandığında kullanılan 
ve “yeterli-mutabakat seçimi” (sufficient-consensuschoice) 
diye adlandırılan bir çatışma çözümü yöntemi olarak görü-
lebilir. CHP’nin bu teklifi reddetmesiyle, başlıca iki partinin, 
yani hükümet ile ana muhalefetin uzlaşısına dayalı yeter-
li-mutabakat seçimi de başarısız olmuş oldu. 

SONUÇ

Başarısızlıkla sonuçlanan anayasa yapım süreci, çoğu 
temel hak ve özgürlükler ve devlet örgütlenmesine dair 
kimi tarafsız hükümlerden oluşan 60 maddelik bir mutaba-
kata ulaşabildi. Fakat sürecin kendisi bölünmüşlük ve kes-
kinleşmiş çatışmalarla neticelendi. Sınırlı mutabakat siyasi 
aktörlerin çok farklı anayasal tercihleri olduğunu gösterdi, ki 
bu da politikalarda ve tasarımda fikir birliğini imkânsız kıldı. 
Süreç, siyasi elitlerin meseleleri ele alırken gerekli nezaketi 
ve samimiyeti ortaya koyma konusunda hem isteksiz hem 
de beceriksiz olduklarını gösterdi. İktidar partisi AKP’nin 

8. AUK siyasi parti, sendika, vakıf, dernek, meslek örgütleri, üniversiteler ve 
platformlar dahil olmak üzere toplam 160 sivil grubu dinledi. 440’ı STK’lara ait 
olmak üzere toplam 64 bin bireysel görüş e-posta ya da posta yoluyla AUK’a 
ulaştırıldı. Sivil toplumun görüşlerine dair gözlem ve analizler için bkz. Kentel, 

Ferhat, Köker, Levent, Uçum, Mehmet, Genç, Özge. (2012). Yeni Anayasa 
Sürecini İzleme Raporu, Şubat 2012-Haziran 2012, TESEV Demokratikleşme 
Programı, Uçum, Mehmet, Genç, Özge (Ed.). İstanbul: TESEV Yayınları. 
9. Örneğin bkz. “Zor Ama Başarmak Zorundayız”, Milliyet, 19 Haziran 2012; 
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başkanlık sistemi teklifinin (sözüm ona Türk tipi başkanlık) 
sebep olduğu anlaşılan 2013’teki tıkanıklık, AKP’nin AUK’u 
terk etmesinin ardından başarısızlıkla sonuçlandı. AKP’nin 
2015’te yenilediği başkanlık sistemi teklifi –parti ileri gelen-
leri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyanlarında ifade edildiği 
üzere– böylesi önemli bir konuda iktidar partisiyle muhalefet 
partileri arasındaki konumlanışların uzlaşması mümkün ol-
mayan niteliğini iyice aşikâr kıldı. AKP’nin başkanlık sistemi 
önerisi, Türkiye’nin –parlamentonun siyasi hesap verilebilir-
lik platformu olarak yükseldiği ve Osmanlı tarihinde temel 
bir anayasal tarih olan 1908’den beri– parlamenter rejime 
sadık kalmış anayasal mirasından net bir kopuşu temsil 
ediyor. Görünen o ki AKP, anayasa yapım sürecinin başarı-
sızlıkla sonuçlanmasının ardından mutabakat oluşturmaya 
yönelik çaba harcamak yerine, anayasa yapma gücünü tek 
başına ele geçirmeyi hedefliyor.  AKP bugün, 2015 seçimle-
rinde anayasa değişikliği için mecliste yeterli çoğunluğa tek 
parti olarak ulaşıp yeni anayasayı tamamen kendi tabanıyla 
oluşturmayı savunuyor.  Bu durumda Türkiye’nin anayasa 
gündeminin temel mücadelesi, AKP’nin tek taraflı anayasa 
yapma gücünü elde etme girişimini sınırlandırmak olacak. 
Türkiye’nin anayasal geleceğinin önümüzdeki dönemdeki 
temel konusu, güç temelli iktidarın yükselişi ve eski lideri 
olduğu AKP’yi hâlâ kontrol eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
kadir-i mutlak liderliği olacak gibi görünüyor.  Böyle bir ola-
sılık, aynı zamanda cumhurbaşkanın anayasa yapım sürecini 
tek başına zapt edeceği yönünde bir görüntüyü de çağırıyor.  
Bu Türkiye için geri bir adımdır ve ülkenin, hükümeti denge 
ve denetleme kurumlarının yanı sıra temel hak ve özgürlük-
leri koruyan güvenlik mekanizmalarıyla sınırlamayı savunan 
anayasacılık kazanımlarını göz ardı ettiği anlamına gelir.

AKP, anayasa yapım sürecinin başarısızlıkla sonuç-
lanmasının ardından mutabakat oluşturmaya yönelik çaba 
harcamak yerine, anayasa yapma gücünü tek başına ele ge-
çirmeyi hedefliyor.16 AKP bugün, 2015 seçimlerinde anayasa 
değişikliği için mecliste yeterli çoğunluğa tek parti olarak 
ulaşıp yeni anayasayı tamamen kendi tabanıyla oluşturmayı 
savunuyor. 17 Bu durumda Türkiye’nin anayasa gündeminin 
temel mücadelesi, AKP’nin tek taraflı anayasa yapma gü-
cünü elde etme girişimini sınırlandırmak olacak. Türkiye’nin 
anayasal geleceğinin önümüzdeki dönemdeki temel konusu, 
güç temelli iktidarın yükselişi ve eski lideri olduğu AKP’yi 
hâlâ kontrol eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadir-i mut-
lak liderliği olacak gibi görünüyor.18 Böyle bir olasılık, aynı 
zamanda cumhurbaşkanın anayasa yapım sürecini tek ba-
şına zapt edeceği yönünde bir görüntüyü de çağırıyor.19 Bu 
Türkiye için geri bir adımdır ve ülkenin, hükümeti denge ve 

“CHP’de Anayasa Toplantısı”, Milliyet, 26 Temmuz 2012; 
“Vatandaşlık Krizine Zirve”, Milliyet, 26 Temmuz 2012.

10. “Anayasa Yazımı Ertelendi”, Milliyet, 14 Ağustos 2012.

11. Başbakan Erdoğan’ın değişiklik önerileri ve AUK’taki tıkanmaya onun 
sebep olup olmadığına dair tartışma için bkz. “Anayasa Uzlaşma Komisyonunu 
Başbakan Erdoğan mı Kilitliyor?” http://t24.com.tr/haber/anayasa-uzlasma-
komisyonunu-basbakan-erdogan-mi-kilitliyor,215488 (erişim tarihi: 5 Şubat 
2015). Erdoğan aynı zamanda AUK’un çalışmalarının sona ereceği bir tarih 
belirlemeye de çalışmıştı; bkz. “Tamam mı Devam mı”, 
Cumhuriyet, 1 Nisan 2013.

12. Örneğin bkz. Aşık, Melih, “Anayasanın Akıbeti”, Milliyet, 14 Haziran 2012; 
Doğan, Yalçın, “Erdoğan Nihai Vuruşu Meclise Saklıyor”, Hürriyet, 14 Haziran 
2012.

13. Örneğin bkz. “Laiklikte Yine Uzlaşamadılar”, 

Milliyet, 12 Eylül 2012.

14. Bkz. Evin, Mehveş, “Kapalı Kapılar Ardında Anayasa”, 

Milliyet, 24 Eylül 2012.

15. “CHP Geri Adım Attı 60 Madde Rafa Kalktı”, Sabah, 8 Kasım 2013. 
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Türk tipi başkanlık sistemine girizgâh mahiyetindeki AKP içi anayasal 
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17. Örneğin bakınız: “[Mehmet Ali Şahin] AK Parti’nin Yeni Anayasa Formülünü 
Açıkladı”, 27 Ocak 2015 http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1282319-ak-
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18.  Başkanlık sisteminin getirildiği ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı 
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Yapacak”, Cumhuriyet, 3 Şubat 2015; “AKP Kulislerinde Erdoğan İçin Kenan 
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denetleme kurumlarının yanı sıra temel hak ve özgürlükle-
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The following publication is a product of the internation-
al conference organized by the Van Leer Jerusalem Institute 
(VLJI), the Middle East and Africa Research Center at Kadir 
Has University, and Friedrich-Ebert-Stiftung Turkey Office on 
November 6 and 7, 2014. The conference entitled “Themes 
of Conflict in Middle Eastern Democracies: A Comparative 
Perspective from Turkey and Israel” focused on majoritarian-
ism and the specific application of this concept to the cases 
of Turkey and Israel. Like many countries in the MENA re-
gion, Turkey and Israel face serious challenges in their de-
mocratization processes. By focusing on the comparative as-
pects of majoritarian democracy in Israel and Turkey as well 
as on groups that resist this system, the organizers aimed at 
decoding the obstacles to democratization in these countries 
and in the MENA region.

During the conference, majoritarianism was discussed 
within the context of several core issues: political parties and 
grassroots politics, minority issues, economic growth, and 
legal and constitutional reform. Each issue was presented 
by a Turkish and an Israeli speaker to provide a comparative 
perspective, and the publication includes summaries of most 
of the lectures. 

The publication begins with a theoretical analysis and 
general overview of majoritarianism in the case of Israel, pre-
sented in the papers of Amal Jamal and Itzhak Galnoor. Yük-
sel Taşkın’s paper explores the same issue from the Turkish 
perspective by focusing on the majoricratic populism of the 
AK Party. This is followed by a discussion on majoritarianism 
in the context of political parties and grassroots politics. Fo-
cusing on the case of Israel, Ronen Goffer offers an overview 
of practices of deliberative democracy, and Dana Blander 

stresses that the application of direct democracy is prone 
to becoming the “tyranny of the majority” if there are no ap-
propriate checks on the “will of the people.” The same issue 
is discussed by Aykan Erdemir and Sezen Yalçın in relation 
to the Turkish case. Whereas Erdemir focuses on the exclu-
sivist ideologies, discourses, and practices that sustain com-
petitive authoritarianism, Yalçın stresses that grassroots civ-
il movements such as the Gezi Park protests are important 
in overcoming majoritarianism because they create a social 
and political space where minority interests can be voiced. 

The next section deals with majoritarianism within inter-
nal reconciliation processes and the role of minorities. Guy 
Ben Porat discusses the paradoxical nature of the secular-
ization process in Israel, and Özgür Sevgi Göral talks about 
the transitional-justice mechanisms and their importance in 
resolving the Kurdish conflict. This section is followed by a 
short discussion on economic growth by İzzettin Önder, which 
tries to determine whether growth serves the privileged few 
or the entire society. The final section of the publication fo-
cuses on the legal system and constitutional reform. Hala 
Khoury-Bisharat discusses the role of investigatory com-
missions for political reconciliation in divided societies, and 
Ilan Saban’s paper focuses on Israel’s Basic Laws and the 
Supreme Court. Levent Köker and Bertil Emrah Oder explore 
the same issue from the Turkish perspective by analyzing the 
failed Turkish constitution-making process in 2013. 

We would like to thank all the lecturers for their contri-
butions to this volume and all our partners for organizing this 
interesting and fruitful conference.
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INTRODUCTION

This paper argues that majority rule is democratically 
substantive only if it is based on a random aggregation of the 
wills of its members, reflects an open deliberative process 
and is accessible for universal and equal participation by all 
those obliged to obey its decisions. An initial examination 
of the writings of the philosophical fathers of majority rule 
demonstrates that they warned against turning this princi-
ple from a democratic mechanism, indispensable in facilitat-
ing decision-making in mass democracies, into a new form 
of tyranny, which enables a stable identitarian majority to 
consolidate its domination and suppress the rights of minori-
ties to participate and be reflected in the power structure 
that determines the character and priorities of the common-
wealth. 

Leading democratic theorists have argued repeatedly 
that majority rule is a technical principle that is not identical 
to public sovereignty (Rancière, 2001). Whereas the latter is 
a constant and stable form of power, reflecting the common 
and equal aspirations and wills of all individuals and groups 
in society, majority rule is a procedural process stemming 
from the natural lack of consensus on public matters. 

Therefore, in determining the public good, majority rule 
can become tyrannical when the majority is based on closed 
identitarian traits rather than on open and deliberative opin-
ion-making, in which all members of the political community 
have an equal opportunity to participate in and influence the 
dominant definition of the commonwealth. This argument is 
supported by the well-established differentiation between 
civic and ethnic constitutional and political culture. Where-

as the former is based on equal and universal citizenship—
where the ethnic or cultural identity of citizens does not 
condition their civic status or political efficacy—the latter is 
characterized by a set of constitutional and legal privileges 
granted only to a hegemonic ethnic or cultural group. Major-
ity rule is translated differently in civic politics and in ethnic 
politics. 

This traditional democratic issue has been discussed 
extensively in the literature. But in that literature, majority 
rule, its meaning and its implications have been considered 
mostly in liberal contexts and have not been sufficiently ad-
dressed in illiberal settings or in the context of ethnic states. 
In the following I address the latter settings and contexts, ar-
guing that majority rule has democratic meaning only when 
it is based on an open, dynamic and occasional majority of 
the citizens, whose choices are not final, and when it does 
not violate the persistence of politics in which all citizens 
partake in defining their common life. 

There are manifestations of majority rule that pinpoint 
the shortcomings of liberal theory in illiberal settings, where 
majority rule can become one of the most rigid types of sup-
pression—an effective tool not only for neutralizing minority 
rights but also for nullifying the genuine meaning of democ-
racy. Furthermore, majority rule can eradicate the political, 
by establishing a stable hegemonic reality in which the iden-
tity of the state and the privileges of the majority cannot be 
disputed. Therefore, any discussion of its meaning is an im-
portant contribution to democratic theory. To illustrate these 
arguments this paper addresses the Israeli and Turkish polit-
ical realities. Although the two are not identical, comparing 
them demonstrates how majoritarianism could become a 
despotic tool that counters democratic values. 

THE MEANING AND IMPLICATIONS 
OF MAJORITY RULE

The idea of the majority as a political mechanism was 
first expressed by Pericles in his funeral oration. Pericles 
stated, “For the name of our political arrangement, we are 
a democracy, since the many, not just the few, participate 
in governing” (Thucydides, 1998). Pericles establishes po-
litical participation as a central principle of democratic rule 
and agues that it is the participation of the many that char-
acterizes democracy vis-à-vis other forms of political rule. 
He contrasts the participation of the many with that of the 
few, pointing out the importance of this differentiation at a 
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time when the rule of the few was the norm. The contrast 
between the many and “not just the few” makes clear that 
the latter are not excluded from the political process in the 
name of the many, but emphasizes the superiority given to 
the majority. In other words, Pericles establishes the differ-
ence between the few and the many, arguing that different 
political regimes are characterized by which of the two runs 
the government in the name of the people. Pericles’ juxtapo-
sition of the few and the many clarifies the organic nature 
of the political community, where all take part in making up 
the political subject. It is a political reality in which no indi-
vidual dominates another, but rather a reality in which the 
participation of all on an equal footing constitute the political 
subject and its mode of relating to its members and to for-
eigners. This depiction does not eliminate the idea of dispute 
and disagreement, which could and should be resolved by 
deliberative means, engendered by “the communality of all,” 
as Pericles characterizes it. The praise of democratic rule—
as the rule of all, by all, and for all—did not win the support 
of political philosophers until the modern age, when the vir-
tue of participation become a central value in a society. This 
value supports the idea that society is composed of equals 
who are compelled to act in order to carry out their equally 
appreciated political aspirations and interests (Dunn, 2005).

The warnings of two democratic philosophers from two 
different schools of political thought, John Stuart Mill and 
Hannah Arendt, help differentiate between democracy and 
majority rule.

In his book On Liberty, Mill pointed out that democracy 
is not devoid of tyrannical manifestations; one of which is the 
tyranny of the majority, in which a democratic majority forc-
es its will on a minority. According to Mill, this pattern could 
be translated into various fields of life, including formal polit-
ical systems and the informal public sphere, where a majori-
ty stifles individuality and silences minority opinions, thereby 
harming an open and deliberative process that is meant to 
represent the public good (Mill, 1859). According to this un-
derstanding, majority rule is a technical mechanism whose 
purpose is to facilitate political efficacy only where neces-
sary. Accordingly, the majority does not embody an inherent 
substantive, moral or political value. The majority is not and 
cannot be stable, and its power must submit to liberal demo-
cratic values, which should be the main, decisive parameters 
if democracy is to maintain its genuine character.

Mill pointed out the dangers of majority tyranny, and his 

proposed solution was liberal. Individuality sets limits on the 
public will. Society cannot invade the private sphere and vi-
olate the autonomy of the individual (Tong, 1989). The wills 
of the individuals together compose the will of the people 
and thus the majority is a temporary fusion of individual wills 
that disappears the moment the necessary decision is made. 
Any clash between individual freedoms and rights and the 
collective will must be resolved with the former having the 
upper hand (Nussbaum, 1997). 

However, if minority rights are not institutionalized in a 
multinational political reality, the centrality of liberal rights 
in democratic culture does not guarantee that these will not 
be transformed into a very efficient mechanism for making 
majority rule a tyrannical tool to render citizenship meaning-
less, make political participation ineffective, institutionalize 
the rights of the majority as extra-constitutional privileges 
and dehumanize minority groups. Liberal rights can become 
a tool with which ethnic states exclude minorities from ef-
fective participation in the decision-making process and in 
the equal allocation of state resources. In such settings, the 
ability of the minority to participate and voice its needs does 
not guarantee that the majority will listen and take that voice 
into consideration when determining policy. 

We may argue that individual liberal rights protect the 
ability of individuals to defend their autonomy and to prac-
tice freedom. But, as feminist theorists have demonstrated, 
these rights do not necessarily guarantee equal political ef-
ficacy (Phillips, 2001).

On the contrary, liberal rights can become an efficient 
mechanism for masking an anti-humanistic reality, in which 
the mere participation of individuals in the political process 
helps legitimize the political system, while simultaneously 
destroying their ability to use tools that could effectively un-
mask the nonpolitical nature of the political process.

The second political philosopher relevant in this con-
text is Hannah Arendt. She differentiated between majority 
rule and majority decision, arguing that whereas the latter 
is based on a dynamic, voluntary and constantly changing 
majority, the former is a static and stable division of the pop-
ulace, elevating the will of the majority above political delib-
eration, thereby negating the meaning of the political. 

Arendt pointed out that a substantial political action 
means being part of a political community in which the par-
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ticipants are able to express their genuine needs and wills in 
the public sphere, which in turn is an efficient space where 
political agents practice their humanity. 

For democracy to live up to its ethical meaning, Arendt em-
phasizes several important features:

* The existence of a political community in which individuals 
not only feel a part but mainly feel that they are participating 
in the definition of the public good
* The ability to express oneself as part of being a moral agent
* The availability of political action.

The loss of such features dehumanizes, because human 
beings are homo politicus (Arendt, 1998). In such cases, 
citizens of a certain kind are transformed into noncitizens. 
The gap between de jure citizenship and de facto citizenship 
becomes very broad, so that citizenship in the legal sense 
becomes an iron cage. Minority citizens are  trapped in a po-
litical reality in which their political efforts to advance their 
position within the state become a legitimizing mechanism 
for the same political system that discriminates against 
them. Political participation that is supposed to articulate 
the meaning of communality vacillates between submissive 
political action that promotes the identification of the hege-
monic regime with justice and contentious political activism 
that seeks to utilize the spaces available, albeit narrow, in 
order to enable the hegemony to reflect upon itself, making 
apparent the injustices entailed in the system. In Arendt’s 
language this is the dismissal of the common and shared 
world, where spaces of appearance are supposed to be cre-
ated in which individuals disclose their identities and estab-
lish relations of reciprocity and solidarity (Arendt, 1989). The 
political participation that enables the establishing of rela-
tions of civility and solidarity are abolished, which are the 
essence of genuine political relations. 

These arguments of Mill and Arendt are useful for ex-
amining ethnic states such as Israel and Turkey. Both coun-
tries claim to be democratic but use majority rule to achieve 
counter-democratic results. The central means of achiev-
ing that counter-democratic end is manipulation of the le-
gitimate participation of citizens in order to institutionalize 
the hegemony of the majority. The dominant ethno-cultural 
group in the state exploits the rules of the political game in 
a way that synthesizes its interests with those of the entire 
democratic system. 

In both states, questions such as who is counted, when 
and for what purpose demonstrate how participation in the 
formal democratic game can be turned into a counter-demo-
cratic principle in which the sphere of deliberations is prede-
termined by a stable identitarian politics. 

This is the case of the Kurds in Turkey and of the Pales-
tinians in Israel. That said, neither minority has alternative 
political avenues for protecting its rights. The cultural major-
ities in both states are aware of this reality and use all means 
possible to render Kurdish and Palestinian citizenship devoid 
of any substantial meaning. Both cases evoke the concept of 
semi-citizenship used by Arendt (1998a) or the concept of 
“hollow citizenship” (Jamal, 2007) to differentiate between 
the level of individual freedoms that members of these two 
communities enjoy and the lack of recognition of their collec-
tive identities, as national minorities. This lack of recognition 
led to their discrimination as such in the first place. 

Despite the differences between the two minorities, 
Kurds in Turkey and Palestinians in Israel are dominated by 
means of majority rule. In both cases it has been fostered as a 
primary control mechanism of the dominant parties, because 
it has proven to be an effective control mechanism with very 
low cost. The mere participation of these two groups in the 
political system creates a façade of democratic politics, le-
gitimizing the political system but leaving the minorities with 
no effective ability to influence the decision-making process, 
especially on matters of interest to them as distinct nation-
al groups. It is important to note that the recent elections 
in Israel in March 2015 and in Turkey in June 2015 exposed 
an essential difference between the two countries. The Pal-
estinian minority in Israel participated in the elections and 
won almost 11% of the seats in the parliament. The Joint 
Arab List, which includes four different political parties, won 
massive support among the Arab population but did not get 
broad support among Jews. Therefore its ability to make a 
serious impact on decision-making processes is marginal, 
and its ability to become part of the governing coalition re-
mains to be considered. In contrast, the last Turkish parlia-
mentary elections reflected the broad willingness of citizens 
of Turkish origin to vote for a Kurdish party in order to assist 
it in passing the threshold.  The pattern of political conduct 
that aimed to block the dominant AKP party from winning 
an absolute majority in the parliament enabled the Kurdish 
party to become a central player in the political system. 

These recent developments in Turkish politics raise 
questions as to how majority despotism can be overcome 
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and why majorities with power should give up their privileg-
es. Regarding the first question, it seems that majority rule 
assumes a civic political culture in which citizenship rath-
er than ethnicity determines the identity of the state. This 
assumption clashes not only with the concept of ethnic de-
mocracy, which is well known in the Israeli context, but also 
with substantive depictions of liberal nationalism, in which a 
common cultural identity is assumed to be the foundation of 
social solidarity and state loyalty and in which the fact that 
many states express the cultural identity of one group while 
excluding minority cultures is ignored. Civic ideals and egal-
itarian constitutional formations facilitate the expression of 
the genuine democratic meaning of majority rule. In such 
cases, politics becomes identified with the manifestation of 
public sovereignty, even when a majority, which is necessar-
ily random, determines the rules and allocates the resourc-
es. However, the identification of democracy with rigid and 
stable majority rule and thus the exclusion of social groups 
that do not belong to the hegemonic ethnicity contradicts the 
inclusive, open and diverse imagination of democratic rule. 
As Vico put it, democracies are “open, generous and mag-
nanimous” (Vico, 1984). They are open in their future orien-
tation, enabling the crystallization of any decision or identi-
ty, as long as they fulfill the virtue of common sense based 
on mutual caring. They are generous because they enable 
the integration in the political process, on an equal footing, 
of those considered “strangers.” They are magnanimous in 
their capacity to enable all citizens, including the “not count-
ed” ones, to take part in the partition of the sensible—“the 
manner in which a relation between a shared ‘common’ and 
the distribution of exclusive parts is determined through the 
sensible” (Rancière, 2001: 9). The partition of the sensible, 
according to Ranciere is “a general law that defines the 
forms of part-taking by first defining the modes of perception 
in which they are inscribed” (2001: 9). It is that which sepa-
rates and excludes on the one hand and that which allows 
participation on the other (Ibid). This form of distribution 
“presupposes a partition between what is visible and what is 
not, of what can be heard from the inaudible” (Ibid).

Unlike the Israeli experience, the recent developments 
in Turkey accord, to a great extent, with Vico’s three features 
that define democracy. They demonstrated that all efforts to 
enhance state power as the closure, namely the increasing 
limiting of the citizens’ spaces of freedom and suppress po-
litical imagination through ideology failed. They demonstrat-
ed the generosity of those who can determine the nature of 
the common, by counting those who are usually not count-

ed. They also reflected magnanimity through the insistence 
on the liberal understanding of how to deal with diversity 
and difference. Nevertheless, these three elements cannot 
and should not mean that the Turkish political imagination 
achieved what is expected from a genuine democracy. The 
legitimation of agonistic contestation, the inclusiveness of 
all and the openness to communicative capacities that en-
hance the transformation of communality in order to meet 
the expectations of all have not yet become the hegemonic 
political imagination in the political system.  

As for the second question, I argue that an exclusive 
identitarian majority rule as an articulation of democracy 
is not only an oxymoron, it is also counterproductive. When 
a majority uses its power to compromise Arendt’s first and 
second principles—an inclusive environment that fosters be-
longing and participation and the freedom to express oneself 
as a moral agent—it violates not only the rights of the mi-
nority, but it also, and mainly, delegitimizes the principles of 
democracy itself and legitimizes the use of nondemocratic 
means for achieving political goals—thus compromising Ar-
endt’s third principle. Identitarian majoritarianism is, in other 
words, a form of violence that counters the features of car-
ing, sensibility and communication and encourages count-
er-violence, thereby destabilizing the entire political system. 
It also dehumanizes, whereas democratic philosophy is 
based on humanistic assumptions (Arendt, 1989). Being part 
of a political community in which one is able to express one’s 
voice and have an impact defines what it means to be human.  
Excluding people from such a community means dehuman-
izing them, violating thereby the essential meaning of demo-
cratic politics, not only for those excluded, but also for those 
who by expressing their political will violate the rights of oth-
ers to be human. Democracy assumes that when we speak 
we assume that there is somebody to listen. The assumption 
of a listener/adherer is a major principle of humanistic phi-
losophy, which provides one of the most central principles 
of legitimate democracies. When majority rule empties the 
listening process of substantial meaning and undermines 
the efficacy of minorities’ voices, exiting the political game 
becomes an effective political tool in the hands of minorities 
for delegitimizing their marginalization. The exclusion of “the 
uncounted” from genuine Israeli politics erodes the legitima-
cy of the entire political system. Therefore, the gain achieved 
through inclusiveness—the majority giving up its exclusive 
privileges—is manifested through the caring for the needs 
and interests of the uncounted. This openness enhances the 
legitimation not only of the democratic game, but also of the 
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claims made by those who form the majority in it. 

Democracy is a transformative process in which identi-
ties are important, not as stable, predetermined cultural for-
mations, but as open spaces of communication, conducive to 
change. This meaning is embodied in Jacques Derrida’s con-
cept of democracy-to-come (2004) and Iris Marion Young’s 
concept of differential citizenship (2000). The combination 
of these concepts demonstrates clearly that majority rule 
cannot be but a transitional procedural act to facilitate de-
cision-making where consensus is lacking. These concepts 
counter the stabilization of the rule of any majority, especial-
ly an identitarian majority, whether national, religious, ethnic 
or other. We must bring back major aspects of deliberative 
democracy, at least in the minimal sense that Amy Gutmann 
and Dennis Thompson (2004) have outlined, if we are to 
meet at least some of the challenges posed above.

CONCLUSION

It is worth going back to Arendt and her concept of dem-
ocratic politics to remind ourselves that politics entails mor-
al dimensions without which the entire political process los-
es its meaning. The mere fact that majorities care about the 
democratic façade could become an effective tool in turning 
this façade into a genuine actor in the political game. Minori-
ties could use their moral power as a conditional mechanism 
to challenge ethnic majorities and to seek to engage in a long 
and careful deliberation over their status and under the given 
circumstances lobby for the promotion of their interests on 
the international level. States such as Turkey and Israel put 
great effort into trying to be integrated in international soci-
ety. Because both these states are norm-breakers, exerting 
pressure on them through external forces could become an 
effective way of changing their treatment of their minorities

These two states—Israel and Turkey—demonstrate how 
democratic procedures are exploited in creating an exclusive 
ethno-national hegemony. The exclusive domination by the 
ethnic/religious majorities of all state institutions and re-
sources and the imposition of rules of the game that render 
minority participation ineffective and against its basic inter-
ests turn majority rule into a whitewashing mechanism.

The lack of recognition of the basic interests, needs and 
aspirations of the Palestinians in Israel and of the Kurds and/
or Alawis in Turkey demonstrates the argument that major-
ity rule that has a clear identitarian character is a sophisti-

cated form of despotism. 

Because majority rule in ethnic states counters basic 
principles of democracy, such as effective, inclusive and 
equal participation of all citizens in the political process, 
principles of deliberative democracy must replace formal 
aggregative political procedures for democracy to meet its 
basic conditional standards. Deliberative citizenship is not 
only a procedural and legal bond between the state and its 
inhabitants, it is a substantive form of collective engagement 
in the political process, leading to the submission of formal 
decision-making to public debate and continual formal and 
informal referenda. Only through such a political process can 
one give substance to public sovereignty and establish civic 
patriotism. 
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four main areas in which Israel’s democratic development 
has been interrupted, focusing on internal development only.

*The impact of the continuous occupation and the imperative 
of security considerations
*The status of the Arab citizens within Israel
*The growing socioeconomic gaps
*The unresolved issue of state and religion

HOW LONG DOES IT TAKE TO BE 
DEMOCRATICALLY CONFIDENT?

There are many ways to analyze and compare democ-
racies: by types of regimes, electoral systems, human and 
minority rights, freedom of speech. My focus here on demo-
cratic development entails a specific approach to this issue. 
In analyzing the state of a particular democracy I regard po-
litical culture as an independent variable.  Political culture, 
simply stated, refers to the reciprocal relations between a so-
ciety and its political system.  Fisher Ames, a late 18th-cen-
tury United States congressman and philosopher presented 
it more vividly thus: “Monarchy is like a splendid ship, with all 
sails set it moves majestically on, then it hits a rock and sinks 
forever. Democracy is like a raft. It moves slowly, sensitive to 
the waves and the passengers’ movements, it does not sink 
easily, but damn it, your feet are always wet.”

What is the sequence of the development of a democ-
racy?  One would assume that initially a society develops a 
strong collective belief in democratic values, such as free-
dom and equality, and then gradually moves on to instill 
democratic mechanisms to attain these values. These so-
called “rules of the game” include free elections, more than 
one party, majoritarian principles and protection of minority 
rights. Research on democracy does not provide a clear an-
swer as to what the sequence has actually been. Historically, 
we find mixed paths: gradual development in countries such 
as England, Sweden and the United States, as opposed to 
abrupt imposition from without in countries such as Japan 
and Germany after World War Two. Thus, democratic devel-
opment can be as a simultaneous, dual process that lasts a 
long time and is based on the mutual nurturing of values and 
rules of the game.

    
A related query, relevant to the Israeli situation, is, 

When does the fact that a country is a democracy become 
so self-evident that democracy itself is no longer ques-
tioned? We assume that the longer a state is continuously 

ISRAEL: INTERRUPTED 
DEMOCRATIC 
DEVELOPMENT?

Itzhak Galnoor
The Van Leer Jerusalem Institute

INTRODUCTION

The purpose of my lecture is to present a brief critical 
overview of democracy in Israel—taking stock after 67 years. 
I could start by saying that Israel’s democracy is a paradox 
and point out that a former prime minister was sentenced to 
six years in prison (a sentence still under appeal), and could 
go on to say that it is a corrupt democracy. Or, I could say 
that, on the contrary, it is a viable democracy that functions  
very well, because the courts are independent and  do not 
hesitate to bring  heads of state to justice.  I could go on and 
list more paradoxes, but the purpose of my lecture is to ask 
a different question, based on my recent book, The Israeli 
Political System:1 Why is it that while the institutional frame-
work has remained almost the same since the early days 
of the state and the rules of the game have been generally 
observed, the values underlying them (equality, freedom, mi-
nority rights) have not become axiomatic,  and symptoms of 
anti-politics and anti-democracy are spreading.

Stated differently, all democracies face problems re-
garding some aspects of their collective goals or well-be-
ing (representation, immigration, alienation, quality of state 
services). Many face economic and social crises and grow-
ing gaps between various parts of the population. However, 
there is a distinction between asking questions about the 
outcomes of the democratic process and questioning the 
value of democracy itself. In Israel, both types of questions 
are present, and the latter seems to be growing in impor-
tance; that is, individuals, parties and groups are promoting 
other values to replace democracy. Most democracies have 
problems within themselves.  Israel has problems with the 
democratic system itself.  Let me present the titles of the 

1. Itzhak Galnoor and Dana Blander, The Israeli Political System, Am Oved 
2013,.To be published in English next year by Cambridge University Press 
(CUP), New York.
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politics, society and the economy. It could be blamed for cur-
tailing participatory democracy, but it never got a majority in 
the Knesset and it was always forced to form coalitions in or-
der to govern.  In retrospect, Mapai was less dominant than 
dominant parties in India, Japan and South Africa. Moreover, 
in the early sixties there were already indications of an evo-
lution toward a less-dominated, less-organized democracy.

Levi Eshkol, who became prime minister in 1963, was 
much more of a civilian democratic leader. He ended military 
rule over the Arab citizens of Israel, formed new alliances 
before the 1965 elections and was conciliatory toward his 
political rivals. Accordingly, Israel was entering a new phase 
of developing a more balanced democracy. One might have 
expected the path to be marked by a progression from  just 
observing the rules of the game to a stronger  belief in de-
mocracy  and its basic values.  But this did not occur. The de-
velopment of democracy in Israel was interrupted, and today 
this interruption is endangering the rules of the game, even 
the rule of law.

MITIGATING FACTORS 

In Israel, as in other new states, the challenges of na-
tion-building hinder calm development and tip the balance of 
priorities from ensuring representation to strengthening gov-
ernability. Furthermore, the long shadow of the Holocaust 
has been a powerful factor in making security considerations 
the top priority. Other factors have been mass immigration, 
the challenge of creating a new nation, and the presence of a 
nondemocratic, Orthodox version of Judaism. Thus, despite 
the efforts in 1948 and after, Israel does not have a written 
constitution to this day. But perhaps the strongest obstacle 
to a more normal development has been the security im-
perative because of the recurring wars and continuous fight 
against terror.

Let us conclude this section by pointing out that since 
the 1980s Israel has had frequent political turnovers in gov-
ernment, and in 1996 the then prime minister, Yitzhak Rabin, 
was murdered. Israel’s uneven path in democracy develop-
ment could be summarized as follows: Whereas the rules of 
the game have been generally observed, the values under-
lying them (including equality, freedom and minority rights) 
have not become self-evident. Far from it.

2. These dates only mark milestones because constitutions by nature evolve 
and change. See Vernon Bogdanor (ed.), Constitutions in Democratic Politics, 
1988; and the website of International Constitutional Law http://www.servat.
unibe.ch/icl/ (accessed 30 January 2011).

3. The relatively stable constitutions of Germany and Japan after 1945 also 
demonstrate the importance of a constitution in a particular historical context.

democratic, the higher the probability that it will remain so; 
and we also assume (and this is based on the experience of 
Western democracies, and not a prediction) that after 100 
years of continuous democracy a country will remain dem-
ocratic. Most states have constitutions, but few have stable 
constitutions that have lasted for a century or more, and all 
those states are democracies. Heading the list are Britain 
(an unwritten constitution), the United States (a constitu-
tion since 1787), Sweden (1807–1809), Holland and Norway 
(1814), Belgium (1831), New Zealand (1840—a Basic Law), 
Denmark (1849), Canada (1867, an unwritten constitution), 
Luxembourg (1868), Switzerland (1875), Australia (1900) 
and Finland (1919).2 Yet, again, the order of events—what 
leads to democratic and constitutional stability—is not clear: 
Perhaps a stable regime and well-established relations be-
tween state and society are what make a constitution stable, 
and not vice versa.3

ISRAEL: RELEVANT BACKGROUND

Compared to new democracies, Israel is not an infant 
democracy. Democratic institutions existed in the Jewish 
community in Palestine in the pre-state period. The first As-
sembly of Representatives was elected in 1920. Since 1948, 
when the State of Israel was established,     Israel has expe-
rienced a continuous democratic regime for 67 years, and if 
we count the pre-state era, for almost 100 years.  Thus, one 
can say that democracy in Israel had a promising beginning, 
certainly as compared with other democracies at that stage 
of development. In 1948, democracy was taken for granted 
in Israel, and the Declaration of Independence is clearly a 
democratic text even though the word “democracy” is not 
mentioned. Moreover, Israeli democracy managed to cope 
with major challenges. For instance, the pre-state rivalries 
did not threaten the regime and were channeled to the elect-
ed parliament, the Knesset, thus establishing the legitimacy 
of the political system; free elections were held; and in 1977 
Mapai, the dominant power for many decades, was ousted 
from power (the so-called “upheaval”) and the transition of 
power was carried out smoothly. 

I am not trying to idealize democracy in the first decades 
of the State of Israel as if it were perfect. The first prime 
minister, David Ben-Gurion, was centralistic and powerful 
and remained in power off and on until 1963. However, gov-
ernment at that time was not a dictatorship and certainly 
not a military regime, because civilian rule over the military 
was firmly established.  Mapai, the ruling party, dominated 
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STOCKTAKING: STRENGTHS

In general, basic and important democratic practices 
have been continuously observed: the existence of demo-
cratic institutions, regular and fair elections (20 in 67 years, 
an average of an election every 3.5 years), a real choice be-
tween many parties (an average of 12 in the Knesset), the 
principle of majority rule and coalition governments that 
have functioned quite well over the years (though less so 
lately) as a steering mechanism.

One of the major strengths of Israeli democracy has 
been the existence of an independent judicial system. Judg-
es in Israel are not corrupt, and the Supreme Court has a 
right to oversee both Knesset legislation and the decisions 
of the executive branch.  Official commissions of inquiry have 
repeatedly investigated the conduct of top decision-makers 
during wars and other events, and many senior office-hold-
ers have been fired because of the commissions’ recommen-
dations. 

In addition, citizens’ rights are generally observed, free-
dom of speech and expression are maintained and the me-
dia are free.  The strength and importance of civil-society 
and independent nonprofit organizations have been steadily 
growing. Despite the security burden and the influence of the 
military, Israel has never experienced a military regime (in 
the state proper, as distinct from the occupied territories).

By conventional standards, Israel has been a continuous 
democracy and certainly a stable one among those estab-
lished since 1945. 

STOCKTAKING: WEAKNESSES

Democratic procedures are not enough. In order for a 
democracy to be stable and to flourish, the citizens must 
trust it and believe that it is both valuable and effective. I 
use the term “effective” deliberately, because in the 20th 
century we learned that democracies won the war against 
nondemocratic regimes and outlasted most of them.

 In Israel, opinion surveys indicate a weakened trust in 
democracy. According to the surveys of the Israel Democ-
racy Institute, the aggregate average figures for the years 
2009–2012 are as follows: 1

Democratic majority
* Support democracy in general: 80%–90% 
* Support freedom of expression: 75%
* Support the right of all citizens to vote: 70%.
* Support equal rights for Arab citizens: only 60%

Losing majority support for democratic values 
* Limit certain rights of Orthodox Jews or 
   Arab citizens in Israel: 50%–60%
* Avoid criticizing the state publicly: 52%
* Maintain the freedom of the press: about 50%
* Keep Arab citizens from participating in critical 
  decisions regarding the future of the state: 86%. 

 
The picture regarding minority rights is even gloomier 

among young people, either because they are more truthful 
and less politically correct in their replies than their elders, 
or because they are less democratic.

Another aspect of the dwindling trust of Israel’s citizens 
in democratic instruments is the decline in voter turnout in 
Knesset elections. The average turnout up to the elections in 
1999 was about 82%. In 2001–2012 it went down to 65% (in 
2013 it rose to 68% and in 2015 to 72%). The turnout among 
younger voters was below the average. 

Political life in Israel has always been turbulent and 
highly partisan. In Israel’s multi-party system the average 
number of parties in the Knesset through 2015 has been 12. 
But the new phenomenon is fragmentation. In the past, the 
biggest party (either Labor or Likud) had about 40 seats in 
the Knesset and could form a relatively stable coalition. Af-
ter the 2013 election the biggest party, Likud, had only 20 
seats, and the unstable coalition headed by Binyamin Net-
anyahu lasted only two years.

Do Israelis trust their institutions? The surveys in the 
2000s indicate declining confidence that the democratic in-
stitutions are functioning well, especially the Knesset, the 
government, the ministries, the political parties and the me-
dia. Membership in parties used to be very high but declined 
to an average of only 4% before the 2013 and the 2015 elec-
tions.  The flip side of the aversive sentiments toward poli-
tics and politicians is the growing support for authoritative 
mechanisms and “strong” leaders.  Some of the legislators, 
too, exacerbate this situation by promoting nondemocratic 
legislation and proposals in the Knesset, such as bills violat-
ing the principle of equality, demanding loyalty oaths from 

1. Israel Democracy Institute (IDI), 2010 , p.103. 2. Examples: 1) The law passed in March 2014 raising the election threshold 
for parties to 3.75%. 2) Legislative initiatives that violate the basic principle 
of equality by discriminating against and excluding Israeli Arabs (loyalty 
oath, admission committee law, the Nakbah law [passed], Basic Law: the 
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citizens, discriminating against Arab citizens, limiting free-
dom of speech and opinion, restricting human rights orga-
nizations and attempting to reduce the independence of the 
Supreme Court.2

Compared to the list of strengths presented above, 
some of the weaknesses clearly threaten the core values of 
Israeli democracy.

THREATS TO ISRAELI DEMOCRACY

Let me start with an example. In the last Knesset, Prime 
Minister Netanyahu proposed and supported the legisla-
tion of  a new Basic Law: Israel as the National Home of the 
Jewish People. The bill gives priority to the Jewishness of 
the state and enables that to override clauses regarding de-
mocracy in Israel, which is granted only a forlorn place at 
the end: “The State of Israel has a democratic regime.”   It 
is difficult to ascertain the advantages, if any, of such a for-
mal legal declaration. The state has an official name—Israel; 
another Basic Law stipulates that the state is “Jewish and 
democratic.” Why add a nickname—“a home for the Jewish 
people”—when in practice Israel is already, by most criteria, 
such a home? Why change the so-called “balance” between 
“a Jewish and democratic state”? How much lack of confi-
dence is revealed in such a legislative attempt that ignores 
the negative implications for Israel’s democracy?

In my opinion, the main threats to Israeli democracy 
derive from the rather consistent inability to resolve four 
main challenges: the continuous occupation since 1967, the 
status of the Arab citizens in Israel, the growing socioeco-
nomic gaps and the unresolved issue of state and religion. 
Are these so-called “wicked problems” inherently difficult to 
define, deeply disputed and perhaps impossible to resolve? 
They have eroded the unwritten pact between state and 
citizens that assumes that democratic leaders are elected 
to provide solutions, not just to contain or manage difficult 
problems. Leaving them as “open” issues tends to erode the 
moral infrastructure of democratic systems.

Occupation. In addition to the arguments about the im-
possibility of limiting democracy to one side of the Green 
Line, that is, within the State of Israel only and not in the 
occupied territories, I would like to add several points. A de-
mocracy that cannot solve the most important problem fac-
ing a society, one way or another, loses trust.

There is a moral issue: Democracy requires popular be-
lief in the justifiability of state actions. This is how democra-
cies win wars. Since 1967, security in Israel has not improved, 
and all wars and military operations have been internally dis-
puted. Even the excuse that “our rivals are not democratic” 
now rings hollow. Moreover, vagueness surrounding the “de-
cision not to decide” about the future of the occupied territo-
ries undermines trust in the efficacy of democracy.

 
Arab citizens in Israel: Arabs comprise about 20% of the 

Israeli population and formally they are equal citizens whose 
rights are protected by law. The standard of living of Arabs 
in Israel has improved considerably over the years. In prac-
tice, however, they are largely alienated citizens, because 
the state grants obvious advantages to its Jewish citizens. 
In many respects, Israel is an ethnic (Jewish) democracy in 
which one-fifth of the population keeps asking whether there 
is a place for non-Jews in the state. An alienated minority 
is a moral issue and a danger to the strength of democracy. 

Growing socioeconomic gaps: Is it possible to have a 
strong economy and a weak society? Theoretically it is pos-
sible, and there are many democracies with deep social gaps. 
However, given the external threats, the secret of Israeli ex-
istence is solidarity, not security. For many years Israeli soci-
ety enjoyed relative equality, but this has changed drastically 
in recent years.  In the 2000s, Israel reached the top of most 
inequality indices of democratic countries. Again, such a gap 
erodes the unwritten pact between state and citizens.  This 
growing gap has not been the result only of globalization, as 
many claim, but rather a direct outcome of government pol-
icies, for instance, lowering direct taxation and giving other 
forms of preference to high-income groups, or the policy of 
privatization. The 2011 social protest in Israel highlighted the 
existence of a link between the growing socioeconomic gaps 
and the weakening of democracy.

Religion and state: Since 1948, and even before that, the 
State of Israel has been trying to preserve a delicate bal-
ance between the demands of the powerful religious groups 
and the way of life of the majority, which is either secular or 
not very religious. This balance has been largely eroded by 
religious groups (especially the settlers in the occupied ter-
ritories) that consider their values to be “above” democracy. 
For instance, in a 2012 survey, a sample of the Jewish popu-
lation was asked, “Which part of the definition ‘a Jewish and 
democratic state’ is more important for you?” The answers 
were: Jewish: 34%; democratic: 22%; both: 42%. 3

Israel: Interrupted Democratic Development?ITZHAK GALNOOR

Jewish nation-state. 3) Initiatives that attack freedom of speech and opinion 
(restrictions on the funding and activity of human rights organizations, 
amendment to the defamation law, the antiboycott law). 4) Legislative 
initiatives that seek to reduce the independence of the Supreme Court 

(the override mechanism).

3. Israel Democratic Institute (IDI), Democracy Index 2012.
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The above question implies a false choice, because de-
mocracy as such does not contradict any religious belief—
unless one regards religious authority as being above the 
law of the state. The appearance of such a threat is another 
major obstacle to the development of Israel’s democracy.

CONCLUSIONS

The combination of the four problems presented above 
has started to erode both the moral and practical bases of 
democracy in Israel. The fact that they have remained open 
issues for a very long time has contributed to democratic 
weakness and to citizens’ lack of confidence in the advantag-
es of democracy. This is one of the reasons for the attempt 
to “strengthen” the state by adding legal titles such as “Jew-
ish democracy,” “Zionist democracy,” and most recently, “the 
national home of the Jewish people.” Such additions usual-
ly exclude some groups, and democracy, on the contrary, is 
about inclusion.

This lecture is about the threats to democracy in Israel 
and not a prediction of its end.1 On the contrary, based on the 
strengths described above, my assumption is that it is pos-
sible, indeed urgent, to restart the interrupted development 
of democracy by going back to fundamental democratic val-
ues:  “Human beings are born free and equal.” Societies can 
escape dead ends, and Israeli society has proven in the past 
that it has this ability.

It will require going back to democratic education in 
schools to build an enduring trust in democracy among 
young people.2 The goal is to teach them that democracy 
does not contradict security, that it must safeguard minority 
rights, that it should strive to close social and economic gaps 
and invest in citizens’ solidarity, and that it can coexist happi-
ly with all religious beliefs.

1.  Israel also shares general democratic dilemmas: crises in the political 
elite, internal social divisions stretched too far, tension between steering and 
representativeness and erosion of public trust. See Diamond, 1993.

2.   Investment in reshaping the democratic political culture in Israel is much 

more important in my opinion than other suggested measures, such as a 
written constitution, or “political engineering,” such as  changing the electoral 
system or reducing the number of parties.
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UNDERSTANDING 
THE ROOTS AND 
LIMITS OF THE AKP’S 
MAJORICRATIC 
POPULISM

Yüksel Taşkın
Marmara University

When the Justice and Development Party (AKP) was 
founded in 2001, its leaders declared that they had removed 
it from the Erbakan-led Milli Görüş (National Vision) move-
ment. The AKP, they argued, was not a party based on po-
litical Islam but rather a conservative democratic party in 
line with the center-right tradition that dates to the Mende-
res-led Democratic Party (1950–1960). 

The important question is whether this was the outcome 
of a substantive ideological transformation or a pragmatic 
response to the Kemalist republican elites’ efforts to limit 
the political space. I believe that the second option is cor-
rect. To prove my point, it would be useful to revisit the Ira-
nian Reformists’ efforts to define Islam as compatible with 
democracy. Most of these reformers were once committed 
revolutionaries, supporters of Khomeini. Nevertheless, they 
came to the understanding that imposing an ideological 
and monolithic Islam was not working and was harming the 
social fabric of Iran. They had gradually discovered that de-
mocracy was indispensable. Aldoulkarim Sourush, once the 
ideologue of the revolution, now champions an Islamic de-
mocracy in line with Rumi’s Sufism. This is a real and sincere 
ideological transformation that is lacking in Turkey.

Before the AKP’s rise to power, there were lively debates in 
various Islamic circles. Yet with the AKP’s increasing consolida-
tion of power, these debates unexpectedly have come to an end. 

Although Erdoğan promised intraparty democracy in 
the AKP, unlike the situation in the Erbakan-led parties of 
Milli Görüş, between 2001 and 2003 Erdoğan was in full 
control of all party ranks. Whoever objected to this one-man 
domination was eventually purged from the party. The most 

important precondition for promotion within the party was 
unquestioning obedience to the “reis,” Erdoğan.

The AKP successfully exploited the political void in the 
center-right by claiming itself an heir to the Menderes and 
Özal line, each of whom was glorified as a Millet’in Adam-
ları (a man of the nation).  Erdoğan was the third man of the 
nation after Menderes and Özal, whereas Süleyman Demirel 
was ousted from the list after losing legitimacy because of 
his increasing proximity to the secular elites.

However, there are considerable differences between 
the AKP and the center-right parties with which it claims 
continuity: In all the center-right parties there was a liber-
al or Westernist (Batıcı) group, from Menderes’s Democratic 
Party to Demirel’s Justice Party and Özal’s Motherland Par-
ty. However, there is no liberal wing within the AKP. In all 
the center-right parties there were some figures or groups 
that challenged the party leaders. Intraparty opposition was 
a reality. However, in the AKP there is no tolerance for any 
kind of criticism from the party rank and file; the AKP has 
been the most silent party group since the 1950 elections 
that introduced multiparty life into Turkey.

However, in its first years, the party’s image as the “only 
force necessary to complete the democratization process” 
should not be underestimated. It was an image created by the 
party’s liberal allies in the press and, to borrow a term from 
Antonio Gramsci, by the “organic” intellectuals of the Fethullah 
Gülen community. Liberals and the Gülen community contrib-
uted enormously to the AKP’s image as “moderate” and “dem-
ocratic” Islamism. Liberals, in particular, translated the AKP’s 
experience into a democratization discourse familiar to the po-
litical and cultural elites of the United States and Europe.

However, this coalition of the AKP circles, the Gülen 
community and the liberals ended after the 2010 referen-
dum through which the AKP leaders finally managed to si-
lence the threats from the military and judiciary, the Kemal-
ist pillars of the republic.

The AKP’s alliance with the liberals, I argue, was an un-
easy and fragile one. It was to be expected that Erdoğan’s cul-
tural, or majoricratic, populism would clash with the views of 
the liberals and of any other groups that were believed to be 
in the ranks of the “Westernist minority.” Erdoğan’s populism 
is based on a divide between “an active, influential Wester-
nist minority” and “a silenced Muslim/conservative majori-
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ty.” The latter group is identified with “the authentic nation,” 
which by its very name renders the former group un-national 
(“gayrı milli”). In this divide, Erdoğan and the AKP are por-
trayed as the voice of the national will. 

Liberals, as a pro-Western group, do not belong to the 
authentic nation in Erdoğan’s aggressive populism, which 
has intensified the long-lived cultural polarization in Turkey. 
Last year, the AKP’s head of the İstanbul Provincial Organi-
zation stated, “We will end our partnership with our tempo-
rary allies.” It is an open secret that he meant the liberals.

We can easily understand the logic of the AKP’s divorce 
from the liberals. Yet how can we explain the AKP’s distanc-
ing itself from the Gülen community?

The Gülen community has thus far defined itself as be-
ing within the authentic nation, in line with the center-right 
tradition, with a deliberate effort to distance itself from po-
litical Islamism. The tension between the AKP and the com-
munity has both material and nonmaterial causes. The two 
groups have failed to maintain their alliance, especially in 
their separate efforts to control vital state institutions. The 
more the AKP and Erdoğan move back to the political Isla-
mist tradition, the more tension there is between the party 
and the Gülen community. The Gülen community pays spe-
cial attention to maintaining good relations with the United 
States and European countries. In return, Erdoğan is trying 
to delegitimize it by linking it with “the Western interests.”

The struggle in state, media and educational institutions 
is also waged to capture the vital positions of intellectual he-
gemony. The AKP-affiliated intellectuals are trying to move 
to the center of the cultural hegemony by attempting to mar-
ginalize liberal, left and conservative intellectuals close to 
the Gülen community. However, the AKP proponents’ efforts 
to eliminate their rivals have brought an increasing intellec-
tual poverty to the party and to the party-affiliated media. 
The AKP elites have no tolerance for any sort of criticism 
from the ranks of “their own” media.

I also argue that whereas this is essentially a power 
struggle over the control of both material and nonmaterial 
sources of power, the AKP is increasingly employing an Isla-
mist discourse to deal with the visible traumas of moral de-
cay resulting from an unprecedented struggle between two 
Islamic actors, the party and the Gülen community.

First, the AKP is using Islamic rhetoric increasingly to 

lend a moral character to what is essentially a Machiavellian 
power struggle. The implicit message is clear: We will repeat 
the example of the secular elites. “It is now our turn.” As we 
become the new elites of the state, economy and culture, 
we share our power with the ordinary Muslims that have 
been thus far excluded from the centers of power. To put it 
differently, “We are taking away from the secular Turks and 
sharing with you.” In sum, the AKP is using Islamism heavily 
to cover the moral decay and get the support of the ordinary 
observant Muslims.

Second, the AKP is also using Islamism intensively to 
undermine the efforts of the Gülen community to delegiti-
mize the AKP with religious moralism. However, Erdoğan’s 
strategy of invoking Islamism intensively is deepening the 
long-established cultural polarization alarmingly. From edu-
cation to economy to daily life, there is increasing implemen-
tation of Islamic regulations. Turkey is once again becoming 
polarized around life-style issues that should be left to the 
free choice of the citizens themselves.

There is the risk of increased hierarchization along eth-
nic and religious lines. Strikingly, Erdoğan always stands with 
the majority in these cultural divides: He is in the ranks of the 
Sunni-Hanafi majority against the Alevis, on the side of ob-
servant Muslims against secularists, on the side of the Turk-
ish majority against the Kurds, on the side of conservative 
values against liberal and progressive values. Last but not 
least, he sides with men against women. Increasing polariza-
tion along these lines contains the risk of fixing a new ethnic 
and religious hierarchy in which, a Sunni, a Hanafi and a rich 
Turkish man will occupy the upper echelons while an Alevi 
and a poor Kurdish woman will occupy the lower echelons.

The unavoidable question is whether our democratic 
experience is too weak and too new to deal with the increas-
ing authoritarianism. Do we have the accumulated wisdom, 
memory and strategies to challenge and resist authoritari-
anism based on cultural polarization and majoricratic popu-
lism? I believe that even though democratic forces are con-
strained by inertia, we have enough experience to eventually 
overcome another form of authoritarianism in Turkey.

After the end of the undemocratic checks and balances 
that the military and judiciary have provided, will we be able 
to create new checks and balances of a democratic nature? 
The next ten years will be a stage on which political actors 
will have to declare their answers to these questions.

YÜKSEL TAŞKIN
Understanding the Roots and Limits of 

the AKP’s Majoricratic Populism
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ISRAEL’S DIRECT 
DEMOCRACY AND 
ITS DISCONTENTS

Dana Blander
Israel Democracy Institute

Democracy is a dynamic political order that contains the 
seeds of its own destruction. It is the art of combining con-
tradictory views, competing values and ambivalent attitudes. 
Because of its conflictual nature, democracy needs no ene-
mies from without; it is its own enemy. This is so because ba-
sic democratic principles, especially those that are prevalent 
in direct democracy—such as majority rule and the idea of the 
people’s will—may be a guise for promoting legislation and 
political procedures that can destroy democracy from within. 

Democracy is a delicate balance between contradictory 
poles. It can easily collapse into totalitarianism or anarchy. 
As Plato argues in Book VIII of The Republic, tyranny springs 
from democracy because of excessive freedom or absolute 
obedience of the people to the ruler. Thus the two basic dem-
ocratic principles of freedom and rule of the people entail a 
threat to democracy if there are no checks and balances that 
limit them. 1

This threat of a “democratic twist,” that is, the use of 
elements inherent to democracy against it, leads to the 
claim that no mechanism or process (for example, electoral 
system, constitution or referendum) can be a guarantee of 
democracy. Whether they enhance democracy or undermine 
it depends on the context of the political culture in which 
they are enacted. The same mechanism can be used for or 
against democracy. 

This danger of a “democratic twist” should be noted es-
pecially when means of direct democracy are applied: These 
mechanisms are usually based on the principle of majority 
rule, which is prone to becoming the “tyranny of the majority” 
if there are no appropriate checks on the “will of the people.”

The threat of a “democratic twist” in direct democracy 
is demonstrated by the Israeli referendum law. An analysis 
of it shows how a majoritarian democratic device such as a 
referendum, which seems to be a pure embodiment of the 
basic premises of democracy, can generate negative effects 
within a specific social fabric (a divided society) and where  a 
substantive  democratic culture is lacking. 

Although a referendum has not yet been held in Israel, 
another experiment in direct democracy can point to the po-
tential dangers of adopting elements of direct democracy in 
the current Israeli political system. The direct elections of 
the prime minister between 1996 and 2001 and their unin-
tended negative effects on political participation and govern-
ability are another sign of the ill effects of adopting political 
mechanisms that are not adjusted to the political system, 
culture and society. 

THE ISRAELI REFERENDUM LAW: 
A DOUBLE-EDGED SWORD

In 2014 the Knesset approved the Basic Law: Referen-
dum. According to the new Basic Law, a referendum will 
be conducted if the Israeli government adopts a decision or 
signs an agreement stipulating that the laws, jurisdiction 
and administrative authority of the State of Israel will no 
longer apply to a certain territory. Under the Basic Law, no 
referendum will be necessary if the government’s decision 
or agreement is ratified by more than 80 members of Knes-
set. If a smaller Knesset majority (that is, between 61 and 80 
members) supports the agreement or decision, it will be put 
to a referendum. Anyone who is eligible to vote in Knesset 
elections will be entitled to participate in the referendum. 

On the face of it, a referendum is the ultimate democrat-
ic mechanism for gaining popular legitimacy for decisions. 2 

A referendum makes the “people’s voice” an effective pow-
er in democratic government.3 This is especially important 
when fateful national decisions are made. It is argued that 
a referendum increases popular participation,4 provides an 
instrument of civic education and serves as a mechanism of 
checks on the parliament and government. 

I argue that in the political climate of the Israeli political 
system and within the divided Israeli society a referendum 
might not meet expectations of it as the ultimate procedure 
for gaining legitimacy. Moreover, its majoritarian nature en-
tails special outcomes in the Israeli context because of the 

1. Plato, The Republic, Book VIII. 
http://classics.mit.edu/Plato/republic.9.viii.html

2. For a comprehensive discussion of the case for and against a referendum 
see, Butler, D., and A. Ranney (eds.). Referendums Around the World: The 

Growing Use of Direct Democracy, Washington D.C.: AEI Press, 1994, pp. 11–21. 

3.  Barber, B. Strong Democracy, California: University of California Press, 
2004, p. 284.

4. Ibid. Though data show that voters turnout in referendums is usually lower 
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DIRECT ELECTION OF THE PRIME 
MINISTER (1996–2001)

Although the discussion about a referendum is hypo-
thetical, because no referendum has yet been held in Israel, 
we can identify in the recent political history of Israel traces 
of direct democracy’s discontents by analyzing the effects 
of the electoral experiment in direct elections of the prime 
minister (1996–2001). 

The aim of this electoral reform was to introduce an el-
ement of direct democracy to the electoral system in order 
to enhance the linkage between the public and the elected 
prime minister. (In the classic parliamentary system the 
voters have no direct influence on the candidates for pre-
miership.) It was also meant to improve governability by 
strengthening the directly elected prime minister. 

This experiment had far-reaching effects on the political 
system: Separating the votes for the premier from the votes 
for the parties led to the weakening of coalitions, because 
the support for the prime minister’s party was much lower 
than the electoral support he received himself. The reform 
also changed the map of the political parties by crushing the 
power of the big parties and strengthening the representa-
tion of sectorial/identity parties (for example, the religious 
parties). The result was political instability (three election 
campaigns and three prime ministers in five years). The aim 
of increasing governability was not achieved; governability 
was even reduced. 

Direct elections failed also in terms of direct democ-
racy and the enhancement of public participation because 
they did not increase voter participation. Moreover, in 2001, 
when special elections only for the prime minister were held 
(Sharon vs. Barak), the electoral turnout was the lowest ever 
(62% compared to an average of 80%) and the elections 
were boycotted by the Arab voters (only 18% voted). The vot-
er turnout has not returned to its previous level since then 
(between 2001 and 2013 the average has been 65%). 

Following the introduction of direct elections, the Israeli 
political system changed irreversibly, even after the parlia-
mentary system was readopted. This experiment (as well as 
the adoption of open primaries in the parties) is a warning 
sign against the precipitous adoption of elements of direct 
democracy in the current Israeli political system.

 
than in general elections. Butler and Ranney, p. 5, 17.
5. A Jews-only referendum would not be legislated by the Knesset and would 
certainly not be approved by the High Court of Justice. But at the practical 
level, for different reasons (negative public atmosphere or a boycott), Arab 
voters might not participate in a referendum, as in the 2001 elections for 
the prime minister in which only 18% of the eligible Arab voters voted. Yet, 
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inevitable overlap between majority rule and Jewish rule in 
Israel. This is the basis for the “Jewish-majority ethos,” ac-
cording to which it is more important that the decisions be 
“Jewish” than “democratic,” and its complementary argu-
ment for the delegitimation of the “Arab voice.” This view is 
the most serious blind spot of Israeli democracy and is seen 
clearly in the discourse about the use of the referendum in 
Israel.

Recent surveys demonstrate broad support among the 
Israeli public for the use of a referendum regarding any con-
cession of land. But a closer look at the data reveals that 
the support is conditional for a large portion of the public. 
Within the Jewish population, 49% support a “Jews-only” 
referendum. In their view, a referendum—which in Hebrew 
is called mishal am, literally, “a poll of the people”—refers 
only to the Jewish people (Peace Index, July, 2013). This 
view undermines the status of a referendum as a democratic 
decision-making mechanism in the context of Israeli democ-
racy. There is no doubt that if a referendum were held, all 
citizens who are eligible to vote would be able to vote on 
it (Basic Law: Referendum, article 2), and that a Jews-only 
referendum could not exist under the law.5 Yet the belief of 
almost half the Jewish citizens of Israel in the superiority of 
a Jewish majority vote implies that a decision approved in a 
general referendum would not attain legitimacy because of 
the delegitimation of a decision based on the “Arab voice.” 
There is a stable consensus among Jewish citizens of Israel 
that crucial decisions related to peace and national security 
should require a Jewish majority (the average support for 
the view that “fateful decisions related to peace and national 
security should require a Jewish majority” was 70% in the 
years 2003–2013, Democracy Index, Israel Democracy Insti-
tute, 2003–2013).  

Thus, a referendum as a majoritarian device is ill-suited 
to a divided society like Israel, given the dominance of the 
Jewish-majority ethos; instead, it would be preferable to 
adopt concessional decision-making processes. Yet it seems 
that in the current political climate of deep social and polit-
ical divisions, the constitutional reality of adopting a basic 
law (with entrenched provisions that can be changed only 
by a majority of MKs), and the extremely low trust in repre-
sentative institutions, there is no escape from a referendum 
for peace.

recent surveys point to support among Arabs for a referendum (72% in The 
Peace Index, July 2013). The explanation for this support might be that in a 
referendum, if the Arabs fulfilled their electoral potential, they could influence 
the outcome more effectively than by their representation in the Knesset (Arab 
citizens of Israel comprise 15% of all eligible voters, but only 9% of Knesset 
members are from the Arab parties).
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FROM DIRECT DEMOCRACY TO 
HOLLOW DEMOCRACY   

A democratic political order cannot by fully realized. 
Democracy, as Ezrahi describes it, is a constructive utopia 
and a powerful imaginary that can inspire political chang-
es that will deepen the internalization of democratic values 
and shape a political order that is closer to the ideal of de-
mocracy.1 But even as an imaginary idea, democracy is not 
a unidimensional political order. It has inherent weaknesses 
and contradictions that make it fragile and prone to a “dem-
ocratic twist” that nullifies essential elements of democracy 
and creates a “hollow democracy” that looks like a demo-
cratic political order but actually lacks an essential demo-
cratic political culture. This danger is especially prominent 
when modes of direct democracy are adopted, because they 
appear to be the embodiment of “pure” democracy but could 
become a disguise for nondemocratic tendencies. This pro-
cess of surrendering democracy in the name of democracy 
is more dangerous than direct attacks on democratic princi-
ples and values, because it is veiled by the language of de-
mocracy.

Unfortunately, the danger of hollow democracy increas-
es in states like Israel with a diminished democratic politi-
cal culture, where democratic values such as equality and 
freedom of speech are not internalized. The divisiveness of 
Israeli society and the ethnic division between the Jewish 
majority and the Arab minority increases the danger that de-
cisions made by the Jewish majority and its representatives, 
which are justified by the democratic principle of majority 
rule, might undermine the rights of the minority.  

When it comes to keeping democracy alive, no state can 
rest on its laurels. To maintain democracy it is not enough to 
have procedures and institutions or to pay lip service to dem-
ocratic values. There must be a democratic conscience in the 
hearts and minds of the citizens and their representatives. 
Paraphrasing the Israeli anthem, I conclude that there must 
be “a yearning democratic soul” (nefesh democratit homiya) 
and to achieve this we need, most of all, civic education.

1.  Ezrahi, Y. Imagined Democracies – Necessary Political Fictions, New York: 
Cambridge University Press, 2012; Ezrahi, Y. “Democracy as a Constructive 
Utopia,” in M. Shamir (ed.), The Elections in Israel 2013, Jerusalem: Israel 
Democracy Institute, 2015, pp. 26–35. (in Hebrew) 
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MINI-PUBLICS: 
THE CONTRIBUTION 
OF DELIBERATIVE 
DEMOCRACY TO 
MAJORITARIAN 
DYNAMICS AND 
INSTITUTIONS

Ronen Goffer
Hebrew University

Deliberative democracy (DD) is a stream in democracy 
theory whose development in the 1990s scholars consider 
a turning point in the theory of democracy. Formulated in 
response to the crisis of legitimacy of representative democ-
racy, DD places at its center the deliberative participation of 
citizens in the decision-making and legislative processes. 

The legitimacy crisis affecting democracies can be 
observed empirically in the declining rates of participation 
in elections, of trust in the main institutions of democracy 
and of membership in political parties. These elements of 
the legitimacy crisis reflect the dynamics and the institu-
tions of representative democracy, which are based on an 
aggregative approach to democratic processes. In this paper 
I assume the obvious: that the dynamics of aggregation and 
majoritarianism are compatible with each other, or in other 
words, that the rule of the majority is based on the rule of 
aggregation (for any kind of aggregation, including majori-
ty rule, Borda count and Condorcet method). By contrasting 
representative democracy with DD, I contrast aggregative 
with deliberative dynamics. 

DELIBERATIVE DEMOCRACY

The practice of DD has developed in parallel with 
its theory. Deliberative projects of citizen participation in 
decision-making processes are taking place worldwide in di-
verse cultural, social and political contexts. These projects 
involve dozens, hundreds and at times thousands of citizens 

in making decisions about public-policy issues at local, re-
gional and national levels, and recently also at international 
levels. The ensuing processes are diverse in nature and 
scope, but generally include the following components: ac-
quisition of knowledge and study of a policy issue, dialogue 
with experts and stakeholders, deliberation (the heart of the 
process) and finally agreement, at some level, regarding 
recommendations for policy or legislation.

WHAT IS DELIBERATION?

Deliberation is “a process of a reasoned discussion about 
political choices” (Elster, 1998). In other words, deliberation 
is a type of conversation that enables and includes present-
ing the arguments based on objective facts and knowledge, 
listening to and internalizing the arguments made by others 
and at times reaching a full or partial consensus. Scholars 
have added various aspects to the basic definition of deliber-
ation. Habermas (1996) emphasizes the need for rationality 
on the part of participants, and many agree. In contrast to 
this rational approach to deliberation, Young (1990) and Ben-
habib (1987) have formulated a relational approach, which 
includes other means of communication, such as storytell-
ing and building a narrative. 

An important virtue attributed to deliberation is its abil-
ity to provide participants (the deliberators) with an oppor-
tunity to change their preferences during deliberation on a 
specific public-policy or legislative matter. It is this import-
ant feature that enables a group of deliberators to see the 
interest of the group (community, nation) as a whole and to 
endeavor to serve that interest, in contrast to the case of ne-
gotiations, for example. Deliberation enables deliberators to 
see the common good of a specific issue, for a given commu-
nity, at a certain time.

Deliberation as described above is not uncommon. For 
philosophers and academics in general, it is a way of life and 
routine professional practice. The same is true for discus-
sions in courts of law and in parliaments, and so it should 
be, with added rigor, for the civil servants and administrators 
who shape public policy. The main question for scholars of 
deliberative democracy (and this has been especially true in 
the recent past) is whether lay citizens are capable of delib-
eration that leads to worthy outcomes. I argue that conser-
vative defenders of deliberative democracy by lay citizens, 
such as Habermas, situate deliberation in the informal are-
na of the public sphere. By doing so, they point the way for 
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others, like Mansbridge and Parkinson (2012), in developing 
deliberative system models that describe first and foremost 
the ways in which a deliberative discourse in the informal 
public sphere affects the formal processes and institutions 
of the state and shapes public policy or legislation. Currently, 
the formal institutionalization of the practice of DD is mar-
ginalizing theories that defend deliberation by citizens in the 
informal public sphere.

THE PRACTICE OF DD

In the 1980s, in Denmark, and later in other countries, in-
cluding Israel, a method called citizen-based consensus con-
ference was developed and used dozens of times. It involved 
a panel of 20 lay citizens chosen to study, query experts, de-
liberate for eight days and reach a full consensus on a policy 
or legislative issue (such as genetically modified foods, or a 
national policy for transportation). Before that, in the 1970s, 
a method called planning cells, inspired by the German sa-
lons of the 17th and 18th centuries, was used hundreds of 
times in Germany in the same way, with randomly select-
ed groups of 25 citizens. Starting in the 1990s, in the United 
States, a method called deliberative poll was implemented 
using statistically and randomly selected groups of about 
300 citizens that assembled for a long weekend to debate 
policy and legislative issues. The deliberative poll method 
was tested all over the globe, and in 1999 it was tested in 
Australia concerning a constitutional amendment to make 
Australia a republic and cut its remaining constitutional ties 
to the British Crown. In the United States another method, 
the 21st Century Town Meeting, was introduced, enabling 
thousands of lay citizens to deliberate continuously for peri-
ods of one to three days. This method is based on the Amer-
ican ethos of the town meeting, practiced in New England 
towns since the 17th century. Ten years ago, as a practitioner 
of DD, I witnessed such a process in Washington, D.C., when 
some 3,000 residents of that city assembled to study and 
debate from morning till evening the following year’s work 
plan for City Hall and the mayor. 

Most of the above deliberative processes, and many 
similar ones, have been conducted in an informal political 
context. Even if the formal representatives of local govern-
ment, the state or the nation have extended their support, 
their backing and, occasionally, funding, they have not been 
formally obligated to accept the recommendations of these 
forums. At times they have and at times they have not. Nev-
ertheless, there is no doubt about the conclusion that can be 

drawn on the basis of hundreds of DD initiatives that have 
been evaluated and researched: High-quality deliberation by 
lay citizens that meets the theoretical and practical stan-
dards of DD is possible.

One of the most advanced recent practical experiments 
in DD was the Citizens’ Assembly on Electoral Reform that 
took place in British Columbia, Canada, in 2004–2005, on 
changing the provincial election system. The assembly was 
asked to address the problem of an election method that 
had caused misrepresentation, which is typical of most first-
past-the-post1 election systems. The representation prob-
lem of the election system was severe. For example, during 
the 2000 election the Liberal Party won 77 seats out of 79 in 
Parliament, though it received the support of only 57.6% of 
the voters. The Green Party, which received the support of 
12.4% of the voters, did not obtain any seats in Parliament.

The prime minister, Gordon Campbell, kept his promise 
to change the electoral system by using a process based on 
the participation of lay citizens. Although the topic is com-
plex and sensitive, especially for the politicians themselves, 
he made history by letting a citizens’ assembly formally 
decide the issue. The assembly comprised a randomly se-
lected representative sample of 160 lay citizens who con-
ducted a ten-month deliberative process that resulted in a 
recommendation that the mixed-member proportional rep-
resentation (MMP) electoral system be adopted instead of 
the current one, the single transferable vote (STV). Their as-
sembly’s recommendation was brought to a referendum and 
received the support of 57% of voters in British Columbia. 
But because a 60% rate of approval was needed to change 
the electoral system, the initiative failed. Another referen-
dum was held in 2009, and it, too, failed. Nevertheless, the 
assembly method was tried again, in Ontario, Canada, and in 
The Netherlands on similar matters. The citizens’ assembly 
in British Columbia and other processes of this nature have 
been labeled “mini-publics.”

MAIN CHARACTERISTICS OF MINI-PUBLICS

1. Mini-publics have shown that they are capable of reach-
ing decisions on a given issue that are compatible with the 
common good. Naturally, the institutions of representative 
democracy are capable of achieving the same result, but in-
creasingly, citizens in contemporary democracies tend not 
to believe that. Furthermore, there is growing empirical data 
and analysis showing that public policies are increasingly 

RONEN GOFFER
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1. The first-past-the-post election system is won by the candidate with more 
votes than any other, causing misrepresentation by the lost votes cast for the 
other candidates.
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affected by narrow interests that distance them from the 
common good of society. These tendencies usually serve 
the majoritarian dynamics and institutions. Mini-publics 
have the virtue of making possible authentic processes driv-
en by the desire to explore the common good. In other words, 
mini-publics are capable of reaching the decision that the 
entire demos (body of citizens) would reach if deliberation by 
all citizens were possible.

2. Mini-publics have shown that they are capable of includ-
ing all sectors of society. The statistical sample can include 
all the sectors, and thereby all the interests and cleavages 
in society, both by presence and by voice, ensuring not only 
that members of various minorities are present but also that 
they are heard and that they participate in the deliberations. 

3. Because mini-publics are not elected by the demos, they 
cannot be held accountable for their decisions. Current ap-
proaches to democratic representation ascribe legitimacy 
to new modes that include representation by authorization, 
accountability, participation, expertise and resemblance. 
The mini-public’s representation is weak with regard to ac-
countability of the participating citizens for what happens 
as a result of their recommendation, but the mini-public can 
represent by virtue of its participants’ expertise as citizens, 
regarding common values, for example.

4. Many practical initiatives of DD, including mini-publics, 
have shown that deliberation by lay citizens is possible and 
beneficial. 

A POSSIBLE ISRAELI MINI-PUBLIC

A statistical sample of Israeli society should contain 
a few hundred citizens. Because the Knesset contains 120 
members, let us consider a 120-member mini-public for the 
sake of comparison. The outgoing 19th Knesset included 11 
Arab MPs, whereas the demographic data regarding Israeli 
society indicate that Arabs make up 21% of Israeli society 
(including 1.5% Druze). This means that they were under-
represented in the 19th Knesset. To be correctly represent-
ed in an Israeli mini-public, they would have to contribute 
25 members, more than double their recent representation 
in the Knesset. 

One can imagine such a citizens’ assembly/microcosm/
mini-public obligated to recommend public policy and legis-
lation on internal Israeli issues. As mentioned before, it is not 

merely a matter of numbers: The ability of a mini-public is 
based on its defining characteristics: to include, to represent, 
to deliberate and to reach some level of consensus on a spe-
cific common good. In doing so, it mitigate the problematic 
effects of majoritarianism. 

The Israeli mini-public would not replicate the composi-
tion of the Knesset, or its policies and legislation, which are 
driven by partisan interests. Research on deliberative pro-
cesses conducted worldwide, including in Israel, attests to 
this predicted outcome. An Israeli mini-public could reach a 
suitable and beneficial consensus on many domestic issues, 
for the benefit of both the majority and the minorities in Israel. 

I noted above the trade-offs of formal and informal par-
ticipation by lay citizens in the deliberative processes. What 
if mini-publics were to receive formal status and become 
formal institutions of democracy? What if they were to serve 
as a second (or third) house of Parliament, consisting of a 
statistical sample of citizens representing society, serving 
for a fixed period (for example, two years) and performing 
legislative duty alongside the parliament that was elected 
by vote? Until recently, such a suggestion would have been 
considered as deriving from radical theories of democracy.  
Today, however, similar— though not identical—suggestions 
have been made for reforming the House of Lords in the UK, 
for example.

In considering a suggestion of this type, one must take 
several principles and conditions into account. Most import-
ant is the complementary principle. The proposed democrat-
ic model seeks to complement representative democracy 
and its existing institutions and processes, rather than to re-
place them, as radical democratic schemes might suggest. 
One might call it a hybrid model of democracy. The comple-
mentary principle ¬helps negotiate the trade-offs, primarily 
by using mini-publics despite their limited modes of repre-
sentation and by using representative samples of citizens as 
a substitute for engaging the entire demos. 

SUMMARY

The purpose of this essay was to propose a formal Is-
raeli mini-public consisting of lay citizens selected by sta-
tistical sampling of the society. Members would serve for 
a fixed period, as part of their civic obligation. The groups 
would be supported by a state agency that would supply the 
knowledge and resources required to facilitate the delibera-
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tive processes. The deliberative processes should result in 
legislation or policy suggestions that serve the good of the 
majority as well as of the minorities. 

The only remaining challenge to be addressed concerns 
the type of formal relationship between the two houses of 
parliament. That is a complex issue requiring further re-
search.

RONEN GOFFER
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MINORITIES IN 
MAJORITARIAN SYSTEMS: 
STRATEGIES FOR MAKING 
CLAIMS AND BUILDING 
COALITIONS

Aykan Erdemir

Among the hallmarks of majoritarian political systems 
are exclusivist ideologies, discourses, and practices that re-
sult in de jure and de facto denial to minorities of the rights 
and freedoms enjoyed by the majority. As majoritarian re-
gimes consolidate illiberal democracies and institutionalize 
“competitive authoritarianism,”1 incumbents increasingly 
abuse their unfair access to power and resources to “win” 
successive multiparty elections. Such oppressive polities 
make it particularly difficult to address the grievances of mi-
norities and redress past and present injustices.

One of the key strategies of majoritarian and authoritar-
ian regimes is their peculiar cultural logic and the ensuing 
narrative framework. The sui generis cultural logic of author-
itarianism reflects deeply embedded stereotypes and preju-
dices that prevent minorities from legitimately articulating 
their claims and mobilizing for legal, political, and institution-
al change. These symbolic obstacles play a central role in 
perpetuating social exclusion, marginalization, and discrimi-
nation by restricting a minority’s capacity for legitimate and 
culturally appropriate collective action.

In the Turkish case,2 a wide range of expressions, meta-
phors, and clichés are the building blocks of the cultural logic 
that sustains competitive authoritarianism. The following list 
is certainly far from exhaustive. It should, however, suffice to 
sketch the narrative pattern and its underlying mental frame-
work.

1) Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. 
(The Turk has no friend but the Turk.)
The xenophobia is not limited to foreign powers and nationals; 
it often translates into a negative feeling about the “foreign” 

elements among the citizens, that is, the ethnic, religious, or 
sexual minorities.3 Thus, the regime can use the foreignness 
of both outsiders and insiders to delegitimize their agency 
and voice.

2) Üst akıl (the mastermind)
There is a firm belief in the ubiquitous power of a global con-
spiracy that is committed to destroying the Turkish nation, 
one of the last obstacles in the way of the so-called mas-
termind’s full domination of the world.4 Although conspiracy 
theories often have an anti-Semitic leitmotif—as can be seen 
in the references to faiz lobisi (the interest-rate lobby), that 
is, world Jewry—the full list of usual suspects ranges from 
Israel to the United States and even to Lufthansa. 5

3) Arkadan hançerlenmek (stabbing in the back)
All shortcomings and embarrassing failures of the regime, 
therefore, can be attributed to fifth columns that have infil-
trated the nation and are collaborating with the enemy, that 
is, “stabbing [us] in the back.”6 Minorities are often suspect-
ed of being fifth columns in the service of foreign powers. A 
constant demand that minorities prove loyalty and patriotism 
becomes another tactic for delegitimizing their agency and 
voice.

4) Onurlu yalnızlık (precious aloneness)
The global state of affairs necessitates the “precious alone-
ness” of Turkey in the world.7 Because all other nations and 
powers have succumbed to “the mastermind,” the Turkish na-
tion alone remains to resist the global hegemony. This is also 
the cultural logic behind one of the popular Turkish political 
chants: “Ne ABD, ne AB, tam bağımsız Türkiye” (Neither USA 
nor EU; fully independent Turkey).8 The loneliness argument 
also legitimizes indifference to international criticism regard-
ing the violation of minority rights and freedoms in Turkey. 

The abovementioned cultural logic makes it difficult for mi-
norities to challenge the exclusivist and discriminatory sta-
tus quo. Nevertheless, it is possible for them to build count-
er-hegemonic strategies to subvert the received cultural logic 
and to create coalitions to raise awareness and advocate for 
change.

A key way to challenge the received cultural logic is to make 
strategic use of the plurality and intersectionality of individ-
uals’ identities.9 Although a vast number of Turkey’s citizens 
may feel that they belong to the privileged majority by virtue 
of their ethnic (Turkish) or religious (Sunni Muslim) identity, 
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they also have other identities—such as class, age, gender, 
sexual orientation, disability, medical condition, or political 
worldview—that could render them part of a minority. Thus, 
because of the intersectionality of identities, a majority of 
Turkey’s population finds itself in positions and situations of 
exclusion and discrimination, at least in some of their quotid-
ian experiences.

The plurality and intersectionality of identities can thus be-
come a resource for mobilizing wider segments of Turkish so-
ciety, first for generating empathy for the plight of others and 
then for forming coalitions and making claims. Joint action on 
common issues and grievances can enable different groups 
to get to know each other more intimately and build trust 
and solidarity. The discovery of common denominators and 
the recognition of their shared humanity have the potential 
to subvert the hegemonic cultural logic of majoritarian and 
authoritarian regimes and their politics of hate.10

In Turkey, one concrete example of such a counter-hegemon-
ic strategy has been the ongoing Hate Crimes Bill Campaign 
Platform.11 The platform brings together 60 NGOs that repre-
sent a wide range of groups that have been targeted by hate 
crimes. Its goal is to combat discrimination and hate crimes 
based on ethnic, religious, or gender identity, disability, or 
sexual orientation, among others. The platform allows a wide 
range of organizations and their stakeholders to interact and 
build alliances with others who have shared similar experi-
ences and make similar claims for inclusion and redress.

One of the key successes of the platform has been the unan-
imous drafting of a hate crimes bill which has been shared 
with legislators and the public.12  It was through this partner-
ship with the platform that I was able to file a Hate Crimes 
Draft Bill with the Turkish Parliament on December 5, 2012.13 

Although this comprehensive bill was rejected by the AKP 
majority in the Parliament, the Turkish government neverthe-
less felt compelled to pay lip service to the problem 14 and 
pass a similar bill addressing the issue, albeit in an unsatis-
factory manner. 15

Overall, the platform has been instrumental in raising aware-
ness about hate crimes and building a wider coalition around 
the need for a comprehensive hate crimes bill. The platform 
has not only advanced the case for its specific focus but 
has also inspired and encouraged the building of other is-
sue-based coalitions.

The case of the Hate Crimes Bill Campaign Platform in Turkey 
proves that minorities do have resources and opportunities 
for countering oppression and discrimination in majoritarian 
and authoritarian regimes. Even if such initiatives do not lead 
to an immediate overhaul of the institutional structure and its 
underlying politico-legal system, they nevertheless succeed 
in empowering minorities and challenging the hegemonic cul-
tural logic. The transformative experience of being involved 
in such coalition-building and claims-making campaigns does 
have the potential for “cognitive liberation” 16  and paves the 
way for the recognition of collective strength and the con-
struction of sustainable social movements.
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BUILDING ALLIANCES 
TO STRENGTHEN 
GRASSROOTS POLITICS 
IN A SHRINKING 
POLITICAL SPACE

Sezen Yalçın
SPoD (The Association for Social Policies, 
Gender Identity and Sexual Orientation Studies)

In my talk I will address the challenges to and opportu-
nities for grassroots politics in Turkey before and after the 
Gezi Park protests. Both social and political spaces are sh-
rinking in Turkey, and it is becoming more and more difficult 
to be part of the grassroots antigovernment activism for hu-
man rights. I have chosen to focus on the Gezi Park protests 
because this historical moment is a very powerful example 
of the shrinking of the political sphere and the state’s rest-
rictions on individuals’ rights and freedoms. I use the term 
“shrinking” in both a concrete and an abstract sense, which I 
will elaborate on in the course of my talk.

The Gezi Park protests in the summer of 2013—also re-
ferred to as the June Resistance—are still alive in Turkey’s 
collective memory. I will summarize briefly how it all star-
ted: A small protest in May 2013 against the destruction of 
the park as part of a development project spread by early 
June into the biggest antigovernment movement in a gene-
ration in Turkey, with protests taking place across 79 of the 
country’s 81 provinces. The police estimated that 3.5 million 
people took part in these protests. The reaction of the autho-
rities was brutal: The police repeatedly used excessive force, 
including tear gas, water cannons and beatings, to prevent 
and disperse peaceful demonstrations.

THE POLITICAL SITUATION BEFORE 
THE GEZİ PROTESTS

The violence had already started before these protests, 
as a result of the style of governing and conducting politics 
of the Justice and Development Party (AKP). The “master-
hood” period of Recep Tayyip Erdoğan had begun not long 
before the June Resistance. His party had consolidated its 

authority and had started accumulating institutional power. 
Also, its policy toward political and social opposition had be-
come more and more authoritarian.

In this period, neoliberal policies and Islamist sensitivi-
ties became much more obvious. People were excluded from 
decision-making processes that would influence their lives 
and the lives of future generations. With so much at stake 
and such irreversible decisions with huge ramifications, 
grassroots activists had to be more strategically organized 
at the local and national levels than ever before and had to 
build new alliances. And this is what was achieved throu-
ghout the June Resistance.

JUNE RESISTANCE

Before turning to my next point on the shrinking of the 
political space, I will share some figures on the June Resis-
tance to clarify what is meant by “excessive force” and “bru-
tal crushing of the protests.”

The Human Rights Association and Amnesty Internatio-
nal reported about the June Resistance that some 640,000 
people had participated in the demonstrations in 79 of Tur-
key’s 81 provinces. The biggest protests were in İstanbul, 
with more than 100,000 protesters. The authorities char-
ged more than 5,000 people for supporting or taking part 
in protests. Even the doctors who treated the injured were 
prosecuted. About 6,000 demonstrators were put on trial for 
joining unauthorized protests, resisting the police, damaging 
public property and even for terrorism offenses. Furthermo-
re, 11 people were killed and more than 8,000 were injured, 
many of them seriously. Social media users were charged 
with sharing information and opinions about the protests. 
The police estimated that up to 3.5 million of 80 million pe-
ople in Turkey took an active part in demonstrations across 
the country in connection with the original Gezi Park pro-
tests. Even after the conclusion of the protests, state autho-
rities have continued to punish this grassroots organization 
in every way they can.

PHYSICAL SHRINKING OF THE POLITICAL 
SPHERE AFTER THE GEZİ PARK PROTESTS

The level of violence that these figures reveal shows the 
shrinking of the political sphere in a very concrete sense. The 
changes in legislation related to meetings and demonstrati-
ons gave broader power to the police, with the threatening 
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message to the protestors that the police, with the govern-
ment’s backing, would continue to act with brutality. 

The police continued to use excessive force in the af-
termath of the Gezi Protests. Large clashes took place, for 
example, during a protest at the Middle East Technical Uni-
versity in Ankara in October 2013; during Berkin Elvan’s fu-
neral in İstanbul in March 2014; on May 1, 2014, in İstanbul, 
at the protests after the Soma mining disaster and during 
the solidarity demonstrations for Kobane in October 2014.

In addition, Taksim Square, which has historical and sy-
mbolic importance, was closed to all types of peaceful pro-
tests, in an attempt to restrain the meetings and demonst-
rations and to drive them to remote parts of the city. Other 
gatherings were declared unlawful. This is another example 
of the physical shrinking. Through this policy the govern-
ment also introduced a distinction between “good citizens” 
and “bad citizens.” The “bad” citizens continued to insist on 
protests at Taksim Square, whereas the “good” ones gathe-
red in the Yenikapı coastal area.

The destruction of parks and squares—which are impor-
tant for the flourishing of a political culture—for the sake of 
economic gain deprived people of the public spaces that had 
frequently been used for expressing ideas, opinions, anger 
and dissent.

SYMBOLIC SHRINKING

The AKP government has narrowed the democratic po-
litical ground through new legislation and arbitrary policies. 
The witch hunt is still continuing: One year after the Gezi 
Park protests, the authorities are still targeting supporters 
of the Gezi movement. Many of them are accused simply for 
participating in the protests.

One year after the Gezi Park protests, not enough has 
been done to prevent the systematic human rights violations 
that occurred during the protests. The right to freedom of 
peaceful assembly continues to be denied, and the excessive 
use of force by the police continues. As a result of this, anger 
at police violence continues to grow and the government is 
perceived as protecting the perpetrators.

New security laws have been introduced that threaten 
to turn Turkey into a police state and to impinge on citizens’ 
right to protest. The power of the police forces has been ex-

panded, which shows that the movement toward democracy 
is declining and the security approach to political struggles 
is rising.

In Turkey no one is safe from the state, and any person 
can be treated as a criminal and taken into custody at any 
time. We also know that the main aim of this process of “cri-
minalization” of an ordinary person is to oppress the entire 
society, the youth and the dissidents. While the authorities 
have aggressively punished the protest movement and its 
supporters, the police go unpunished for their abuses, despi-
te thousands of injuries and hundreds of criminal complaints 
over the excessive use of force by the police.

WHAT CAN WE LEARN FROM 
INTERVENTIONS OF THE 
GRASSROOTS MOVEMENTS?

Grassroots movements taking part in the resistance 
have shown that it is possible to resist collectively and to 
initiate change through minor achievements that lead to bi-
gger gains: The protests against building a shopping mall at 
Gezi Park led to a rise in political awareness throughout the 
country. The AKP has faced a series of challenges to its aut-
hority over the past year; the Gezi Park protests are only one 
of them.

Oppression and violence (physically or through depriva-
tion of fundamental rights) are political tools for influencing 
the collective memory. At the same time, resistance and 
solidarity became the counter-weapons to keep the strugg-
le alive. New alliances and solidarities have been born, and 
the contact between different social movements has been 
intensified. This was a very important outcome of the June 
resistance.

I will try to explain the establishment of new bridges and 
alliances through my own community’s experience. Many 
different groups, ethnicities, religions and political parties jo-
ined the resistance. They were protesting side-by-side in spi-
te of their differences—leftists alongside Kemalists, religious 
groups and many others. The LGBTI community of Istanbul 
was among these protesters from the very beginning.

Along with other groups, the LGBTIs reclaimed the pub-
lic sphere and joined the struggle to take back the park. But 
it was at the same time a struggle for recognition in a ho-
mophobic and transphobic society. LGBTIs who have been 
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on the streets, at the barricades and gathered around the 
LGBTI block, have experienced the public space in a new 
way, together with people who had no idea about LGBTIs. 
After the first days, the LGBTI block became one of the most 
famous meeting points in the park. Many columnists and 
media people acknowledged the courage of LGBTI people in 
the resistance. The presence of “faggots” in the first rank of 
the resistance, sitting in front of police trucks together with 
football fans, had an equalizing impact on different groups. 
This was the moment when hate tunes and homophobic and 
transphobic attitudes started to disappear almost comple-
tely from the park and from resistance slogans.

It is also important to note that, while contacting people 
from the LGBTI block, various groups had a note of apology 
in their voices for the existing homophobia and transphobia 
in the society of which they are a part. A member of a large 
soccer fan organization, Çarşı, visited an LGBTI block, again 
apologizing for his organization’s homophobic and transpho-
bic slogans. These encounters and new solidarities have 
been fuelled by the shrinking of the political space.

SEZEN YALÇIN
Building Alliances to Strengthen Grassroots 
Politics in a Shrinking Political Space







INTERNATIONAL 
RECONCILIATION PROCESS: 

THE ROLE OF MINORITIES 
IN ETHNO-DEMOCRACIES



112

SECULAR 
ILLUSIONS

Guy Ben-Porat
Ben-Gurion University

Using the term “secularization” in Israel seems para-
doxical, because religion continues to play a role in politics 
and in private and public life. However, there are many in-
dications of secularization in everyday life and in decisions 
people make. Yet, and most important, these changes do not 
make Israel a liberal society that is able to accommodate 
its minorities. In my book Between State and Synagogue 
(Cambridge University Press, 2013) I try to explain this par-
adox—simultaneous secularization and religious revival—by 
unpacking secularization and separating secularization as 
a process from secularism, an ideology. In Israel and else-
where, secularization evolves even when significant aspects 
of state and society remain religious and secularism as an 
identity is embraced only by a minority. This complexity, in 
which the secular cannot be separated from the religious, 
suggests that modern secularity may be a more puzzling 
phenomenon than many of the religious explosions of fun-
damentalism. 

Is secularization happening? Are relations between re-
ligion and state being reshaped? and is it a liberating force? 
Can it be? Before I turn my attention to Israel and my argu-
ment that it is undergoing secularization but not becoming 
secular, a brief theoretical note is required. 

To unpack secularization we must separate two con-
cepts, “secular” and “secularization.” Whereas secular refers 
to a worldview, which Harvey Cox suggests is akin to religion, 
secularization is a process that is largely about the decline 
of religious authority. This definition, borrowed from Mark 
Chaves, opens up many possibilities. 

* The decline of religious authority can be separated from 
religious identity and religious affiliations; 
* It allows for spaces in which religions maintain their au-
thority and for arenas where religions maintain their pow-
er or struggle for power in what has been described as the 
de-privatization of religion;
* And, at the same time, religion maintains its importance. 

In sociopolitical terms, secularization is an “insti-
tutional change” and is about the changing relations of 
church-state-society and the rules of the game, both formal 
and informal.

The claim that Israel is undergoing secularization may 
seem strange, because a separation of religion and state is 
unlikely in the near future, only Orthodox Judaism is recog-
nized by the state, religious parties hold significant polit-
ical power, and a 2009 survey indicates that more Jewish 
Israelis described themselves as “religious” or “very reli-
gious” than they did 10 years earlier and fewer described 
themselves as “secular.” In addition, religion is inextricably 
entwined with the essence of nationality that is built into the 
Jewish definition of the state and is institutionalized through 
religious institutions that have a direct bearing on intimate 
issues of individual lives such as marriage and divorce. But 
in practice, the developments of the past three decades in 
Israel constitute an institutional change and the undermin-
ing of church-state arrangements formed in early statehood. 
These arrangements, often referred to as the “status quo,” 
are commonly explained as a pragmatic political compro-
mise that divided labor and responsibility between the sec-
ular and religious parties. These compromises prevented a 
church-state separation and allowed religious Orthodoxy 
control over significant aspects of public and private realms.

Changes in ideology, but especially in demography and 
the economy, have led to a mismatch between the state 
(rules) and society (desires and practices), gradually under-
mining the status quo, but only to a limited extent. The ex-
pansion of commerce on the Sabbath, a thriving nonkosher 
culinary culture, marriages performed without Orthodox rab-
bis, civil burials and even lively annual gay pride parades, all 
relatively new developments, suggest that the religious hold 
on public and private life may be changing. What is unique 
about these developments and explains why they have re-
mained under the radar of social scientists is the fact that 
they are not necessarily related to a secular ideology, that 
they are occurring alongside a resurgence of religion and 
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that they are progressing outside formal political processes. 
These developments fall far short of religious freedom or a 
liberal order, but since the early 1990s secular Israelis have 
gained new freedoms and choices that defy religious author-
ity. Secularization, therefore, challenges religious authority, 
not necessarily by ideological means of reasoning, but often 
through private decisions that are political in outcome and 
that challenge only particular spaces that have little to do 
with fairness and tolerance toward minorities. 

Given the limitations of secularization, what is the like-
lihood of secularism in Israel? And, what exactly constitutes 
secular ideology and identity in contemporary Israel? Implic-
itly or explicitly, in Israel and elsewhere, religion was often 
part of the process of border and boundary demarcations, 
defining belonging and the rules of the game. Struggles over 
authority between religious and political institutions were 
resolved through arrangements that divided labor and au-
thority. However, demographic and economic changes chal-
lenge existing church-state arrangements. Take, for exam-
ple, the ability to maintain a secular state at a time when 
religious affiliation and demands are increasing (Turkey, but 
also the United States and France) or to preserve a system 
that privileges religion (and one national group over another) 
where religious authority is declining (Israel).

To discuss the potential of secularism in Israel, I suggest 
three theoretical points of departure:

* Religion is often bound up with a national movement, ex-
plicitly or implicitly, providing symbols and demarcating 
boundaries of both the nation and its territory. This can hap-
pen even among seemingly secular national projects.
* States often find religion (or religious values) instrumental 
for order and stability. Even when states take over religious 
institutions (marriage, for example), they tend to replicate 
the traditional definition of marriage and family. (Consider, 
for example, the opposition to gay marriage.)
* The first two points provide the space for what Grace Da-
vie calls “vicarious religion”: when active minorities (in the 
sense of commitment) perform religious rituals, embody 
moral codes and offer a religious space for a larger num-
ber of citizens, many others continue to identify with religion 
and seek religious services in significant or critical periods 
of their lives. 

The American philosopher William Connolly (Why I Am 
Not a Secularist, Minnesota University Press, 1998) sug-

gests that secularists are often blind to the resemblances 
they share with religious people and to the gaps between the 
secular ethos of freedom and tolerance and actual intoler-
ances and limitations they wish to impose. Secularism, in its 
liberal-national version, often ends up either redrawing the 
boundaries set by religion or invoking religion to demarcate a 
territory. At the deepest levels, according to Connolly, funda-
mentalisms of self-identity, religious faith, ethnic identifica-
tion and the nation replicate each other. In his words, “Each 
externalizes threats to fixed identities threatened by new ev-
idence of their contingency and lack of self-sufficiency; each 
deflects pressures to renegotiate relations with which they 
are implicated. The fundamentalism of the self and religion 
asserts itself in relation to others within domestic politics; 
the fundamentalism of the nation asserts itself in relation to 
the foreign inside and outside the state.”

Secular Israelis often refer to their Zionist roots to le-
gitimate their claim for a separation of religion and state. Zi-
onism is often described, and for good reason, as a rebellion 
against religion and a direct challenge to religious authority 
and therefore a secular and secularizing movement. 

But how secular was Zionism? And how secular can a 
Jewish state be? In practice, religion provided the symbols 
for political culture, provided for the definition of national 
boundaries and underscored territorial claims to the “Prom-
ised Land.” Consequently, the ambivalence toward religion 
can be found in early Zionist debates. Herzl, considered the 
founding father of the movement, imagined a liberal state 
where church and state are separate and religious leaders 
remain outside politics. But religion could not be ignored. 
“Shall we end by having a theocracy? No, indeed. Faith unites 
us,1 knowledge gives us freedom. We shall therefore prevent 
any theocratic tendencies from coming to the fore on the 
part of our priesthood. We shall keep our priests within the 
confines of their temples in the same way as we shall keep 
our professional army within the confines of their barracks.” 
Separation of church and state is coupled with faith in the 
background that serves as the binding glue and the marker 
of boundaries.

Although Zionism rebelled against religious authority, it 
could hardly forgo religion.

Thus, when what came to be known as the “Uganda 
Plan” was brought before the Zionist Congress in 1903, sug-
gesting that Jews settle in Africa instead of Palestine, it en-

GUY BEN-PORAT Secular Illusions
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countered fierce resistance, leading Herzl to affirm his com-
mitment to Palestine and declare, quoting the Psalms, “If I 
forget thee, O Jerusalem, may my right hand wither.” Only 
the historical Land of Israel (the Eretz Israel of the Hebrew 
Bible), it was acknowledged, could evoke sentiments among 
a critical mass of Jews, sentiments mediated by traditional 
religious symbols.

Zionism developed the classic features of organic na-
tionalism, producing its own cult of ancient, biblical history, 
the connection with the soil and the desire to strike roots in 
it, and the “sanctification” of the territory where the biblical 
heroes lived and fought. Secular Zionism was cultivated by 
the messianic enthusiasm and adopted religious symbols; 
beneath a thin veneer of secularism, a Jewish tradition nev-
er ceased to exist. The Bible and Jewish religious tradition, 
after selection and reinterpretation, provided Zionism with a 
narrative of continuity of nationhood, connection to the land, 
culture and a calendar for national life. Consequently,  

Zionism remained dependent upon Jewish religion, rep-
licating its quest for purity and uniformity, only changing the 
codes, replacing God with the nation and endowing the state 
with divinity.

In the sovereign state, this process seems to be con-
tinuing, while religion, implicitly and explicitly, remains part 
of social and political life. The power of religion and its au-
thority over significant aspects of public life in Israel is often 
attributed to pragmatic political decisions and compromises 
that secularists have had to accept. But this political inter-
pretation overlooks the deeper significance of religion. Like 
religion elsewhere, religion in Israel provides the mores for 
social order (family values), for tradition and continuity, but 
also for privilege and exclusion. The symbols of the state, 
the right to immigrate (“the Law of Return”), the preference 
in land allocation are just a few examples of the privileges 
that the Jewish state—religious or secular—confers upon its 
Jewish citizens.

Whereas the “Jewish state”— a definition of Israel on 
which there is almost a consensus among Jewish Israelis—
could in theory be secular, this secularity, with its hierar-
chies and exclusions, closely resembles the religious state 
that Israeli secularists fight against.

GUY BEN-PORATSecular Illusions
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PEACE PROCESS AND 
RECONCILIATION: 
HOW TO DEAL WITH 
THE PRESENT AND
THE PAST?

Özgür Sevgi Göral
Truth Justice Memory Center (Hafıza Merkezi)

Thirty years of armed conflict between the Kurdistan 
Workers’ Party (PKK) and the Turkish Armed Forces (TSK) 
have had devastating economic, political and social consequ-
ences. Although the demands of the Kurdish movement have 
changed over time, three main axes have remained constant: 
recognition of the Kurdish identity and a new legal-consti-
tutional framework based on a non-ethnic definition of citi-
zenship; massive decentralization, which would open up a 
space for the establishment of a democratic autonomy; and 
the recognition of the Kurds’ linguistic rights, both for edu-
cational purposes and public services. These three axes can 
be categorized as demands for equal citizenship rights. The 
Kurdish conflict based on these demands has resulted in a 
high level of violence over the years, including several forms 
of state violence. The most frequently used forms of state vi-
olence toward civilians have been enforced disappearances, 
extrajudicial and arbitrary executions and forced migration. 
This violence has definitively shaped the lives and experien-
ces of millions of Kurdish citizens. 

Enforced disappearance was one of the most important 
forms of state violence during the 1990s, committed mostly 
by the paramilitary counterinsurgency teams in the Kurdish 
cities. Hafıza Merkezi has collected data on disappearances 
prepared by various human rights organizations. Based on 
these unverified data, 1,353 people were forcibly disappe-
ared in Turkey between 1980 and 2004. Local political le-
aders, journalists of the pro-Kurdish press, human rights 
activists and university students, as well as shepherds, pea-
sants, artisans and workers, have disappeared in the Kurdish 
cities and in other cities in Turkey. According to estimates 
of human right organizations, approximately 30,000 people 
lost their lives during the 1990s as a result of the extrajudi-

cial and arbitrary executions. The lives of millions of people 
have been disrupted by a forced migration policy that coer-
ced Kurds into leaving their settlement areas abruptly.

A large majority of the Turkish public has seen the war 
and several forms of state violence through the lenses of 
mainstream Turkish media, which acted as if it they them-
selves were participants in the war. Moreover, not only mi-
litary or security institutions, narrowly defined, acted as 
accomplices throughout this war; the vast majority of other 
institutions that construct knowledge within society in vari-
ous ways—such as universities, civil society organizations, 
strategy centers and judicial establishments—also took part. 
At the very least, they followed a strategy of silent avoi-
dance. There was a powerful and institutional collaboration 
regarding the war and the state violence it created. Thus, 
shameful practices of state violence were covered up and 
rendered invisible.1 These forms of state violence produced 
not only deadly strategies and wasted bodies but also a di-
vided community, controversial narratives about the conflict 
and a militarized political climate.

Since the end of 2013 there has been a ceasefire, and 
peace negotiations have begun between the representati-
ves of the Turkish state and the incarcerated leader of the 
PKK, Abdullah Öcalan. These negotiations, called a “soluti-
on process” or “peace process,” are very important because 
they have ended the immediate conflict and have opened up 
a space for more sophisticated mechanisms of transitional 
justice. Despite many criticisms in the public sphere regar-
ding the peace process, to which I will also add some points 
below, I am of the opinion that first we should emphasize the 
precious character of the peace process and the space that 
it opens up both for truth-telling and for several other forms 
and mechanisms of transitional justice. 

The peace process is deeply related to the immediate 
political issues, such as the disarmament, demobilization 
and rehabilitation of the PKK forces; the official recognition 
of the Kurdish language for educational purposes and the 
demands for immediate democratization. However, this pro-
cess is also deeply related to the issue of how to reckon with 
the atrocities of the past. A closer look at the 1990s reveals 
that there is a complex, multifaceted and multilayered stru-
cture of state violence that must be uncovered and recko-
ned with during the peace process. Kurds have been killed, 
tortured, devalued, disappeared and transformed into bodies 
that could easily be exterminated and disposed of. Not only 

1. Özgür Sevgi Göral, Ayhan Işık, Özlem Kaya, The Unspoken Truth: Enforced 
Disappearances, Hafıza Merkezi Yayınları, İstanbul, 2013. 

2. Mahmood Mamdani (2000). “The Truth according to Truth and 
Reconciliation Commission”, in The Politics of Memory: Truth, Healing and 

Social Justice, eds. Ifi Amaduime and Abdullahi An-Na’im, Zed Books, London 
and New-York, pp. 176–184.
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the bodies, but also the rituals, language, habits, manners 
and relations of the Kurdish community have been devalued 
and systematically criminalized. Furthermore, state violence 
meant not only physical destruction but also an assault on 
the integrity, personality and dignity of the Kurdish popula-
tion as a whole. Thus, what happened during the conflict is 
not limited to a deadly confrontation between PKK guerril-
las and military forces but rather a social catastrophe that 
shaped the lives of millions of citizens. Mahmood Mamdani 
criticizes the perspective of the South African Truth and Re-
conciliation Commission, which perceives the apartheid re-
gime as a conflict solely between the perpetrators and ANC 
activists; instead, he conceptualizes the apartheid regime as 
“a social catastrophe” that inflicted systematic violence on a 
targeted population group.2 

Mamdani’s critique has important implications for the 
peace process of the Kurdish conflict as well, because it 
highlights the broader social context of the ethno-political 
conflict. In the case of the Kurdish issue, the peace process 
is not limited to the disarmament, demobilization and reha-
bilitation processes, the political compromise between the 
parties or the possible legal and constitutional changes, alt-
hough these are of crucial importance. The peace process 
is not restricted to the macro-political and diplomatic level. 
Such a view threatens to overlook the social dimension of 
the conflict, reducing it to a mere conflict between the PKK 
guerillas and members of the army. It ignores the “social ca-
tastrophe,” including thousands of dead bodies, new forms of 
poverty and social exclusion, urban encounters and the dee-
pening of banal nationalism, total impunity for the state of-
ficials who committed crimes against humanity, systematic 
discrimination against the Kurds and the derogation of their 
language. If the Turkish and Kurdish communities continue 
to live together after the conflict, as is likely, what shall be 
done with all these dead bodies? How can we live together 
and have a collective memory after all this violence? How 
can we deal with the atrocities of the past? 

I believe that the approach of transitional justice and its 
suggested mechanisms is extremely important for answe-
ring these crucial questions. There are basically five tran-
sitional justice mechanisms: truth commissions, trials and 
prosecutions, memory places (such as museums and mo-
numents), institutional reforms along with legal and consti-
tutional changes, and a gender-based approach. These me-
chanisms, which ideally should be implemented in a holistic 
manner, provide an important start for dealing with the diffi-

cult and complex political, social and ethical questions rela-
ted to facing the past. Each mechanism covers an area that 
is crucial for the establishment of the post-conflict period.

Truth commissions are victim-based mechanisms that 
not only disseminate alternative and suppressed narratives 
of the victims but also officially recognize them. In addition, 
these commissions publish final reports that make sugges-
tions to the political authority based on the narratives of the 
victims. Truth commissions also have a wider aim of revea-
ling the structure of violence and patterns of human rights 
violations through the collection of testimonies, which is a 
crucial part of truth-telling. The final report of the Argentine-
an commission, CONADEP, titled Nunca Mas (never again), 
demonstrates the tremendous effect that a final report may 
have.

Trials and prosecutions, on the other hand, are essential 
for breaking the chain of impunity, punishing state officials 
who have committed crimes and restoring justice not only 
for the victims but for the entire society. Impunity is the most 
important factor in making the state appear untrustworthy in 
the eyes of the victims. Thus, breaking through the impunity 
and investigating crimes committed by state officials spre-
ads trust in the idea of justice throughout society and also 
demonstrates that a new relationship between the state and 
the citizens will be established. The case of former Yugos-
lavia, including the huge effort of the International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)—an international 
tribunal for the prosecution of high-level state officials—and 
of local specialized units in each country, proves the impor-
tance of trials and prosecutions for the post-conflict context.

Memory places are crucial as “healing tools,” acknow-
ledging the pain and suffering of the victims. Not only mu-
seums honoring the memory of the victims but also civil ini-
tiatives and gatherings, artworks and other innovative forms 
may be considered memory places. In the case of Turkey, 
for instance, Saturday Mothers—a group of mothers of the 
disappeared, established primarily by the relatives of the 
disappeared and with the support of human rights activists 
and lawyers—began to gather every Saturday in one of the 
most crowded squares of İstanbul beginning in 1992. The 
square where they gather is one of the most important me-
mory spaces of İstanbul to this day. Therefore, civil initiati-
ves that struggle against forgetting and impunity also create 
public memory places, and recognizing and honoring them is 
one of the most important signs of the transition period. The 

ÖZGÜR SEVGİ GÖRAL
Peace Process and Reconciliation: 

How to Deal with the Present and the Past?



118

cobblestones for remembering the names of the victims and 
the resisters of the Holocaust in Berlin (stolpersteine) are 
excellent examples of public remembering efforts to create 
memory places.

Institutional reforms, as well as changes in the legal 
and constitutional framework, achieve two things simulta-
neously: First, using vetting mechanisms, they help to raise a 
new generation of state officials that respects fundamental 
human rights; second, they reveal the political will to create 
new relationships between the state and the citizens by al-
tering the legal framework. The case of El Salvador is very 
important in terms of institutional reforms. Units of the ar-
med forces known as Rapid Deployment Infantry Battalions, 
which constituted the elite forces of the army but were ac-
cused of the worst human rights violations, were dissolved, 
because it was decided that they “will not be needed in the 
new situation of peace.” 1

Finally, a gender-based approach is a sine qua non that 
should cut across the implementation of all the transitional 
mechanisms. This approach reveals and emphasizes the 
gendered aspect of the violence seen in all cases and it also 
provides a better understanding of the conflict at the socie-
tal level. Among other things, it includes highlighting specific 
forms of sexual and gender-based violence, emphasizing the 
participation of women in the transitional period and revea-
ling gender-based discrimination and economic exploitation 
during ethno-political conflicts. For example, the surveys in 
Nepal show that specific measures should be implemented 
during the transitional period to strengthen women in overco-
ming the huge difficulties they experience (especially the wi-
ves of the disappeared, immediately after the disappearance).

Hafıza Merkezi documents enforced disappearances, 
conducts fieldwork and interviews the relatives of the di-
sappeared to establish an archive. I would like to point out 
that the demands of the relatives of the disappeared and the 
mechanisms of transitional justice overlap to an important 
extent. According to 200 testimonies of the relatives of the 
disappeared, collected through semi-structured interviews 
during the fieldwork, the essential demands include ele-
ments of recognition, reparations and restorative justice that 
are widely discussed in the transitional justice paradigm. 
The relatives’ first demand is to have a grave for their loved 
ones, thus learning definitively what happened to their rela-
tives and having the bodily remains. Other demands, such as 
the prosecution of the perpetrators and an official apology 

for systematically destroying the dignity of the Kurdish com-
munity, are also in line with the concepts and mechanisms of 
the transitional justice paradigm. That is why I believe that 
the implementation of the transitional justice mechanisms 
will accord with the demands of the victims. 

There is a vast literature focusing on the transitional 
justice paradigm, critically evaluating this approach and the 
impact of its mechanisms. Thus, we can not only discuss 
how to implement the mechanisms of the transitional jus-
tice paradigm, we can also benefit from these critical pers-
pectives for Turkey’s peace process. Taking into account the 
critical perspectives will broaden the public debate and will 
also help us invent new and hybrid tools of transitional jus-
tice in line with the political specifics of each country. In ad-
dition, discussing ethno-political conflicts and civil wars in 
a comparative perspective within the context of transitional 
justice will destabilize nationalisms that emphasize only the 
specifics of each case. Although the specifics are important, 
the similarities and commonalities are crucial because they 
provide a comparative perspective and offer a whole new 
international repertoire for dealing with the past. This pos-
sibility should be stressed in the context of Turkey, where 
the specificity of the Kurdish conflict is overemphasized. In 
both Turkish and Kurdish political milieus it is argued that 
the “Kurdish problem” is unique, sui generis and therefore 
unlike any other conflict or war. Contrary to this widespread 
rhetoric, I think that the Kurdish issue bears a resemblance 
to many ethno-political conflicts, wars and systematic rights 
violations around the world and has characteristics in com-
mon with them. Undoubtedly, like every individual case such 
as Peru, South Africa and Argentina, the Kurdish issue has 
some distinctive elements. However, these individualities 
should not prevent us from seeing the commonalities in all 
systematic human rights violations, conflicts and military 
coup d’états around the world. These commonalities may 
move us to observe in greater detail the examples of how 
to reckon with the past after such processes and may help 
us learn more from different experiences. Knowledge that 
includes both the empirical implementations of transitional 
justice mechanisms and the theories critically evaluating the 
transitional justice paradigm will definitely strengthen all 
human rights organizations, activists and civil society actors 
in their struggle to establish a new world based on the prote-
ction and promotion of human rights and freedoms.

1. Rubén Zamora and David Holiday (2007). “The Struggle for lasting Reform: 
Vetting Processes in El Salvador,” in Justice as Prevention, Vetting Public 
Employees in Transitional Societies, International Center for Transitional 
Justice, Chicago, p. 87.
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In the monetary area, the Central Bank was assigned 
the function of a “monetary committee,” responsible for con-
trolling price movements and interest rates. The bank’s inter-
est-rate policy was supposed to control the flow of foreign cur-
rency, which was needed to finance the current account deficit. 

The IMF-Derviş program proposed “structural reform 
rules” for the economy as a whole. Those rules led to the 
opening up of the economy to foreign trade and capital in-
flow, both real and financial, to all areas without any govern-
ment intervention. Privatization, suppression of the public 
sector, outsourcing of some government services and hiring 
the private sector to provide some public services through 
the “service-buying system,” among other similar actions, 
were imposed upon the government to curtail public sector 
borrowing and end the economic crisis that had lasted for 
more than a decade. The diagnosis was that the sole reason 
for inflation had been public sector borrowing, overlooking 
the general low productivity of the economy. 

Not long after these neoliberal policies were imposed in 
the beginning of 2000, the Justice and Development Party 
(AKP) came to power in 2002 and implemented the program 
fully as a loyal political agent. The policies that were applied, 
and are still being applied, by the AKP should therefore be 
attributed to the IMF-Derviş program rather than being seen 
as a project of the AKP. However, it cannot be denied that the 
AKP accepted and carried out perfectly the role of a loyal 
political agent in paving the way for the full integration of the 
economy into the world system, at a time when capitalism 
was and still is passing through a deep economic crisis, in-
cluding the third big crash in 2008. 

Integrating Turkey into the world economy has had vari-
ous effects, some beneficial and others detrimental. In com-
pliance with the IMF program, Turkey opened her commodity 
and capital markets to foreign centers. The immediate im-
pact of this policy was an immense inflow of foreign savings, 
due to high interest rates. 

Having covered these general areas, we can now move on to 
more details.
The growth rates of the GDP in selected intervals are 
given in Table 1.

ECONOMIC POLICIES 
AND DISTRIBUTIONAL 
ISSUES IN THE 
NEOLIBERAL ERA

İzzettin Önder
Istanbul University

The following is a brief review of Turkey’s economy 
today, discussing the system from various points of view: 
the types of policies pursued, the difficulties faced and the 
achievements of the past decade. 

To understand Turkey’s economy we must first consid-
er the general world situation and current policies. Since 
the 1980s neoliberal policies have prevailed in almost all 
countries, binding them to each other not only in terms of 
economic activities but also in terms of political and social 
policies. According to the basic principles of neoliberalism, 
national economic boundaries are eliminated in the interests 
of capital, whereas political barriers are kept intact against 
the migration of labor.  

Neoliberal policies, quite different from Keynesian pol-
icies, were imposed on Turkey by the IMF at the beginning 
of 2000. The economic stabilization policies that were intro-
duced, with minor adjustments by Kemal Derviş, then the 
World Bank’s vice president for poverty reduction and eco-
nomic management, targeted three main areas: the fiscal 
area, the monetary area and the economy in general. The pro-
gram was introduced in line with the Washington Consensus. 

The fiscal section required the implementation of “bud-
getary discipline”; that is, expenditures had to be redesigned 
so as to avoid waste. This section also required “interest-free 
savings equal to about 6% of the national income”; that is, 
interest would be paid by budgetary sources and the debt 
stock would be rolled over in an attached table shown under 
the general budget. This policy eventually caused a reduc-
tion in both the quantity and quality of some public services. 

Table 1: Growth Rates in Selected Intervals (%)

Period

Growth Rate
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ratio of current account deficit/GDP for 2014 will be about 5.7%. 
The trajectory of the current balance/GDP ratio for the period 
2002–2014 is given in Table 3.

The labor and employment sector is crucial for Turkey’s in-
dustrialization and development efforts. As already mentioned, 
the policies led to deindustrialization and, naturally, chronically 
high unemployment—about 10% and sometimes higher. As for 
investment, the future does not look promising, because invest-
ments fall short in comparison with those in similar economies. 
The ratio of industrial investment to GDP for the period 1970–
2010 in Turkey was below 25%, while on average other develop-
ing economies tended to have higher ratios.   

Insufficient savings and capital investment together with 
an unskilled workforce have caused low labor productivity, with 
two crucial results: inequitable income distribution and a gap 
between productivity and wages in favor of the former. The low 
general productivity of the economy has been the main reason 
for the gap between the actual productivity and wage rate for 
the purpose of capital accumulation.

Table 4 provides a general picture of income distribution 
between 1994 and 2011. 

Moreover, the estimated percentage of income going to 
the richest group increased from 52.3% in 2013 to 54.3% in 
2014. Turkey is second only to Russia in terms of inequitable 

The table demonstrates two important properties of the 
GDP growth rate. First, the general rate fluctuates within an 
interval of 3.5% and 4.0%. The high rate for 2003–2007 re-
flects the fact that, following the big crash and the associ-
ated 5.7 % decrease in the growth rate in 2001, a huge fi-
nancial capital inflow was sufficient to raise the rate. This 
picture should not obscure the fact that the growth rate 
is not always that high, even when financial capital inflow 
keeps the economy buoyant at its average growth rate. 

As for the sources of the GDP growth, we can see the 
share of each item in the total in Table 2 below. We see that 
consumption expenditures, both public and private, were the 
main driving forces. 

This is the outcome of two factors: the high interest rate and, 
as a consequence of that interest rate, the overvalued domestic 
currency. As the result of this high-interest–overvalued-curren-
cy policy, large production firms placed their orders of parts and 
components not with domestic suppliers but rather with foreign 
firms. It was advantageous to receive production materials at 
a lower price, but this gave rise to the horror of parity risk and 
sheltered the markets. To put it another way, business centers 
became afraid of any parity change that would be a burden on 
their estimated and/or real costs. As a result, some productive 
activities and employment opportunities were shifted to foreign 
countries, meaning that Turkey’s imports increased at the cost 
of domestic production. At the same time, foreign capital inflow 
stemming from high interest rates triggered consumption ex-
penditures at home. In short, the economy backed away from 
primary industry and domestic production by importing and 
assembling some semi-produced inputs. As a result, imports 
increased gradually and exports fell short of imports, causing 
a systematic current account deficit throughout the period, 
which increased to 6.5 % of GDP in the 2010–2013 period from 
its 4.9% level in the 2003–2008 period. It is estimated that the 
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Table 2:  Sources of Growth of GDP

Priv. Cons

Chg. in Stock Export Import GDP

Pub. Cons Infstr.

Table 3: Current Balance/GDP Ratios

YEAR

RATIO

YEAR
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income distribution.
To summarize:

* Capital inflow has not helped the economy in fostering real 
investments by increasing the low rate of domestic savings, 
which is about 13%. High-interest-rate policies has forced 
the economy indirectly into Ponzi-style financing by distort-
ing the terms of trade in favor of imports, thus paving the 
way for an increase in the current account deficit.

* Because of the effect of capital inflow on consumption and 
on the general performance of the economy, the attention 
of politicians and most economists has been diverted from 
the real sector to financial transactions. First, financial op-
erations have caused the economy to lose time by providing 
a superficially positive appearance in terms of pecuniary op-
erations in the short run, while distorting the terms of trade, 
which have encouraged imports at the cost of productive 
activities at home. Second, the fact that mass capital inflow 
and financial operations tend to generate financial crises has 
created a precarious economic situation, discouraging for-
eign real investments.

* High interest rates and an overvalued domestic currency 
have caused deindustrialization of the economy through its 
distortive effect on the terms of trade.

* The above-mentioned policy has increased unemployment 
and the current account deficit, which have put the Central 
Bank in a difficult situation in which it must control financial 
capital inflow to finance current account deficit by keeping 
the interest rate high, on the one hand, while avoiding a dis-
incentivizing effect on investments, on the other.
* The IMF policies have not cured inflation but merely sup-
pressed it. Therefore, official estimates have not been 
achieved. As an example, although the estimate was 5% for 
the present year, the figure has been revised upward to 9.4%, 
about twice the original estimate. Inflation should be consid-
ered a real problem, stemming from the structural condi-
tions and imbalances of the economy. 

* The privatization policy must be considered a boon for cap-
ital tycoons both domestic and foreign, while constituting a 
real tragedy for the nation. Over a 15-year period about $36 
billion entered the Treasury in exchange for very valuable 
national firms and factories, such as PETKIM and TELECOM. 
This method resembles the primitive capital accumulation 
system of earlier times.

* Turkey received foreign direct capital investments amount-
ing to some $77 billion between 2009 and 2014. However, 
only one-third of the FDIs represented real investment in in-
dustry. The rest went to trade and mostly services, or was 
simply involved in equity buyout transactions. None made 
any significant contribution to technology or knowhow.

* As an emerging market, Turkey is in a perplexing situation, 
facing developed economies that are invading the domestic 
economy with their advanced firms, on the one hand, and, on 
the other hand, sharing the same market with other develop-
ing or emerging economies that are putting great pressure 
on domestic firms in their productive and export activities. 
Neither of these is of any help in preparing the economy to 
face keen competition in a globalized world.

* To cope with and overcome the abovementioned difficulties 
and to set the economy on a developmental path, it is not 
prudent to confine actions to one isolated situation.  On the 
contrary, harsh measures should be taken to increase both 
savings and investment so as to improve material capital and 
try to increase the quality and quantity of human capital so 
as to match the high technology material capital. The public 
policy thus far of fostering technology by means of certain 
political and fiscal methods has not been sufficient. Much 
greater effort and social sacrifice are needed to achieve the 
proposed aims, but this seems difficult under present poli-
cies.

* Low productivity of labor, a high interest rate and a low 
level of savings form a three-headed dragon that forces the 
economy into labor-intensive investments like construction 
and other low-technology machinery production. Such a pol-
icy may conceal economic problems in the short run, but in 
the long run it widens the gap between Turkey’s economy 
and that of the rest of the world. This is a crucial knot that 
needs to be cut with a decisive and courageous move. I am 
not confident that any elected political party would dare to 
take such a risk. 

* Because of the nature of the 2008 crash, Turkey was not 
directly involved. First, our banking system was not attached 
to the general banking systems of developed economies in 
terms of securitization and other special banking operations. 
Second, in 2000 an exhaustive reform program was imposed 
upon the banking system, forcing it to abide by capital ra-
tio standards in accordance with Basel criteria. On top of 
that, a banking union committee was formed as the main 
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controlling agent of the financial system. Despite such mea-
sures, however, Turkey was hit badly because of the outflow 
of capital and a decrease in foreign demand for our exports.

***
 During the discussion session, a few issues ap-

peared to be of greatest importance. These were the role 
and position of the AKP, the ethnic reality, privatization and 
the distinction between high-tech industrialized economies 
and “backward” economies.

 Regarding the question of the role of the AKP in the 
world crisis and whether the West had supported the party, 
my answer was in the affirmative. By being loyal to neoliberal 
policies, the AKP had given support to the West and helped 
mitigate the detrimental effect of the crisis by opening up the 
economy as a large market opportunity. The AKP garnered 
support from the Western alliances by demonstrating loyal-
ty to these policies. 

 Regarding the ethnic reality: Although ethnicity is 
a social “problem,” excluding such groups from politics and 
effectively degrading them, the issue has been boiled down 
to economics, and such ethnic groups have been exploited in 
various ways. 

 The privatization policy was launched with the idea 
that productivity is higher in the private sector. However, 
both theoretical studies and empirical findings have shown 
that especially large industrial units operate somewhat au-
tonomously and that there is no real difference in productiv-
ity under different types of ownership. It seems that such an 
argument has been put forth to persuade the general public 
that privatized industry costs the economy less and that pri-
vatization is worth undertaking. The big difference, of course, 
is that the private sector, unlike the public sector, needs to 
take its profits. 

 As for the differences between highly industrialized 
and underdeveloped economies, it is clear that an industri-
alized economy is stronger in its international relations. But 
when it comes to the functioning of the economy at home, 
all the problems of capitalism are just as likely to occur in 
technology-intensive economies, such as economic power 
as opposed to extended poverty, and the concentration of 
capital and the resultant distributional issues.
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THE INFLUENCE OF 
AN INVESTIGARORY 
COMMISSION IN A 
DIVIDED SOCIETY IN THE 
ABSENCE OF POLITICAL 
RECONCILIATION: 
THE CASE OF THE OR 
COMMISSION OF INQUIRY 
IN ISRAEL

Hala Khoury-Bisharat
Carmel Academic Center

The current literature on transitional justice deals with 
truth and reconciliation commissions that were established 
in societies that have undergone a transition from armed 
conflict or an authoritarian regime toward political and so-
cial reconciliation. For the most part, this literature does 
not deal with the work of investigatory commissions estab-
lished by governments in the absence of political reconcili-
ation. This literature seems to assume that the purpose of 
investigatory commissions that deal with ethnic conflict in 
the absence of political reconciliation—such as the Bloody 
Sunday Commission established by the British government 
in 1972—is mainly to legitimize the existing oppressive politi-
cs, and that they therefore have no role in contributing even 
to future reconciliation. In this article I will show that the re-
lationship between commissions of inquiry and current poli-
tics and their role in future reconciliation processes is more 
complex than this literature assumes, and that the work of 
these commissions may also be studied as part of transiti-
onal justice studies.  I will suggest paying attention to the 
empowerment of the families of the victims during the public 
process of the commission, in addition to the fact that the 
commission’s conclusions, recommendations and narrative 
may influence and shape the political discourse of some po-
liticians and Supreme Court justices and some parts of civil 
society, such as human rights organizations and academe. 

This article will examine the Or Commission of Inquiry 
that was established by the Israeli government in 2000 as a 
response to a major national crisis, the killing of twelve Pa-
lestinian citizens of Israel by the Israel Police. These events 
are regarded as one of the main turning points in the his-
tory of Arab-Jewish relations in Israel. I will argue that even 
though the Or commission was not established in connection 
with a political transition in Israel, it did in fact function, in 
some respects, as a truth and reconciliation commission and 
to some extent it delineated the terms for future reconciliati-
on between the two communities. I will examine the tension 
between the Or commission’s work and its conclusions in 
light of the politics of the Israeli government and mainstre-
am politicians who attempted to delegitimize its findings and 
who succeeded in not implementing its recommendations. 

Upon examining the work of the Or commission we see 
that there is a space in which it functioned as a truth and 
reconciliation commission. The broad manner in which the 
commission understood its mandate made it go beyond es-
tablishing the accountability for the killings; it also investiga-
ted the root causes of the Arab-Jewish conflict in Israel and 
the conflict’s broader historical and sociopolitical contexts, 
thus functioning in a manner analogous to that of a truth and 
reconciliation commission. Furthermore, the process of the 
Or commission’s hearings empowered the families of the 
victims in some respect, and the commission’s conclusions 
and recommendation were aimed at repairing the historical 
injustices and guaranteeing their nonrecurrence. Finally, like 
some truth and reconciliation commissions, the Or commis-
sion recognized conflicting national narratives of both the 
Jews and the Palestinians in Israel. 

Yet at the same time the Or commission was delegiti-
mized by mainstream politics, and this institutional tension 
created dissonance between the various parties. However, 
the power of the Or commission’s conclusions still found 
support in human rights organizations, some Supreme Court 
justices who relied on its reasoning in several cases, acade-
mics and some politicians. My conclusion is that despite the 
lack of political will and political reconciliation and despite 
the nonimplementation of the commission’s recommenda-
tions, there is still a space for commissions of inquiry in a 
divided society to shape and influence the politics and the 
discourse to some extent. Moreover, the work and conclusi-
ons of these commissions of inquiry could be a good basis for 
future reconciliation processes. 
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QUESTIONING THE 
IMPACT OF ISRAEL’S 
BASIC LAWS AND 
SUPREME COURT 
JURISPRUDENCE ON 
THE COUNTRY’S 
VOLATILE REALITY

Ilan Saban
Faculty of Law, University of Haifa

I would like to begin by stating that for me Israel’s most 
crucial problem, the problem that overshadows all others, 
is that for two generations we have been occupying and op-
pressively controlling millions of people who lack civil and 
political rights.

True, most of the Jews among us are Holocaust survi-
vors or their descendants (either physically or by identifica-
tion; after all one knows well her/his fate had the Germans 
stayed longer in North Africa or conquered Palestine). True, 
while striving for sovereignty, seeking a safe haven, wishing 
to become agents of history rather than its plaything, we 
settled in a country of another people. There was a war. The 
Palestinians were defeated. Some of them remained and 
became citizens of Israel, some fled and others were driven 
away—becoming refugees in Lebanon, Syria or Jordan, or 
finding refuge among Palestinians in the West Bank and the 
Gaza Strip.

Is that our greatest sin? I think not. Many regrettable de-
eds and some serious crimes were committed by Jews prior 
to and during the 1948 war, with dire results. Nonetheless, 
in my view the establishment of Israel was a justified event. 
I would not elaborate my arguments here. More to the point, 
perhaps, is that now, 66 years later, even the Palestinians 
accept that there is a people here with which a viable com-
promise must be reached.

But we have committed a graver sin. In the process of 

A 

creating our own country of refuge, more wars occurred. The 
most crucial among them was the 1967 war, in which we oc-
cupied what remained of Palestine, namely the West Bank, 
including East Jerusalem with the Temple Mount, and we 
took over the Gaza Strip as well (and the Golan Heights and 
the Sinai). And here enters our calamitous error and moral 
wrong—we started colonizing these regions as well.

Since 1967, for 47 years, we have been telling ourselves 
that the occupation is only temporary. Forty-seven years is 
too long a duration. Moreover, if it is temporary, why are we 
continuing with the settlement project there?

Is the colonization of the West Bank and East Jerusalem 
the source of the Israeli-Palestinian/Israeli-Arab conflict? In 
part “yes”; in part “no.” The 1967 war and its aftermath is 
indeed only one of the two main sources of the conflict. The 
other is 1948 together with the birth of the refugee problem. 
But when you add one cause of conflict to another you may 
transform a solvable conflict into an intractable one.

Jewish history, together with the long, bitter and now 
seemingly intractable Middle-Eastern conflict, makes us a 
frightened, self-righteous nation and hence a militarized and 
aggressive one.

Now, after this dramatic introduction, let me proceed to 
my more focused topic. 

We humans create mechanisms which we hope will 
save us from committing grave mistakes. Yesterday we dis-
cussed the danger of the tyranny of the majority and we tal-
ked about the need for a deliberative democracy. Let me int-
roduce the more common contemporary institution through 
which we hope to induce more deliberation, more balance, 
and more minority protections. This is constitutional democ-
racy: a regime and a value system centered on a constitution 
with its bill of rights and a court system that stands guard 
over them.

Constitutions are what Elster calls “prior commitments.” 
Mechanisms by means of which, like Odysseus, we shackle 
ourselves so as not to be lured by the sirens’ song into ste-
ering our ship into the cliffs. In other words, especially after 
the horrors of the 20th century, we are conscious of the need 
to restrain majority power and mitigate our tendencies to re-
sort to draconian measures in times of trouble.

B



130

Indeed, the overwhelming majority of democracies have 
a constitution and a bill of rights that are protected inter alia 
because they are entrenched. That is, the majority in a so-
ciety cannot change them without exerting great political ef-
fort (i.e., amendments require more than a simple majority). 
At the same time, we ask ourselves, Have the constitutions 
with their bills of rights proven themselves or do they often 
express hollow hopes?

We may look at Turkey and ask what use they are if, as 
we so convincingly heard yesterday and today, political spa-
ce is shrinking? We can even look at the United States and 
ask where its formidable constitution and Supreme Court 
were when the court affirmed the detention of Japanese-A-
mericans on the West Coast in 1943–45.

For me, these rhetorical questions are too simplistic. A 
detention camp is very bad, but it’s not necessarily a step on 
the way to a death camp. It was such a step in Nazi Germany, 
but not in the US. And this is so, at least partly, because of 
the American constitution and the culture that was nurtured 
by it.

Let’s return to Israel. Not many of you know it, but Israel 
progressed during the 1990s toward becoming a constitutio-
nal democracy of sorts.

We have Basic Laws governing all branches of govern-
ment—the Knesset, the judiciary, the government, the presi-
dent, the army and more—and we have our own Bill of Rights 
called Basic Law: Human Dignity and Freedom. The Sup-
reme Court has declared the Basic Laws to be the highest 
laws of the land and has empowered the judicial branch to 
declare void statutes that contradict them. We are, then, a 
constitutional democracy of sorts (if we’re still a democracy 
at all, 47 years after 1967).

I will make bold and presume to ask: Can our Basic 
Laws and our Supreme Court save us from our dire reality, 
from the cycle of deepening conflict with the Palestinians 
and others?

I’m employing an apocalyptic tone on purpose. I’m like 
a cancer patient asking his doctor when he will die in the 
hope of hearing, What are you talking about? There’s a cure; 
you’re not going to die. I would like to be reassured by a sage 
or a pastor who could credibly tell me, Child, we’re not doo-
med. But does our Supreme Court fit the bill?

I won’t keep you in suspense. Unfortunately, I don’t think 
that our Basic Laws or our Supreme Court can provide us 
with such reassurance. Maybe other forces, internal or ex-
ternal ones, will come to our rescue. However, in my view 
neither the Court nor the Basic Laws will be pivotal. They 
simply don’t have that kind of impact.

First of all, the Basic Laws and the Supreme Court do 
not engage hands-on with the crucial challenge of the occu-
pation and the settlements in the West Bank and East Jeru-
salem. Israel’s Basic Laws do not apply to the Palestinians in 
the occupied territories. They protect citizens and non-citi-
zens in Israel proper—both Palestinian and Jewish—and they 
protect citizens of Israel who settle in the occupied territo-
ries. However, the Supreme Court basically does not apply 
the Basic Laws to the natives of these territories.

In Israel we often talk of “judicial activism,” and with 
good reason. The Supreme Court is accessible and active, 
and its judges are truly impressive. By its accessibility I mean 
that there’s no real issue of “standing”; that is, members of 
the public, including Palestinians in the occupied territories, 
can petition the court concerning almost any grievance. But 
guess what issue stands out as the exception to the rule? 
The legality of the settlements is non-justiciable in the most 
crucial cases.

Moreover, we Israelis pride ourselves on our active Sup-
reme Court that on several occasions has intervened regar-
ding the positioning of the Separation Fence between Israel 
and the West Bank. But the problem is not with the fence 
as such (a fence is justified by security considerations). The 
problem is that Israel has erected parts of the fence beyond 
its border. That is, in order to include many settlements wit-
hin the “Israeli” side of the fence, in many places the fence 
has been erected not on the border itself but inside the West 
Bank. So it physically annexes parts of the occupied territo-
ries to Israel proper. Therefore, when we pride ourselves on 
the fact that several times the Supreme Court has interve-
ned and ordered a relocation of the fence, we forget that at 
the same time it has legitimized the fence’s most problema-
tic feature, namely, that it encloses significant sections of the 
West Bank.

[Indeed, the International Court of Justice told Israel in 
its advisory opinion: If you want to protect yourself with a 
fence, fine, but place it on the Green Line.]

ILAN SABAN
Questioning the Impact of Israel’s Basic Laws and Supreme 
Court Jurisprudence on the Country’s Volatile Reality
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In short, our very important Supreme Court has failed to 
address a great part of our most crucial issue: the coloniza-
tion of the Occupied Territories and the prolongation of the 
occupation. 

Could the Supreme Court have changed the course of 
things? No. Had it tried, it would have been crushed. This is 
because of our peculiar constitutional structure, that is, the 
fact that most of our Basic Laws are not entrenched and thus 
are vulnerable to change by a simple majority in the Knesset. 
Had the court dared to seriously challenge the settlement 
project it would have stood to quickly lose much of its power.

The combination of harsh circumstances and a political 
culture that is not deliberative enough, or tolerant enough, 
militates against a powerful Supreme Court and a strong 
constitutionalism. Henceforth, we shall have to deal with our 
dire condition without much hope for significant help from 
these leverages of power.

ILAN SABAN
Questioning the Impact of Israel’s Basic Laws and Supreme 

Court Jurisprudence on the Country’s Volatile Reality
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THE NATIONALIST 
IMPASSE IN THE TURKISH 
CONSTITUTION-MAKING 
PROCESS

Levent Köker
Atılım University

The dissolution in late 2013 of the parliamentary Con-
stitutional Reconciliation Committee (CRC) after almost 
two-and-a-half years of work marked the failure of Turkey’s 
search for a new constitution. This failure, however, does 
not mean that the social and political reasons behind Tur-
key’s search for a new constitution have disappeared. Tur-
key’s age-old Kurdish problem and other issues caused by 
the nonrecognition of different identities, issues stemming 
from the peculiarly Turkish parliamentary system with a 
president, and reforms still waiting to be carried out within 
the EU conditionality all remain intact. As long as what the 
government calls the “solution process” of the Kurdish issue 
continues, the proposal of the Justice and Development Par-
ty (AKP) for a transition to a “Turkish-style presidentialism” 
is still on the agenda and the EU membership negotiations, 
at least prima facie, are not halted officially, we may predict 
with some confidence that Turkey will embark on a new con-
stitutional agenda soon after the upcoming general elections 
on June 7, 2015. 

Based on the above, a critical understanding of the CRC 
failure in 2013 should enlighten us as to what to expect in 
the foreseeable future. Thus, in what follows I will try to out-
line a critique of Turkey’s search for a new constitution. My 
main argument is that this search failed because of a nation-
alist impasse in the CRC’s drafting process. 

Let me begin by citing a statement usually uttered by 
AKP members or supporters: “The CRC has already estab-
lished consensus on some 60 articles, constituting almost 
a third or more of the total articles in the constitution.” Al-
though this is a fact, it does not tell us anything about the 
content or the qualitative value of the articles mentioned. 

Upon taking a closer look, almost all observers, includ-
ing the deputies in the Turkish Grand National Assembly 
(TGNA), would admit that those 60 articles are of virtually 
no significance for the resolution of the fundamental issues 
Turkey has been contending with since the inception of the 
Republic in 1923, if not before. So the argument of the AKP 
and the government that if the opposition had not spoiled the 
process the CRC could have produced a fully developed new 
draft constitution loses its meaning.

Put in this way, I gather, an account of the failure of 
the CRC can be provided by referring to the constitution-
al dimensions of the Kurdish issue. In general, the Kurdish 
problem has two broad and multilayered dimensions, one 
regarding the existing ceasefire and establishing an endur-
ing peace with the Kurdistan Workers’ Party (PKK), the other 
pertaining to deep historical issues related to the demands 
for recognition of the Kurdish identity. 

As for the latter, the Kurdish problem consists of the 
public and political recognition of the Kurdish identity, which, 
to be more precise, includes not only the recognition of the 
language rights of Kurds in Turkey, but also a transition from 
an extremely centralized state to regional democratic auton-
omy. The AKP governments have made important reforms 
since the party came to power in late November 2002. The 
acceptance of the higher normative status of international 
human rights agreements, the legalization of Kurdish lan-
guage courses, the establishment of a Kurdish TV channel 
and finally the enactment of a law to set up primary and sec-
ondary education in the Kurdish language in private schools 
are worth mentioning here. 

However, the fundamental political bases of the Kurd-
ish problem have not been eradicated. The 1982 Turkish 
Constitution, like its predecessors (the 1924 and 1961 con-
stitutions), is based on Turkish nationalism that explicitly 
sanctifies “the unity of the nation and the state together with 
its territory” (Preamble, Art. 2 and Art. 3).  The constitution, 
on this basis, prohibits the use of “any language other than 
Turkish” as a “mother tongue” in schools (Art. 42), defines 
the citizens’ identity as “Turk” (Art. 66) and establishes tute-
lary control by central government over local administration 
(Art. 127).

In the proceedings of the CRC, this “Turkish-nationalist” 
basis of the constitution was challenged by the Peace and 
Democracy Party (BDP, now the People’s Democratic Par-
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ty—HDP). The HDP proposals state explicitly that a multicul-
tural democracy with regional government must be adopted 
to provide a new political vision on which Turkey’s new con-
stitution can be based. The ruling AKP’s approach has been 
either to favor the more Islamist-nationalist contours of the 
Turkish polity or to be pragmatic in the sense of being ready 
to negotiate its presidentialist vision with other political ac-
tors. The Republican People’s Party (CHP) and the Nation-
alist Action Party (MHP), especially in their perspectives on 
the constitutional dimensions of the Kurdish problem and in 
spite of the differences regarding Turkish national identity, 
were the strongholds of Turkish nationalism. Hence there 
was “a nationalist impasse,” that is, a deadlock between var-
ious forms of Turkish and Islamist nationalism represented 
by major political actors comprising nearly 85% to 90 % of 
the electorate, on the one hand, and a multicultural dem-
ocratic vision represented by the HDP with predominantly 
Kurdish and leftist constituencies, on the other.

I would like to dwell upon this “nationalist impasse.” 
Here I refer to three eminent social and political theorists: 
Carl Schmitt, Ernest Gellner and Jürgen Habermas. Let me 
begin with Carl Schmitt.

Arguing against the Kelsenian “pure theory of law” that 
defends a system of normative validity, Schmitt maintains 
that the very existence of a legal system depends on an ex-
tra-legal political decision. Accordingly, for Schmitt, every 
constitution (the basic norm in Kelsen’s pure theory) is a 
product of a political decision, and what makes a decision 
political is the distinction between “us and them.” In other 
words, a decision is political if it concerns the identity of the 
“we” or “the nation,” the very “political subject” with a collec-
tive will to establish a political structure through law. Thus, 
for Schmitt, within each constitution there are two different 
constitutions, one reflecting the normative articulation of the 
political decision and the other setting up the institutional 
mechanisms of the state organization. 1

In my view, Schmitt’s prioritization of a political decision 
on national identity and the subjection of the validity of the 
legal system (and the constitution) to that decision becomes 
clearer if taken together with Ernest Gellner’s definition of 
nationalism. Gellner defines nationalism as political ideology 
targeted at creating and sustaining the unity of the nation (as 
a cultural entity) and the state (as a political entity).2

Let us turn to the Turkish context. When Turkey became 

a republic in the early 1920s, it inherited a state structure 
relatively intact from the Ottoman Empire—but in its legit-
imizing cultural basis, “the nation” or “the people” had no 
well-defined identity. In other words, the formation of the Re-
public in the early 20th century was also a search for a “po-
litical decision” in the Schmittian sense, and historical facts 
instruct us to distinguish between two phases of this search.

The first was the phase that began with the adoption 
of the National Pact by the Ottoman Parliament on January 
28, 1920. The pact declared an uncompromising ideal of pre-
serving the territorial integrity within “boundaries drawn by 
the National Pact.” The significance of the pact for my pur-
poses here is the way in which the boundaries were drawn. 
First the Ottoman Parliament in Istanbul, then the Grand 
National Assembly (GNA) in Ankara, both drew the national 
boundaries with reference to religion. In other words, parts 
of present-day Iraqi Kurdistan (that is, Mosul, Kirkuk and Su-
laymaniyah) were included in the pact as inseparable parts 
of “national territory,” because the majority of the people liv-
ing on these lands were Muslims. 

A predominantly religious definition of national identi-
ty in this early phase was reinforced further by an explicit 
definition of “the people” as a unified community of Muslims 
with diverse ethnic affiliations, including Turks, Kurds, Cir-
cassians, Arabs and Laz. In 1921, in the interim constitution 
marking the transition from the Ottoman Sultanate to the 
Republic, national identity was defined in accordance with 
the historically deep-seated Ottoman “millet system.” Hence 
the treatment of non-Muslim citizens as members of “mi-
norities” protected by the Treaty of Lausanne, signed and 
ratified in July 1923, a few months before the proclamation 
of the Republic on October 29, 1923. In sum, in the early 
phase of the nation-state formation in Turkey, the political 
decision defining the “we” was a predominantly religious (Is-
lamic) definition of the political community. 

The second phase began with the renewal of the Turkish 
Grand National Assembly (TGNA) in August 1923. After the 
proclamation of the Republic in October 1923, a new con-
stitution known as the 1924 Constitution was adopted. It al-
tered the earlier Islam-based definition of national identity 
and defined Turkishness in ethnic terms. Although the word-
ing of Article 88 of the constitution might give the impression 
that a purely legal and politically neutral definition of nation-
al identity was stipulated, the TGNA debates and other legal 
and political documents, as well as the political life of the 

1. Carl Schmitt, Constitutional Theory (trans. Jeffrey Seitzer), Durham and 
London: Duke University Press, 2008, esp. pp. 75ff.

2. Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, UK: Blackwell, 2009.
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Republic, suggest otherwise. During the single-party era, it 
became increasingly evident that the Turkish state was pur-
suing an ethno-nationalist Turkism: oppression of the Kurds 
on many occasions, such as the Şeyh Sait or Ağrı rebellions 
or the Dersim massacre, the mistreatment of non-Muslim 
minorities as reflected in the confiscation of the properties 
of non-Muslim foundations or the Asset Tax in 1942, and 
even the 6–7 September pogrom under Democrat Party rule 
in 1955. Thus, this second “Kemalist” phase of the formation 
of the Turkish nation-state replaced the earlier religious defi-
nition of national identity with a predominantly ethnic one.

So far, I have tried to demonstrate that the nation-state 
formation process in Turkey produced two competing vari-
ants of nationalism—Islamist and Kemalist. Leaving aside 
the interim 1921 Constitution with its emphasis on Islamic 
national identity, it is possible to argue that the 1924 and 
1961 constitutions adopted the Kemalist version, explicitly 
entrenching “Kemalism” in the 1924 Constitution and “Turk-
ish nationalism” (the Preamble) as official ideology in the 
1961 Constitution. 

The 1982 Constitution, authored by the military re-
gime in the early 1980s, endeavored to modify the Kemal-
ist “political decision” adopted by the earlier constitutions. 
Switching from the “Turkish nationalism” of the 1961 Con-
stitution to “Atatürk nationalism,” the 1982 Constitution fol-
lowed the main tenets of a political ideology fashionable in 
the 1970s and known in Turkey as the Turkish-Islamic Syn-
thesis (Türk-İslâm Sentezi). Thus the constitution included 
stipulations entrenching “compulsory religious education,” 
in schools (Art. 24), banning instruction in a mother tongue 
other than Turkish (Art. 42) and providing a central role for 
the Directorate of Religious Affairs (Diyânet İşleri Başkan-
lığı-Diyânet) in sustaining national integrity and solidarity 
(Art. 136). All these constitutional stipulations were further 
strengthened by restrictions on political party formation and 
the electoral system. For example, under the Political Par-
ty Act, any political program aiming to alter the role of the 
Diyânet as defined in the constitution is deemed a breach 
of the unamendable principle of laïcism, punishable by the 
closure of that political party.

However, it has become increasingly clear that although 
so many important aspects of the 1982 Constitution have 
been amended so many times, the underlying political de-
cision regarding the formation and protection of a Turk-
ish-Islamic nation remains untouched. After more than a de-

cade of AKP rule, and—we must admit—after some degree 
of democratization since 2002, Turkey has come to a point 
at which almost all political segments of society share the 
need for a new constitution. 

Despite this societal consensus on the need for a new 
constitution, however, we may distinguish different ap-
proaches represented by different political parties in the 
TGNA. Take the AKP first: It never publicized a full-scale 
constitutional project until its presentation of a proposal for 
a Turkish-style presidentialism in late 2012 and early 2013. 
It is no longer a secret that the AKP has become more Isla-
mist and more anti-European. It has become more Islamist 
in the sense that almost all political decisions are justified by 
a reference to religion as interpreted by the party leadership 
or its close supporters. Insofar as Islamism permits some 
degree of tolerance not only for non-Muslims but for Kurds 
as well, the AKP, prima facie, portrays itself as being open to 
differences of identity. Thus, Islamism enables the AKP to 
negotiate its goals with its political rivals. For example, the 
AKP may readily accept the Kurdish demands for the recog-
nition of rights in relation to a mother tongue, but it draws 
a line when confronted with issues of democratic regional 
autonomy. 

The CHP, on the other hand, has not been sympathetic to 
the Kurdish demands. Ita proposals aim to restore the funda-
mental contours of the 1961 Constitution and, in this respect, 
the fundamental political decision on Turkish nationalism 
that the party still regards as providing for a nonethnic and 
neutral-legal definition of national identity. A similar attitude 
holds true for the MHP, which seems very uncompromising 
regarding the identity of the nation as Turkish, with a slightly 
heavier emphasis on the role of Islam as a major component 
of this identity. 

So, here we are: Three major political actors in Turkey 
all agree on the need for a new constitution. However, with 
the exception of the ruling AKP, neither the CHP nor the MHP 
have come to understand that a new constitution means 
constructing a new polity with a different identity, or if they 
do understand, it means that they are against a new consti-
tution in the true sense of the term. As for the proceedings 
of the CRC, the CHP and the MHP have a rather “technical” 
perspective on the constitutional issues, such as the presi-
dential powers in a parliamentary system, how to set up an 
independent judiciary and the relations between central and 
local administrative bodies. The AKP, with its proposed pres-
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identialism, on the other hand, has declared its readiness to 
negotiate these issues, with the proviso that if a full consen-
sus on other aspects of the constitution is reached, it will 
push forward with presidentialism. 

Last, but by no means least, I must bring the HDP (for-
merly the BDP) into this picture. The HDP, the principal po-
litical actor of the Kurdish political movement, has offered 
a proposal for a truly new constitution in the sense that it 
proposes, first of all, abandoning the underlying political de-
cision on the national identity. Its proposal favors the con-
struction of a new polity that respects equally all forms of 
identity (ethnic, religious or confessional, gender or sexual 
orientation, class and other social and economic grouping). 
Second, the HDP proposes the establishment of regional 
governmental bodies with their own legislative and execu-
tive organs. This can be seen as proposing a transition from 
an extremely centralized, unitary nation-state to a regional 
state that recognizes the public-political equality of all iden-
tity forms. The HDP’s motto of “establishing a new life,” used 
in recent political campaigns, eloquently summarizes the 
party’s position.

In conclusion, Turkey undoubtedly needs a new consti-
tution. A truly new constitution must constitute a new polity. 
However, influential actors in Turkish politics share a vision 
that is not conducive to constituting a new political identity 
that will be able to transcend the restrictions of a national 
polity as defined by the Kemalist or Islamist nationalisms. 
This creates an impasse in the process of what we might 
call the making of a new Turkish constitution. The HDP, rep-
resenting not only the Kurdish political movement but also 
the political demands of other oppressed or disadvantaged 
groups in society, may be the key to overcoming this nation-
alist impasse. This key may work if the other nationalist po-
litical actors realize that their insistence on the unitary and 
homogeneous political identity is wrong-headed. As Jürgen 
Habermas pointed out, nation-state formations have been an 
instance in human emancipation, with important gains and 
significant mistakes.1This has been a learning and corrective 
process, and let us hope that the major political actors in 
Turkey have learned from their mistakes and are now ready 
to rectify them.
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INTRODUCTION 

The attempts to revise Turkey’s constitution after 1983 
have followed three main patterns that will be briefly sum-
marized below.1 In all three approaches, the parliamentary 
model of constitutional reform, that is, the ordinary consti-
tutional amendment process as prescribed in article 175 of 
the constitution, was dominant. This was because there was 
no other convention for constitutional reform, for example, 
by non-parliamentary actors such as representatives of civil 
society, public institutions or political parties that have no 
seats in the Parliament. Turkey’s constitutional amendment 
patterns could be described as follows:

1. A REFORM PROCESS CONDUCTED BY 
AN AD HOC BODY, THE CONSTITUTIONAL 
RECONCILIATION COMMİTTEE (CRC)

The Constitutional Reconciliation Committee (CRC) 
used what could be regarded as a consensus-building ap-
proach, creating a purely political committee not subject to 
the regular rules and principles of Parliament—the Rules of 
Procedure of the Turkish Parliament. Unlike the Constitution-
al Committee (CC), which is a standing parliamentary com-
mittee, the CRC is formed according to the principle of fair 
representation; that is, all political parties in Parliament are 
represented on an equal footing. It is established specifically 
for the purpose of consensus building and the preparation of 

constitutional amendments. As in the constitutional-reform 
processes in 1995, 2001 and the failed process in 2013, the 
CRC had its own working methods that were separate from 
the ordinary functioning and operation of standing parlia-
mentary committees and other regular ad hoc committees 
explicitly prescribed for in the Rules of Procedure, such as in-
vestigatory committees and impeachment committees. The 
CC, as a standing parliamentary committee, deliberated over 
the reform packages submitted to the Parliament by the CRC 
and rejected or modified the proposals. However, with regard 
to the 1995 reform package, the CC was careful and sensi-
tive in response to delicate issues that were not resolved by 
consensus in the CRC. The CC’s respect for the CRC’s con-
sensus approach was clearly tested by a critical provision in 
a misuse clause regarding freedom of religion and the secu-
lar state’s stance on religious exploitation in article 24 of the 
Constitution.2 The CC expressed its solidarity with the CRC, 
which could not reach a consensus on the issue, by rejecting 
a motion to develop a final norm for the issue. Of the reforms 
proposed by the CRC in 1995 and 2001, acceptance occurred 
during periods of coalition governments, which may be re-
garded as a factor facilitating the CRC model. The coalition 
governments also guaranteed a balanced relationship be-
tween the CRC and the CC. In 1995 all the political parties 
represented in the Parliament except for the Welfare Party 
(RP), which was later banned by the Constitutional Court, 
supported the constitutional amendment package. In 2001 
all the political parties supported the constitutional reform 
to the highest degree (86% of all MPs).3

2. A REFORM PROCESS UNDERTAKEN 
BY A GROUP OF INITIATORS IN THE RULING 
PARTY AND WITHOUT PRİOR CONSULTATION 
AND/OR PROPER DELIBERATION AMONG 
VARIOUS STAKEHOLDERS, FOR EXAMPLE, 
OPPOSITION PARTIES AND SOCIETAL 
ACTORS

This approach reflects the adoption of ruling-party con-
stitutionalism for high-profile political issues, which led to 
polarization and a severe crisis, including disagreements re-
garding the election of the state president and a reshuffling 
of the judiciary in 2007 and 2010, respectively. The crisis re-
garding the election of the president in 2007 was related to 
the parliamentary quorum required, which the Constitutional 
Court and the ruling party interpreted differently. The 2007 
amendments introduced a new procedure for presidential 
election—by popular vote—contravening the Constitutional 
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Court’s interpretation. A reshuffling of the Supreme Council 
of Judges and Prosecutors and the Constitutional Court—
which are seen as opponents of governmental policies or as 
Kemalist lackeys—is provided for in the 2010 amendments. 
However, a similar approach of ruling-party constitutional-
ism has also been used with regard to other issues that have 
an implied consensual basis, for example, abolition of the 
death penalty, enhancing gender equality and the primacy 
of international agreements on fundamental rights and free-
doms in 2004. 

3. IMPLIED CONSENSUS OF DIFFERENT 
POLITICAL PARTIES OR ALLIANCES 
BETWEEN SOME OF THE OPPOSITION 
PARTIES AND THE RULING PARTY

Besides the aforementioned ruling-party constitu-
tional politics, Turkey has also followed the pattern of alli-
ance-building constitutionalism in the case of highly contro-
versial major political issues, such as the removal of certain 
limitations on who can be elected to parliament, and the 
wearing of headscarves in institutions of higher education, 
in 2002 and 2008, respectively. The 2002 amendment was 
supported by the leadership of the main opposition party, the 
People’s Republican Party (CHP). It allowed the candidacy of 
Recep Tayyip Erdoğan for membership in the Parliament so 
he could meet the constitutional requirement (article 109, 
paragraph 2 of the Constitution) for being appointed prime 
minister. Regarding the provision of a constitutional guar-
antee for international arbitration, the alliance-building ap-
proach of coalition government was also used in the 1999 
reform package.

Now I turn to the main features and fragilities of the 
failed constitutional process of 2013. This process followed 
the CRC’s approach of consensus building, which had been 
successful in the Turkish context in 1995 and 2001. The 
success resulted from the adoption of major constitutional 
packages favoring democratization and the protection of 
fundamental rights and freedoms by strengthening consti-
tutionalism and Europeanization. However, the 2013 process 
could not achieve a total revision or even a major consensus 
package. We can learn from the distinctive, failed process of 
2013, which seemed to correspond to the political ideal and 
strong belief of the Turkish political elite: solving all crucial 
political problems by means of a single, large attempt at 
constitutional reform.

THE INSTITUTIONAL DESIGN AND ROAD 
MAP OF THE FAILED CONSTITUTIONAL 
PROCESS OF 2013

The failed constitutional process began in September 
2011 after the parliamentary election. However, its insti-
tutional design for deliberation over constitutional reform 
was based on limited consultations. In September 2011, the 
Speaker of the Parliament, Cemil Çiçek, organized a meet-
ing with a select number of scholars from the disciplines of 
constitutional law and general studies in public law to dis-
cuss the process of making a new constitution.4 The criteria 
for selecting the scholars were not clear and this also led 
to criticism.5 The initial meeting was a structured listening 
process in which only a small group of scholars defended the 
establishment of a democratic and pluralistic constitutional 
convention as an extraordinary popular mechanism promot-
ing diversity and participation. The minority view regarding 
a constitutional convention emphasized the interaction of 
different groups, active participation of different social seg-
ments in the constitutional process and the significance of 
deliberation as well as inclusiveness in Turkey’s constitu-
tional politics. The majority view regarding parliamentary 
constitution-making is not supported by the stability argu-
ment—according to which Parliament, as a stable institution, 
may facilitate the deliberations, or that Parliament reflects a 
real representation of voters and a political equilibrium un-
der given circumstances. Instead, it is supported by a strong 
perception of the supremacy of Parliament that makes no 
clear distinction between constitutionalism and ordinary 
politics. In the end, without any clear consensus on modify-
ing or keeping irrevocable principles of the constitution, the 
political parties in Parliament decided to establish an ad hoc 
committee as a CRC, in line with the models used in 1995 
and 2001.5 Because only political parties with seats in the 
Parliament were included in the new CRC, this approach 
could be described as an elite-driven process within an in-
stitutional framework that had been tested and successfully 
implemented previously. The new CRC adopted a document 
of working methods, a brief set of guidelines, and procedural 
principles lacking in detail.6 However, there was no efficient 
and extensive pre-negotiation process that might have built 
trust among the political parties with their obviously polar-
ized and fragmented political positions and attitudes.

Emrah, “Enhancing the Human Face of Constitutional Reality in Turkey 
through Accession Partnership with the EU,” in Turkey: the Road Ahead?, 
Dunér, B. (Ed.), (Stockholm: Swedish Institute of International Affairs, 2002), 
pp. 72–104. 
4. For the proceedings of the meeting see http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/
docs/anayasa-hukukculari-ile-toplanti.pdf (date of access: February 7, 2011).

5. For explanations by Prof. Meltem Dikmen Caniklioğlu in the meeting 
organized by Cemil Çiçek, Speaker of the Parliament, on September 19, 2011, 
in Ankara see http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/anayasa-hukukculari-ile-
toplanti.pdf (date of access: February 7, 2011). 

6. However, the Working Methods of the CRC referred to the constitution-
making process as it defines the duty of the CRC in article 2: “The duty of the 
Constitutional Reconciliation Committee is to administer the constitution-
making process and to prepare the text of the draft constitution.”
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nisms for gathering public opinion and taking it into consid-
eration. There was no decision as to whether there would 
be a public consultation process similar to that in the initial 
phase, a press survey or public surveys. In the initial phase, 
public participation was apparently perceived as being of 
significance for the whole process. However, it was not well 
thought out. A clear road map and structures for meaningful 
participation and transparency would have facilitated a na-
tionally owned process of constitution-making. As for dead-
lines, only the deadline of the first phase—April 2012— was 
determined by the working methods. The deadlines of the 
other phases were left to be decided by the CRC.

Because of the less structured and flexible design of 
sequencing, which was not applied effectively or in a time-
ly manner, there was a highly political process with a mini-
mum of legal rules regarding consensus building. The work-
ing methods document contained no alternative plan in the 
event that the process failed, but it did include a safeguard 
norm for the non-adoption of new norms in the CC or in the 
plenary session of Parliament. 

Consensus was the main rule of the decision-making 
process in the CRC, and there was no dispute-resolution 
process in the working methods, such as cooling-off peri-
ods or subcommittees, to resolve deadlocks. The lack of 
dispute-resolution methods hindered the development of 
effective strategies for resolving deadlocks. However, party 
leaders, inter-party constitutional committees and other up-
per echelons of the parties, such as party assemblies, were 
consulted in practice in cases of critical importance for poli-
cy preferences or where deadlocks occurred.2

There were no rules regarding the order of speeches 
or motions, but there was a rule in the working methods re-
garding attendance. Accordingly, in case one of the political 
parties fails to attend three times, not necessarily consecu-
tively, this would result in dissolution of the committee. 

FRAGILITIES IN THE FAILED PROCESS

As can be seen from the proceedings, the rules of the 
working methods were not followed on many occasions and 
the CRC had a highly flexible work schedule and daily agen-
da in terms of dates of meetings, working hours and topic 
priorities.3 The high level of flexibility seems to have gener-
ated what appeared to be an open-ended process that did 
not force the political actors to consider the perspective of 

1. The CRC listened to 160 civic groups including political parties, trade unions, 
foundations, associations, professional organizations, universities and platforms. 
Some 64’000 individual opinions, including the opinions of 440 NGOs, were 
submitted by e-mail or mail to the CRC. For some observations and analysis of 

the opinions of civic society see Kentel, Ferhat & Köker, Levent & Uçum, Mehmet 
& Genç, Özge, Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu [Report on Monitoring the 
New Constitution Process], Şubat 2012-Haziran 2012, TESEV Demokratikleşme 
Programı, Uçum, Mehmet & Genç, Özge (Eds.) (Istanbul: TESEV Yayınları, 2012).   
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There was also no common political document empha-
sizing collaborative work and credibility, or even the signifi-
cance of the process itself. There were no content-framing 
substantive rules and principles that had been adopted pre-
viously in a political declaration or in the working methods. 

The working methods adopted by the CRC were a mini-
malist attempt at providing a road map of constitutional de-
liberation, setting out some basic procedural principles and 
the sequences and deadlines of phases in an unstructured 
manner. Even though different phases were laid out, there 
were no clear demarcations between them. The target dead-
line for the final draft of the CRC was set as the end of 2012. 

There were four phases of planned activities in the process:

* The first (initial) phase was devoted to public consultation, 
data gathering and evaluation, with a deadline of April 2012. 
During the initial phase, the analysis of the consultation data 
was not provided or shared with the public by expert staff 
of the Turkish Parliament. In fact, it consisted of a long and 
burdensome process of subcommittees listening to different 
societal groups—such as universities—by official invitation 
or upon their request.1 The stakeholders were also invited 
to submit their written proposals to the Parliament. To be 
effective, this method requires expertise in specific, detailed 
and sophisticated data analysis and measurement, including 
statistics, and the use of quantitative variables, skills that 
were obviously lacking in Parliament. Practical methods 
such as questionnaires and public surveys were not used, 
nor were well-structured, in-depth interviews with focus 
groups of experts.

* The second phase was to have involved the determination 
of principles and the drafting of constitutional text. However, 
there were no clear principles regarding the content of the 
discussions, the working methods and the documents pro-
vided during the deliberation process.

* The third phase was prescribed as the public announce-
ment of the draft constitution and the public debate over 
it. But because of the failed process in 2013, there was no 
public interest in the draft articles. Nevertheless, the pro-
ceedings, the draft articles and the political party proposals 
were publicized.

* The fourth phase, after the announcement of the draft, 
was the review by the public. There were no clear mecha-
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experience in applying consensus rule, we can draw the fol-
lowing general conclusions regarding the theory of constitu-
tion-making:

* In cases in which the government is composed of a single 
political party with a strong representation in Parliament, 
like the AKP, the use of consensus rule by the CRC does not 
lead to the resolution of major issues. A political reality that 
empowers the ruling party makes it more difficult to conduct 
the negotiation process on a consensual basis. Everyday pol-
itics and the political agenda of the ruling party are strongly 
involved in the constitutional process and distract the oppo-
sition parties, making it more difficult to reach consensus. In 
such circumstances, equal representation of political parties 
in the CRC does not guarantee that the parties will be con-
sensus-friendly.

* The political parties involved in the 2013 process have 
diametrically opposed views regarding Turkey’s major is-
sues—such as a unitary state, a secular state, citizenship 
and a presidential system debate—or they build changing al-
liances on those issues. The gradual convergence of political 
positions on the crucial issues under negotiation in 1995 and 
2001 did not occur in 2013. This shows that the resolution of 
such major issues, which are now more complex and funda-
mental than those discussed in 1995 and 2001, depends on 
various factors, such as having a minimum common under-
standing or at least having fewer “red lines.” Where such a 
fundamental divergence of positions was coupled with a lack 
of trust, even the CRC approach could not yield an imme-
diate and positive result. On the contrary, it might intensify 
controversies and lead to a power struggle and a deep crisis.

* Transparency and the media strategy were also apparently 
not handled properly by the CRC. The CRC, which provided 
brief statements regarding developments in the constitu-
tional deliberations, was criticized for not publicizing imme-
diately the full content of the discussions.7
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the others carefully. Recurring deadlocks also weakened 
trust among the participating political actors and lowered 
the public’s confidence in the CRC. The CRC’s role was also 
undermined by one-sided and ignorant political statements 
of party leaders, especially by the former prime minister, 
Erdoğan.4 Those political statements sought to downplay 
the constitutional process and the work of the CRC. Unfor-
tunately, the guarantees provided by the working methods 
for consensus and trust building were overshadowed by the 
everyday political tensions and discussions. Ensuring that 
provisions formulated through consensus in the CRC were 
untouched by the CC and the plenary session of the Turkish 
Parliament was the main principle of the working methods 
document. This principle of compromise and recognition 
aimed to ensure a trustworthy negotiation process and en-
courage a sincere approach among the participants. It could 
also have served as a procedural safeguard promoting equal 
access and the willingness of the political parties to reach 
consensus, thus supporting win-win solutions on polarizing, 
fragmenting and delicate issues. However, no one could pre-
dict whether, under the circumstances of everyday politics, 
the draft would be respected if it were submitted to Parlia-
ment.5

Consensus as the absolute decision-making rule in an 
atmosphere that undermined trust had three ramifications 
in the failed constitutional process in 2013:

* The political parties insisted on their own proposals and 
paid attention only to their narrow interests and policy pref-
erences on highly disputed matters such as compulsory 
religious education, citizenship and the presidential system 
proposal of the Justice and Development Party (AKP).6

* A consensus was provided for less-disputed and neutral is-
sues as well as for new issues, such as personal data protec-
tion, or for issues that would increase the popularity of the CRC, 
such as tax exemptions for those earning the minimum wage. 
The consolidation of old norms and the improvement of estab-
lished ones were also provided for, though to a limited extent.

* Consensus rule and the possibility of discussing the is-
sue at the plenary session in the absence of a consensus 
strengthened the position of the ruling party and heightened 
the expectations of various alliances in the Parliament, so 
that the CRC did not feel obliged to reach consensus on crit-
ical matters. 
On the basis of these ramifications and Turkey’s previous 

2. See, for example, “Zor Ama Başarmak Zorundayız” [Though, but we should 
succeed], Milliyet, June 19, 2012; “CHP’de Anayasa Toplantısı” [The Constitution 
meeting at CHP], Milliyet, July 26, 2012; “Vatandaşlık Krizine Zirve” [Summit for 
citizenship crisis], Milliyet, July 26, 2012.

3. “Anayasa Yazımı Ertelendi” [“Drafting Constitution is postponed”], 
Milliyet, August 14, 2012.

4. For amendment suggestions of Prime Minister Erdoğan and the discussion 
as to whether he created the deadlock at the CRC see, for example, “Anayasa 
Uzlaşma Komisyonunu Başbakan Erdoğan mı Kitliyor?” [Does Erdoğan block 
up the Constitutional Reconciliation Committee?”], at http://t24.com.tr/haber/
anayasa-uzlasma-komisyonunu-basbakan-erdogan-mi-kilitliyor,215488 (date 
of access: February 5, 2015). Erdoğan also tried to set the deadline for the work 
of the CRC; see “Tamam mı Devam mı” [Are we done or shall we proceed?”], 
Cumhuriyet, April 1, 2013.

5. See, for example, Aşık, Melih, “Anayasanın Akıbeti” [Fate of the Constitution], 
Milliyet, June 14, 2012; Doğan, Yalçın, “Erdoğan Nihai Vuruşu Meclise Saklıyor” 
[Erdoğan keeps the final stroke for the Parliament], Hürriyet, June 14, 2012.

6. See, for example, “Laiklikte Yine Uzlaşamadılar” [They could not reach 
consensus again on secularism], Milliyet, September 12, 2012.

7. See Evin, Mehveş, “Kapalı Kapılar Ardında Anayasa”
[“Constitution behind closed doors”], Milliyet, September 24, 2012.
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access: February 4, 2015.]
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In fact, the CRC had neither effective means for keeping 
the public informed nor a professional team of public rela-
tions experts during the process. The absence of a formal 
code of conduct for all participants in the process, including 
members of the Parliament, academic consultants and ex-
perts, was another failure. Also, at the end of the process the 
Parliament did not issue a report or economic analysis of the 
total cost of the process. 

* Shortly before the CRC’s dissolution, the ruling party, AKP, 
proposed to the main opposition party, CHP, partial parlia-
mentary adoption of a constitutional package containing 
60 articles on which four political parties in the CRC had 
reached consensus through joint action and the collabora-
tion of two major forces.1 This attempt could be regarded 
empirically as a conflict-resolution method, which could be 
called the “sufficient-consensus choice,” to be used in the 
event of deadlocks in constitutional negotiation processes. 
The CHP rejected this proposal, and consequently the suffi-
cient-consensus choice, based on a consensus of major forc-
es, that is, the government and the main opposition party, 
also failed.

CONCLUSION

* The failed constitutional process reached a consensus 
on 60 articles, most of them involving fundamental rights 
and freedoms as well as some neutral provisions regarding      
since 1908—a major constitutional moment in Ottoman 
history because of the rise of Parliament as a platform for 
political accountability. Following the failed constitutional 
process, it seems that the AKP is aiming to seize constitu-
tion-making power unilaterally, instead of putting effort into 
consensus building.2  In the current discussions, the AKP is 
defending its proposal to reach the constitution-amending 
quorum in Parliament as a single party in the 2015 elections 
and to create a new constitution for Turkey with its own con-
stituency.3 Turkey’s main struggle in constitutional politics 
will be constraining the AKP’s unilateral attempt to achieve 
constitution-making power. The main issue for Turkey’s con-
stitutional future seems to be the rise of power politics and 
the omnipotent leadership of President Erdoğan, who con-
trols the AKP as its former and influential leader.4 Such a 
possibility also raises the specter of the president’s unilat-
eral seizure of the constitution-making process.5 This would 
represent a step backward for Turkey and would also mean 
ignoring the country’s achievements in terms of constitution-
alism that promotes limited government with institutions of 

checks and balances as well as safeguards for fundamental 
rights and freedoms.






