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1.1 INLEDNING  

1.2.2 Problemområde och problemformulering 
 

Det valda problemet som jag har valt som undersökningsobjekt är Turkiets konstitution. 

Turkiets strävan att gå med i EU har under längre tid mött på stora problem och hinder, en av 

huvudorsakerna har varit en odemokratisk konstitution som har gjort att Turkiet inte uppfyllt 

EU:s kriterier för medlemskap i unionen. Den turkiska konstitutionen ändrades i sin helhet i 

och med den senaste militärkuppen under början av 80-talet. Konstitutionen har reviderads 

fyra gånger (1921, 1924, 1961, 1971-1973 och 1982) under historien sedan den turkiska 

republiken grundades. Min undersökning kommer att enbart fokuseras på dagens konstitution 

som skrevs 1982 samt göra historisk tillbakablick och undersöka dem föregående konstitution 

genom republikens historia. Jag anser att den historiska kontexten kommer ge mig en 

fingervisning på eventuella demokratiska brister som kommer mig en klarare bild av dagens 

problematik kring konstitutionen, därför vill jag lägga extra tyngdpunkt på den historiska 

utvecklingen samt vilka demokratiska åtgärder det behövs för att konstitutionen skall anses 

demokratisk utifrån mina teoretiska ramverk. 

 Det finns en problematik och ett dilemma för många aktörer kring Turkiet och inte enbart 

bara Turkiet som står inför framtida utmaningar. Oavsett vilken väg Turkiet kommer att välja, 

om det är mer av den demokratiska vägen eller den odemokratiska, så har den en påverkan på 

den inhemska politiken. En mer demokratisk konstitution skulle gynna landet avsevärt och 

öka deras chanser att gå med i EU 

Man kan inte tala om Turkiets demokratiska brister utan att nämna krigsmaktens roll i 

styrandet. Denna icke folkvalda institution har en viss inflytande på folkvalda församlingar, 

vilket ur ett demokratiskt perspektiv är ett hinder för Turkiet att bli erkänd som en 

demokratisk stat och accepterad av EU. De har kraften att med sina påtryckningar påverkar 
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politiken och politikerna i landet. Ännu ett hinder för landets demokratiska välstånd är att den 

Turkiska Republiken bygger på starka nationalistiska tankar. Att landet ska vara odelbart 

homogent uttrycks tydligt i både konstitutionen och i de övriga lagarna. Där all handlande mot 

denna homogenitet förbjuds. Denna ideologi som grundades av Mustafa Kemal även kallad 

för ”turkarnas fader” för drygt 90 år sen genomsyrar fortfarande samhället och idén om ”ett 

land, ett folk” har fått fortgå på demokratins bekostnad.  

Efter senaste parlamentsvalet 12 juni 2011 så utlovades av politiska partier en ändring av den 

nuvarande konstitutionen till mer modern och demokratisk samt att den inkluderar alla 

folkgrupper inom den turkiska staten. Den konstitution som existerar nu genomsyras av 

militära idéer och tanken är nu att ändra så den baseras på civila idéer och med civilrättsliga 

inslag. En kommitté utsedd av det turkiska parlamentet är i färd med att arbeta fram ett utkast 

till en ny konstitution. Kommittén representeras av alla politiska partier som har mandat i 

parlamentet. 

 

1.2.3 Syfte 
 

Mitt syfte med studien blir att undersöka och synliggöra Turkiets konstitution (dagens 

konstitution och dem föregående konstitutioner) från ett demokratiperspektiv. Turkiet har 

reviderad sin konstitution antal gånger, utifrån revideringen av konstitutionen kan jag 

förhoppningsvis undersöka hur den demokratiska variationen sett ut och åt vilken riktning den 

har tagit. Med hjälp av olika teoretiska perspektiv och utgångspunkter, samt med hjälp av 

olika metodologiska instrument och en empirisk undersökning så hoppas jag få en klarare bild 

av problematiken. 

På teoridelen så kommer jag att fokusera på olika demokratiteorier som utgångspunkt för 

uppsatsen. Motiveringen till varför jag väljer demokratiteorier är av den enkla anledningen att 

genom demokratiteorier så kan jag mäta demokratigraden på konstitutionen och djupare 

förståelse till problematiken kring utformningen av konstitutionen.  

Jag kommer även använda mig av Arend Lijphart och hans bok ”Patterns of democracy” där 

han beskriver olika mekanismer kring hur en konstitution är utformad och hur dem fungerar. 

Syftet med Lijpharts definition av konstitution blir enbart att förklara hur konstitutioner 
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fungerar och hur dem är konstruerad som är det väsentliga, därför blir det primära att förklara 

själva konstruktionen av en konstitution som t ex jurisdiktionen och parlamentets roll och 

vilka spelregler det finns kring utformningen av en konstitution. 

Jag kommer använda mig även av demokratiteoretikern Larry Diamond. Larry Diamond 

beskrivning av konsoliderad demokrati och hans definition av demokrati. Det primära med 

teorin är att skapa en röd tråd för att lättare förstå bakomliggande orsakerna till eventuella 

demokratibrister. Demokratigraden av institutioner kommer vara en viktig del av uppsatsen. 

Syftet blir att hitta koppling mellan demokrati, institutioner och konstitutionen och om det 

finns konsolidering av demokrati. Jag vill undersöka om hur demokratigraden kan ha för 

inverkan på institutioner samt påverkan på konstitutionen. 

Syftet med konsolidering av demokrati är att undersöka hur olika element kan ha för påverkan 

på ett lands utveckling som t ex eliter, organisationer etc. konsolidering av demokrati kommer 

ge mig en bild av hur Turkiets politiska system ser ut och samt dess påverkan på 

konstitutionen.           

. 

1.2.4 Frågeställning  
 

Mina frågeställningar kommer att utgå från hur den demokratiska variationen eller graden sett 

ut utifrån konstitutionen och eventuella revideringar som har gjorts samt om konstitutionen 

har skapad en konsolidering av demokrati och vilka åtgärder krävs det för att konstitutionen 

skall betraktas liberaldemokrati utifrån dess principer.  

Hur har den demokratiska variationen sett ut utifrån revidering av konstitutionen?  

Har dagens konstitution medfört konsolidering av demokrati? 
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1.2.5 Disposition 
 

Under andra avsnittet kommer vara teoribiten, där jag kommer presentera vilka teori jag 

kommer att applicera. Själva teorin kommer vara till hjälp för att förklara de empiriska 

underlag som jag ska presentera samt vara ett verktyg för analysdelen. 

Under tredje avsnittet av uppsatsen så kommer jag enbart fokusera på metod. Jag kommer 

systematisk beskriva de metoder som jag kommer att använda mig av. 

Under fjärde avsnittet lägga fram mina empiriska undersökningar och material som 

tillsammans med syfte, forskningsfrågorna och teorierna ska lägga grunden till analysen. 

Under det femte avsnittet så ska jag presentera en utförlig analys av problematiken kring 

huvudämnet utifrån syfte, forskningsfrågor, teoribildning och empirisk material. 

Under sjätte avsnittet kommer handla om slutsats och sammanfattning, mitt tillvägagångssätt 

blir att slå ihop slutsats och sammanfattning och göra en som heter sammanfattande analys.   

 

 

 

2.1 TEORITISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1.1 Introduktion av teoriavsnittet 
 

Under teoriavsnittet första del så ska jag presentera tidigare forskning och där 

rekommendationer ges på vad som behöver förändras i konstitutionen. En forskning jag 

tänker presentera är en rapport framställt av ett institut vid namn TESEV (Turkish Economic 

and Social Studies Foundation). Deras rapport skapades genom en tillsatt kommission av 

expertis inom ämnet konstitution och demokratisering. 
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En annan tidigare forskning som jag ska presentera utgår från boken ”The Constitutional 

System of Turkey- 1876 to the present) skriven av Ergun Özbudun. Det finns ett kapitel där 

han presenterar sin forskning utifrån en reformpakt av konstitutionella tillägg. Som ett 

fungerande komplement till Özbuduns forskning har valt delar av Emiliano Alessandris 

rapport/artikel om Turkiets partisystem och vilka reformer det behövs i konstitutionen. 

På den andra delen av teoriavsnittet kommer jag beskriva Arend Lijpharts beskrivning hur en 

konstitution se och vilka egenskaper det finns inom olika typer konstitutioner. Jag kommer 

koppla ihop en konstitution modell som har framtagits av Lijphart och som har i sin 

beskrivning likt den turkiska konstitutionen. 

Den tredje delen av teoriavsnittet så kommer jag att beskriva Larry Diamond teori om 

liberaldemokrati. Teorin om liberaldemokrati och dess grundläggande principer kommer vara 

tillsammans med konsolidering av demokrati ett viktigt verktyg när jag ska undersöka 

demokratigraden på konstitutionen utifrån revideringen och för att sen analysera 

konstitutionen.  

Den fjärde delen av teoriavsnittet så kommer jag att beskriva Larry Diamonds teori om 

konsolidering av demokrati. Inom teorin tar Diamond upp om vilka kriterier det behövs för ett 

politiskt system skall betraktas som konsolidering av demokrati, speciellt om elitens roll och 

hur deras normer och beteende har för inverkan på ett politiskt system.  

2.1.2 Tidigare forskning kring Turkiets konstitution 
 

Under detta kapitel så ska jag presentera vad tidigare forskning har kommit fram till och vilka 

demokratiska åtgärder som rekommenderas för den framtida turkiska konstitutionen.   

Den turkisk etablerade institutet TESEV (The Turkish Economic and Social Studies 

Foundation) tillsatte en kommission med uppgift att undersöka konstitutionen och se vilka 

åtgärder som behövs för att den framtida konstitutionen skall vara demokratisk. 

Enligt kommissionens rapport utgår man från fem åtgärdspunkter. Den första handlar om 

statens officiella ideologi. 1982 års konstitution grundläggande problem finner man i statens 

ideologiska principer och dess privilegier och status som medför till en viss grupp. Statens 

uppgift måste vara förutsättningslös i sin syn på samhälle och dess mångfacetterade yttringar 

och karakteristiska drag, från ideologiska skillnader till olika livsstilar. Därför bör ett liberal 
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och pluralistisk stat vara utgångspunkten för att kunna undvika att reglera samhället (Erdogan 

& Yazici 2011, s.10). 

Staten bör också ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot religion. I ett liberal och 

pluralistiskt samhälle bör staten vara opartisk gentemot sekulära och religiösa trosinriktningar. 

En ny konstitutions uppgift är inte att med liberala och pluralistiska argument framhäva 

sekularismens betydelse och laglig grund undergräva religionen. Sekularismen bör vara 

brygga för liberala värderingar som frihet, pluralism och social harmoni (Erdogan & Yazici 

2011, s.10). 

 Statens uppbyggnad bör inte definieras utifrån kulturella och etniska premisser, därför är det 

viktigt att den nya konstitutionen utgår från ett liberalt och pluralistisk utgångspunkt, även om 

majoriteten i samhället utgår från en specifik kulturell och etnisk bakgrund, så bör den inte på 

bekostnad av ett annat etnisk och kulturell grupp vara för fördelad i konstitutionen. 

Opratiskhet i bedömning av medborgaren är fundamentalt i konstitutionen, medborgaren bör 

inte bedömas efter ens religiösa och etniska tillhörlighet (Erdogan & Yazici 2011, s.10). 

Den nya konstitutionen bör förstärka dem civila rättigheterna och inflytande och på så sätt 

minska militärens makt över staten. Militären som utnämnd sig själv som staten och dess 

ideologiska väktare och beskyddare är ur ett konstitutionellt synsätt problematisk och bör 

åtgärdas eftersom militärens autonoma roll inskränker den representativa demokratins roll och 

dess eftersträvan att neutralisera militären till civilt basis och under inflytande av civilregering 

(Erdogan & Yazici 2011, s.10-11). 

Den politiska strukturen i Turkiet är i stort sett centraliserad i komparativ mening med resten 

av den demokratiska världen. Det administrativa arbetet när det gäller tjänster av välfärden 

blir mer effektiv och lokalförankrad när den politiska system är mer decentraliserad. Det 

gäller också den kulturella dynamiken och mångfalden, lokal självstyre ger en kulturell 

identitet åt lokalinvånarna till skillnad från centralstyre (Erdogan & Yazici 2011, s.11). 

Regeringspartiet AKP (Justice and Development Party) förespråkade efter valet 2007 en ny 

konstitution som skulle inneha universella och principiella liberala värderingar som t ex 

mänskliga rättigheter utifrån europeisk standard och samtidigt vara tillmötesgående med 

republikens grundläggande principer om demokrati, sekulär, social stat samt mänskliga 

rättigheter och rättsäkerhet. Det var viktigt också skapa riktlinjer som kunde eftersträva en 

maktbalans och konsensus kring dem politiska institutionerna. Den lagstiftande och 



9 
 

verkställande makten skulle baseras utifrån parlamentarismens principer och även 

omstrukturera presidentämbetets maktbefogenheter. Konstitutionen skulle reformeras utifrån 

fyra punkter(Özbudun, 2011, s.123-124) 

Den första punkten vara efterlikna europeiska principer kring mänskliga fri- och rättigheter 

samt att ge författningsdomstolen rätten att avvisa lagar som strider som internationella 

konventioner i fråga om mänskliga rättigheter. Förbättrade rättigheter kring politiska partier. 

Dagens lagar och regler kring politiska partier var stränga och lätt förbjuda partier och dess 

medlemmar, därför var det viktigt att avskaffa regeln 4-5 år avstängning från politisk 

verksamhet för medlemmar i ett otillåtet parti. Man ville också lägga nya rättigheter i 

konstitutionen som skulle värna och förstärka om individens rättigheter, det gällde rätten till 

information och skyddande av den personliga integriteten samt att få en rätt till en rättvis 

rättegång.  I konstitutionens inledning och i texten vill man betona statens skylidighet i att 

värna om människans värde som en del av dem grundläggande rättigheterna. Den andra 

punkten handlar om att reformera jurisdiktionen genom häva vissa restriktioner och 

beslutsmakt från juridiska instanser som t ex militära rådet. Den tredje punkten var att stärka 

den demokratiska legitimiteten hos dem juridiska instanserna, det var främst 

författningsdomstolen, domstolsrådet och åklagarmyndigheten som behövdes en 

parlamentarisk insyn på för att förstärka demokratin kring jurisdiktionen. Parlamentets roll 

skulle vara att utse några medlemmar till dem juridiska instanserna. Den fjärde och sista 

punkten var att bevara presidentämbetet men att man skulle samtidigt reducera ämbetets 

maktställning, tanken var att införa ett parlamentariskt system. Kritiken kring dessa punkter 

var att man misstänkte regeringspartiets intentioner. Kritikernas argument var att regeringen 

ville urholka Mustafa ”Ataturk” Kemals värderingar och principer som har influerad 

konstitutionen, främst gällde sekularismens roll som kritikerna ville värna om. Kritikerna 

pekade också förslagen kring reformerna av jurisdiktion som man menade att regeringen ville 

undergräva jurisdiktionens självständighet genom att politisera jurisdiktionen och försöka 

skapa en majoritet som skulle gynna regeringens försök att islamisera institutionerna 

(Özbudun, 2011, s.142). 

Reformpaketet implementerades av parlamentet med hjälp av klar majoritet trots bojkott av 

två oppositionspartier och ett oppositionsparti som röstade emot reformpaketet. 

Reformpaketet innehöll 24 tilläggsartiklar i konstitutionen (Özbudun, 2011, s.147). 



10 
 

I artikeln”Democratization and Europeanization in Turkey After the September 12 

Referendum” belyser man en viktig aspekt dvs. och det är regeringens misslyckande eller att 

oppositionen inte lyckades förmå regeringen att inkludera en viktig konstitutionell reform som 

skulle demokratisera parlamentets representation. En betydande minskning av tröskeln kring 

inträde i parlamentet som för närvarande är 10 % skulle ge en rättvisare politisk 

representation i parlamentet (Alessandri, 2010, s.27). 

Institutet Tesev delar samma uppfattning i sin rapport om konstitutionella förändringar. 

Minskning 10 % tröskeln är en nödvändig reform för den politiska representationen i 

parlamentet. 10 % tröskeln försvårar för etniska grupper att representera i parlamentet, 

speciellt gäller det för kurdiska partier som har det svårt att komma in parlamentet. Enda 

sättet för dem att komma in i parlamentet är ställa upp med oberoende kandidater vilket är 

komplicerad och orättvis. Ett alternativ vore att efterlikna det som finns i Tyskland, Danmark 

och Sverige dvs. att partier kan få stor mängd röster i en viss valkrets trots att man inte lyckas 

nå parlamentets angivna tröskel, tanken är att partier med etniska förtecken kan få rösterna 

från områden som är demografisk missgynnade i parlamentet och där dem får majoritet utan 

att komma i in parlamentet samt att slippa ställa upp som oberoende kandidater(Erdogan & 

Yazici 2011, s.8). 

2.1.3 Konstitution  
 

Under konstitutiondelen så diskuteras två variabler som förklarar olika dimensioner som kan 

relateras till utformningen av den lagstiftande makten som innehas av parlamentet och dess 

majoritet. Frågeställningen som Lijphart har utformad för att förklara hur de två variablerna 

lyder på följande vis: ”Is there a constitution serving as a ”higher law” that is bidning on 

parliament and that cannot be changed by a regular parliamentary majority, or is parliament 

and- that is, the majority in parliament- the supreme and sovereign lawmaker?” (Lijphart, 

1999, s.216). 

Den första variabeln är på vilket sätt tillägg till konstitution kan ha för implikationer. 

Distinktionen mellan det traditionella sättet att göra tillägg i konstitutionen där det krävs enkel 

majoritet och som anses mer flexibel, kontra mer av det stränga sättet att göra tillägg där det 

krävs supermajoritet. Den andra variabeln gäller närvaro eller avsaknad av tydlig jurisdiktion. 

Det finns problematik kring tolkning av konstitutionen, speciellt när det kan ske konflikt 
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mellan lagen och konstitutionen, hur och vem ska göra en tolkning då? Det kan bli 

parlamentets uppgift genom enhällig majoritet eller organ med juridiska befogenheter som till 

exempel domstol som t.ex. författningsdomstolen (Lijphart, 1999, s.216). 

Det finns två former av konstitution dels skriven och oskriven konstitution, den vanligaste 

formen skriven konstitution. Att fåtal länder som t ex Nya Zeeland och Storbritannien har 

oskriven konstitution beror främst på att dessa länder finns det stark konsensus bland politiska 

partier och normer i politiken som ses som grundläggande. Det finns en annan dimension av 

oskriven konstitution som t ex i Israel, där man genom historien inte kunnat komma överens 

om en skriven konstitution. Man har inte kunnat förmå en överenskommelse om religionens 

roll i staten och i det legala systemet, där man säga att konsensus om en konstitution 

misslyckats. Dem grundläggande skillnaderna mellan konsensusdemokrati och 

majoritetsdemokrati ses i relevans i huruvida en konstitution är skriven eller oskriven. En 

skriven konstitution kan t ex vara enklare i form av tillägg och även mer fri ur ett juridiskt 

perspektiv än en oskriven konstitution. Motargumenten gentemot en oskriven konstitution är 

för det första att den ses som landets högsta lag, vilket medför moralisk plikt för parlamentet 

att respektera fast att den kan ses som formlös samling av grundläggande lagar och seder. Det 

andra motargumentet är att oskriven konstitution av sin natur inte har en formell status vilket 

medför brist på både flexibilitet och avsaknad av tydlig jurisdiktion och juridisk prövning 

(Lijphart, 1999, s.217-218). 

Skriven konstitution är nödvändigtvis inte bunden till den parlamentariska majoriteten, men 

däremot finns oberoende organ kopplad till jurisdiktion som undersöker lagar som har instiftat 

parlament för att se att man har hållit till inom konstitutionens ramar. Meningen är att 

parlamentet skall kunnas hållas till svar av jurisdiktionen om man begår konstitutionsbrott vis 

lagstiftning. Risken med om parlamentet blir ansvarig över jurisdiktionen i konstitutionella 

frågor är att parlamentet får befogenheter att stifta lagar till sin egen favör utan tillsyn för 

eventuella konstitutionsbrott(Lijphart, 1999, s.233). 

Konstitutionell stränghet gentemot konstitutionell rörlighet och stark jurisdiktion kan stå i 

relation mot varandra av två huvudorsaker, dels att konstitutionell stränghet eller cementering 

av en konstitution samt jurisdiktion är till stor del redskap för antimajoritet. Medans flexibla 

konstitutioner med avsaknad av jurisdiktion ger lov till obegränsad majoritets styre. Den 

andra orsaken är ur en rationell synvinkel att det vore självklart att jurisdiktionen kan utföra 

sitt arbete om det finns stor legitimitet och backning ur ett konstitutionellt perspektiv och vice 
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versa. Oavsett om jurisdiktionen är stark eller svag så kan en flexibel konstitution med av 

hjälp majoritetsprincipen i den lagstiftande församlingen komma med ändringar av 

konstitutionen. 

Samma sak gäller det för ickeflexibla konstitutioner där utan skydd av jurisdiktionen så är 

risken påtaglig att den lagstiftande församlingen med hjälp av majoritet kan ha tolkningsrätt 

till ifrågasättande av lagar som strider mot konstitutionen grundvalar (Lijphart, 1999, s.228-

229).                  

När tillägg av konstitutionen görs, så kan man säga att folkomröstningar ger legitimitet till 

majoritetsprincipen. Folkomröstningar funkar som redskap för den lagstiftande församlingen 

dvs. parlamentet att göra ändringar eller göra tillägg i konstitutionen. Själva proceduren kring 

ändringar och tillägg av konstitutionen kan förklaras genom att man måste i flesta fall söka så 

kallad extra ordinär majoritet, på så sätt göra ändringar i konstitutionen svårare och 

ickeflexibla, det kan användas som redskap för antimajoritet (Lijphart, 1999, s.230). 

Konstitutionen i denna studie är först och främst en skriven konstitution eftersom man har 

reviderad konstitutionen genom historien, oskriven konstitution finns det inte möjligt att göra 

tillägg. Turkiets konstitution etablerad stark jurisdiktion redan under andra revideringen 1924. 

I konstitutionen fick jurisdiktionen under namnet (Judicial power) och artikel 54 följande 

formulering ”judges are independent and free from any kind of intervention in the 

proceedings and judgments of all cases, and subject only to the provisions of law. Decisions 

of the courts shall no way be changed or postponed or their execution be prevented by the 

Grand National Assembly and the Council of Ministers” (Özbudun, 2011, s.97).  

2.1.4 Definitionen av liberaldemokrati enligt Diamond 
 

Den turkiska demokratiska processen kom igång på allvar 1999 när EU gav Turkiet 

klartecken att söka kandidatur i EU under Helsingfors toppmötet. EU:s klartecken för 

kandidatur kom till efter lång tids stagnation av demokratisering i Turkiet speciellt under 90-

talet där den turkiska politiken genomlevde en tid av populism och oförmåga att den utveckla 

det politiska systemet. EU:s påtryckning gentemot Turkiet var främst genom tydliga riktlinjer 

på vilka politiska reformer som var nödvändiga för landets chanser att gå med i EU.  Turkiet 

har fram till 2005 svarat på EU:s riktlinjer och färdplan genom att implementera 



13 
 

konstitutionella tillägg och reformpakt vilket har höjt Turkiets status till förhandlingspartner 

(Freedom House, 2008, s.6).         

Sen antikens tänkare har begreppet demokrati varit ständig aktuell. Tänkare som Aristoteles 

och Platon ansåg att demokrati som den bästa lämpade och tänkbara form av styre även om 

synen på demokratin var generellt negativ och att man ansåg att frihet skulle vara begränsad. 

Men deras syn styrelseformen kan liknas med demokrati och att konstitutionellt styre där 

lagar och suveränitet skulle upprätthållas av institutioner vars uppgift var att vidmakthålla 

stabilitet och ordning. 

Grunden till liberalismen har sin början hos tänkare som Locke och Montesquieu som 

betonade vikten av konstitutionellt styre och maktdelning inom majoriteten för att upprätthålla 

och skydda individens frihet. Demokrati genom folkstyre där man genom val kan välja sina 

representanter och regeringar är generellt bättre än motsatsen. Man kan utkräva från dem 

styrande för att vara ansvariga, lyhördhet, fredliga och förutsägbara (Diamond, 1999, s.2-3). 

Den liberala demokratin ses som en garant för mänskliga rättigheter, men ur ett historik 

perspektiv så har demokrati och frihet inte varit så samspelta. För att skydda friheten 

gentemot despotism så var kombinationen av konstitution, inskränkt styre och lagar den rätta 

sättet för att upprätthålla demokrati, samtidigt har liberala demokratier i Europa kränkt dem 

mänskliga rättigheterna (Diamond, 1999, s.4). 

Den liberala demokratin bygger på civila principer med konstitutionellt system, där 

verkställande och lagstiftande är kopplad till flerpartisystem och allmän rösträtt (Diamond, 

1999, s.10). 

Diamond radar upp punkter i sin bok som kan definiera och känneteckna liberaldemokrati. En 

grundläggande aspekt i liberaldemokratin är kontrollen över statens angelägenheter och 

beslutsprocesser. Konstitutionens roll är viktig eftersom den dikterar t ex militärens roll som 

underordnad gentemot civila och valda inrättningar. Dem verkställande församlingarna är 

bunden och begränsad av konstitutionens ramar. Självständiga institutioner är skylidiga att 

kontrollera aktörer inom statsapparaten och dem med beslutsmakt, jurisdiktion är en 

självständig institution vars uppgift är att se till att konstitutionen inte i sidosätts av andra 

institutioner (Diamond, 1999, s.11). 

Grupper med religiös, etnisk och kulturell identitet är i laglig eller praktisk mening förbjuden 

att diskrimineras och att deras yttrandefrihet bör beaktas och respekteras. Att utöva sin kultur 
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och prata modersmål samt att vara aktiv delta i politiska processer bör respekteras och det 

tillfälle till. Representation och yttrandefrihet sker inte endast genom val och partitillhörighet 

utan det finns andra kanaler och tillvägagångssätt t ex rörelser och organisationer är den form 

där frihet ges att medverka i samhället och vara aktiv samhällsmedborgare. I en 

liberaldemokrati så är det en rättighet för en medborgare att ha tillgång till olika typer av 

informationsflöden utan restriktioner från politiskt håll. Varje samhällsmedborgare har 

friheten och rätten att uttrycka sig genom tro, åsikt, debatt, anförande, skrifter, 

sammankomster, yttringar i form av demonstrationer samt namninsamlingar (Diamond, 1999, 

s.11). 

Varje individ är jämställd under lagen oavsett politisktillhörighet och eller åsikt. Skyddande 

av individers och gruppers frihet och rättighet mot diskriminering upprätthålls av jurisdiktion 

och skall respekteras av andra med maktbefogenheter. Lagar i den liberala demokratin skall 

fungera som en skydd gentemot individen vid orättfärdiga ingripande av staten såväl som 

icke-statliga krafter. Ingripande eller kränkning mot individens personliga sfär som t ex 

gripande, tortyr, landsförvisning, eller anklagelse för terrorbrott utan juridisk prövning 

(Diamond, 1999, s.11-12). 

Den liberala demokratin bygger på tanken om fri- och mänskliga rättigheter som genererar 

vidare till demokratiskt styre med ett konstitutionellt system, där individens rättigheter skall 

skyddas oavsett bakgrund som etnicitet, religion och kulturell tillhörlighet samt skydd mot 

despoter. Den liberala demokratin blir en viktig teori i min studie eftersom jag har en 

forskningsfråga som jag villa svar på med hjälp av teorin. Teorin kommer hjälpa mig att 

undersöka vilka åtgärder det behövs utifrån liberaldemokratin för att konstitutionen skall bli 

demokratisk.             

2.1.5 Konsolidering av demokrati 
 

Konsolidering av demokrati är inte enbart en abstrakt betingelse, den är dessutom åtagande 

inte enbart av demokratin utan också av eliter, organisationer och folket. Det måste finnas ett 

tillit och legitimitet till landets politiska system. Legitimitet skapas genom normativa och 

beteende framkallande förpliktelser som i sin tur ger stöd till ett konstitutionellt system med 

lagar och regler och lojalitet till ett demokratiskt styre. Inom konsolidering av demokrati kan 

vi beskriva det i två omfång, dels av normer och dels av beteende. Inom ett lands toppskick 
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kan vi se olika typer av aktörer som spelar ett betydande roll i utformningen av ett land. Vi 

har eliter, beslutsfattare med stora befogenheter, ledare av organisationer, politiska aktivister 

och opinionsbildare inom olika samhällsinstanser. Elitismens roll kan betraktas som 

stabilitetsfaktor i konsolidering av demokrati, eliters beteende och tro är fundamentalt 

eftersom de normer som man skapar ger upphov till framställande av ett politiskt system. 

Elitismens inflytande över politiska system överskrider även till skapande av en politisk 

kultur samt hur ett beteende skall tolkas och vad som är lämplig och olämplig för ett samhälle 

(Diamond, 1999, s.66) 

När det gäller omdaning eller omkastelse av konsolidering av demokrati och hur eliter och 

organisationer påverkas och eller att man själv påverkar utgången av det. Genom olika 

tillvägagångssätt kan strömningar av icke demokartiska metoder bli aktuella. Ett uttryckligt 

sätt av avvisning av demokratiska politiska system under ledning av t ex partier, rörelser eller 

organisationer kan ske genom tvångsmetoder, fusk, bedrägerier eller illegala interventioner 

från militärens sida.  

Konsolidering av demokrati kan endast ske när demokartiska institutioner får legitimitet och 

att konstitutionens normer och lagar respekteras samt att aktörer kollektiv inte utmanar 

rådande strukturer. Det är fundamentalt viktig att demokrati kan överbrygga svårigheter när 

den är under hot av extremister och andra ickedemokratiska element som är i randen till 

intrång av det politiska och sociala livet (Diamond, 1999, s.67). 

Ett positiv kännetecken som visar att konsolidering av demokrati är hög i ett land är när en 

stor andel av medborgarna har en stor tilltro till demokrati och att man anser att demokrati är 

den bäst lämpad form av styre (Diamond, 1999, s.68). 

Förutom fundamentala aspekter med konsolidering av demokrati som t ex konsensus när det 

gäller hur man ska förhålla sig till regler vid strävan efter makt, så är självbehärskning en 

viktig del vid utövande av makt. För att uppfylla konsensus av maktutövning så krävs det ett 

ömsesidig åtagande av landets rådande eliter. Hur drivkrafterna kring konstitutioner skall se ut 

och för att kunna tillfredställa politiska institutioner samt att eliter skall kunna ha ett stark 

inflytande på partier eller grupperingar för att kontrollera statens befogenheter och dess 

auktoritära ställning är en viktig aspekt på ömsesidig makt och åtagande.  När åtagande görs 

gentemot våldsmonopolet så blir statens roll trovärdig. Partier eller statsöverhuvud blir 

alltmer förtegen om spelets regler när självintresset skapas gentemot staten för att bevara dess 
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suveränitet, man kan säga att allt faller under samma skydd och att konstitutionen blir en 

garant eller skydd för staten och dess aktörer (Diamond, 1999, s.70). 

Min definition av konsolidering av demokrati överensstämmer till stor del med Diamonds 

definition. Jag är övertygad om att vägen till konsolidering av demokrati måste ske genom 

legitimitet av det politiska systemet och dess institutioner, utan legitimitet så är politiska 

institutioner mer till skada än nytta för folket. Legitimitet för mig kan endast komma från 

folket, genom folkets godkännande av staten och dess strukturer, en demokratisk konstitution 

är kvittot på att folkviljan är den rådande faktorn. När det gäller elitens roll i konsolidering av 

demokrati så kan jag inte hålla med Diamonds resonemang om att elitens roll kan vara en 

stabilitetsfaktor och normskapande i konsolidering av demokrati. Jag är övertygad om att 

eliten inte kan i många fall skapa demokratiska system därför blir deras roll som 

stabilitetsfaktor och normskapande direkt hot mot demokratiska processer eller värderingar, 

deras roll och existens blir inte per automatik demokratiskapande. Elitens intressen kan vara 

odemokratiska när eliten skapas utifrån ideologiska premisser och majoritetens godtyckliga 

synsätt och behandling av minoriteter, i det fallet har konsolidering av demokrati misslyckats.    

 

 

 

 

 

 

3.1 METOD 

3.1.2 Metodologisk tillvägagångssätt 
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Mitt metodologiska tillvägagångssätt eller angreppsätt kommer utgå från tre grundläggande 

metoder. Kvalitativ textanalys, fallstudie samt undersöka teoriprövande (deduktiv) metod.  

Utifrån kvalitativ textanalys så kommer jag granska befintlig text för att förstå sambandet 

mellan teori och empiri. Fördelen med kvalitativa analyser som till exempel denna är att 

studiet av demokrati kommer att utgå från Turkiets skriftliga konstitution. Det innebär att man 

kan tränga in i landets självaste kärna och synliggöra eventuella brister. Tanken är att utifrån 

konstitutionen och landets politiska historia återge hur demokratin ser ut i landet.  

 Kvalitativa analyser möjliggör med andra ord en djupare förståelse av en problematik då 

forskningen rör enbart ett enskilt fall. En nackdel med kvalitativa analyser är att de försvårar 

eventuella generaliseringar. Eftersom denna studie enbart inbegriper Turkiet misslyckas den 

med att dra generella slutsatser. 

Med deduktiv teori kommer jag kommer kunna operationalisera givna teoretiska antagelser på 

empiriska undersökningar för att se ett samband mellan framlagda teoretiska perspektiv 

empirisk material för att verifiera eller förkasta hypotesens trovärdighet.      

Med hjälp av fallstudie så kommer jag undersöka med vilka instrument som är bäst att 

förklara undersökningsobjekten. Under metod delen kommer jag fortlöpande använda mig av 

det beroende och oberoende variabeln för att förklara kopplingen mellan förklaringsvariabeln 

eller orsaksvariabeln kontra effektvariablen för att få tydligt svar.  

Genom det beroende variabeln kommer jag ha graden av demokratisering medans den 

oberoende variabeln kommer jag ha konstitutionen och revideringen av den. 

Jag kommer att behandla reliabilitet och validitet och se vad vilka fördelar man dra av dem i 

undersökningsmoment.  

3.1.3 Fallstudie 
 

Som forskningsstrategi inom fallstudie är en viss inriktning passande och relevant till min 

undersökning och det är varför- och hur- frågor, anledningen är att den är av mer förklarande 

natur. Operanationaliseringar och kopplingar som man gör syftar till att följa ett visst fenomen 

över en tid (Yin, 2007, s. 23). 
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Fallstudiens centrala huvudtes eller definition är att man försöker tydligöra ett beslut eller 

samling olika beslutsprocesser, frågeställningen kring dessa beslutprocesser är: varför de 

fattades? Hur de genomfördes? Och vilka blev resultaten? Andra definitioner som är relevanta 

till fallstudiens utformning är ”individer”, ”organisationer”, ”processer” och ”program” tid 

(Yin, 2007, s. 30).  

Utformningen av forskningsdesign inom fallstudien innehåller fem komponenter: 

1. Undersökningens frågeställningar (forskningsfrågor eller problemformulering). 

2. Dess hypoteser (om det finns några sådana) 

3. Dess analysenhet(er). 

4. Den logiska kopplingen mellan data och hypoteser. 

5. Kriterier för att tolka resultaten. 

När det gäller första komponenten så anser jag att den är grundfundamentet och byggstenen 

min studie, eftersom genom relevant och konkret problemformulering och forskningsfråga så 

kommer studien blir tydlig både för mig själv och även läsaren. När det gäller hypotes så är 

dem teoretiska utgångspunkterna i min studie det primära. Jag har valt två teorier som ska 

överensstämma med resten av studien dvs. demokrati och konstitution, inom ena av 

hypoteserna finns det två sorter av demokrati, den liberala demokratin och konsolidering av 

demokrati. Val av analysenhet är kopplad till min forskningsfråga och som med hjälp av 

beroende och oberoende variabeln samt de nyckelbegrepp som kommer att användas härleda 

mig genom studien. Nyckelbegreppen blir beroende variabeln demokrati och oberoende 

variabeln konstitution. För att förklara det logiska med kopplingen mellan data och hypotes så 

har jag valt att förklara genom deduktivt tillvägagångssätt. Huvudtanke blir att undersöka om 

det går att pröva teorin på empirisk framlagd material för att sen få ett logiskt slutresultat. Den 

femte komponenten handlar om vilka kriterier behövs när man ska tolka resultat. Mina 

kriterier blir att se till det finns en röd tråd mellan forskningsfråga, teori och empiri 

3.1.4 Kvalitativ textanalys 
 

I en textanalys är det viktigt att man kan använda olika typer av argumentationssätt, i boken 

Metodpraktikan har man följande frågor gällande argumentation: Vilken är textens poäng? 

Stöds poängen av det som sägs? Vilka är egentligen argumenten och på vilka premisser vilar 

slutsatserna? (Esaiasson m.fl., 2007, s. 237). Om vi ska förklara hur den systematiserade 
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undersökningen går till, så kan vi börja med att säga att systematiserade undersökning handlar 

om olika varianter på beskrivande analyser. Det kan t ex handla om att systematiserad 

undersökningen hjälper en att klargöra tankestrukturen hos aktörer som anses vara 

signifikanta i sammanhanget. Det är av stor vikt att man kan begripliggöra samt at lyfta fram 

det viktiga i ett aktuellt textinnehåll. Genom systematiserad undersökning så kan i 

textinnehållet logisk ordna d.v.s. att i forskningsuppgifter konstruera tankeinnehållet för att 

kunna ge en tydlig granskande av olika kategorier. Systematiserade undersökningar handlar 

till stor del om att klassificera innehållet till en förutsatt text. Tankeinnehållet skall placera 

under en passande och sammanfattande rubrik (Esaiasson m.fl., 2007, s. 238). 

Som en motpol mot de systematiserande studierna så är den kritisk granskande 

undersökningen mer djupgående i själva kärnan av texter. T ex en idèkritisk analys handlar 

om ett ställningstagande gentemot en given argumentation när det gäller bestämda normer 

som är rationella eller moraliska.  

Ideologikritik handlar om att ta upp konflikter som är av samhällelig karaktär och återspeglas 

i given text. Huvudsyftet är att undersöka text och vad den vill förmedla och vilka principer 

som styr samhället, samt att det hjälper att få en överblick och upptäcka förhållanden i 

samhället. Man kan säga att det är det primära i en text är att studera för att kunna sätta i rätt 

kontext, på så sätt kan man få en uppfattning om sakernas tillstånd. 

Som en tredje inriktning inom kritisk granskande av kvalitativa textanalyser är Diskursanalys. 

Diskursanalys går ut på att förklara maktförhållandena i ett samhälle och även språkets 

betydelse är av stor vikt för att förklara hur den formar vår verklighet. Diskursanalys har av 

dess analytiker en epistemologisk synsätt och uppfattning dvs. att språkets roll i sociala 

konstruktioner samt utforska maktrelationer ses som en målsättning i kritisk forskning 

(Esaiasson m.fl., 2007, s. 239). 

Att kunna undersöka olika variabler (beroende och oberoende) i förklarande studie utifrån 

resultat inom kvalitativ textanalys har visat sig vara lyckad kombination. Ett exempel är Ulf 

Bjereld avhandling om den svenska mellanöstern doktrin, där han använde sig metoden 

genom insamling av olika texter från t ex Sveriges riksdag och diplomatiska texter, främst 

från anförande från FN. Resultatet blev att han fick en klar bild av den svenska 

mellanösternpolitiken under olika tidsepoker (Esaiasson m.fl., 2007, s. 240). 
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Ett till moment i kvalitativa textanalyser är nämligen hur man gör jämförelser eller vilka 

jämförelsepunkter som kan användas i en undersökning. Jämförelse mellan olika teorier som 

är konstruerade ingår i alla typer av empiriska undersökningar oavsett om de är kvantitativa 

eller kvalitativa. Jämförelsepunkter som tillvägagångssätt används vanligast i tid och rum, där 

man i tidsjämförelser försöker undersöka olika utvecklingstendenser ur ett historiskt 

perspektiv. Medan i rumsjämförelser är idèbärare och aktörer viktiga och relevanta. Orsaken 

är att det ger nya infallsvinklar och ny dimension i det hela, när man jämför olika idèbärare. 

Forskaren får ytterligare medel i och med texten får en ny kontext eller mening, samt att 

undersökningen blir allt mer intressant och vital. Konsten att komma med nya konstellationer 

av idèbärare ger automatisk nya infallsvinklar och perspektiv (Esaiasson m.fl., 2007, s. 255). 

3.1.5 Deduktiv teori 
 

Deduktiv teorins utgångspunkt är relationen mellan teori och praktik. Utifrån den antagande 

kan man utveckla det område och teoretiska utgångspunkter som man ska ha i beaktning när 

man ska deducera en eller flera hypoteser för att sen pröva på empirisk undersökning eller 

granskning (Bryman, 2002, s.20). 

Som motsats till deduktion så har man induktion som forsknings alternativ. Distinktionen 

mellan dem är att inom induktion så drar man generella slutsatser utifrån observationer 

medans inom deduktion är det teoretiska det primära för att sen komma fram till observationer 

och resultat (Bryman, 2002, s.22).   

 3.1.6 Validitet och reliabilitet   
 

Om vi börjar med validitet så kan vi definiera det utifrån tre punkter. Den första punkten är 

”överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator”, den andra punkten 

är ”frånvaro av systematiska fel” och den tredje punkten ”att vi mäter det vi påstår att vi 

mäter”. De två första punkterna definieras som begreppsvaliditet och den sista punkten för 

resultatvaliditet. Dessa två validitets begrepp skiljer sig från varandra i forskningen, 

begreppsvaliditet kan aktualiseras när teoretiska begrepp och operationella mätverktyg kan 

bestämmas i samförstånd dvs. fastställande av teoretiska begrepp och utformning av 

operationella mätinstrument, medans med resultatvaliditet måste man invänta resultatet av 
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empiriska fältarbetet har gett bäring. Summan av begreppsvaliditet och reliabilitet ger positiv 

resultatvalidvitet, detta kan förklaras också genom att säga vid frånvaro av systematiska och 

osystematiska kan man komma fram till att ”att vi mäter det vi påstår att vi mäter” (Esaiasson 

m.fl., 2007, s. 63).  

I boken Metodpraktikan tar man upp exemplar som en opponent kan använda som argument 

för att kritisera författaren, ett exempel är ”Du kan väl inte undersöka graden av demokrati i 

tredje världens länder genom att enbart studera förekomsten av allmän och lika rösträtt- då går 

du ju miste om allt som har att göra med fri opinionsbildning och partiernas möjlighet till 

likvärdig konkurrens!”. De teoretiska begreppen och empirin i det fallet är undermålig på så 

sätt begreppsvaliditeten, det måste finnas en koppling mellan teoretiska begrepp och 

empiriska indikatorer (Esaiasson m.fl., 2007, s. 64). Problemet med validitet kan vara att i 

vissa avseende finnas ett gap mellan teoretiska begreppen och operationella indikator. Det kan 

uppstå problem när man ska utifrån begrepp som ”makt”, ”demokrati” och ”fungerande 

samhällen” förklara valdeltagande till skillnad om ska undersöka röstlängd eller antalet och 

registrerade kryss som är lättare att undersöka empiriskt, att undersöka begrepp som ”makt”, 

”demokrati” och ”fungerande samhällen” blir det allt mer avancerad och kontroversiellt, detta 

medför validitetsproblem (Esaiasson m.fl., 2007, s. 65). 

Om vi ska tillbaka till den av huvudformen av validitet dvs. resultatvaliditet så måste vi först 

och främst eftersträva goda resultat. För det första är det viktigt att begreppsvaliditet är god 

med andra ord, det måste vara avsaknad av systematiska fel och för det andra är det viktigt att 

reliabiliteten är hög dvs. avsaknad av osystematiska och slumpmässiga fel. Reliabilitet som är 

fel genomfört medför problem speciellt under datainsamlingen, brister som slarv- och 

slumpfel etc. resulterar i felaktigt slutresultat. Reliabilitet kräver noggrannhet i sin utformning 

eftersom ett mätinstrument inte kan garantera hög reliabilitet utan det är också viktigt att 

beaktar hur man använder ett mätinstrument. 

Tillvägagångssättet när man mäter genom reliabilitet gör man genom två undersökningar, 

dessa två undersökningar jämför man med varandra. I själva undersökningen kan man dela 

analysenheterna i två grupper eller att man genomför samma undersökning men med samma 

analysenheter vid ett annat tillfälle (Esaiasson m.fl., 2007, s. 70-71). 

Hanteringen av validitet och reliabilitet i min uppsats kommer ske följande, när det gäller 

validitet så är det viktig att när jag operationalisera mina teoretiska utgångspunkter på 
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empiriskt material så ska det relevant utan systematiska fel. Det är även viktigt för mig att 

uppnå det jag mäter även i slutändan blir slutresultatet av det som var avsett att mätas dvs. har 

mina tillvägagångssätt varit korrekta när det gäller att mäta demokratigraden av konstitution. 

Reliabilitet blir avgörande i min uppsats, eftersom jag måste redogöra i min analys med hjälp 

av tillförlitliga redskap och metoder i min mätning.     

3.1.7 Beroende och Oberoende variabeln 
 

En viktig aspekt som förekommer i samhällsvetenskapen är den grundläggande skillnaderna 

mellan det beroende variabeln och oberoende variabeln. Om vi börjar med det beroende 

variabeln så kan den förklaras med att den beskriver vilka kännetecknen det finns i 

analysenheten och vilka förklarings mekanismer det existerar samt variationen i den. 

Den oberoende variabelns funktion är att beskriva orsak eller förklaring till variationen i det 

beroende variabeln. Man kan säga att den hjälper oss att förklara variationerna i det beroende 

variabeln(Esaiasson m.fl., 2007, s. 54). 

Jag kommer att ta hjälp av beroende och oberoende variabeln i min uppsats genom att 

förklarar sambanden mellan demokratiseringsprocessen och konstitutionen i Turkiet. Jag 

kommer att ha den beroende variabeln till att använda konstitutionen som analysenhet och 

dess egenskaper och variation. Som oberoende variabeln blir demokratisering av 

konstitutionen. Den oberoende hjälper mig av förklara och hitta orsaker till eventuella 

demokratibrister i konstitutionen.      

3.1.8  Material 
 

Insamling av material kommer att ske genom två tillvägagångssätt, dels kommer jag samla in 

material som är litteratur baserad och dels kommer jag samla in material som är elektronisk 

(internet) baserad. För att förklara mina metodologiska tillvägagångssätt och teoretiska 

utgångspunkter så kommer jag använda mig av böcker relaterad till ämnet. När den empiriska 

delen så kommer det finnas variation av material. Jag kommer att använda mig av rapporter 

och artiklar som jag har samlat in via diverse webbsidor som jag anser vara trovärdig 

framförhållning, samt böcker som beskriver Turkiets konstitution ur olika perspektiv 
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3.1.9 Källkritik 
 

Beskrivningen av källkritik kan sammanfattas genom fyra grundläggande regler dvs. äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens. Dessa kriterier eller regler är viktig förhållningssätt 

gentemot god och trovärdig källkritik (Esaiasson m.fl., 2007, s. 314). 

Jag finner att mina källor har en god akademisk grund och karaktär med av den enkla 

anledningen att jag har samlat in dem genom olika typer av kanaler relaterad till den 

akademiska världen och dess databaser. 

 

     

4.1  Empiriska undersökningar 
 

Under avsnittet empiriska undersökningar så ska jag redogöra Turkiets konstitution ur ett 

historiskt perspektiv. Sen republiken grundades så konstitution ändrads och reviderads flertal 

gånger vilket har självfallet påverkad Turkiets demokratiska process. Pga. svårigheter med att 

hitta trovärdiga källor som kan beskriva den historiska kontexten kring konstitutionen, så har 

jag valt endast en källa.    

4.1.2 Turkiets konstitutionella historia 

4.1.3 Turkiets konstitution 1921 
 

Den första konstitutionen som trädde kraft efter Osmanska rikets fall kom till 1921 under 

ledning av Mustafa Kemal även kallad under smeknamnet ”Ataturk”.  Förhållandena kring 



24 
 

utformningen av den nya konstitutionen var extraordinära med anledningen av en ny epok, en 

epok av nationell befrielse(Özbudun, Genckaya, 2009, s.9). 

Den första åtgärden som gjordes för att utforma en ny konstitution var att hålla val till en ny 

församling (GNAT: The Grand National Assembly of Turkey), där den nya församlingen 

skulle inneha speciella maktbefogenheter och ha sitt fäste i Ankara. Det var viktigt att den nya 

församlingen inte skulle ha någon form av anknytning till Ottomanska konstitutionen. 

Församlingens arbetsuppgifter bestod av både den lagstiftande och den verkställande delen. 

Konstitutionens utformning och maktbefogenheter var tydlig och koncist, konstitutionen hade 

23 artiklar eller paragrafer där man betonade vikten av nationell suveränitet. Enligt 

konstitutionen så hade GNAT befogenheter att avsätta ministrar eller ge instruktioner, men 

däremot hade inte ministrar maktbefogenheter att upplösa församlingen eftersom de hade den 

yttersta makten. Skaparna av den nya konstitutionen hade ett syfte eller en taktisk tanke när 

det gäller statschefämbetet, man upprättade inte ett statschefämbete i konstitutionen eftersom 

risken för att koalitionen skulle splittras mellan republikaner och monarkister var allt för stor 

och det skulle innebära nederlag för republikaner som hade skapad konstitution med syfte att 

eliminera sultanväldet i längre sikt. En konstitution vars man betraktade Turkiet utifrån 

principer om nationell suveränitet och församling med fullkomlig makt, detta var inte förenlig 

med monarkistiskt system . Man lyckades få bort sultanväldet efter kriget mot Grekland, där 

man lyckades att driva bort grekerna från Turkiet 1922, året därefter blev Turkiet en republik 

(Özbudun, Genckaya, 2009, s.10). 

Att den demokratiska processen tog fart under republikens första konstitution kan vara en 

överdriven antagande eftersom dem demokratiska institutionerna inte hade skapats och 

demokratiska värderingar hade inte befäst sin position i samhället eller i politiken, mycket på 

grund av revolutionen som pågick och som skulle resultera i systemskifte från Osmanskariket 

till en modern republik. Det primära var att skapa en konstitution där det kunde gynna det nya 

systemet och där det fanns utrymme för transformering eller övergång till det nya styret. 

Konsolidering av demokrati och liberala och pluralistiska idéer var en avlägsen tanke och inte 

aktuell pga. dem rådande förhållandena, det viktigaste var att ta itu med realpolitiska problem 

som t ex få slut på grekernas ockupation av Turkiet och rensa det gamla. För att uppnå sina 

mål var det viktig att skapa en maktkoncentration där en institution hade all makt, både den 

lagstiftande och den verkställande.    
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4.1.4 Turkiets konstitution 1924 
 

Det var först efter den nya konstitutionen kom till 1923 som man kunde se Turkiet som en 

republik. Den konstitution som skrevs 1921 kunde inte betraktas som en fullvärdig 

konstitution eftersom den kom till under extraordinära omständigheter och meningen var att 

den skulle klara dem akuta problem som landets stod inför under övergångsperioden från 

Osmanska riket till den nya republiken. Den nya konstitutionen var stark influerad av Mustafa 

Kemal och hans parti RPP (Repbulican People`s Party) vilket visades sig tydligt under 

processen när man skulle skapa en ny konstitution, alla ledamöter som hade röstat emot 

Mustafa Kemal i församlingen under övergångsperioden 1920-23 blev inte återvald. 

Konstitutionen antogs av parlamentet (Grand National Assembly) 1923 med två tredje delars 

majoritet, parlamentets roll blev bara en lagstiftande församling och inte den konstituerande 

(Özbudun, Genckaya, 2009, s.10). 

Parlamentet som var dominerad av Kemalister (uppkallad efter Mustafa Kemal) och därför 

hade inte en representativ legitimitet eftersom den inte representerade alla samhällsskikt i 

landet. Debatten och atmosfären kring konstitutionen skedde under relativ fredliga former 

trots exkluderingen av olika samhällsskikt och enpartisystemet som influerade parlamentet så 

hade det inte konsoliderade eller befäst debatten kring konstitutionen(Özbudun, 2009, s.10). 

Dem grundläggande och principiella artiklarna som kom till under 1921 konstitution fick plats 

i den nya konstitutionen. Parlamentet fick samma status som den föregående konstitution dvs. 

att den var både lagstiftande och verkställande och att den var bunden till presidentämbetet, 

parlamentet fick sina maktbefogenheter genom presidenten, däremot hade parlamentet 

befogenheter att avveckla ministerråd eller enskilda ministrar. Ur ett konstitutionellt 

teoretiskperspektiv så kan man betrakta konstitutionen som ”parlamentarisk regering” dvs. all 

politisk makt är koncentrad (lagstiftande och verkställande) i en och samma 

institution(Özbudun, Genckaya, 2009, s.11). 

Den konstitutionella utvecklingen skedde genom inrättade av en kommitté där man 

bearbetade olika förslag på hur dem politiska institutionerna skulle formas. Några av 

förslagen var att ha mandat period på sju år för presidenten och fyra år för 

parlamentsledamöterna, med möjligheten för återval för presidenten. Kommittén ville öka 

presidentens maktbefogenheter genom att ha vetorätt i frågor kring lagförslag samt att 

utnämna presidenten till överbefälhavare, vilket skulle ge presidenten makten över militären. 
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Men en utnämning till överbefälhavare möttes av kritiska reaktioner från 

parlamentsledamöterna som ansåg att det skulle innebära inskränkning av nationens 

suveränitet. Resultatet blev en kompromiss där parlamentet skulle ha den politiska makten 

över militären och presidenten den symboliska funktionen. Även om konstitutionen ansågs 

som demokratisk, så hade den inte dem demokratiska principerna som den liberala 

demokratin med maktbalans utan den hade dem karaktäristiska dragen av rousseauans 

tankesätt och majoritetsystem dvs. att tanken om majoritet är nationens allmänna vilja och är 

odelbar, ofelbar och absolut. Denna tankesätt var en stor influens på dem turkiska 

revolutionärerna som man tog efter dem franska demokratiska strömningarna under påverkan 

av Rousseaus idéer (Özbudun, Genckaya, 2009, s.11). 

Konstitutionens utformning där enpartisystem var den rådande faktorn under 1925-1946 hade 

en stor konsensus kring, eftersom det politiska klimatet krävde en stark maktkoncentration av 

styret. Det hade varit en omöjlighet om inte det nya styret under kemalistiska idéer med starka 

auktoritära tendenser fått genomslag. Det nya politiska systemet krävde auktoritära inslag för 

inte systemet skulle fallera eller upplösas, en maktdelning skulle ha konsekvenser. Men det 

auktoritära styret med enpartisystem skulle få möta på problem, när man började införa ett 

pluralistiskt partisystem eftersom konstitutionens oförmåga och begränsning att lösa politiska 

problem blev alltmer påtaglig så uppstod en politisk kris med efterföljder. Efter flera år av 

politiska konflikter mellan olika politiska krafter i landet så grep militären makten och avsatte 

den sittande regeringen den 27 maj 1960  (Özbudun, Genckaya, 2009, s.13). 

Turkiets konstitution 1924 blev en fingervisning på hur den nya republiken skulle utformas. 

Konstitutionen gav utrymme för auktoritär politisk system, där en elit under nationens 

obestridde ledare Mustafa Kemal skapades. Konstitutionen var i princip en exkluderande och 

icke legitimt konstitution pga. två huvudorsaker dels att den inte inkluderade alla grupper 

inom samhällsskiktet och dels för att den politiska makten var koncentrerad hos ett parti, den 

parlamentariska ordningen hade skapad ett enpartisystem. Det fanns inga tydliga tecken på att 

konstitutionen var utformad efter liberaldemokratiska principer och en konsoliderad 

demokrati. Att själva processen kring skapande av en konstitution skedde under fredliga 

former med transparant debatt var föga tröstande med tanke på hur resultatet blev. Dem 

politiska institutionerna föll under ett restriktiv och auktoritär ställning speciellt från 

presidentämbetet. Parlamentet som var influerad av ett parti, men som skulle vara folkets 

institution med folkvalda ledamöter fick sin makt inskränkt av presidentämbetet trots att den 
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var både lagstiftande och verkställande så var den ändå bunden till presidenten. 

Konsensuspolitik ur demokratiskt perspektiv var uteslutande.  

4.1.5 Turkiets konstitution 1961 
 

Militärkuppens makthavare som grep makten 1960 bestod av en kommitté vid namn ”the 

National Unity Committe, NUC” bestämde året därpå att överlämna makten till en civil 

regering, men först skulle en ny demokratisk konstitution utformas.  Men utifrån förslagen 

som utarbetades ledning av professor Siddik Sami Onar och som hade stöd från den militära 

kommittén gjorde ytterligare inskränkningar av demokratin, speciellt förslagen om en nytt 

politisk institution. Inskränkningar handlade om att dem principiella tillvägagångssätten i 

sidosattes genom att skapa en ny kammare (Senate of the Republic) där valet av ledamöterna 

skulle vara reglerad. Kriterierna för en väljare att delta i valprocessen i valet till den nya 

kammaren var att man skulle ha utbildning från grundskolan annars var man uteslutet från 

valprocessen. Dem politiska reformerna som gjordes möttes av stor skepsis och missnöje 

bland folket. Det politiska läget och omständigheterna i landet var i stort sett väldig instabilt 

bl.a. genom upplösning av det ledande partiet. Men trots det politiska läget så fortsatte man 

med att arbeta fram en ny konstitution, ett nytt politiskt och konstituerande församling (House 

of Representative) skapades och sammankallades under ledning av den militära kommittén. 

Medlemmarna av församlingen var utvalda statchefen (General Cemal Gurses), militära 

kommittén, provinser, från dem två existerade politiska partierna och representanter från 

civila samhället (organisationer och fackföreningar) samt statliga institutioner som t.ex. 

universitet och rättsväsendet (Özbudun, Genckaya, 2009, s.14). 

De nya makthavarna var bestämda i sin hantering av dem politiska krafterna som fanns innan 

militärkuppen, man ville få bort dem genom att anklaga dem för icke-konstitutionella 

handlingar. Man åberopade Artikel 2 av lagen nr 157”the unconstitutional and anti-human 

rights policies by their activities, publications, and behavior until the Revolution of 27 May”  

(Özbudun, Genckaya, 2009, s.15) 

Trots inskränkningar av landets demokratiska politiska system och dess institutioner pga. brist 

på tillit till politiker och valda församlingar, så förbättrade man genom konstitutionella 

förändringar dem civila och sociala rättigheterna. Dem konstitutionella förändringar innebar 

radikala förändringar i samhällsskiktet och i staten. En ny elit skapades som bestod av statens 
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institutionella organ som t ex militär, byråkrater och universitet. Den nya statselitismen 

tolkade kemalismens idéer åt mer vänsterinriktad synsätt och fick stor inflytande i 

konstitutionen. Dem grundläggande principerna i konstitutionen om nationens karaktär genom 

gicks av intensiv debatt, förespråkarna som ville bevara ordet ”nationalism” som hade sitt 

ursprung från republikens första konstitution 1924 och drevs av militära kommittén men 

möttes av motstånd från den konstituerande församlingen (House of Representative), 

resultatet blev en kompromiss förslag av den konstitutionella kommittén. Sluttexten utifrån 

Artikel 2 blev följande: ”The Republic of Turkey is a national, democratic, secular, and social 

state governed by the rule of law and based on human rights and the fundamental principles 

states in the preamble” (Özbudun, Genckaya, 2009, s.16). 

Trots att omständigheterna kring konstitutionen 1961 var ickedemokratiska med 

militärkuppen och avsättande av vald regering, så fanns tecken på ett viss demokratisk vilja 

kring den nya konstitutionen. Dem demokratiska inslagen i konstitutionen var förbättringar 

och ökad inflytande för civilsamhället samt sociala reformer och rättigheter. Även processen 

var till stor demokratisk eftersom man inkluderade olika samhällsinstitutioner från att vara 

med och utforma konstitutionen. Revideringen av konstitutionen blev en semidemokratisk 

konstitution. Dem ickedemokratiska inslagen blev en skapande av en ny politisk kultur som 

förstärkte elitens makt genom att statens institutioner större betydelse (byråkrater, militären 

och universitet) samtidigt som misstron till folkvalda politiker ökade, man ändrade även 

ideologisk inriktning och tolkning av kemalismen från höger till vänster, nationalismen bestod 

även om den genomgick en kosmetisk förändring från nationalism till nationalstat. 

Konsolidering av demokrati befästs marginellt och framsteg gjordes i mindre utsträckning 

men inte i den utsträckningen som anses vara liberaldemokratisk och pluralistisk.    

4.1.6 Turkiets konstitutionella revidering 1971 och 1973 
 

Konsekvenserna av det militära maktövertagande 1960, dem konstitutionella ändringarna 

samt uppkomsten av en ny statselit och inskränkningarna av dem politiska institutionernas 

demokratiska funktion skapade återigen en politisk kris. Regeringspartiet JP (The Justice 

Party) som ansågs vara den politiska elitens representant utmanade militärmakten. Delar av 

militären såg den politiska framgången som ett hot mot militärens ställning. Militären som 

bestod av två fraktioner, dem radikala och dem konservativa grupperingarna. Dem radikala 

grupperingar försökte med sociala reformer att minska regeringens inflytande och politiska 



29 
 

framgångar, men som slut var tvungen att upplösa regeringen för att upprätthålla forstsatt 

inflytande. Kort tid efter tog dem konservativa grupperingarna inom militären över makten 

genom att avsätta de radikala grupperingarna. Det konservativa militärstyret lovade att inte 

upplösa parlamentet och inneha total makt, istället införde man ett teknokratiskt 

regeringsstyre under ledning av Mustafa (Ataturk) Kemals parti RPP (Republicans People 

Party). En konsekvens av det politiska läget och återigen militärens inblandning av den 

politiska processen skulle nya tillägg i konstitutionen göras och medföra inskärningar av 

demokratiska principer. Tilläggen handlade om att beskära vissa civila rättigheter utan att 

inskränka rättsväsendets maktbefogenheter. Man ville också försträka den exekutiva makten 

genom att försvaga den lagstiftande makten genom att koncentrerar dess uppgifter på endast 

lagstiftning och ingenting annat, samt att göra militären mer självständig institution och 

immun från civilrättsliga rättegångar och eventuella påföljder (Özbudun, Genckaya, 2009, 

s.18). 

Revideringen av konstitutionen 1971 och 1973 blev ett demokratiskt bakslag där man 

inskränkte civila rättigheter och distanserade militärens roll från civilrättsliga påföljder. Man 

kan säga att den blev en negativ justering av den föregående konstitutionen. Revideringen av 

konstitutionen genomsyrades av en intern konflikt inom militären. Politiska institutionernas 

roll och makt blev i princip oförändrad med undantag från att elitens parti fick tillbaka sin 

maktposition som man hade under Mustafa Kemals styre under 20-talet. Inom konsolidering 

av demokrati teorin nämner man elitens roll som en stabilitetsfaktor av det politiska systemet 

vilket är passande i det här fallet eftersom elitens väktare dvs. militären var tvungen och gripa 

för att stävja politiska krisen som rådde innan revideringen av konstitutionen. Sen kan 

diskutera om huruvida det är demokratisk om en ickevald institution dikterar över valda 

institutioner och samtidigt befästa sin maktposition genom skapa immunitet åt sig själv mot 

rättsprocesser.   

4.1.5 Turkiets konstitution 1982 
 

1982 års konstitution skapades återigen konsekvens av en militärintervention av det politiska 

systemet och en förlorad möjlighet till ett fullbordad politisk system med demokratiska 

institutioner och konsoliderad demokrati. Militärens som tog regeringsmakten den 12 

september 1980 klargjorde att man hade inga intentioner av bevara makten utan deras 

intervention handlade mer om att stabilisera landet och undvika polarisering och 
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handlingsförlamning av politiken samt att undvika våldsyttringar som hade präglad landet i 

slutet av 70-talet (Özbudun, Genckaya, 2009, s.19). 

Enligt artikeln skriven av Zuhtu Arslan (Turkey`s Bid for the new Constitution) så var 

bakgrunden till 1982 konstitution en reaktion och återställning av statens auktoritet, då man 

ansåg att den tidigare konstitution 1961 var allt för ”liberal”, vilket innebar också försvagning 

av statens ställning (Arslan, 2007, s.8). 

Konstitutionen 1982 och inledningen av det markerades bestämt genom att ville införa 

Hegeliansk konstitution dvs. att staten karaktär kan beskriva som ”absolute state” eller det ” 

the march of God in the world”, en klassisk metafor av Hegel. Denna tankesätt var motsatsen 

till hur en liberal konstitution skulle se ut bl.a. det kunde man tolka det utifrån inledningen av 

konstitutionen som beskrevs på följande sätt ” no protection shall be accorded to any activity 

contrary to turkish national interests, the principle of the indivisibility of the existence of 

Turkey with its State an territory, Turkish historical and moral values or the nationalism, 

principles, reforms and modernism Ataturk” (Arslan, 2007, s.9). 

Konstitutionen genomsyrades och gjorde sig påmind av den gamla statselitens idéer och 

värderingar. Eliten inom staten ville med den nya konstitutionen försvaga politiska och civila 

institutioner som genom att stärka presidentämbetet maktbefogenheter under General Kenan 

Evren. Valda församlingar och politiska partier och dess representanter samt civila samhället 

med fackföreningar på spetsen fick sina rättigheter inskränkta eftersom militären inte hade 

längre tilltro politiska systemet och civila samhället. Den nya militärledningen var i 

jämförelse med militärledningen som tog över makten 1960 var i många aspekter mer hårdför 

speciellt under processen av en ny konstitution som skulle formas 1982. Den konstitutionella 

processen 1961 genomgick under relativa fria omständigheter, där man fick uttala sig kritisk 

till konstitutionsförslaget offentligt medans processen med den nya konstitutionen var allt 

annat än odemokratisk och ensidig kampanj för en kandidat och förslag. Förutom 

implementering av folkomröstning av en ny konstitution så skulle en ny president med förslag 

på sju års mandatperiod väljas under samma veva som konstitutionen, pga. orättvisa 

förhållanden kring folkomröstningen som t ex förbjuda kritiska röster som kunde skada 

konstitutionsförlagets trovärdighet (Özbudun, Genckaya, 2009, s.20). 

Det grundläggande antagandet om konstitutionen är att den verkar för staten och dess 

auktoritära ställning gentemot medborgaren istället för att skydda medborgarens rättigheter.  

Statens auktoritära ställning blev en faktor, trots att det finns vissa liberala inslag i 
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konstitutionen som kan jämföras med konstitutioner som existerar i en liberal demokrati, men 

som tidigare nämnts dvs. att bristen på tilltro till politiska systemet så har dem 

ickedemokratiska principerna överskuggad konstitutionen. Dem auktoritära tendenserna i 

konstitutionen gavs i uttryck genom att man skapa institutioner som skulle övervaka och 

försvaga institutioner som var valda av folket. Förutom presidentämbetets oinskränkta 

maktposition under General Kenan Evren, så förstärktes (NSC National Security Council) 

militärrådet sitt grepp om makten genom att skapa inflytande i ministerrådet. Presidenten hade 

stor inflytande även inom utbildningsområdet, där han kunde utse personer med höga poster 

inom universitet, samma sak gällde det för rättsväsendet där presidenten kunde utse t ex 

domare till författningsdomstolen eller ämbetsmän till sina respektive instanser (Özbudun, 

Genckaya, 2009, s.22). 

De politiska implikationerna blev allt mer påtaglig vilket ställde högre krav på att 

konstitutionen behövde reformeras. I och med inträdet av politisk islam och kurdisk 

nationalism blev det politiska trycket hårt på makthavarna att agera för att bevara statselitens 

sekulära maktposition.  Under 90-talet växte politisk islam till den grad att man fick plats i 

parlamentet och kunde bilda regering med mitten-höger partier. Konsekvensen blev att man 

hamnade i konflikt med det militära etablissemanget som såg dem som ett hot mot statens 

sekulära ideologi. Med hjälp av oppositionen och mäktiga organisationer inom det civila 

samhället så lyckades militären avsätta den islaminfluerade regeringen genom 

författningsdomstolen och dess anklagelse om anti-sekulära aktiviteter (Özbudun, Genckaya, 

2009, s.24). 

Den kurdiska nationalismen liksom den islamska politiken växte under 90-talet även om det 

fanns olika partier under 80-talet med kurdisk bakgrund och dem blev nedlagda av 

författningsdomstolen med motiveringen att man var ett hot mot nationens territoriella 

integritet, så var det under 90-talet som ett kurdiskt parti tog plats i parlamentet med krav på 

kulturella rättigheter och regional självstyre (Özbudun, Genckaya, 2009, s.25). 

1982 års konstitution anser jag som den minst demokratiska konstitutionen sen republiken 

grundades. Konstitutionen kom till som en följd av militärkupp vilket försvårade få fram en 

demokratisk konstitution. Makthavarnas konstitution var ett angrepp mot liberaldemokratins 

principer, militären med hjälp av den nya konstitutionen blev överordnade gentemot civila 

och valda institutioner, vissa civila organisationer som fackföreningar förbjuds att verka. Man 

skapade självständiga institutioner förvisso men deras funktion blev att kontrollera folkvalda 
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institutioner och skydda militärens maktställning. Den liberaldemokratiska teorin förespråkar 

olika gruppers rättigheter oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund, konstitutionen var ett 

hårt slag mot grupper och deras politiska rättigheter.  

 

5.1 Demokratianalys och resultatredovisning av konstitutionen 
 

Under analysavsnittet så kommer jag återknyta mitt syfte och forskningsfrågor med valda 

teoretiska ramverk(konsolidering av demokrati och liberaldemokrati) och empirisk 

undersökning. Avsikten med analysen blir att som har nämnts i föregående mening att koppla 

ihop de olika komponenterna för att kunna förklara eventuella demokratiska inslag i Turkiets 

konstitution.              

5.1.2 Historisk återblick av konstitutionell revidering med koppling 
till demokratisk konsolidering  
 

Om vi börjar med att analysera konstitutionen utifrån konsolidering av demokrati, så kan vi 

konstatera att Turkiets konstitutionella historia har genomlidit en legitimitetskris sedan 

republiken grundades vilket har skapad ett politiskt system baserad på auktoritära inslag. 

Teorin konsolidering av demokrati belyser om vikten av legitimitet och tillit till landets 

politiska system som ett grundfundament och grundförutsättning för ett fungerande och 

demokratisk konstitutionellt system. Dem bakomliggande orsakerna till den första och andra 

konstitutionen under 20-talet som utformades blev en fingervisning på att den nya republiken 

hade skapades utifrån felaktiga principer. Det primära var att genom exkluderingspolitik 

undanröja yttre hot mot republiken, dels genom realpolitiskt tillvägagångssätt genom att störta 

det gamla systemet (Osmanska riket) och bli av med ockupationsmakten Grekland. För att det 

ska bli verklighet behövdes en auktoritär konstitution där legitimitet var inte det primära utan 

det var att tillgodose den nya republiken med makt över politiska institutioner. Den andra 

revideringen av konstitutionen var att befästa en auktoritär ställning genom att skapa 

semidemokratiska institutioner genom parlamentarisk regering, där presidenten har det 

yttersta makten. I konsolidering av demokrati finns det en viktig aspekt och det är elitens roll i 

ett politiskt system. Elitens roll är att försträka en konsolidering av demokrati genom att skapa 
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normer och beteende som ska vara till gagn till ett stabil och demokratisk politiskt system och 

vägvisare för samhället. I Turkiets fall blev det en motsatt effekt dvs. eliten skapade en 

statsideologi som exkluderade olika samhällsskikt och gav fel signaler till det politiska 

systemet då enpartisystem blev ett rådande faktor under anda revideringen av konstitutionen. 

En sak som har kännetecknad Turkiets konstitution genom historien är militärens roll i 

politiken och revidering av konstitutionen. Militären har tagit på sig ansvaret att bevara och 

skydda den rådande statsideologin med medgivande från det statsbärande partiet, inom 

konsolidering av demokrati finns det betoning om vikten av konsensus inom det politiska 

systemet och att inte inskränka institutioners legitimitet och självständighet i detta fall har 

aktörer som vill bevara elitens maktställning varit i konsensus om att skapa icke demokratisk 

konstitution. 

Revideringen av konstitutionen som skedde efter militärkuppen 1960 gav en förhoppning om 

en demokratisk konstitution kunde utformas och där konsolidering av demokrati kunde 

realiseras, främst på grund av att makthavarna gav signaler om en inkludering av ickestatliga 

organisationer och rörelser fick större utrymme, men istället förstärkte stateliten och dess 

institutioner sina positioner och maktställning. Ur konsolidering av demokrati perspektiv så 

kan man säga att demokratin förstärktes marginellt i och med samhällsinstitutioner fick 

inflytande i konstitutionen men pga. samhällsinstitutionerna var beskyddare av Kemalismen 

och ideologin som hade skapad republiken så blev resultatet av konstitutionen en 

semidemokratisk konstitution. I och med samhällsinstitutionernas inflytande över 

konstitutionen och deras nya maktposition blev en dyrbar konsekvens för landets politiska och 

folkvalda institutioner då de förlorade legitimitet och deras inflytande reducerades i 

konstitutionen. Man kan säga att 1961 konstitution tog ett steg framåt och samtidigt två steg 

bakåt och ett missat möjlighet att befästa demokratiska principer och värderingar.  

Den nästkommande revidering av konstitutionen som skedde under 70-talet gick i princip 

samma spår dvs. man tog längre steg ifrån en konsolidering av demokrati genom inskränkning 

av valda institutioner samtidigt som man förstärkte ickevalda institutioners roll och gjorde 

dem immuna mot rättsliga åtgärder. Elitens väktare kan man säga exkluderade sig själva från 

det politiska systemet genom att skapa en maktposition som inte gick att ifrågasätta eller 

döma och även avvisade relation byggd på konsensus inom politiska systemets aktörer. Denna 

typ av polarisering visar på statens bristande legitimitet och fel i konstruktionen i republikens 

grundvalar. Historiska misstag har gett efterföljder kring hur en konstitution bör utformas, 

dels pga. bristande konsensus och dels av inkludering och exkludering av aktörer och 
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samhällskikt dikterad under elitens godtyckliga val baserad på ideologiska premisser. 

Konsekvensen av det blir att konsolidering av demokrati inte kan realiseras eftersom det inte 

finns ett kollektiv samförstånd av hur staten och en konstitution skall utformas utifrån 

medborgarnas intresse och behov. 

Dagens konstitution som kom till 1982 var ett resultat av en militärkupp och har ett antal 

demokratibrister utifrån konsolidering av demokrati. En viktig del var att en ickevald 

institution tog makten och som saknade legitimitet inom det politiska systemet. Inom 

konsolidering av demokrati måste det finnas olika aktörer som är samspelta och 

överensstämmande kring normer som är staten är uppbyggd på, det kan vara eliter, 

beslutfattare eller aktörer som representerar det civila samhället som strävar efter samma mål. 

När konstitution skulle bearbetas och utformas så var det enbart eliten inom staten dvs. 

militären som tog initiativet att skapa en konstitution utifrån egna premisser och samtidigt 

exkludera andra aktörer. Makthavarnas enfaldiga syn på statens angelägenheter och 

auktoritära tillvägagångssätt har skapad ett beteende eller politisk kultur som har hindrad 

Turkiet till att bli konstitutionelldemokrati.    

 5.1.3 Historisk återblick av konstitutionell revidering med koppling 
till liberaldemokrati 
 

Under detta avsnitt så kommer jag analysera den historiska kontexten av Turkiets konstitution 

utifrån Diamonds teori om liberaldemokrati. Dem grundläggande principerna inom 

liberaldemokrati handlar främst om mänskliga rättigheter, pluralism, konstitutionellt system. 

Den första konstitutionen kan ses ur ett liberaldemokratisk som ett misslyckat eftersom man 

implementerade inte liberaldemokratiska idéer. Konstitutionen blev ett resultat av despotism 

och auktoritär styre. Det primära med första konstitutionen var att skapa en republik med 

nationell suveränitet, det betydde att liberaldemokratiska idéer inte var aktuell. Det samma 

gällde med institutionernas roll där i liberaldemokrati finns tanke om en maktdelningsprincip 

för att skydda individens frihet. Så blev det inte fallet med det första konstitutionen utan man 

skapade en församling med maktbefogenheter att sköta både det verkställande och 

lagstiftande, tanken var att koncentrera all makt på samma ställe. 

Den andra konstitutionen som kom till 1924 och hade begränsningar när det gällde 

demokratiska värderingar. En av begränsningar var att konstitutionen kom till under en tid då 
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Turkiet gick mot enpartisystem vilket influerade också dem politiska institutionerna då det 

härskande partiet hade absolut makt över parlamentet och presidentämbetet, man säga att det 

blev maktdelning inom det politiskasystemet men att institutionerna styrdes genom 

enpartisystem. Den glimt av liberaldemokrati man kunde se av den andra konstitutionen var 

att den utformades utav relativ god informationsflöde dvs. vissa samhällsmedborgare blev 

inkluderad i debatten och det var fredliga omständigheter kring skapande av konstitutionen, 

men samtidigt var vissa samhällsskikt också exkluderande, men pga. enpartisystemets 

införande och maktposition så var både skapande och själva konstitutionen ur ett 

liberaldemokratiskt perspektiv begränsad av demokratiska idéer. En annan aspekt var att 

konstitutionen inskränkte individens frihet genom att man förespråkade en annan typ av 

demokrati och det den majoritets baserade system vars tanke är att allmänviljan skall vara den 

rådande eftersom den skyddar nationens suveränitet som absolut, ofelbar och odelbar på 

bekostnad av individens frihet, det blev också en indikation på att republiken hade valt en 

statsideologi som var främmande för liberaldemokratiska idéer.  

Den tredje konstitutionen som kom till 1961 var en urholkande av iden om konstitutionens 

roll eftersom inom liberaldemokratin är det grundläggande att korntrollen över statens 

angelägenheter och beslutsprocesser styrs av konstitutionen som t ex militären och dess roll 

om att vara underordnad gentemot civila och folkvalda institutioner. Omständigheterna kring 

utformningen av konstitutionen och själva konstitutionen blev ett resultat av det motsatta som 

förespråkas av liberaldemokrati dvs. en ickevald institution bröt mot konstitutionen genom att 

utföra en militärkupp och ogiltigförklara civila och valda institutioner. Däremot förstärkte 

man dem civila principerna som är en del av ett konstitutionellt system inom liberaldemokrati 

som ökade sociala rättigheter och ökat makt för det civila samhället och inkludering av 

samhällsinstitutionerna när man skulle utforma konstitutionen, men samhällsinstitutionerna 

som t ex universitet var till stor influerad och beskyddare av statens ideologi. 

Dagens konstitution som skapades 1982 var främst ur ett liberaldemokratiskt perspektiv ett 

angrepp mot jurisdiktionen. Militären som återigen hade utfört en militärkupp och hade en 

stor roll i den nya konstitutionen. Inom liberaldemokrati betonar man vikten av självständiga 

institutioner som t ex jurisdiktionen vars uppgift är att kontrollera institutioner med 

beslutsmakt och att konstitutionen inte åsidosätts. Dem nya makthavarna använde 

konstitutionen för att reglera och åsidosätta jurisdiktionens självständighet för att skapa 

immunnitet åt sig själva och för att inte kunna stå till svars för sina handlingar. Inom 

liberaldemokratin är det viktigt att grupper med etnisk, religiös och kulturell bakgrund skall 
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skyddas mor diskriminering av jurisdiktionen, och ha rätten att delta i politiska processer. I 

dagens konstitution har dessa rättigheter varit frånvarande genom lagar som dikterar att parti 

med etnisk, religiös och kulturell tillhörlighet är ett konstitutionellt brott mot sekulära idéer 

och statens nationella integritet. Därför har det varit svårt för islamska och nationalistiska 

grupper som t ex kurder att bilda partier och skydda sina rättigheter. 

 5.1.3 Åtgärder för demokratisk konsolidering och liberaldemokratisk 
konstitution 
 

Under denna avsnittet så kommer jag analysera demokratiseringen av konstitutionen utifrån 

tidigare forskning med koppling till forskningsfrågor, övriga teorier och empirin. 

De rapporter som jag har tidigare presenterat utgår från antagande kring vilka åtgärder det 

behövs för den framtida konstitutionen skall betraktas som demokratisk. Inom både 

konsolidering av demokrati och liberaldemokrati läggs stor vikt på hur statens bör förhålla sig 

rent ideologisk dvs. vilken statsideologi som är passande för en demokratisk konstitution. Om 

vi tar konsolidering av demokrati först så är det viktigt att legitimitet skapas och att normer 

och beteende medför att aktörer (partier och organisationer) och statens institutioner skapar en 

demokratisk konsensus som grundfundament. I denna konstellation blir elitens roll alltmer 

viktig eftersom eliten skapar en politisk kultur där alla kan komma överens om.  Dagens 

konstitution och den historiska revideringen av konstitutionen har influerad av en ideologisk 

konstitution, därför är det viktig att den framtida konstitutionen genomsyras utifrån hela 

samhället och inte några utvalda och privilegierade grupper. Inom liberaldemokrati så är 

staten pluralistisk eftersom statens främsta uppgift är att vara opartisk gentemot olika 

samhällsgrupper och dess karaktäristiska drag dvs. oavsett etnisk, religiöst och kulturell 

betingelse och bakgrund en individ eller en grupp har, så ska denna bakgrund reflektera i 

statens utformning. Att definiera statens karakteristiska drag som sekulär betyder inte det att 

man får inskränka religiösa trosinriktningar. Den rådande eliten har sen republiken grundads 

definierad den turkiska staten i konstitutionen som enligt Artikel 2 ” The Republic of  Turkey 

is a national, democratic, secular, and social state governed by the rule of law and based on 

human rights and the fundamental principles states in the preamble” (Özbudun, 2009, s.16). 

För att denna artikel ska definieras som liberaldemokratisk så måste orden ”national” och 

”secular” bort, eftersom det exkluderar grupper med etnisk och religiös bakgrund från 
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konstitutionen, som jag har tidigare nämnt så dessa begrepp hindrad politiska partier med 

religiösa och etniska förtecken förbjudits eftersom det bryter mot konstitutionen. 

Genom nästan hela Turkiets konstitutionella historia så har militären på eget hand tagit på sig 

rollen som elitens och kemalismens väktare, vilket har satt djupa spår i strävan att bli 

demokratisk. För att det ske en konsolidering av demokrati i konstitutionen så måste 

militärens makt som ickevald institution begränsas och anpassas under en civilregering och 

betoning på maktdelningsprincip och betydelsen av konsensus inom dem politiska 

institutionerna eftersom dagens konstitution och även inom historien har man förstärkt 

presidentämbetets maktbefogenheter på bekostnad parlamentet. Men i och med reformpaketet 

och konstitutionelltillägg som implementerades under regeringspartiet AKP:s (Justice and 

Development Party) ledning så fick man ett parlamentariskt styrelseskick dvs. både den 

verkställande och lagstiftande delen utgick från parlamentarismens principer, vilket är en 

välkommande reform utifrån europeisk standard. Samma sak gällde frågor som rör dem 

mänskliga rättigheter, där man anpassade sin konstitution utifrån internationella konventioner. 

En konstitutionell tillägg som gjordes och som man bör vara kritisk till eftersom det strider 

liberaldemokratins idéer. Tilläggen handlade om att minska jurisdiktionens självständighet 

och låta den styras av parlamentet genom att ge parlamentet befogenhet att göra insyn i deras 

arbete. Tanken med jurisdiktion som självständig institution är att den ska granska dem 

folkvalda institutionerna istället har det nu blivit ombytta roller vilket är en odemokratisk 

åtgärd av konstitutionen. 

En viktig åtgärd som behövs, det är att reformera partisystemet. Redan från den andra 

revideringen av konstitutionen så blev Turkiet en enpartistat men som man har successivt 

öppnats upp för andra partier, trots finns det restriktiva regler kring partier i konstitutionen. 

Speciellt behövs det reformering av den så kallade 10 % tröskeln eftersom den exkluderar 

partier med etniska förtecken, det gäller främst kurdiska partier. Deras chanser att komma in i 

parlamentet försvåras och den parlamentariska representationen blir orättvis (Erdogan & 

Yazici 2011, s.8).  

Inom konsolidering av demokrati är relationen mellan partier och eliten baserad på ömsedig 

överenskommande om statens maktbefogenheter och ställning som våldsmonopol. När man 

hamnar i en ömsedig situation då blir gemensamma intresset påtaglig och man är mer benägen 

att skydda konstitutionen. I Turkiets fall finns det fortfarande några steg att ta innan man har 

kommit till det stadiet, eftersom 10 % är fortfarande intakt.  
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6.1 Sammanfattande analys 
 

Efter att ha kopplad ihop syfte, forskningsfrågor, teori och empiri och genomfört en analys, så 

har jag kommit fram till slutsatsen att Turkiets konstitution har vissa demokratibrister som 

behöver åtgärdas för at uppnå en konsolidering av demokrati och liberaldemokratisk 

konstitution. Själva grundproblemet anser jag ligger i den historiska kontexten eftersom redan 

från början när den turkiska republiken grundades fanns uppenbara brister när den demokrati 

och sen dess har det fortsatt att eskalera. En av dem stora misstagen som gjordes i början när 

man skapande konstitutionen speciellt under den första och andra revideringen var att man 

valde en linje som var odemokratisk dvs. man lät konstitutionen skapas utifrån auktoritära och 

ideologiska premisser. Den turkiska republikens grundare Mustafa ”Ataturk” Kemal spelade 

en stor roll i republikens utveckling och kom att spela ännu större roll efter sin död, då den 

nya eliten influerad av hans ideologiska ställningstagande vidareutvecklade framtida 

konstitutionella revideringar mer åt odemokratiska inslag samt exkludering av olika 

samhällsgrupper speciellt grupper med etniska, kulturella och religiösa bakgrund. Detta 

ställningstagande i konstitutionen är ett direkt angrepp mot dem liberaldemokratiska idéer 

som bl.a. EU kräver att Turkiet skall implementera för att kunna bli medlem i EU samarbetet. 

Inom konsolidering av demokrati teorin betonar man att man ska eftersträva konsensus och 

det är elitens roll att skapa normer, beteende och politisk kultur som ska reflektera på det 

politiska systemet och det är sant att det har skett även i Turkiet, men man har bytt demokrati 

mot auktoritet av konsolidering vilket är beklaglig ur demokratisk synpunkt. Men samtidigt 

som hindrarna är stora och vägen är lång till den demokratisk konstitution, så finns det tecken 

inom det turkiska politiska systemet en vilja att skapa en demokratisk konstitution. Dem 

konstitutionella tilläggen och reformpakten är ett bevis på att man på allvar vill demokratisera 

landet och göra upp med sin historiska bakgrund, speciellt militärens agerande genom 

historien som har varit anti liberaldemokartiska, därför var delar av reformen kring 

jurisdiktionen en viktig steg genom att man tog ifrån militära rådet vissa maktbefogenheter 

och neutraliserade deras position och där dem hamnade under folkvalda institutioner. En 

annan viktig aspekt är att man i och med reformpaketet bröt en gammal tradition inom 

konstitutionen och det är presidentämbetets maktposition neutraliserades. Redan från andra 

revideringen av konstitutionen skapade man under ledning av Mustafa ”Ataturk” Kemal en 

”parlamentarisk regering” dvs. det mesta makten utgick från presidenten, vilket även 

kuppmakarna inom militären använde när dem tog makten eftersom parlamentet hade en svag 
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ställning och militärledaren som blev president kunde diktera hur konstitutionen skulle 

utformas på bekostnad av folkvald institution som parlamentet. Men reformpaketet utgick 

från liberaldemokratisk idé dvs. implementering av maktdelningsprincipen och även 

konsolidering av demokrati med maktbalans och konsensusmodell mellan verkställande och 

lagstiftande makten. Några utmaningar som man har än så länge misslyckat med är 

reformeringen av partisystemet där t ex den etniska gruppen kurder chanser att påverka 

politiken speciellt i parlamentet är fortfarande en åtgärd som måste åtgärdas. Den andra 

utmaningen är att reducera kemalismens idéer i konstitutionen med menar jag att man måste 

ta bort begreppet nationalstat och sekularism eftersom det exkluderar etniska och religiösa 

grupper. Har man åtgärdad dessa utmaningar så är jag övertygad om att vi kommer se Turkiet 

som ett EU land inom snar framtid.   

6.1.1 Sammanfattning 
 

För att sammanfatta min studie så kan jag säga att det har varit väldig givande och lärande 

eftersom jag känner att jag har fått bättre kännedom om problematiken kring Turkiets 

konstitution samt de utmaningarna som landet står inför. Mitt syfte med denna studie var att 

få en klar bild om det finns eventuella demokratiska brister i Turkiets konstitution och hur har 

dem demokratiska variationerna sett ut utifrån revideringen av konstitutionen utifrån ett 

historiskt perspektiv och vilka åtgärder behövs det för att demokratin ska få ett fäste i landet, 

då blev det viktig för mig gräva djupt i landets konstitution för att kanske finna svaren där. De 

svar jag från min kvalitativa studie är följande:  

 Konstitutionen har så långt halvdemokratiserats tack vare tilläggen, men den stora 

utmaningen blir att i framtiden göra en revidering från grunden dvs. ändra grundlagen, för att 

det ska bli inkludering av alla samhällsgrupper. Den andra halvan blir att göra sitt kvitt med 

dem gamla strukturerna, normerna och beteendena som har hindrad Turkiet att skapa en 

demokratisk och konsoliderad konstitution.  
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