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NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren araþ-

týrma merkezidir. Bu nedenle raporda yeralan konular BÝLGESAM’ýn resmi görüþlerini deðil, raporu hazýrlayanýn

görüþ ve yaklaþýmlarýný yansýtmaktadýr.



Türk tarihi incelendiðinde geçmiþteki baþarýlarýn arkasýnda iyi yetiþmiþ bilge adamlarýn

bulunduðu görülmektedir. Ancak günümüzde olaylarýn çok boyutlu olarak geliþmesi ve so-

runlarýn karmaþýklaþmasý, birkaç bilge kiþinin veya aydýnýn geliþmeleri zamanýnda ve doðru

olarak algýlamasýný ve alternatif politikalar üretebilmesini zorlaþtýrmaktadýr. Geliþmelerin ya-

kýndan takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerin yapýlabilmesi ve doðru politikalar

üretilebilmesi için farklý disiplinlere ve görüþlere sahip bilge adamlar ile genç ve dinamik araþ-

týrmacýlarýn, esnek organizasyonlar içinde sinerji saðlayacak þekilde bir araya getirilmesi ge-

rekmektedir. 

Dünya’daki ve yurt içindeki geliþmeleri takip ederek geleceðe yönelik öngörülerde

bulunmak; Türkiye’nin ikili ve çok taraflý uluslararasý iliþkilerine ve güvenlik stratejilerine,

yurt içindeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik

bilimsel araþtýrmalar yapmak; karar alýcýlara milli menfaatler doðrultusunda gerçekçi, dinamik

çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar sunmak maksadýyla Bilge Adamlar Stratejik

Araþtýrmalar Merkezi (BÝLGESAM) kurulmuþtur. BÝLGESAM’ýn vizyonu, amacý, hedefleri,

çalýþma yöntemi, temel nitelikleri ve teþkilatý http://www.bilgesam.org/tr web sitesinde sunul-

maktadýr.

BÝLGESAM, Bilge Adamlar Kurulu’nun ilk toplantýsýnda alýnan kararlar doðrultu-

sunda çeþitli konularda raporlar hazýrlamaktadýr. Prof. Dr. E. Fuat KEYMAN tarafýndan ha-

zýrlanan “Küreselleþen Dünyada Türkiye ve Demokratikleþme: Süreçler, Sorunlar ve Aktör-

ler” baþlýklý rapor faydalanýlmak üzere yayýnlanmýþtýr.

SUNUÞ

Atilla SANDIKLI
BÝLGESAM Baþkaný

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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1983 yýlýnda lisans ve lisansüstü eðitimini Orta Doðu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi

ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladýktan sonra öðrenim hayatýna Carleton Üniversi-

tesi, Ottawa, Kanada’da devam etmiþtir. 1991 yýlýnda Carleton Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Bölümü’ndeki Uluslararasý Ýliþkiler ve Karþýlaþtýrmalý Siyaset konulu doktora çalýþmalarýný

baþarýyla bitirdikten sonra yine ayný okulda yarý zamanlý öðretim üyesi olarak çalýþmýþtýr, ayný

zamanda da Wellesley Koleji’nde doktora sonrasý araþtýrmalarýný gerçekleþtirmiþtir. 

Akademik kariyerine Bilkent Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü’nde devam eden

Keyman, 2002 yýlýndan itibaren Koç Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler bölümünde öðretim

üyeliði yapmaktadýr.

Demokratikleþme, küreselleþme, uluslararasý iliþkiler, sivil toplum ve Türkiye’de devlet-

toplum iliþkileri üzerine çalýþmaktadýr. Prof. Keyman’ýn Türkiye’de ve yurtdýþýnda yayýmlan-

mýþ çok sayýda kitap ve makale çalýþmasý bulunmaktadýr

Akademik pozisyonlarýnýn yaný sýra Koç Üniversitesi Küreselleþme ve Demokratikleþme

Araþtýrma Merkezinin (GLODEM) direktörü ve Ekonomi ve Dýþ Politika Araþtýrma Merke-

zi (EDAM) kurucu yönetim kurulu üyesidir. Düþünen Siyaset, Doðu-Batý gibi düþünce ku-

ruluþlarý ile dergilerin Yönetim Kurulu üyeliðini de yapmakta olup, birçok kitap ve makalesi

yayýnlanmýþtýr.

Prof. Dr. E. Fuat KEYMAN
Koç Üniversitesi

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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Bugün demokrasinin bir taraftan küreselleþtiði, diðer taraftan da ciddi tehlikeler

ve risklerle karþý karþýya olduðu bir dünyada yaþýyoruz.  Hem dünya siyaseti içinde,

hem farklý ekonomik geliþmiþlik ve kültürel yapýlara sahip farklý ülkeler içinde, hem

de ülkemiz Türkiye içinde,  demokrasi gerek bir “siyasal sistem”, gerek “devlet-top-

lum/birey iliþkilerinin bir düzenlenme tarzý”, gerekse de bir “siyasal kültür” olarak

ciddi bir tehlike içindedir. 

Bu çalýþmada, daha sonra, “demokrasinin ikilemi” olarak adlandýracaðým bu teh-

like, somut olarak, demokrasinin, bir taraftan söylemsel ve retorik düzeyinde her

türlü toplumsal aktör tarafýndan kullanýlýrken, diðer taraftan da,  aktörlerin kendi ik-
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tidar ve çýkarlarýný maksimize etme sürecinde “araçsallaþtýrýlmasý”yla, siyasi partiler

tarafýndan “iþlevsizleþtirilmesi”yle, ve anlam olarak “içinin boþaltýlmasý” ile ilgili bir

tehlikedir.  

Bu nedenle de, demokrasinin küreselleþmesiyle, demokratik normlarýn toplum-

sal yaþamda derinleþmesi ve yerleþikleþmesi çaðrýlarýnýn eþ-zamanlý yaþandýðý bir

dünya da yaþýyoruz. Bu çaðrýlar, akademik ve kamusal söylem içinde, “post-demok-
rasi”, “demokrasi eksiði”, “neoliberal yýkýcý küreselleþme ve demokrasi”, “illi-
beral demokrasi”, “güçlü demokrasi gerekliliði”, “demokrasinin derinleþmesi
ve yerleþikleþmesi” v.b. ciddi ve önemli tartýþmalarý ortaya çýkartýyor.

Demokrasi üzerine yapýlan bu çaðrýlarýn ve tartýþmalarýn Türkiye için de çok

önemli olduðunu düþünüyorum. Ýster Türkiye-AB, Türkiye-IMF ve Türkiye-
ABD iliþkileri içinde tartýþtýðýmýz iyi toplum yönetimi ve devlet egemenliði so-
runu ve tartýþmalarý, ister parti kapatma sorunundan kurumlar-arasý iliþki-
lerde yaþadýðýmýz sorunlar ve bu baðlamda yapýlan tartýþmalar, isterse de,
son yýllarda siyasetin ana gündem maddelerinden birisi olma konumuna yük-

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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selmiþ olan kimlik-siyaseti temelli talepler ve sorunlar içinde ortaya çýkan
“birlikte yaþama” tartýþmalarý; hepsi de bizi demokrasi sorusuna götürüyor.
Türkiye’nin iyi, adaletli ve demokratik yönetimi bu tartýþmayý yapmamýzý gerekli ký-

lýyor.

Türkiye “demokrasiye geçiþ süreci”ni tamamlama aþamasýnda ve “demokrasi-
sini devlet-toplum/birey iliþkilerinde yerleþikleþtirme ve derinleþtirme süreci-
ni” yaþayan bir ülkedir (Özbudun: 2000, Sunar: 2005, Keyman ve Öniþ: 2007).  As-

lýnda, Türkiye-AB iliþkilerinde de sýk sýk vurgulandýðý gibi, 1876’dan bugüne “ana-

yasal demokrasi”, 1950’den bugüne “çok-partili parlamenter demokrasi” deneyim-

leri yaþayan Türkiye’de,  siyaset dýþý yollarla rejime müdahale etmeler, yasama-yü-

rütme-yargý iliþkilerinde sorunlar ve kurumlar-arasý eþ-güdümsüzlük, iletiþimsizlik,

hatta çatýþma gibi sorunlar hala yaþanmakla birlikte, “parlamenter demokratik siste-

min” bir siyasal norm olarak siyasi aktörler ve devlet seçkinleri tarafýndan kabul edil-

diðini ve toplum tarafýndan önemli bir derecede içselleþtirildiðini söyleyebiliriz.  Fa-

kat demokrasiye geçiþ, diðer bir deðiþle çok partili parlamenter demokrasi kurumla-

rýný yaþama geçirmek, demokrasi için gerekli ama yeterli koþul deðil.  Daha sonra
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1) Burada "yerleþikleþme" consolidation, "derinleþme"de deepening terimleri için kullanýlmaktadýr. Demokrasinin yerleþikleþmesi "the consolidati-
on of democracy", demokrasinin derinleþmesi de "the deepening of democracy" için kullanýlmaktadýr. Bu literatürler için önemli bir kaynak ola-
rak, Journal of Democracy dergisine bakýlabilir.  

açýmlayacaðýmýz gibi, bir ülkenin demokrasi olarak nitelemesinin yeterli kýstasý, de-

mokrasinin hem devlet-toplum, siyaset-toplum ve devlet-siyaset iliþkileri içinde,

hem de toplum-içi farklý kimlikler arasý iliþkilerde ve güncel hayatýn örgütlenmesin-

de “yerleþikleþmesi” ve “derinleþmesi”dir. 1

Bu anlamda da, bu noktada altýný çizmek istediðim nokta þu dur: Türkiye’de de-
mokrasinin bugün karþý karþýya olduðu tehlikeler, ikilem ve sorunlar, demok-
rasiye geçiþten çok demokrasinin yerleþikleþmesiyle ve derinleþmesiyle ilgili-
dir.  Bu nedenle de, dýþ politikadan iç politikaya, kurumlar-arasý iliþkiden toplum-

sal uzlaþmaya, ekonomiden kültüre, farklýlýklar-arasý ve içi birlikte yaþamadan gün-

lük yaþamýn haklar, özgürlükler, kurallar ve sorumluluk içinde örgütlenmesine ka-

dar geniþ bir yelpaze içinde yaþanýlan, ve demokrasiyi tehlikeye iten sorunlar,  de-

mokrasinin yerleþikleþmesiyle ve derinleþmesiyle ilgili sorunlardýr. Çok-partili par-

lamenter ve temsili demokratik yapý, ve bu yapýnýn üzerine kurulmuþ temsili de-

mokrasi Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasýyla “gerekli ama yeterli olmayan
bir kýstas”týr. Yeterli kýstas, ülke içinde tüm aktörler tarafýndan “demokrasinin
oyunun belirleyici ve tek kuralý” olduðunu anlayýþýnýn içselleþtirilmesidir.

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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Bu temelde, çalýþma ilk önce, demokrasiyi bugünün dünyasý içinde yaþadýðý so-

runlara odaklanacak, ve buradan demokrasiyi nasýl tanýmlamalýyýz sorusuna yanýt

arayacaktýr. Bu çözümleme, bize, hem akademik ve kamusal söylem içinde giderek

önem kazanan demokrasi tartýþmasýnýn ana parametrelerini verecektir; hem de, ya-

pacaðýmýz Türkiye’de demokrasi çözümlemesinin kuramsal ve kavramsal altyapýsý-

ný oluþturacaktýr. Ýkinci olarak, çalýþma bugün yapýlan demokrasi tartýþmasýnýn tarih-

sel baðlamýný oluþturan, Türkiye’nin 1980’lerden, özellikle 1990’lardan baþlayarak

giderek ivme kazanan “deðiþim ve dönüþüm süreci”nin kýsa bir açýlýmýný yapacaktýr.

Bu da bize, bugün yaþadýðýmýz demokrasinin yerleþikleþme ve derinleþmesi sorun-

larýný ortaya koyma olanaðýný verecektir. Sonuç kýsmýndaysa, çalýþma, demokrasinin

yerleþikleþmesine yardýmcý olabilecek ve bu sürece katký saðlayacak önerilerde bulu-

nacaktýr.

DEMOKRASÝYÝ NASIL DÜÞÜNMELÝYÝZ?
Demokratikleþme, toplumsal güven ve muhalefet olgularý üzerine yaptýðý çalýþ-

malarla siyaset bilimi alanýn en önemli bilim insanlarýndan biri konumuna gelmiþ
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Charles Tilly (2007), Demokrasi baþlýðýný koyduðu yeni çalýþmasýnda, bugün Tür-

kiye içinde çok önemli olan bir soruya yanýt aramaktadýr: demokrasi kavramýndan ne

anlamalýyýz ve bir siyasal sistem ne zaman demokrasi nitelemesi kazanýr? Tilly’e gö-

re, bugün yaþadýðýmýz dünya bu sorulara yanýt verilmesi çabasýný gerekli ve kaçýnýl-

maz kýlan bir tarihsel-baðlamý oluþturuyor. Bugün yaþadýðýmýz dünyada, bir taraftan

demokrasinin giderek daha fazla ülkede “bir söylem”, “bir retorik”, hatta “siyasal sis-

temi tanýmlayan bir niteleme sýfatý” olarak kullanýldýðýný gözlemliyoruz; diðer taraf-

tan da, giderek daha fazla ülkede insan haklarý ihlallerinin, haklar ve özgürlükler ala-

nýný kýsýtlayýcý giriþimlerin, yoksulluðun, yoksunluðun, dýþlamanýn, eþitsizliðin ve

farklýlýklarý ötekileþtirmenin yaygýnlaþtýðýný görüyoruz.  Artýk, otoriter rejimler de

kendilerini demokrasi olarak tanýmlýyorlar ve demokrasi olma iddiasý altýnda anti-

demokratik ve insan haklarý ihlallerinin yaygýn olarak kullanýldýðý yönetimlerini sür-

dürmeye çalýþýyorlar.

Bu nedenle, Tilly çalýþmasýna, Kazakistan ve Jamaika örnekleriyle baþlýyor

(2007:1-7). Her iki ülke de, insan haklarý ihlallerinden yoksulluða, ciddi demokrasi

eksiði ve sosyal adalet sorunlarý yaþayan ülkeler. Bununla birlikte, bu ülkelerin ana-

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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yasalarýna baktýðýmýz zaman, kendilerini, “insan yaþamýna, haklarýna ve özgürlükle-

rine saygýlý demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olarak tanýmladýklarýný ve

kendilerine temel yönetim normu olarak da, “tüm ülke insanlarýnýn yararýna ekono-

mik kalkýnma, siyasal istikrar ve kamu yararý ve ülkeyi ilgilendiren sorunlarýn seçim

ya da referandum gibi demokratik yöntemlerle çözümlenmesi” türü ilkeleri aldýkla-

rýný görüyoruz. Bu nedenle de demokrasi olduklarý siyasi liderleri ve seçkinleri tara-

fýndan sürekli vurgulanan bu ülkeler, özünde anti-demokratik yönetim tarzý ve uy-

gulamalarýna sahip otoriter ülkelerdir. Bugünün dünyasýnda demokrasi, demokratik

yönetim, demokratik kültür olgularýný karþýlaþtýrmalý olarak çalýþtýðýmýz zaman gö-

rüyoruz; demokrasinin bir söylem-retorik olarak kullanýldýðý, ama devlet-top-

lum/birey iliþkilerinin düzenlenmesinde uygulamaya sokulmadýðý ülke örneklerinin

sayýsý giderek artmaktadýr. Bu soruna, “demokrasinin yaþadýðý ikilem” diyebiliriz;

baþka bir deyiþle, demokrasinin bir retorik olarak yaygýnlaþýrken ve küreselleþirken, bir
siyasal sistem, bir toplum yönetimi tarzý, bir kültür olarak giderek içinin boþaltýlmasý, araç-
sallaþtýrýlmasý ve iþlevsizleþtirilmesi.

Bu noktada vurgulamamýz gerekir ki, son yýllarda, bu ikilemin farklý dereceler ve
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boyutlar içinde, sadece “demokrasiye geçiþ” dönemine girmiþ, ya da bu dönemi ya-

þayan ülkeleri kapsamadýðýný; demokrasi deneyimleri uzun bir tarihsel dönemi içe-

ren ve demokrasilerini kurumlar-arasý iliþkilerde, devlet-toplum/birey iliþkilerinin

düzenlenmesinde ve siyasal ve toplumsal kültürel yaþam alanlarýnda “yerleþikleþtir-
me” (the consolidation of democracy) ya da “derinleþtirme” (the deepening of de-

mocracy) süreçlerini yaþayan ülkelerde de yaþandýðýný biliyoruz. 2

Hem 1980’lerden bugüne giderek yaygýnlaþan, derinleþen ve hýzlanan küreselleþ-

me süreçleri ve sonuçlarý; hem uzun demokrasi deneyimi olan geliþmiþ ülkelerde

var olan temsili demokrasi anlayýþýnýn yarattýðý sonuçlar; hem de 11-Eylül-2001 te-

rörü sonucunda oluþan “terörizme karþý küresel mücadele anlayýþý ve stratejisi”nin

dünya siyaseti ve ülke siyasetleri üzerinde yarattýðý sonuçlar üzerine yapýlan tartýþ-

malar içinde, demokrasinin yaþadýðý ikilem üzerine vurguyu görebiliyoruz (Benha-

bib, 2004; Tilly, 2007; Axtmann, 2007; Goodhart, 2005). 

Tilly’nin vurguladýðý gibi, son yýllarda düzenli seçimler ve muhalefet partilerinin

varlýðý temelinde tanýmlanan demokrasinin tercih edilen bir siyasi rejim ve siyasi

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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2) Çalýþmalarýný çok yararlý bulduðum ve akademik alanda önde gelen demokrasi kuramcýlarýndan Robert  Dahl, Demokrasi Üzerine adlý çalýþ-
masýnda, dünya ölçeðinde demokrasiye sahip olduðunu söyleyen ülkeleri karþýlaþtýrmalý bir yöntem içinde üç gruba ayýrabileceðimizi söylemekte-
dir: otoriter ya da askeri yönetimlerden  demokrasiye geçiþ sürecindeki ülkeler (özellikle, Latin Amerika, Orta ve Kýta Avrupa ülkerinde gördüðü-
müz gibi), demokrasisini yerleþikleþtirme sürecini yaþayan ülkeler (örneðin Güney Avrupa ülkeleri) ve demokrasisini derinleþtirme sürecindeki ül-
keler (Kanada, Amerika, Ýsveç v.b. ülkeler).  Bu baðlamda, yaptýðým sýnýflandýrma ve daha detaylý bilgi için, bkz. Dahl (1998).
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söylem olarak yaygýnlaþtýðýný, dünya siyasetinde yer alan ülkeler içinde %60’larý ge-

çen bir orana ulaþtýðýný, bu temelde de küreselleþtiðini görüyoruz. Ama, ayný za-

manda da, bu rejimler, hatta geliþmekte olan ve geliþmiþ demokrasilerde, gerek “bi-
reysel, kültürel ve sosyal hak ve özgürlüklerin korunmasý ve geniþletilmesi”;
gerek “þiddet ve baský yerine demokratik müzakere ile toplumsal sorunlarýn
ve taleplerin çözümü”; gerekse de “farklý kültürel kimlikler arasý iliþkilerde
ötekileþtirme yerine eleþtirel anlama ve diyalog-temelli tartýþma ortamýnýn ya-
ratýlmasý” içinde düþündüðümüz demokratik yönetim, demokratik toplum ve
demokratik siyasal kültür olgularýnda ciddi tahriplerin, ciddi aþýnmalarýn,
ciddi sorunlarýn olduðu bir dünyada yaþýyoruz.

Demokrasinin karþýlaþtýðý bu tehlikenin, ya da, vurguladýðýmýz ikileminin beþ

kaynaðý olduðunu söyleyebiliriz. Birincisi ve bugün güncel temelde üzerinde tartýþ-

týðýmýz ve özellikle de 11/Eylül-sonrasý ve terörizme karþý küresel mücadele üzerine

þekillenen dünyada yaygýnlaþan ve güç kazanan “siyasetin güvenlikleþtirilmesi”
(the securitization of politics) diye adlandýrabileceðimiz olgu ya da sorun.  “Siyase-

tin güvenlikleþtirilmesi” olgusu, siyasi alanýn güvenlik-temelinde sýnýrlanmasýný
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ve yeniden-þekillendirilmesi çabasýný ve güvenlik gereksiniminin haklar ve öz-
gürlükler alanýn önüne koyulmasýný içeriyor ki, bu temelde de, siyasetin gide-
rek “dost-düþman iliþkisi” olarak tanýmlanmasýný ve yaþama geçirilmesini or-
taya çýkartýyor. Son dönem ABD dýþ politikasýna anlam veren “yeni muhafazakar-

lýk ideolojisi”,  Avrupa’da çok-kültürlülüðe ve göçmenlere, özelde de Ýslami kimli-

ðe karþý geliþen korku ve dýþlama eðilimi, dünyada medeniyetler-arasý çatýþma tezi-

nin kabulü, ve kendisine Ýslami kimlik ve cihadý kurucu nitelik olarak alan küresel

terör düzlemlerinde, siyasetin güvenlikleþtirilmesi olgusunun önemi ve belirleyici-

liðini görüyoruz.  Fakat altýný çizmeliyiz ki, güvenlik adýna demokrasinin ertelenme-

si ve demokratik normlarýn aþýndýrýlmasý, demokrasinin önünde çok önemli bir teh-

likeyi oluþturmaktadýr.

Fakat bu tehlikenin 11 Eylül teröründen daha önce baþladýðýný biliyoruz. Bu bað-

lamda da, 1980’lerde baþlayarak giderek yaygýnlaþan “serbest pazar normlarýnýn her

türlü sorunun çözümü, toplumsal geliþmenin belirleyicisi ve toplum yönetiminin

kurucu zihniyet referansý” olarak tanýmlandýðý yeni-muhafazakâr ya da neoliberal

söylem de demokrasinin bugün yaþadýðý tehlikenin ve ikilemin oluþmasýna katký

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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vermiþtir. Üstelik neoliberalizmin katký ve gücü, sadece yerel ve ulusal deðil, bölge-

sel ve küresel ölçeklerde ortaya çýkmýþ ve siyasi partilerden uluslararasý örgütlere ka-

dar uzanan geniþ bir kurumsal alanda yaþama geçirilmiþtir.3 Bu temelde de, demok-

rasinin ikileminin ikinci kaynaðý olarak görebileceðimiz, “siyasetin pazarlaþtýrýl-
masý” (the marketization of politics) olgusu ortaya çýkýyor.  Siyasetin pazarlaþtýrýl-

masý, her þeyden önce siyaset yapma zihniyet ve eyleminin serbest pazar olgusu ve

normlarýna, özellikle de bireycilik ve “giriþimci ve zenginleþtirici olmanýn bireylere,

statü-temelli konumsal ve siyasal güç saðlayacaðý” düþüncesine indirgenmesi anla-

mýna geliyor. Serbest pazarýn güçlendirilmesinin her sorunun çözümü olduðu, bu

baðlamda devletin küçültülmesi ve bireyciliðin güçlendirilmesinin siyasette verim-

lilik ve etkililik yaratacaðý düþüncesinin siyasete hâkim olmasý, ayný zamanda sosyal
adalet, dayanýþma, özgürlük, katýlým v.b. demokratik normlarýn da serbest
pazar mantýðýna indirgenmesi anlayýþýný da içeriyor. 

Siyasetin pazarlaþtýrýlmasý’nýn önemli bir boyutu da, ki bu noktada demokrasinin

ikileminin üçüncü kaynaðýný görebiliriz; siyasi temsil alanýnda yaþanan, ve top-

lum yönetiminin oy veren seçmenlerin iradesi ve tercihlerinden giderek koparak,
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küresel ve ulusal düzeylerde hareket eden teknokrat-bürokratik seçkinlerin ve eko-

nomik baský/çýkar gruplarýnýn ve lobilerin eline geçmiþ olmasýdýr. Dünya siyasetinin

ve ülke siyasetlerinin seçilmeyen bu gruplarýn vizyon, zihniyetler ve çýkarlarý tara-

fýndan etkilenmesi, siyasetin bu gruplar tarafýndan yönlendirilmesi, modern zaman-

larýn hakim demokrasi anlayýþý olan “temsili demokrasinin temsiliyet ve meþru-
iyet krizi”ne yol açýyor (Keyman: 2008). Seçimler giderek anlamýný yitiriyor; oy

verme giderek önemini kaybediyor ve demos’u oluþturan yurttaþlar topluluðu gide-

rek siyasi partilere güvenlerini kaybediyor. Serbest Pazar normlarýný ayrýcalýklý ko-

numa yerleþtiren ve bu eksende küresel ekonomiye yön veren Uluslararasý Para Fo-

nu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Dünya Bankasý (WB) gibi uluslararasý

kuruluþlar, ve ülke ekonomilerini bu yönde etkilemek isteyen ekonomik baský/çýkar

gruplarý ve lobiler, bir taraftan siyasetin pazarlaþtýrýlmasý sürecinde önemli rol oy-

narken, diðer taraftan da demokratik normlarýn içini boþaltarak, bugün yaþadýðýmýz

temsiliyet, meþruiyet ve adaletli toplum yönetiminde “demokrasi eksiði” sorunu-

nu ortaya çýkartýyorlar.

Demokrasinin ikileminin dördüncü kaynaðý, sosyolojik olarak, demokrasinin

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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üstüne inþa edildiði toplumsal yaþamýn ve iliþkilerin giderek daha çok “çoðulcu ve
çok-kültürlü” bir nitelik kazanmasýyla ilgilidir. Ötekilerin Haklarý adlý önemli çalýþ-

masýnda bu noktanýn altýný çizen Seyla Benhabib, demokrasi kuramlarý içinde ege-

men konumda olan hem liberal hem de toplulukçu düþünce akýmlarýnýn homojen

bir “biz” kavramý üzerine kurulmuþ demokrasi anlayýþýný eleþtirerek, bugünün ço-

ðulcu ve çok-kültürlü toplumlarýna uygun demokratik rejimin, çoðulculuðu ve

farklýlýðý içeren bir demos anlayýþý üzerine kurulmasý gerektiðini öneriyor.4 Benha-

bib’e göre, liberal ve toplulukçu kuramlar içinde geliþtirilmiþ modern demokrasi an-

layýþýnýn içerdiði ne “etnos”, diðer bir deðiþle “egemen biz” anlayýþý, ne de bu anla-

yýþ üzerine kurulmuþ “demos”, dolayýsýyla demokratik rejimi harekete geçirecek va-

tandaþlar topluluðu, bugünün toplumlarýnýn iyi, demokratik ve adaletli yönetimi

için ampirik ve normatif temeli oluþturamamaktadýrlar. Modernleþmenin farklý

kimliklere açýlarak deðiþimini simgeleyen postmodernizasyon ve küreselleþme sü-

reçlerinin sonucunda, modern toplumlarda demokrasinin varsaydýðý etnos; hem bir

ülkeye dýþarýdan gelen göçmenlere, hem de ülke içinde tanýnma taleplerinde bulu-

nan farklý kimliklere açýlmakta ve artýk belli bir kimliðe dayalý “biz” anlayýþýný üre-

tememektedir.  “Biz” dýþardan içeriye ve içeriden merkeze doðru gelen “ötekilere”
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açýlmakta, böylece de hem etnos çoðullaþmakta, hem de “demos” yeni sesleri ve ye-

ni talepleri içinde barýndýran bir niteliðe bürünmektedir. En azýndan, sosyolojik ola-

rak, modern demokrasilerin yanýt vermesi gereken böyle bir toplumsal gerçeklik or-

taya çýkmaktadýr. Çoðulculuðu, çok-kültürlülüðü ve böylece ortaya çýkan ötekilerin

hak taleplerini içinde barýndýran bir etnos, ve bu çok-boyutlu ve çok-katmanlý etno-

su harekete geçirecek çoðulcu demos, bugünün demokrasi kuramlarýnýn sorgulan-

masýna ve yeniden-kurulma gerekliliðine yol açmaktadýr.  

Siyasetin “güvenlikleþtirilmesi”, “pazarlaþtýrýlmasý”, temsili demokrasinin
krizi ve çok-kültürlülük olgularýnýn yaný sýra, 1980’lerden bugüne giderek artan

“kamusal olanýn ve kamusal tartýþmanýn gerilemesi”  (the decline of the pub-

lic) diyebileceðimiz sorun da, demokrasinin ikilemini yaratan bir beþinci kaynak
olarak ele alýnabilinir.  Bu dönemde, tüketimin ve eðlence kültürünün popüler kül-

tür içindeki gücünü artýran pazar stratejilerine ve “giriþimci bireycilik-para kazan-

mak-güç elde etmek denklemine” giderek mahkûm olan modern toplum içinde;

kamusal tartýþmanýn, kamu yararýnýn, kamusal alanýn öneminin giderek aþýndýrýldý-

ðýný görüyoruz.  Kamusal olanýn gerilemesi, tüketim ve eðlence kültürünün güçlen-

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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mesi, bir taraftan bireycilik ya da cemaatçilik diyeceðimiz sosyal yaþamýn atomlaþma-

sýný ortaya çýkartýyor; diðer taraftan da siyaseti toplum için iyi ve adaletli olaný bul-

ma eylemi yerine, bu atomlaþmanýn aracý haline sokuyor. Bu da demokratik norm
ve kurallarýn içinin tüketim, eðlence, pazar stratejileri ve bireycilik/cemaatçi-
lik tarafýndan boþaltýlmasý anlamýna geliyor.  Kamusal olanýn ve kamusal tartýþ-

manýn gerilemesi de, bu baðlam da demokrasinin önündeki en önemli tehlikelerden

bir tanesi ortaya çýkartýyor.

Eðer demokrasinin bugün farklý boyutlar ve dereceler içinde gerek geçiþ dönemi-

ni, gerekse de yerleþikleþme ve derinleþme dönemini yaþayan toplumlar içinde kar-

þý karþýya olduðu ikilem ve tehlike saptamasý doðruysa; o zaman, Tilly’nin önerdiði

gibi demokrasinin tanýmý ve “hangi kýstaslar içinde bir ülkenin demokrasi olduðuna

karar verebiliriz?” sorusuna yanýt çok önemli oluyor.  Kazakistan ve Jamaika, ve bir

sürü benzer ülke, demokrasiyi sadece anayasal düzeyde ve seçimlere dayalý bir siya-

sal sistem anlayýþý içinde tanýmlýyor. Fakat, bir ülkenin anayasasýnda yer alan “te-

mel”, “kurucu” ve “düzenleyici” normlarýn tanýmýnda demokrasiye gönderimde bu-

lunmasý, ne de, demokrasiyi seçimlerin varlýðýna, düzenli yapýlmasýna, muhalefet
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partilerinin varlýðýna ve iktidarý eleþtirme kapasitesine dayalý bir formal (biçim-te-

melli) siyasal sistem olarak yaþama geçirmesi, bize o ülkede demokratik bir sistemin

varlýðý için yeterli bir nesnel kýstasý veriyor. Diðer bir deyiþle, bugün demokrasiyi
sadece seçimlere, yönetim kurumlarý arasýndaki iletiþim ve uyuma, anayasal
tanýmlara ve niteliklere ve muhalefetin varlýðý ve iktidarý eleþtirme kapasite-
sine gönderimle düþünemiyoruz.  Parlamenter-temsili demokrasinin bu ta-
nýmlayýcý öðeleri demokrasi için gerekli koþullar, ama yeterli koþulu oluþtur-
muyor.

Ayný zamanda, bugün demokrasinin yerleþikleþme ve derinleþme süreçlerini ya-

þayan, ve uzun demokrasi deneyimleri olan geliþmiþ toplumlarda da demokrasinin

yaþadýðý ikilemi ve karþý karþýya olduðu tehlikeleri göz önünde bulundurduðumuz

zaman,  demokrasiyi bireysel haklara ve özgürlüklere gönderimle tanýmlamak da ye-

terli olmuyor. Parlamenter-temsili demokrasi kurumlarýnýn yaný sýra bireysel haklar

ve özgürlüklerin anayasal güvenceye alýnmasý, demokrasinin toplumda yerleþikleþ-

mesi için gerekli, ama yeterli koþul deðil. Çünkü, bireysel hak ve özgürlüklerin gü-

vence altýna alýnmasý, çoðulcu ve çok-kültürlü toplumsal yaþam ve bu yaþamýn üret-
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tiði sorunlarýn ve taleplerin karþýlanmasý; katýlýmcý demokrasi kültürünün toplum

yönetimi içinde geliþmesi ve derinleþmesi, ve de teknokrat-bürokratik yönetimin

toplumsal denetiminin saðlanmasý için, gerekli ama yeterli koþul deðil. Bu nedenle

de, uzun demokrasi deneyimi olan geliþmiþ toplumlarda da, demokrasiyi tanýmlama

gerekliliði ortaya çýkýyor.

Tüm bu tartýþmanýn ýþýðýnda demokrasiyi aþaðýdaki ilkeler temelinde tanýmlaya-

biliriz:

1. Parlamenter temsili demokratik sistemi oluþturan kurumlarýnýn, özgür ve bel-

li aralýklarla yapýlan seçimler, yasama-yürütme-yargý arasýnda güçler ayrýmý, yargýnýn

baðýmsýzlýðý, yürütmenin muhalefet partilerinin eleþtiri yapma kapasitesini azaltacak

giriþimlerde bulunmamasý, siyasi aktörler-devlet seçkinleri arasýnda kurumsal ileti-

þim v.b. ilkeler temelinde verimli ve etkin çalýþmasý;

2. Devlet-toplum/birey iliþkilerinin düzenlenmesinde “haklar-özgürlükler-so-

rumluluk dilinin anayasal güvence altýna alýnmasý” ve tüm siyasi aktörler ve devlet
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seçkinleri tarafýndan içselleþtirilmesi;

3. Toplum yönetiminin katýlýmcý demokrasiye açýlmasý, ve bu demokrasinin ta-

þýyýcý aktörleri olan sivil toplum kuruluþlarýnýn, toplumsal hareketlerin, vatandaþlýk

inisiyatiflerinin kendi konularý içinde karar-alma sürecine dahil edilmesi;

4. Bugünün toplumlarýndaki toplumsal ve kültürel yaþamýnýn çoðulcu ve çok-

kültürlü yapýsýný bir “tarihsel ve sosyolojik gerçeklik” olarak kabul ederek, demok-

rasinin iki kurucu öðesi olan “etnos” ve “demos”u çoðulculuk ve çok-kültürlülük

içinde yeniden tanýmlamak, ve bu baðlamda ortaya çýkan sorunlarý ve seslendirilen

talepleri demokratik müzakere zemininde çözme ve yanýtlama giriþiminin yaþama

geçirilmesi;

5. Toplumsal sorunlara ve taleplere yanýt verme sürecinde, her türlü þiddete kar-

þý konum alýrken demokratik müzakere anlayýþýný bu sürecin temel norm ve kýstasý

olarak kabul etmek; 

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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6. Siyasi partilerin toplum yönetimi anlayýþlarýnda “toplumsal uzlaþmayý” bir

norm olarak ele almasý, ve bu uzlaþmayý (a) ya toplumsal sorunlara çözüm bulma ça-

balarýný katýlýmcý demokrasinin kurumlarý ve aktörleri temelinde geliþtirerek, böyle-

ce karar alma sürecini sivil toplum aktörlerine ve ekonomik aktörlere açarak, (b)  ya

da, toplum yönetiminde, sadece kendi seçmenlerinin çýkarlarýný deðil, kamusal ya-

rarý ve toplum için iyi olaný tercih ederek yaþama geçirmesi. 

Bu ilkeler temelinde tanýmlanan demokrasi, sadece bir siyasal sistem deðil, ayný

zamanda,  devlet-toplum/birey iliþkilerinin bir “düzenlenme tazý”, bir “siyasal kül-

tür”, ve bir “toplum biçimi”dir. Tilly’nin vurguladýðý gibi, demokrasi “toplumsal so-

runlara çözüm-temelinde oluþan bir pratik”, ve sürekli geliþen, yeniden-tanýmlanan

ve deðiþime açýk bir “süreç”tir  (2007:12-14); ve bu nedenle de, demokrasiden ko-

nuþurken, esasýnda, bir süreç olarak “demokratikleþme”den, ve demokratikleþmenin

yerleþikleþmesi ve derinleþmesinden, ayný zamanda da, bugün Türkiye’de parti ka-

patma davalarýnda ve siyasete siyaset-dýþý mekanizmalarla müdahale etme sorunun-

da gördüðümüz gibi, demokratikleþmenin durdurulmasý ya da yavaþlatýlmasý giri-

þimlerinden konuþmalýyýz.  Yukarýda sýraladýðýmýz ilkeler temelinde toplumsal so-
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runlara çözüm, ve bu temelde oluþan toplum yönetimi, diðer bir deyiþle demokra-

tikleþeme sürecinin içeriði, bize bir ülkenin demokrasi olup olmadýðý için nesnel

kýstasý verecektir.  Bugün demokrasinin yaþadýðý ikilemi ve karþý karþýya olduðu teh-

likeleri aþmak da, ancak böyle bir demokratikleþme giriþimiyle olasýlýk kazanacaktýr. 

TÜRKÝYE: DEÐÝÞÝM VE DÖNÜÞÜM
1980’ler, özellikle 1990’lardan bugüne Türkiye’nin modernleþme ve demokratik-

leþme deneyimi de dünya ölçeðinde oluþan bu gerçeklikten baðýmsýz olmamýþtýr.

Bu dönem, bir taraftan Türkiye’nin ekonomik, siyasal, kültürel ve uluslararasý iliþ-

kiler alanlarýnda, toplumsal/günlük yaþam içinde ve devlet-toplum/birey iliþkilerinin

düzenlenmesinde çok ciddi bir “deðiþim ve dönüþüm süreci”nden geçtiði bir dö-

nem olmuþtur. Diðer taraftan da, siyasi alanýn, siyasi aktörlerin ve devlet seçkinleri-

nin bu deðiþim ve dönüþüme yanýt vermede zorlandýklarý ve böylece de bugün eþ-

zamanlý ama açýk bir biçimde yaþamakta olduðumuz “temsiliyet, meþruiyet ve ku-
rumsal kavga krizi yaþayan siyasal alan” ile “yönetemeyen demokrasi” sorun-

larýnýn ortaya çýktýðý bir dönem olmuþtur (Keyman: 2001 ve 2005). Türkiye’nin de-

ðiþimi ve dönüþümü üzerine son yýllarda yaptýðým araþtýrmalarda, bu deðiþim ve dö-
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nüþümü, toplumsal yaþamý çözümleme de kullandýðýmýz, ulus-devlet odaklý ulusal

ölçekten kürsel-bölgesel-ulusal-yerel etkileþim ölçeðine geçiþi simgeleyen “küresel-

leþme”, ve devletin idari yapýsýnýn, vatandaþlýk-temelli haklar ve özgürlükler anlayý-

þýnýn ve ekonomi yönetiminin Avrupa Birliði normlarýna uyum göstermesi için ya-

þanan “reform ve yeniden-yapýlanma giriþimini” simgeleyen “Avrupalýlaþma” kav-

ramlarý içinde çözümlemeye ve açýmlamaya çalýþmýþtým (Keyman ve Öniþ: 2007,

Keyman:2008, Keyman ve Ýçduygu:2005).

Küreselleþme, Türkiye ve Demokrasi
1980’lerden bugüne Türkiye’nin tarihi, bir anlamda Türkiye’nin küreselleþmesi

tarihidir. Bu tarihten itibaren küreselleþme süreçleri, bir taraftan ekonomik, siyasal,

kültürel ve bireysel boyutlarýyla, diðer taraftan da BM, IMF, Dünya Bankasý, AB ve

Dünya Ticaret örgütü gibi aktörleriyle ve en önemlisi de Amerikan hegemonyasýnýn

son yýllarda “terörizme karþý küresel savaþ” adý altýnda uluslararasý iliþkileri ve dün-

ya siyasetini savaþ, iþgal ve farklý olaný ötekileþtirmeye indirgeyen hareket tarzý için-

de, dünyanýn farklý yerlerinde olduðu gibi, Türkiye’de de devlet-toplum/birey iliþ-

kilerinden günlük yaþama, hayatýn her alanýnda önemli etkiler yarattýðýný görüyoruz.
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Bu baðlamda da, bugün ne Türkiye’nin deðiþim ve dönüþümünü, ne de demokrasi-

nin yaþadýðý ikilemi küreselleþme süreçlerini hesaba katmadan anlamak ve yönetmek

olanaklý deðildir.

Bu noktayý kýsaca açalým. Küreselleþme, en genel düzeyde, “devletler, toplumlar

ve kültürler arasý karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkilerinin zamansal/mekânsal geniþlemesi,

derinleþmesi ve hýzlanmasý” sürecini simgeleyen bir kavramdýr. Küreselleþmenin

kendisini “tarihsel ve toplumsal gerçeklik” yapan bu niteliði üzerinde, akademik ve

kamusal söylem içinde bir uzlaþma olduðunu söyleyebiliriz.5 Bu süreçten dünyada-

ki her ülke gibi Türkiye’de geçiyor. Küreselleþme Türkiye’nin 1980’lerden bugüne

bir gerçekliðidir. Ayný zamanda, küreselleþme yarattýðý etkileri baðlamýnda sistem-

dönüþtürücü nitelik taþýyan da bir süreç; ve bu anlamda da, “iyi, adaletli ve etkin top-

lum yönetimini” gerekli kýlýyor. Bu temelde de, küreselleþeme süreçleri, ayný za-

manda siyasi ve ideolojik tartýþmalara, çatýþmalara ve kutuplaþmalara da yol açýyor.

Küreselleþmenin bu özelliði, bir süreç ve bir tarihsel/toplumsal gerçeklik olarak top-

lumsal iliþkiler, ulus devlet, ulusal kimlik ve deðerler üzerindeki yarattýðý etkilerinin

nasýl anlaþýlacaðý, ve bu etkilere yanýt olarak ne tür düzenlemelerin ve politikalarýn
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(policies) üretilmesi gerektiði sorularýnda ortaya çýkýyor.  Bu temelde de, küreselle-

þeme söylemini çoðul kullanmamýz gerekmektedir.  Bugün, küreselleþeme temelin-

de toplumsal deðiþim üzerine tartýþmak yalnýzca sosyolojik ve yöntemsel bir tartýþ-

ma deðildir, ayný zamanda tartýþma farklý küreselleþme söylemlerini ve bu söylem-

lerin eklemlendiði farklý siyasal stratejiler üzerine konuþmayý ve eleþtirel bakýþý da

içermektedir.

Diðer bir deyiþle, bugün küreselleþme tartýþmasý içinde egemen gündem, küre-

selleþmenin ulusal devlet, ulusal ekonomi ve ulusal kimlik üzerinde yarattýðý etkile-

rinin tarihsel ve eleþtirel çözümlenmesi kadar, bu süreçler karþýsýnda geliþtirilen si-

yasal stratejiler arasý söylemsel mücadele, ya da ünlü Ýtalyan düþünür Antonio

Gramsci’nin terminolojisi içinde “pozisyonlar-arasý bir savaþ”týr.
6

Türkiye’de bu

tartýþmalara baktýðýmýzda, egemen küreselleþme söylemleri olarak, Türkiye’nin kü-

reselleþme sürecine adapte olmasý ve bu sürecin serbest pazar normlarýný kabul et-

mesi gerektiðini söyleyen “neoliberal serbest pazar söylemi” ile Türkiye’nin ulusal

devletin korunmasý temelinde küreselleþmeye kendisini kapatmasý gerektiðini öne-

ren “ulusalcý þüpheciliði” görüyoruz. Bu yaklaþýmlar Türkiye’de siyasetin pazar-
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6) Pozisyonlar-arasý savaþý kavramýnýn geniþ bir çözümlemesini, Globalleþme, Devlet, Kimlik/Fark: Uluslararasý Ýliþkiler Kuramýný Yeniden-
Düþünmek, Alfa, Ýstanbul, Ekim/2000, kitabýmda yaptým.



laþtýrýlmasý ve siyasetin güvenlikleþtirilmesi temelinde yaptýklarý pozisyonlar-

arasý savaþta, hem siyasal ve toplumsal kutuplaþmalarýn oluþmasýna yol açýyorlar,

hem de demokrasinin bu yolla araçsallaþtýrýlmasýna ve içinin boþaltýlmasýna neden

oluyorlar. 

Avrupalýlaþma, Türkiye ve Demokrasi 
Türkiye’de küreselleþme süreçlerinin etkilerini somut olarak gözleme mekanla-

rýnýn baþýnda, “bölgesel bütünleþme” Avrupa Birliði tam üyelik süreci geliyor. Yaþa-

nan tüm gerilimlere ve belirsizliklere raðmen, Türkiye’nin Avrupa’yla bütünleþme

süreci, son yýllarda,  “tam üyelik müzakere süreci”nin baþlamasýyla giderek derinleþ-

mektedir. Bu derinleþmeyi, bütünleþme için Türkiye’de son dönemde yapýlan de-

mokratikleþme reformlarýnda, AB’nin siyasi alanýn dýþ deðil iç aktörü konumuna

gelmesinde, kimlik temelli milliyetçiliðin hem AB hem de Türkiye içinde geliþme-

sinde, ve kimlik-vatandaþlýk ekseninin giderek önemli bir siyasi müzakere ve çatýþ-

ma ekseni konumuna yükselmesinde görüyoruz. 

Bu baðlamda, 2000’li yýllarda, ilk önce Türkiye’nin 1999 Aralýk ayýnda  “aday sta-
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tüsü” almasýyla, baþlayan Türkiye-AB iliþkilerinde derinleþme süreci, 2002 yýllýnda

tam üyelik müzakerelerinin baþlamasýna “koþullu evet” kararýnýn alýnmasýyla devam

etti. 3-Ekim- 2005’te de tam üyelik müzakereleri baþladý. Türkiye-AB tam üyelik

müzakere süreci, taþýdýðý gerilimlere ve belirsizliklere raðmen hala devam ediyor.
7

Bu derinleþme süreci, Türkiye’nin Avrupalýlaþma sürecini de ortaya çýkardý, ve bu

süreci, modernleþeme, demokratikleþme ve küreselleþmeyle birlikte, siyasi alanýn

içine yerleþtirdi. Bu yerleþimin siyasal alanda temel tezahürü de, siyasetin pazarlaþ-

týrýlmasý ya da güvenlikleþtirilmesi içinde “kimlik siyaseti” olgusunun giderek

merkezi konuma gelmesiydi. Türkiye-AB iliþkileri ve Türkiye’nin Avrupalýlaþma

süreci, Kürt sorunu, Ýslami kimliðin yükseliþi, Alevi sorunu, ve gayri-Müslim dini

azýnlýklar sorunu gibi önemli kimlik sorunlarýnýn temel tartýþma alanlarýndan birisi

konumuna geldi.

Gerçekten de, Türkiye, Avrupa bütünleþmesi sürecinde ilginç ve önemli bir ör-

nek oldu. Bir taraftan, son yýllarda kimlik-temelli taleplerin ve çatýþmalarýn bir taraf-

tan, özellikle etnik kimlik alanýnda, en yoðun yaþandýðý bir toplumsal mekân olarak;

diðer taraftan da, medeniyetler-arasý çatýþma söyleminin artýk yaþadýðýmýz dünyanýn
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7) Bu sürecin ayrýntýlý bir anlatýmý ve çözümlemesi için, bkz. E.F. Keyman ve Z. Öniþ, Turkish Politics in a Changing World: Global Dynamics,
Domestic Transformations, Bölüm:II. 



“doðal bir niteliði” olarak kabul edildiði bir dönemde, “Ýslam-modernite, Ýslam-de-

mokrasi ve Ýslam-serbest pazar beraberliðini” simgeleyen bir “örnek ya da model ül-

ke” olarak Türkiye, kimlik-vatandaþlýk iliþkisinin karmaþýk ve çok-boyutlu yapýsýný

örnekleyen ülkelerin baþýnda gelmektedir. Gerçekten de, Türkiye modernleþmesi-

nin, Türkiye siyasetinin, ve Türkiye parlamenter demokrasi deneyiminin son on yýl-

larýný kimlik sorusuna gönderim yapmadan anlamak ve çözümlemek mümkün de-

ðildir. Özellikle etnik ve dinsel kimliðin siyasallaþma süreci, kendisini Türkiye’de

1980’lerden, özellikle 1990’lardan bugüne yaþanan deðiþim ve dönüþüm sürecinin

temel gönderim noktalarýndan birisi yapmýþtýr. Etnik kimlik baðlamýnda “Kürt so-

runu”, dinsel kimlik baðlamýnda “Ýslami kimliðin yeniden canlanma süreci”, Türki-

ye’nin deðiþimi ve dönüþümünün temel belirleyici niteliklerinin baþýnda gelmekte-

dirler (Aydýn:2005 ve Keyman ve Öniþ:2007). Her iki süreç de kimlik-temelli talep-

leri ve çatýþmalarý içermektedir; her iki süreç de son kertede “tanýnma siyasetini”

içermektedir; her iki süreç de Türkiye’de devlet-merkezci yukarýdan aþaðýya mo-

dernleþme tarzýnýn ve homojen ulusal kimlik anlayýþýnýn eleþtirisini içermektedir-

ler.
8
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Demokratik Çözüm Olasýlýðý, Birikim, sayý: 209, 2006. 
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Bu benzerlik noktalarý yenilerini de ekleyebiliriz; ama esas önemli olan, bu ben-

zerlikler içinde, bu kimliklerin siyasallaþma süreçlerinin içerdiði önemli farklýlaþma-

lardýr.  Kürt sorunu siyasallaþma süreci içinde sadece grup-temelli kültürel hak ve

özgürlük talebi olarak hareket etmemiþ, ayný zamanda, kendisinin bugün çözüm-

süzlük noktasýna gelmesine neden olan etnik þiddet, terör ve hukuk-dýþý baský-þid-

det uygulamalarýný içermiþtir. Diðer taraftan Ýslami kimliðin yeniden canlanma sü-

reciyse, laiklik ekseninde siyasal ve toplumsal gerginliklere, ayný zamanda askeri

muhtýra yoluyla yaratýlan siyasal rejim krizlerine yol açmakla birlikte, özünde siyasi,

ekonomik ve kültürel bir baþarý öyküsünü anlatmaktadýr.  Yaþanan tüm gerilimlere

raðmen, 1994’den bugüne Ýslami kimliðin siyasallaþma süreci, genel seçimlerde ve

yerel seçimlerde sürekli baþarý olmuþ, 2002’den bugüne de AKP’nin parlamento ço-

ðunluðuna sahip tek parti iktidarýyla Türkiye’yi yönetmesine sahne olmuþtur. Yine

1990’lar da Ýslami kimlik ekonomik bir aktör olarak serbest pazar ile dinsel/gelenek-

sel deðerlerin eklemlenmesine dayalý bir ekonomik zenginleþme ve kalkýnma mode-

lini yaþama geçirmiþtir. Benzer olarak, kültürel düzeyde, Ýslami kimlik modernleþ-

me sürecinin deðiþimine içsel ve bu deðiþimin belirleyici bir unsuru olarak hareket

etmiþtir. Tüm bu boyutlar içinde, Ýslami kimlik bir taraftan kendisi deðiþirken, di-
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ðer taraftan da Türkiye siyasetinin temel aktörlerinden biri, dahasý Türkiye’nin yö-

netimini üstlenmiþ siyasi aktör konumunda hareket etmektedir. Bu iki ana kimlik

ekseninin yaný sýra, Türkiye’nin son yýllardaki deðiþim ve dönüþüm sürecine, kadýn

kimliði-temelli talepler, Aleviler ve gayri-Müslim azýnlýklar örneklerinde gördüðü-

müz gibi, dinsel kimlik-temelli ve dinsel azýnlýklar-temelli kimlik talepleri, ve genç-

lik de damgasýný vurmuþtur.  Tüm bu kimlik gönderim noktalarý içinde, kimlik-te-

melli taleplerin ve çatýþmalarýn, bugünün Türkiye’sinde hem siyasi alanda, hem de

kamusal ve akademik söylem içinde önemli bir tartýþma noktasý olduðunu görüyo-

ruz. 

TÜRKÝYE’DE SÝYASAL ALANIN KRÝZÝ
1980’lerden, özellikle 1990’lardan bugüne yaþadýðýmýz bu deðiþim ve dönüþüm

sürecinin belki de en önemli sonucu devlet-toplum, siyaset-toplum ve devlet-siya-

set alanlarýnda yaþanan “siyasal alanýn krizi” oldu. Bu kriz kendisini yönetim, meþ-

ruiyet ve temsil boyutlarý içinde gösterdi ve aþaðýda sýralayacaðýmýz sorunlarý üretti:

1. Birincisi, bu alanýn temel aktörleri olan merkez sað ve merkez sol partilerinin
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parçalanmalarý, giderek toplumsal desteklerini kaybetmeleri, ve siyasal alanlarýndaki

güçlü konumlarýný terk edip bu yeri ve konumu merkez-dýþý ya da çevre olarak gö-

rülen ve algýlanan parti ve ideolojilere býrakmalarý;

2. Ýkincisi, 1980’den bugüne siyasi partilerin demokrasi ve toplum yönetimi an-

layýþý yönetebilme kapasitesi düþük bir demokrasi yaratmýþtýr.
9

Yönetemeyen de-

mokrasi,  demokrasiye siyasi ve normatif baðlýlýklarý olmayan siyasi aktörlerin, (siya-

si partiler ve liderlerin) demokrasiyi, toplumdan kopuk olarak kendi aralarýnda oy-

nadýklarý siyaset oyununda kendi oylarýný, rant oranlarýný ve iktidarlarýný arttýrmak

için bir araç olarak görmeleri sonucunda ortaya çýkmaktadýr. Türkiye’de toplumdan

kopuk, siyasi oy, rant ve iktidar maksimizasyonu temelinde oynanan siyaset oyu-

nunda, siyasi aktörler siyaseti, toplumsal sorunlara çözüm bulma temelinde görme-

mektedirler. Aksine ister iktidar olsun, isterse muhalefet partileri, bu aktörler için si-
yaset, (a) kendi partilerini ve parti sistemini denetleyerek, (b) siyasi alan içinde ken-

di siyasi etki kapasitelerini arttýrmaya çalýþarak, ve (c) toplum içinde korkular ve en-

diþeler yaratarak,  kendileri ve partileri için “ekonomik rant, siyasi nema, oy ve
güç kazanýmý için oynan bir oyun”dur.  Bu baðlamda da, demokrasiye siyasi ve
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normatif baðlýlýklarý olmayan bu aktörlerin elinde demokrasi iþlevsizleþtirilmekte,

siyasi aktörlerin kendi çýkarlarýný arttýrmada kullandýklarý bir araca dönüþmektedir.

Bu anlamda Türkiye’de çok-partili demokratik sistemden konuþurken, iþlevsizleþti-

rilmiþ ve yönetme kapasitesi çok düþük bir demokrasiden, dolayýsýyla yönetemeyen

demokrasiden konuþuyoruz, ve bu temelde de siyasi alanýn krizi ve toplumdan ko-

pukluðu ortaya çýkýyor; 

3. Üçüncüsü, bu dönem içinde, siyasi partilerin toplum içinde ciddi bir güven

sorunu yaþamalarý ve güven sýralamasýnda son sýraya düþmüþ kurumlara dönüþme-

leridir.
10

Toplumun büyük bir çoðunluðu siyaseti, sonuçlarý ve hareket tarzý olarak,

“siyasi rant ve ekonomik nema kazanmak” temelinde bir etkinlik olarak algýlamak-

tadýr (Kalaycýoðlu: 2007 ve Sunar: 2005). Bu temelde de, toplum içinde siyasete, etik

ve ahlaki kod ve davranýþlardan hýzla sapma gösteren, ve yolsuzluk, rüþvet ve hukuk-

dýþý uygulamalara kolaylýkla sapabilen bir kurum ya da bir meslek olarak yaklaþýl-

maktadýr. Bu algýlama ve yaklaþýmda, siyaset ve siyasi alan üzerine duyulan toplum-

sal güvensizliði ciddi boyutlara yükseltmektedir.  Bu baðlamda da, 1980’den bu ya-

na siyasi alanýn karþý karþýya kaldýðý kriz ve çýkmaz, bu alana toplum içinden duyu-
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lan ve giderek yaygýnlaþan “güvensizlik” sorununu da içermektedir; 

4. Tüm bu sorunlarýn yaný sýra, siyasal alanýn son yýllarda yaþadýðý önemli bir dö-

nüþümün de altýný çizmeliyiz: Ýslami kimliðin yeniden canlanma sürecinin seçim

baþarýlarý, ve merkez sað’ýn yeni, tek ve en güçlü aktörü konumuna gelmesi. Refah

Partisi’nin (RP) 1994 yerel seçimleri ve 1995 genel seçimlerinde baþarýsýyla baþlayan,

ve 2002 genel seçimlerinde, 2004 yerel seçimlerinde ve 2007 genel seçimlerinde

Adalet ve Kalkýnma Partisi’nin (AK Parti) çoðunluk hükümeti kurmasýyla ve genel

oylarýn %47’sine yakýn bir oranýný kazanmasýyla devam eden bu baþarý, merkez sað

ve merkez sol partilerin çöküþ dönemine paralel olarak, kimlik-temelli siyaset anla-

yýþýndan gelen bir partinin yeni bir merkez partisi olma sürecini de niteliyor, ve si-

yasal alanýn aktör, söylem ve siyaset yapma anlayýþýnda boyutlarý içinde geçirmeye

baþladýðý ciddi bir dönüþümü de simgeliyor. Bu baðlamda, merkez sað ve merkez sol

partilerin, güven sorunu, toplumsal sorunlara çözüm bulmada yaþadýklarý kapasite

eksiklikleri ve liderlik sultasý gibi sorunlarý sonucu giderek zayýflamalarýna ek olarak,

1994-2007 yýllarý arasýnda yaþanan Ýslami kimliðin yeniden canlanma sürecinin siya-

sal boyutunun ürettiði, ve genel ve yerel seçimlerde yaþanan bu baþarýnýn, ve daha
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da önemlisi, bu baþarýnýn ayný zamanda ürettiði “kimlik-temelli bir hareketin mer-

keze yerleþerek siyasal alaný dönüþtürme kapasitesi”nin de altýný çizmeliyiz;
11

5. Fakat bununla birlikte, AK Parti’nin bu konumu, son yýllarda, siyasete siyaset-

dýþý mekanizmalarla müdahale etme, bu partiye (ayný zamanda, diðer kimlik-temel-

li siyasetin ürünü olan Demokratik Toplum Partisi’ne) karþý parti kapatma davasý-

nýn açýlmasý, baþörtü sorunu çözüm tartýþmalarý içinde derinleþen siyasal ve toplum-

sal kutuplaþma, kurumlar-arasý çatýþma v.b. sorunlarý da beraberinde getirdi. AB ile

tam üyelik müzakere süreci yaþayan Türkiye’de, masum insanlarýn öldürülmesin-

den parti kapatma davalarýna, ciddi bir siyasi çýkmaz yaþanmaya baþlandý.

Bu somut geliþmelerin yaný sýra, yukarýda vurguladýðýmýz gibi, “siyasetin güven-
likleþtirilmesi”,  “siyasetin pazarlaþtýrýlmasý” ve “kamusal tartýþmanýn gerile-
mesi”  sorunlarý da siyasal alanýn krize girmesine katký verdiler. Þüphesiz ki, Türki-

ye’de güvenlik ve rejim temelinde sorunlar yaþýyoruz ve bu sorunlar uzun dönem-

li, kalýcý ve toplum tarafýndan desteklenmiþ çözümler gerektiren ciddi ve reel sorun-

lardýr. Fakat, siyasetin güvenlikleþtirilmesi sorunu,  siyasi partilerin bu sorunlarý
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deðiþim-dönüþüm süreci temelinde çözümlemeyi gerekli kýlmaktadýr. 
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çok-boyutlu yapýlarý ve kaynaklarý içinde çözümlemek ve bu sorunlara çözüm üret-

mek yerine, bu çözümü, asker ve yargý bürokrasisi gibi siyaset-dýþý alana ve aktör-

lere býrakmalarý sonucunda ortaya çýkýyor.  Ayný zamanda, güvenlikleþtirme süreci,

siyasetin odaðýna devlet ve rejim güvenliði sorunu yerleþtirerek, hem diðer önemli

ekonomik, siyasal ve kültürel sorunlarýn siyasal alanda geri plana atýlmasý, hem de

güvenlik adýna demokratik hak ve özgürlüklerin kýsýtlanmasý sorununu da içeriyor.

Böylece de, siyasetin güvenlikleþtirilmesinin Türkiye’de demokrasinin derinleþme-

si önünde bir engel ve risk öðesi oluþturduðunu gözlemliyoruz. Gerek 22 Temmuz

2007 genel seçimleri öncesi yaþadýðýmýz süreç, gerekse de bu seçimlerden sonra AK

Parti’ye karþý açýlan kapatma davasý bize siyasetin güvenlikleþtirilmesi sürecinin ve

olgusunun açýklayýcý örneklerini sunuyorlar.  

Siyasetin güvenlikleþtirilmesi yoluyla demokrasinin içinin boþaltýlmasý, Türki-

ye’de demokrasinin yüz yüze bulunduðu tehlikenin tek kaynaðý deðil. Bu tehlikenin

daha önce, 1980’lerde baþlayarak yaygýnlaþan, derinleþen ve hýzlanan neoliberal kü-

reselleþme süreçlerinin daha da belirgin kýldýðý, “siyasetin pazarlaþtýrýlmasý” sü-

reciyle baþladýðýný biliyoruz.  Siyasetin pazarlaþtýrýlmasý, siyaset yapma zihniyet
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ve eyleminin serbest pazar olgusu ve deðerlerine, özellikle de bireycilik ve “para sa-

hibi olmanýn bireysel, statü-temelli konumsal ve siyasal güç saðlayacaðý” düþüncele-

rine indirgenmesi anlamýna geliyor. Bu temelde de, devletin ekonomik olarak kü-

çültülmesi ve bireyciliðin güçlendirilmesinin siyasette verimlilik ve etkililik yarata-

caðý düþüncesi siyasete hakim kýlýnmaya çalýþýlýyor. Fakat,  demokratik normlara ve

sosyal adalet ilkelerine baðlý olmadan, “serbest pazarýn güçlendirilmesi toplumsal

sorunlarýn çözümünün ön-koþuludur” saptamasý temelinde hareket etmek, bir ta-

raftan siyaseti pazar olgusuna indirgerken, diðer taraftan da, hem yolsuzluk, rüþvet,

kayýrmacýlýk ve hukuksuzluk gibi sorunlarý ortaya çýkartýrken, hem de hukukun üs-

tünlüðü, insani kalkýnma, sosyal adalet, dayanýþma, özgürlük, katýlým v.b. demokra-

tik normlarýn sürekli ertelenmesi sorunu yaratýyor.  Böylece de, bir taraftan Türki-

ye’de toplumsal yaþam içinde  “parasý olan güçlüdür” mantýðý yaygýnlaþýrken, diðer

taraftan da, ekonomik olarak büyürken, yoksulluktan insani kalkýnma eksikliðine

ciddi bir sosyal adalet sorunu yaþayan bir Türkiye gerçeðiyle karþý karþýya kalýyoruz.

Sonuçta da, demokratik normlarýn içi, siyasetin pazarlaþtýrýlmasý yoluyla verimlilik

ve etkinlik kazanmasý adýna boþaltýlýyor.

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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Türkiye’de siyasetin “güvenlikleþtirilmesi” ve “pazarlaþtýrýlmasý” olgularý kadar

demokrasiyi tehlikeye sokan bir geliþme de, 1980’lerden bugüne tüketimin ve eð-
lence kültürünün kamusal tartýþmaya karþý giderek artan gücü oldu. Bu yýllar

içinde ve bugün, bir taraftan “para kazanmak=güç elde etmek” denklemine, di-

ðer taraftan da, tüketim ve eðlence kültürüne mahkûm olmuþ, bu temelde de ciddi

bir “kültürel yozlaþma” sorunu yaþayan bir Türkiye gerçeðiyle karþý karþýyayýz. Bu

sorun Türkiye’de, hem toplumsal yaþam içinde kamusal tartýþmanýn, kamu yararý-

nýn ve kamusal alanýn öneminin giderek azalmasý biçiminde, hem de okumayan,

eleþtirel düþünmeyen, toplumsal sorunlarýn çözümüne katký vermeyen, hatta bu so-

runlarla ilgilenmeyen, buna karþýn tüketim ve eðlenme istenci yüksek bir aþýrý birey-

ci bir benlik anlayýþýnýn ortaya çýkmasý biçimlerinde tezahür ediyor. Sonuçla, kamu-

sal tartýþmanýn gerilemesi, kültürel yozlaþmanýn ilerlemesi, toplumsal sorunlara il-

gisizliðin yaygýnlaþmasý, ve bu geliþimlerin görsel ve yazýlý iletiþim aygýtlarý tarafýn-

dan desteklenmesi de, Türkiye’de demokratik bir toplum ve kültür yerine, toplum-

sal yaþamýn bireycilik/cemaatçilik ekseninde parçalanmasý ya da örgütlenmesi olgu-

sunu yaratýyor, ki bu da demokrasinin içinin boþaltýlmasý anlamýna geliyor.
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DEMOKRASÝNÝN ÝKÝLEMÝ VE KATILIMCI-MÜZAKERECÝ 
DEMOKRASÝ GEREKLÝLÝÐÝ
Tüm bu tezahürler, siyasi alanýn meþruiyet, temsiliyet ve yönetebilirlik krizini,

ve ayný zamanda demokrasinin araçsallaþtýrýlmasý ve içinin boþaltýlmasýný ortaya çý-

kartan bu nedenler bizi demokrasiyi yeniden tanýmlama ve bu taným içinde güçlen-

dirme gereksinimine götürüyor. Demokrasi araçsallaþtýrýlmasý içinde, demos ile yö-

netim arasýndaki uçurum ve güven sorunu oluþuyor; egemenlik demos’tan alýnarak

siyaseti iþlevsizleþtiren siyasi partiler, devlet seçkinleri ve küresel aktörler arasý çýkar

iliþkilerine býrakýlýyor; iyi toplum ve katýlým temelinde yaratýlmasý gereken toplum-

sal uzlaþma yerine demos siyasal ve toplumsal kutuplaþma tarafýndan þekillenmeye

baþlýyor.  Tüm aktörlerin demokrasiden konuþtuklarý ve dünya siyaseti içinde siya-

sal sistem olarak demokrasinin küreselleþtiði an, ayný zamanda da demokrasinin cid-

di tehlikelerle karþý karþýya kaldýðý an oluyor.

Bu nedenle de, bugün yaþadýðýmýz sorunlarýn özünde, demokrasi ikilemi sorunu

yatýyor. Türkiye bugün, bu anlamda da, ciddi bir demokrasi eksiði yaþayan bir
ülkedir. Bu çalýþmada açýmlamaya çalýþtýðým gibi, Türkiye’nin demokrasi ola-

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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rak nitelenmesi, bu eksiðin çözümüne baðlý; bu çözümün kaynaðý da, demok-
rasiye geçiþ sürecini tamamlamakta olan bir ülke olarak Türkiye’de demokra-
sinin yerleþikleþtirilmesi ve derinleþtirilmesinde yatýyor. Ancak toplumsal ya-

þamda yerleþikleþtirilmiþ ve derinleþtirilmiþ bir demokrasi anlayýþýnýn tüm aktörler

tarafýndan içselleþtirilmesiyle;

1. Türkiye’de ekonomiden teröre, siyasi alana siyaset dýþý müdahalelerden gün-

lük yaþam þiddetine, kültürel kimlik-taleplerinin tanýnma taleplerinden bireysel hak

ve özgürlüklerin geniþletilmesine kadar uzanan yaþadýðýmýz toplumsal sorunlara

uzun-dönemli ve kalýcý çözümler bulunabilir;

2. Devlet-toplum/birey iliþkilerinde ve farklý kimlikler arasý ve içi iliþkilerde her

türlü þiddet, dýþlama ve ötekileþtirme giriþimlerine karþý, güçlü ve “sürdürülebilir

toplumsal güven” inþa edilebilir;

3.  Devlet-siyaset iliþkilerinde, hem kurumlar-arasý iletiþim ve eþ-güdüm, hem de

kurumlarýn demokrasiyi içselleþtirerek, kendi alanlarýnda iyi ve adaletli toplum yö-

netimine katký vermeyi birincil görev olarak görmeleri saðlanýr;
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4. Siyasi partilerin popülist ve müþteri-aðýrlýklý siyaset yapma zihniyetleriyle de-

mokrasiyi araçsallaþtýrma ve iþlevsizleþtirme eðilimlerine karþý çýkýlabilir, ve böylece

oy veren seçmenlerin seçtikleri partilerin Türkiye’yi iyi yönetecekleri üzerine güve-

ni oluþturulabilir;

5.  Toplum yönetiminde toplumsal uzlaþma, karar alma süreçlerine yürütmenin

yaný sýra ilgili aktörlerin “katýlýmý” ya da kararýn sonuçlarýnýn tekil çýkar deðil, aksi-

ne “kamusal yarar” olmasý temelinde gerçekleþtirilir; ve

6.  Siyasi, ekonomik ve kültürel yaþam alanlarýnda istikrar ve geleceðe güvenle

bakma olasýlýðý güçlendirilir.

Bu noktalarýn ýþýðýnda söyleyebiliriz ki, demokrasinin toplumsal yaþamda yer-
leþikleþmesi ve derinleþmesi, böylece de tüm aktörler tarafýndan “oyunun tek
ve belirleyici kuralý olarak kabul edilmesi”yle geleceðe güvenle bakan, iyi ve
adaletli yönetilen ve demokratik bir Türkiye olasýlýðý, ütopik ya da optimist

Prof.Dr. E. Fuat Keyman
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bir niyet olmaktan çýkýp,  “gerçekleþebilir bir olasýlýða” dönüþebilir.

Bu demokrasi anlayýþýna, “katýlýmcý ve müzakereci demokrasi” diyoruz. Katý-

lýmcý ve müzakereci demokrasi, Tilly’nin ve Benhabib’in vurguladýðý gibi, bugünün

çoðulcu, çok-kültürlü ve küreselleþeme süreçleriyle karmaþýklaþan toplumsal yaþa-

mýna uygun demokrasi anlayýþýdýr. Katýlýmcý ve müzakereci demokrasi, temsili demokra-
sinin siyasi partiler ve yasama-yürütme-yargý arasýnda güçler ayrýlýðýna ve kurumsal eþ-gü-
düme dayalý iþleyiþ tarzýný kendine baþlangýç alan, ama bu yapýyý karar alma süreçlerini ka-
týlýma açarak ve toplumsal taleplere ve sorunlara demokratik müzakere yoluyla çözüm ara-
yarak geniþleten bir toplum yönetimi anlayýþýdýr (Tilly: 2007, Benhabib: 2004, Axtman:

2007, O’Flylnn: 2006,  Dahl: 1998, Keyman: 2007). 

Türkiye’nin demokrasisini toplumsal yaþamýnda yerleþikleþtirmesi ve derinleþtir-

mesi de, katýlýmcý ve müzakereci demokrasi yoluyla olacaktýr.  Gerek Türkiye-AB

tam üyelik müzakerelerinin baþlamasý süreci içinde Kopenhag siyasi kriterlerini kar-

þýlamak temelinde yapýlan siyasi ve anayasal reform giriþimleri, gerekse de eðitim-

den, çevreye ve insan haklarýnýn korunmasýna kadar geniþ bir alanda hareket eden si-
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vil toplum etkinlikleri ve sosyal hareketler katýlýmcý ve müzakereci demokrasinin ya-

þama geçmesi için önemli bir baþlangýç noktasýný oluþturmaktadýrlar.  Bu geliþimler

temsili demokrasinin katýlým ve müzakereci demokrasi yoluyla yeniden-yapýlanma-

sý için uygun bir altyapý saðlamýþlardýr.  Bugün yapýlmasý gereken, bu altyapýyý cid-

diye alarak, demokrasinin, bir “siyasal sistem”, bir “siyasal kültür”, ve bir “toplum-

sal sorunlara çözüm bulma yöntemi ve pratiði” olarak toplumsal yaþamda yerleþik-

leþmesi ve derinleþmesi için gerekli adýmlarý atmak; dolayýsýyla, demokrasiye katý-

lýmcý ve müzakereci bir nitelik kazandýrmaktýr.

Katýlýmcý ve müzakereci demokrasi anlayýþýyla, Türkiye’de siyasetin güvenlikleþ-

tirilmesi, pazarlaþtýrýlmasý ve kamusal tartýþmanýn zayýflamasý sorunlarýna da karþý

koyabilir,  siyaseti bugün içinde bulunduðu çýkmazdan çýkartabilir, ve siyaseti top-

lumsal sorunlara çözüm bulma, Türkiye’yi AB tam üyelik müzakere sürecinde güç-

lü aktör konumuna getirme; ve Türkiye’yi küreselleþme süreçlerinin etkilerine iyi

hazýrlama eylem ve etkinliðine dönüþtürebiliriz. Bu demokrasi anlayýþý, ayný zaman-

da, Kürt sorununda demokratik ve kalýcý çözüm bulma sürecinin; parti kapatmalarý-

na karþý parlamenter sistemi güçlendirme giriþiminin; baþ örtüsü sorununda yaþadý-
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ðýmýz “dinsel haklar ve özgürlükler alanýnýn nasýl geniþletebiliriz?” sorusuna yanýtýn;

ve yoksulluk, yoksunluk, iþsizlik, dýþlanma ve eþitsizlik eksenlerinde hareket eden

sosyal adalet sorunlarýna çözüm sürecinin de baþarýlý olma kýstasýdýr. Ama her þey-

den önce, katýlýmcý ve müzakereci demokrasi, Türkiye’de, “halk tarafýndan yö-
netim” ve “halk egemenliði” kavramlarýnýn, bir norm, bir pratik olarak yaþa-
ma geçme olasýlýðýdýr.  Demokrasiyi koruma, katýlýmcý ve müzakereci demokrasi

anlayýþýyla içinin doldurulmayla gerçekleþebilir; ki, bu da, Türkiye’nin demokrasi
olmasýnýn da ön-koþuludur. Bugünün dünyasý gibi, bugünün Türkiye’sini de anla-

mak ve yönetmek için “yeni bir paradigma”ya gereksinimiz var (Touraine:2008).

Katýlýmcý ve müzakereci demokrasi bu paradigmanýn bugünkü tanýmýdýr. 
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