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2013 yılı iç siyaset açısından bir önceki yıldan devreden Çözüm Süreci ve yeni 
anayasa yazımının yanı sıra Gezi eylemleri ve 17 Aralık operasyonu gibi başat 
olaylara ve gelişmelere sahne olan bir dönem olarak kayıtlara geçti. 2014 ve 2015 
yıllarında gerçekleşecek üç seçimi de içeren Yeni Türkiye’nin inşasını mümkün 
kılacak gelişmeler etrafında 2013 yılı bir geçiş dönemi işlevi gördü. Başka bir 
deyişle, 2013 yılı özellikle ilk altı aylık periyoda damgasını vuran Çözüm Süreci 
ile birlikte vesayet sonrası dönemde demokratik bir siyasal sistemin hangi ilkeler 
üzerinde ve hangi aktörler eliyle inşa edileceğine yönelik siyasal bir mücadelenin 
yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçti.  Bu özellik, 2013 yılının olanca açık-
lığıyla siyasal mühendislik girişimlerine, siyasal ve toplumsal muhalefetin canlan-
masına ve sürpriz ittifak girişimlerine yol açan gelişmelere sahne oldu. Özellikle, 
2013 yılının ikinci yarısında gerçekleşen Gezi eylemleri ve 17 Aralık operasyonu 
genelde siyaset kurumunu özelde ise AK Parti’yi hedefine alan gelişmelerle anıldı. 
Bu açıdan, 2013 yılındaki gelişmeler bu tartışmaların daha büyük ölçekte yaşana-
cağını ve yapısal müdahaleleri gerektireceğini haber veren gelişmeler dizisini 2014 
yılına miras bıraktı. 

ÖZET
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GIRIŞ
2013 yılı, vesayetçi sistemin tasfiye edilmesi son-
rasında demokratik bir siyasal sistemin hangi 
ilkeler üzerinde, hangi aktörler eliyle inşa edile-
ceğine yönelik siyasal mücadelenin bütün hızı ve 
yoğunluğuyla yaşandığı bir yıl oldu. 2013 yılın-
daki siyasal gelişmeleri doğru analiz edebilmek 
için bir yandan vesayetçi aktörlerin siyasal ikti-
dar üzerindeki belirleyiciliklerinin son bulmasını 
sembolize eden 2010 anayasa referandumunu ve 
AK Parti’nin güçlü iktidarını tescilleyen 2011 
genel seçimlerini akılda tutmak; öte yandan da 
2014 ve 2015 yıllarında gerçekleşecek olan ye-
rel, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini göz 
önünde bulundurmak gerekir. Öncesi ve sonra-
sındaki bu kritik siyasi momentler, 2013 yılının 
hızlandırılmış bir periyotta yaşanmasına, siyasal 
mühendisliklerin olanca açıklıklarıyla tekrar si-
yasal sahneye geri dönmesine, siyasal ve toplum-
sal muhalefetin canlanmasına ve sürpriz ittifakla-
ra girmesine yol açtı. 

2013 yılı perspektif mücadelelerinin so-
mut gelişmeler ve politikalar üzerinde daha da 
keskinleştiği, bu yapısı itibariyle siyasal ve top-
lumsal alandaki kutuplaşmayı derinleştirdiği bir 
yıl oldu. Çözüm süreci, yeni anayasanın yazımı, 
Gezi eylemleri, dış politikada yaşanan gelişme-

ler, demokratikleşme adımları ve yerel seçimler 
gündemi, 2013’te sadece siyaseti tanımlayan ana 
gelişmeler olmakla kalmadı, farklı perspektiflerin 
de ana mücadele zeminini teşkil etti.

2013 yılı eski siyasal sistemin tasfiye edil-
diğini tescil etmesine rağmen yeni Türkiye’nin 
hangi parametreler ve değerler üzerinde inşa edi-
leceği etrafında yaşanan keskin mücadele dolayı-
sıyla, inşa sürecini başlatan bir yıl olmak yerine 
bir “geçiş” yılı olarak nitelenebilir. Türkiye’nin 
2014-2015 yıllarında üç seçimlik bir maratona 
girecek olması, bu seçimlerden sonra ortaya çı-
kacak tablonun aynı zamanda Türkiye’nin nasıl 
ve kimin eliyle inşa edileceğini de temsil ediyor 
oluşu, bu “geçiş evresinin” muhtemelen 2015 yı-
lına kadar devam etmesine sebebiyet verecektir. 
Bu “geçiş dönemin” ana tanımlayıcı özelliği po-
zisyonların ilkelere öncelenmesidir. 

Çözüm sürecinin sadece AK Parti – BDP 
ekseninde ilerliyor olması, bir inşa dönemi ens-
trümanı olan yeni anayasa sürecinin fiili ve resmi 
olarak sona ermesi, pozisyonların ilkelere öncelen-
diği geçiş dönemi siyasetinin bariz bir sonucu ola-
rak dikkat çeken iki husustur. Bu durumda, 2013 
yılında yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin 
siyasi partilerin pozisyonları üzerinden değerlendi-
rilmesini daha anlamlı ve gerekli kılmaktadır. 

AK Parti, bu geçiş döneminde, siyasal siste-
min vesayetten artakalan tortularını temizlemek-
le ve inşa sürecine bir ön hazırlık işlevi görecek 
işaret taşları döşemekle uğraştı. İnşa dönemi si-
yasetinin en önemli bileşenlerini oluşturan dev-
letin farklı kimlik gruplarıyla eşitlik temelinde 
demokratik ve hakkaniyetli bir ilişki kurmasını 
ifade eden Çözüm Süreci ile tesis edilecek sis-
temin hem temelini hem de çatısını oluştura-
cak yeni bir anayasanın yapımı, AK Parti’nin 
2013’teki ana gündemini oluşturdu. Fakat ülke-
nin geçiş evresinde olması nedeniyle Çözüm Sü-
reci yavaş ilerlerken, yeni anayasanın yapımı ise 
siyasi partilerin tartışmalı konularda birbirleriyle 
uzlaştırılması mümkün olmayan pozisyonları ne-
deniyle başka bir döneme ertelendi. 
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Öte taraftan, yeni Türkiye’nin AK Parti eliy-
le inşa edilmesini arzulamayan çevreler de AK 
Parti karşıtı mücadelenin dozunu yükseltti. Gezi 
eylemlerinin hem içeride hem de dışarıda yarat-
tığı psikolojik iklimden yararlanan bu cephe AK 
Parti’ye karşı muhalefetini keskinleştirdi. Bu çer-
çevede, bu yıl AK Parti’ye yöneltilen eleştirilerin 
nitelik ve format açısından önceki yıllardakinden 
farklılık arz ettiği söylenebilir. Daha önce AK Par-
ti’nin spesifik politika ve icraatları, demokratik-
leşme atılımlarının hızı ile inşa siyasetinin yöne-
limine getirilen eleştiriler, bu yıl partinin kimlik 
kodları ve kısıtları ile liderinin siyasal vizyonuna 
çevrilerek ontolojik bir mecraya sokulup anlamlı 
ve yapıcı bir eleştiri olma özelliğini önemli öl-
çüde yitirdi. AK Parti’nin Türkiye’yi yönet(ebil)
mek ve yeni Türkiye’yi inşa etmek için gerekli 
olan zihni formasyon ile demokratik kültürden 
yoksun olduğu iddia edilerek yeni bir alternatife 
ihtiyaç olduğu vurgusu sıklıkla yapıldı. 

Böylesi bir ortamda, CHP, AK Parti karşıtı 
Türkiye kurgusunun ana merkez-üssü-partisi hali-
ne geldi. AK Parti’nin dış politikasının eleştirildi-
ği bir ortamda, CHP, Suriye ve Mısır ziyaretleriyle 
mevcut dış politikadan farklı bir dış politika iz-
leyeceğinin mesajını vermeye çalıştı. Türkiye Batı 
ilişkilerinin gerildiği bir dönemde ise Kılıçdaroğ-
lu, Washington ziyaretiyle Batı kamuoyu ile karar 
alıcılarının duymak istediği mesajları verdi. Gezi 
olayları sırasında toplumda umut doğuran bir 
siyasal vizyon ortaya koymaktan ziyade sokağın 
peşine düşerek buradan siyaset devşirmeye çalışan 
CHP, büyük şehirlerde yerel seçimlere de sosyal 
demokrat adaylardan ziyade eski MHP’li aday 
Mansur Yavaş ile CHP’yle sorunlu ilişkilere sahip 
Mustafa Sarıgül’e ibreye çevirerek ilkelerden arın-
dırılmış, sadece AK Parti karşıtlığına indirgenmiş 
bir pozisyon siyaseti izleyeceğini ortaya koydu. 
Bu da Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığına 
seçilmesi üzerine CHP’den beklenen daha özgür-
lükçü ve sosyal demokrat bir siyasetin izlenme-
yeceğinin göstergesi olarak değerlendirildi. 2013 
yılında, CHP’nin çözüm sürecinde izlediği siyaset 

ile yeni anayasanın tartışmalı konularında önemli 
ölçüde eski yapının devamını öngören milliyetçi-
Kemalist yaklaşımı bu durumu somut politikalar 
üzerinden de teyit etmektedir. 

MHP, bu yıl, bugüne kadar bilindik pozis-
yonlarının savunusuyla sınırlı bir siyaset izleyerek 
hem kendisini etkisiz bir aktör kıldı hem de yeni 
Türkiye kurgusunda sınırlı bir role sahip olacağını 
ortaya koydu. Buna karşın, 2013, BDP’nin siyasal 
aktör olarak en fazla ortaya çıktığı yıl oldu. Ana 
aktörleri Avrupa ve Kandil gibi Türkiye dışındaki 
yapılardan oluşan 2009 Oslo görüşmelerinin ak-
sine, mevcut Çözüm Süreci’nin merkezine Öca-
lan ve BDP gibi Türkiye’den aktörlerin yerleşti-
rilmesi BDP için siyasal aktör olma potansiyelini 
genişletti. Bu da BDP’nin geçmiş yıllara oranla 
meselelere yaklaşımında daha stratejik bir akıl ge-
liştirmesine ve sorumluluk yüklenmesine yol açtı. 
Gel-gitlerine rağmen, yeni anayasanın yazımı 
ile Gezi eylemlerine yaklaşımda BDP, klasik AK 
Parti karşıtlığından ziyade stratejik ve siyasal bir 
akıl ile hareket etti. Öte taraftan, geri çekilmenin 
durdurulmasında ise Kandil’in sert tutumunu 
yansıtan bir yaklaşımı benimsedi. BDP, bu yıl or-
taya koyduğu performans ile Öcalan’ın gerisinde, 
Kandil’in ilerisinde bir siyaset izledi.

Bu bölümde, TBMM’de temsil edilen dört 
siyasi partinin siyasal performansı yeni Anayasa 
yazımı, çözüm süreci, Gezi eylemleri, dış politika 
vizyonları üzerinden değerlendirilmektedir. Her 
bir parti değerlendirilirken bir alt başlıkla yer ve-
rilmesine karşın, tasfiyeden inşaya geçiş evresinde 
kritik momentler olmaları hasebiyle Çözüm Sü-
reci ve Gezi eylemleri müstakil başlıklar altında 
ele alınmaktadır. 

ADALET VE  
KALKINMA PARTISI
Geçen yıl yaptığımız analizde1 2010 referandumu 
ve 2011 seçimlerinden sonra siyasetin en önem-

1. H.Ete, G. Dalay, S. O. Ersay ve D. Eşkinat, “İnşa Siyaseti ve AK 
Parti”, 2012’de Siyaset içinde, SETA Analiz, s. 60 (Aralık 2012).
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li gündeminin vesayet sonrası demokratik yeni 
Türkiye’nin inşasına yönelik çabalar olduğunu; 
bu çabaların, 2012 yılı gelişmelerine yön verme-
sinin beklendiğini; ancak bu beklentinin birçok 
dinamiğin etkisiyle karşılanamadığını vurgula-
mıştık. Beklentilerin aksine, 2012 yılı, vesayet 
sistemi ile mücadelede ittifak kuran kesimlerin, 
inşa sürecinin hangi parametreler üzerinden ger-
çekleşeceğine ve inşa ameliyesinin kimin eliyle, 
hangi değerler üzerinden yapılacağına ilişkin 
yoğun bir tartışma ve ayrışmaya sahne olmuştu. 
Bu süreçte, AK Parti, muhafazakâr bir inşa süreci 
öngördüğü, vesayetin geriletilmesinden sonra re-
formcu özelliğini kaybettiği, sistem içindeki kimi 
aktörlerle anlaşma yoluna gittiği ve(ya) kendisini 
yeni bir vesayet odağı olarak konumlandırdığı 
gerekçeleriyle eleştirilmişti. 

2013 yılı bu perspektifler mücadelesinin 
yeni olaylar, enstrümanlar ve süreçler üzerinden 
daha sert ve çetin geçtiği bir yıl oldu. Başka bir 
ifadeyle, vesayetin geriletilmesi sonrasında AK 
Parti ile eski müttefikleri arasında açılan makas 
bu yıl kapanması güç bir evreye ulaştı. 2012 yı-
lında AK Parti’nin daha çok siyaset tarzına yönel-
tilen eleştiriler, 2013 yılında partinin ontolojisi-
ne, lider, kadro ve tabanının dünya tahayyülüne 
çevrildiği için yapıcı eleştiri bağlamında değer-
lendirilip karşılık bulması zorlaştı. 

Dahası, AK Parti’nin reformcu özelliğini 
yitirdiği, demokratik standartları yükseltmekten 
ziyade demokratikleşme önünde engel teşkil et-
tiği, otoriterleştiği, tek adam rejimine dönüştü-
ğü teması hem iç hem de dış basında yoğun bir 
şekilde işlendi. Özellikle Başbakan Erdoğan’ın 
siyaset tarzının içeride toplumu yaşam tarzları 
üzerinden kutupsallaştırdığı; dışarıda da yalnız-
laştırdığı söylemi, medya ve entelektüel çevre-
lerde baskın söylem olarak işlendi. Dış politika 
alanında, AK Parti’nin İslamcı saiklerle hareket 
ettiği, bu tutumun da Türkiye’nin geleneksel Ba-
tılı müttefikleriyle arasını açtığı sık sık vurgulan-
dı. Türkiye’nin Suriye krizinde Esad’ın gitmesini 
hedefleyen politikası ile Mısır darbesine karşı ta-

kındığı güçlü tutum Erdoğan ve Davutoğlu’nun 
mezkûr ‘İslamcı’ dış politika anlayışına bağlanıp 
mahkûm edildi. 

AK Parti’nin hem içeride hem de dışarıda 
bu şekilde yalnızlaştığı algısı AK Parti karşıtı cep-
heye ve onun entelektüel sözcülüğüne soyunan 
liberal-sol çevrelere psikolojik destek sağladı. Bu 
grubun Gezi olayları sırasında Kemalist-vesayetçi 
aktörlerle AK Parti/Erdoğan karşıtlığı üzerinden 
yakınlaşması hem AK Parti karşıtı cepheyi geniş-
letti hem de toplumsal-siyasal kutuplaşmayı de-
rinleştirdi. Bu da yeni Türkiye’nin inşasına dair 
süren perspektif mücadelelerinin keskinleşmesi-
ne yol açarken siyasal pozisyonların ilkelere ön-
celenmesi sonucunu doğurdu. Dolayısıyla, yeni 
anayasanın yapılması gibi toplumsal ve siyasal 
uzlaşma gerektiren çalışmaları kesintiye uğrattı.

Çözüm Süreci: Kürtler ile Devlet 
Arasında Yeni bir Sözleşme?
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın “Bizim 11 
yıldır demokratikleşme bağlamında attığımız 
adımların yüzde 60 kadarı Kürt vatandaşlarımız-
la alakalıdır”2 İfadesi, AK Parti’nin iktidara geldi-
ği ilk andan itibaren Kürt meselesinin çözümünü 
ne kadar stratejik gördüğünü ortaya koymakta-
dır. Dolayısıyla 2012’nin son günlerinde başlatı-
lan Çözüm Süreci, daha önce yürütülen 2005 ve 
2009 süreçlerinin bir devamı olarak okunabilir.3

Erdoğan’ın 12 Ağustos 2005 tarihinde Di-
yarbakır’da yaptığı konuşma4, çözüm arayışına 
yönelik ilk safhayı oluşturmaktaydı. Bu ilk açılım-
da, sorunun varlığını “Kürt Sorunu” adını telaffuz 
ederek kabul eden Erdoğan, çözümün ana para-
metrelerini ise “daha fazla demokrasi, daha fazla 
hukuk ve daha fazla refah” şeklinde tanımladı. 
Başka bir ifadeyle, meseleyi bireysel hakların (Kürt 

2. “Türkiye nefes aldı,” Yeni Şafak, 13 Ekim 2013. http://yenisafak.
com.tr/roportaj-haber/turkiye-nefes-aldi-16.10.2013-573622 

3. Galip Dalay, “Çözüm süreci ve düşündürdükleri”, Star-Açık 
Görüş, 02 Mart 2013. http://haber.stargazete.com/acikgorus/
cozum-sureci-ve-dusundurdukleri/haber-732279 

4. Başbakan’ın 2005 Diyarbakır konuşması için bkz. “Başbakan’ın 
Diyarbakır konuşması”, Sabah, 12 Ağustos 2005.
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vatandaşın sorunu) ihlali temelinde değerlendiren 
bu ilk girişim, çözümü ise bu hakların kullanılma-
sının önündeki engellerin kaldırılmasını sağlaya-
cak hukuk ve demokratikleşme adımlarının atıl-
masıyla mümkün olacağını varsaymaktaydı.

2009 yılında başlatılan “açılım” ise çözüme 
yönelik ikinci safhayı teşkil etmekteydi. Sürecin 
metodolojisi dikkate alındığında 2009 açılımı, 
PKK/Kürt meselesinin iç içe geçmiş olduğu ve 
sorunun hem bireysel hem de kolektif haklar yö-
nünün bulunduğu okumasına dayanmaktaydı. 
Başka bir ifadeyle meselenin artık sadece Kürt va-
tandaşa yönelik bir açılımla çözülemeyeceği, var-
lığını bu meselenin yarattığı siyasal ve sosyolojik 
zemin üzerine oturtan örgütün de sürece dahil 
olması gerektiği anlayışı mezkur sürecin temel 
mantığını oluşturmaktaydı. İlk iki süreç beraber 
değerlendirildiğinde, AK Parti’nin Kürt mesele-
sinin çözümünde “demokratikleşme”, PKK’nın 
silahsızlandırılmasında ise “diyalog”u eksene ala-
na bir strateji izlediği söylenebilir. 

Bu strateji, 14 Temmuz 2011’de PKK’nın 
Silvan’da gerçekleştirdiği saldırıyla kesintiye uğ-
radı. Kürt/PKK meselesinin çözümünde önce-
lenen sivil-siyasi yaklaşım sorgulanmaya baş-
landı. 2012 yılı hem Silvan saldırısının hem de 
bu saldırı sonrası geliştirilen çözüm konseptinin 
gölgesinde geçti. Her ne kadar Kürt meselesi 
bağlamında demokratik adımlar atılmaya devam 
edilse de, PKK’ya yaklaşımda güvenlikçi pers-
pektif ve askeri çözüm diyalogcu stratejiye önce-
lendi. Bu dönemde, PKK’nın Arap Baharı’ndan 
‘Kürt Baharı’ çıkartma beklentisi, Suriye’de yaşa-
nan gelişmelerin kendi pozisyonunu güçlendire-
ceği inancı, diyalogla Kürt/PKK meselesine çö-
züm arama stratejisini ertelemesine neden oldu. 
Dolayısıyla, 2012, şiddetin son yılların en yüksek 
seviyesine çıktığı, bölgesel ve küresel dinamikle-
rin sorun ve çözüm üzerindeki belirleyici etkisi-
nin en fazla telaffuz edildiği yıl oldu.5 Böyle bir 

5. H.Ete, G. Dalay, S. O. Ersay ve D. Eşkinat, “Güvenlik-diyalog 
eksenind PKK ve Kürt meselesi”, 2012’de Siyaset içinde, SETA 
Analiz, s. 60 (Aralık 2012).

ortamda, Başbakan Erdoğan’ın, 28 Aralık 2012 
tarihinde yaptığı “İmralı ile görüşmeler devam 
ediyor” açıklaması herkesi şaşırttı.6 

Öcalan ve MİT yetkililerinin İmralı’da yap-
tıkları görüşmeler neticesinde başlayan ve 2013 
yılının “çözüm yılı” olarak kodlanmasına neden 
olan yeni süreç, üçüncü çözüm girişimine işaret 
etmektedir. Başbakan başta olmak üzere siyasal 
iradenin açıktan sahip çıktığı bu süreç, Kürt si-
yasetinin en etkili aktörü Abdullah Öcalan’ın 
doğrudan birincil aktör, Kürt seçmenle en yakın 
teması kuran ve demokratik meşruiyete sahip 
BDP’nin ise ikincil aktör olarak muhatap alınıp 
onların üzerinden bir çözüm arayışına gidilmesi-
ni içermektedir. 

Öcalan’ın 21 Mart günü Diyarbakır’da top-
lanan kitleye okunan mektubunun içeriği çözü-
mün parametreleri ve yöntemi hakkında önemli 
bilgiler içeriyordu. Öcalan; “Ben, bu çağrıma 
kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki; 
artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siya-
set öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır 
ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Yüreğini 
bana açan, bu davaya inanan herkesin sürecin 
hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceğine inanı-
yorum” çağrısı ile AK Parti’nin Kürt meselesinin 
çözümünde demokratikleşme ve siyaseti merkeze 
alan yaklaşımının örtüşmesi, sürecin önünü açan 
ve ona ivme kazandıran bir işlev gördü.7 Öca-

6. “Erdoğan: İmrali ile görüşmeler devam ediyor”, Radikal, 28 
Aralık 2012. http://www.radikal.com.tr/politika/erdogan_imrali_
ile_gorusmeler_devam_ediyor-1114417 

7. Hatem Ete, “Nevroz ve yani paradigma”, Sabah-Perspektif, 
23 Mart 2013. http://www.sabah.com.tr/Perspektif/Yazarlar/
ete/2013/03/23/nevroz-ve-yeni-paradigma 

2012’nin son günlerinde başlatılan Çözüm 
Süreci, daha önce yürütülen 2005 ve 2009 
süreçlerinin bir devamı olarak okunabilir.
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lan’ın mektubunda sınırları sorunsallaştırmaması 
ve ortak medeniyet ve ‘İslam kardeşliği’ vurgusu 
yapması, hem AK Parti ile ortak bir çözüm ze-
mininde buluşmasına hem de bu çözümün top-
lum tarafında kabul edilebilir bulunmasına katkı 
sundu. Öcalan’ın bu çağrısına örgüt 25 Nisan’da 
Kandil’de yaptığı basın toplantısıyla olumlu 
karşılık verdi ve 8 Mayıs’tan itibaren sınır dışı-
na çekilmeye başlayacaklarını ilan etti.8 Bu geri 
çekilme, ikinci aşaması, hükümetin gerekli de-
mokratikleşme ve reform adımları atacağı, üçün-
cü aşaması da sınır dışına çekilen PKK’lıların 
yeniden topluma entegre edilecekleri üç aşamalı 
sürecin ilk aşamasını teşkil etmekteydi. 

Operasyonel aşamaya geçen Çözüm Süreci-
nin başarılı olabilmesinin ancak onun toplumsal 
ve siyasal bir tabana kavuşmasıyla mümkün ola-
cağını düşünen AK Parti, çok yönlü çalışmalara 
ağırlık verdi.9 Kuruluşu Nisan ayında gerçekle-
şen farklı kesimleri temsil eden ve bugüne kadar 
yaptıkları çalışmalar nedeniyle toplumsal karşılığı 
olan insanlardan müteşekkil Akil İnsanlar Komis-
yonu’nun başlattığı faaliyetler bu sürecin toplum-
sal tabana yayılmasında önemli bir aşamayı ifade 
ediyordu. Komisyonun, Türkiye’nin bütün böl-
gelerinde süreci anlatmaları ve sürece destek talep 
etmeleri, sürecin toplum nezdinde daha iyi anlaşıl-

8. “PKK’lılar sınır dışına çıkmaya başladı”, Hürriyet, 08 Mayıs 
2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23231681.asp 

9. Galip Dalay, “Barış sürecinin toplumsallaşması”, Sabah-
Perspektif, 30 Mart 2013. http://www.sabah.com.tr/Perspektif/
Yazarlar/dalay/2013/03/30/baris-surecinin-toplumsallasmasi 

masına ve toplum ile karar alıcılar arasında sürecin 
aktif taşıyıcılığını üstlenmelerine katkı sağladı. 

Meselenin çözümüne yönelik sürecin bü-
tün boyutlarıyla değerlendirilmesi, Meclis’in 
ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla Meclis 
Araştırma Komisyonu kurulması, sürecin si-
yasallaşması (parlamento zeminine taşınması) 
açısından önemli ilk adımı teşkil etti. Sürecin 
ana siyasal aktörleri AK Parti ve BDP olmakla 
beraber, bu girişim, CHP’nin ısrarla dile getirdi-
ği sürecin Meclis zemininde ilerlemesi ve siyaset 
kurumunun bilgilendirilmesi taleplerine cevap 
niteliğindeydi. Bunun yanı sıra, diğer dünya ör-
neklerinde de yaşandığı gibi böylesi bir siyasal 
meselenin çözümünün partiler-üstü bir konuma 
oturtulmasına da fırsat sunuyordu. Fakat CHP 
bu komisyona üye vermeyerek, söylem bazında 
geliştirdiği “yeni CHP” kavramının somut bir si-
yaset üzerinden çöküşüne yol açtı. 

Meseleyi siyaset zeminine çekmenin ikinci 
aşaması 30 Eylül 2013 tarihinde duyurulan De-
mokratikleşme Paketi’yle yaşandı. Başka birçok 
önemli maddesi bulunan bu paket mevcut seçim 
sisteminin yanında, barajın yüzde 5 indirildiği da-
raltılmış bölge sistemi ve barajın tamamen kaldı-
rıldığı dar bölge sistemi öneren seçim sistemi öne-
risi; siyasi partilerin devlet yardımı için yüzde 7 
olan mevcut oranının yüzde 3’e indirilmesi; siyasi 
partilere örgütlenme kolaylığı getirilmesi; siyasi 
partilerde eş genel başkanlığın önünün açılması”; 
partilere üyeliğin kolaylaştırılması, ve farklı dil ve 
lehçelerde siyasi propagandaya imkân verilme-
si maddelerini de içerdi.10 Kürt siyasal partilerin 
yüzde 6 bandında oy aldığı, eş genel başkanlık me-
kanizmasına sahip tek parti olduğu ve farklı dil ve 
lehçelerde propaganda yapılmasının yasak olma-
sından en fazla mağdur ve mustarip parti olduk-
ları dikkate alınırsa, siyasetin alanını genişleten bu 
maddeler en fazla Kürt siyasetinin önünü açmak-
tadır. Başka bir deyişle, Hükümet, her ne kadar bu 

10. Demokratikleşme Paketi’nin bütünü için bkz. “İşte 
demokratikleşme paketi”, NTVMSNBC, 01 Ekim 2013. http://
www.ntvmsnbc.com/id/25469387/ 

Operasyonel aşamaya geçen Çözüm 
Sürecinin başarılı olabilmesinin ancak onun 

toplumsal ve siyasal bir tabana kavuşmasıyla 
mümkün olacağını düşünen AK Parti,  

çok yönlü çalışmalara ağırlık verdi.
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pakette PKK-Kürt tarafının bazı temel taleplerine 
cevap vermediyse de, siyaset kurumunun önünü 
açarak bütün meselelere siyasal zeminde çözüm 
aranabileceği mesajını sundu. 

Bu adımların özellikle Eylül ayında PKK’nın 
geri çekilmeyi durdurmasından11 sonra gelmesi, 
bazı kesimlerde gelişen çatışmaların yeniden baş-
laması beklentisini de boşa çıkaran bir işlev gördü. 
Siyasetin önünün bu kadar açıldığı bir dönemde 
ne PKK ne de devlet yeniden silahlı mücadeleyi 
bir seçenek olarak ortaya koyabilirdi. Son olarak, 
16–17 Kasım tarihlerinde Başbakan Erdoğan’ın 
Diyarbakır gezisine Irak Kürdistanı Bölgesel Yö-
netimi Başkanı Mesud Barzani ile Kürt müziğinin 
en önemli sanatçılarından Şivan Perwer’in de ka-
tılması; yapılan konuşmalarda Kürt ve Türklerin 
kader, medeniyet ve tarih ortaklıklarının güçlü bir 
şekilde vurgulanması; Çözüm Sürecinin devam 
ettiğinin teyit edilmesi, Çözüm Süreci etrafında 
geliştirilen negatif senaryoların dağılmasına sebe-
biyet verdi.12 Bu buluşmada, Başbakan’ın “Kür-
distan” kelimesini kullanarak bir tabuyu ortadan 
kaldırması ve bölgesel manada Kürtlerle taktiksel 
işbirliğinden ziyade stratejik birlikteliği arzuladığı-
na dair mesajlar vermesi, AK Parti’nin Kürt mese-
lesinin çözümüne yönelik stratejik ve uzun vadeli 
bir vizyonu hayata geçirme kararlılığına sahip ol-
duğunu işaret etmektedir.

Sonuç olarak, Kürt meselesinde atılan ilk 
adımdan Çözüm Süreci’ne kadar yaşanan dönü-
şüm, bazı önemli noktaları ortaya çıkarmaktadır. 
Askeri ve bürokratik vesayetin geriletilmesi, AK 
Parti’nin Kürt meselesi bağlamında risk alarak 
daha cesur adımlar atmasının önünü açmıştır. 
2005’te sorunun adını koyup Kürtlere yönelik 
bireysel haklar ve demokratikleşme temelli bir 
açılım yapan AK Parti, yoğun eleştirilere maruz 
kalmıştı. Ancak AK Parti, vesayetin geriletilme-

11. “PKK ‘çekilmeyi durdu’”, BBC Türkçe, 09 Eylül 2013. http://www.
bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/09/130909_pkk_update.shtml 

12. “Diyarbakır’da tarihi buluşma”, Sabah, 16 Kasım 2013. http://
www.sabah.com.tr/Gundem/2013/11/16/diyarbakirda-tarihi-
bulusma 

siyle beraber 2009’da PKK ile Oslo’da gizli gö-
rüşmelerin yapılması iradesini ortaya koyarak 
alabileceği risk çıtasını yükseltmişti. Öcalan ile 
görüşmeleri merkeze alan ve açıktan yürütülen 
son sürecin başlamasında ise 2010 referandum 
ve 2011 seçimleriyle vesayetin zayıflatılmasının 
yasal ve kurumsal bir çerçeveye oturtulmasının 
doğurduğu özgüvenin önemli bir rol oynadığı 
söylenebilir. Dolayısıyla vesayetin etkisini yitir-
mesi sivil iktidarı, sorumluluğu başkasına dev-
redemeyeceği bir şekilde Türkiye’nin yüzleştiği 
ağır siyasal meselelerin ana çözüm adresi haline 
getirirken, siyaset üretme yetkisinin siyaset dışı 
kurumlar tarafından engellenemeyeceği algısı da 
iktidarın risk alabilme marjını yükseltmektedir.

Yeni Anayasa Süreci: Yeni Türkiye’nin 
Yeni Toplumsal Sözleşmesi?
AK Parti, vesayete karşı verdiği başarılı mücade-
leyi 1982 Darbe Anayasasını yeni sivil bir ana-
yasayla ikame ederek taçlandırmak istiyordu. 
Bu yeni toplumsal sözleşme aynı zamanda AK 
Parti’nin yeni Türkiye kavramıyla ifade ettiği; 
toplum-devlet-siyaset ilişkilerinin nasıl ve hangi 
çerçevede cereyan edeceğinin de en temel met-
nini oluşturacaktı. Bu hedef doğrultusunda, AK 
Parti, kazandığı 2011 seçimlerinden önce ve son-
ra Türkiye’ye yeni bir anayasa vaat etti. Yeni ana-
yasa, vesayet ile malul bir dönemin sona erdiğini, 
bu süreçte verilen demokratik mücadelede elde 
edilen kazanımların anayasal çerçeveye oturtul-
duğunu ve inşa sürecinin başladığını sembolize 
edecekti. Bu uğurda, Meclis’in açılışından hemen 
sonra, Ekim 2011’de, parlamentoda temsil edilen 
4 partiden 3’er kişilik eşit katılımla Anayasa Uz-
laşma Komisyonu kuruldu. 

Yaklaşık iki yıllık bir çalışmadan sonra Ko-
misyon 60 kadar maddede uzlaştı. Bu maddele-
rin haricindeki konularda bir ilerleme kaydedi-
lememesi; Komisyonun bir siyasi oyun alanına 
dönüşmesi, özellikle MHP ve CHP’nin sunduk-
ları taslak ve ortaya koydukları tekliflerle yeni 
bir anayasa yazmaktan ziyade eskinin farklı bir 
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dil ve üslupla hararetli bir savunusunu yapması, 
Komisyondan yeni bir anayasa çıkma beklenti-
sinin zayıflamasına neden oldu. Bunun üzerine, 
Başbakan Erdoğan, “uzlaşılan 60 maddeyi Genel 
Kurul’dan çıkaralım” teklifi yaptı; ancak muhale-
fet buna da yanaşmadı.13 2013’ün Kasım ayında, 
AK Partili üyelerin “4 partinin uzlaşmasıyla yeni 
anayasa yapımına olanak kalmadığı” gerekçesiyle 
Komisyondan çekileceğini ilan etmesi, Komisyo-
nu fiili olarak bitirdi.14

Analistler, kutuplaşmış siyasal ve toplumsal 
iklim, katı parti pozisyonları, tartışmalı madde-
lerde birbirleriyle uzlaştırılması mümkün olma-
yan perspektif farklılıkları ve benzeri faktörleri 
Komisyonun bu başarısızlığının temel gerekçeleri 
olarak sıraladılar.15 Şüphesiz bu unsurların hepsi 
yeni anayasanın yapılamamasında pay sahibi-
dirler. Fakat Komisyonun çalışma metodolojisi, 
Türkiye’nin hala inşa öncesi “geçiş döneminde” 
olması ve partiler arası derin perspektif farklılık-
ları bu durumun ortaya çıkmasındaki başat et-
kenler olarak sayılabilir. 

Buna ilaveten, 2010–2011’den sonra AK 
Parti ile eski müttefik ve muarızlarının giriştiği 
perspektifler mücadelesinin henüz sonuçlan-
mamış olması ve Türkiye’nin 2014-2015 yılla-
rında üç seçimlik bir maratona girecek olması, 
vesayetin bitirilmesinden sonra beklenen “inşa 
süreci”nin ertelenmesine neden oldu. Genellikle, 
pozisyonların ilkelere öncelendiği “geçiş evrele-
rinde” toplumsal ve siyasal bir uzlaşının ürünü 
olması gereken yeni bir anayasa yapmanın güç 
olduğu açıktır. Hele Türkiye gibi siyasal iklimin 
kutuplaştırdığı, bu kutuplaşmanın da pozisyon-
ları keskinleştirdiği ülkelerde “geçiş evrelerinde” 
anayasa gibi bir toplumsal sözleşme etrafında uz-

13. “AK Parti’nin ‘60 Maddeyi Geçirelim’ Teklifine CHP’den Ret”, 
Milliyet, 07 Kasım 2013. http://siyaset.milliyet.com.tr/ak-parti-
nin-60-maddeyi/siyaset/detay/1788622/default.htm 

14. “AK Parti Anayasa Komisyonu’ndan çekildi!”, Rota Haber, 
19 Kasım 2013. http://www.rotahaber.com/ak-parti-anayasa-
komisyonundan-cekildi_417358.html 

15. Menderes Çınar, “Yeni Anayasa Projesinin Sonu”, TESEV 
Analiz (06 Aralık 2013). http://anayasaizleme.org/index.php/yeni-
anayasa-projesinin-sonu-menderes-cinar/ 

laşmak daha da güçtür. Bu nedenle, bir “inşa dö-
nemi” enstrümanı olan “yeni anayasa”nın ancak 
toplumsal-siyasal kutuplaşmanın bir nebze azal-
dığı, perspektifler mücadelesinin irtifa kaybettiği 
bir ortamda yapılabileceği fikri, Komisyon örne-
ğinde doğrulanmış oldu. 

Gezi Parkı Eylemleri ve AK Parti 
2013 yılında hem ulusal hem de uluslararası 
alanda Türkiye ile alakalı en fazla ilgi uyandıran, 
analize konu olan mesele şüphesiz Gezi Parkı 
protestoları oldu. Hatta AK Parti’nin 11 yıllık 
iktidar döneminde, hem içeride hem de dışarıda” 
AK Parti’yi en zor duruma sokan, onun meşru-
iyet temellerinin sorgulanmasına en fazla sebe-
biyet veren hadise nedir” diye sorulursa, cevap 
tereddütsüz ‘Gezi Parkı protestoları’ olacaktır. 
Bu eylemler sırasında, polisin (özellikle protesto-
ların başlangıç aşamasında) gerçekleştirdiği sert 
müdahale ve Başbakan Erdoğan’ın eylemciler 
için ‘vandallar’, ‘çapulcular’ gibi kavramlar kul-
lanması, hem içeride hem de dışarıda AK Parti 
Hükümetinin ama özellikle de Başbakanın oto-
riterleştiği, tek adam rejimi inşa ettiği ve benzeri 
suçlamaların dozajını artırdı. 

Bu konuda oluşan literatür tek taraflı olup 
büyük oranda Gezi Parkı eylemlerine katılan veya 
destekleyenlerin bakış açısını yansıtmaktadır. Bu 
literatürün ortak özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 
Gezi Parkı eylemleri her geçen gün daha da oto-
riterleşen bir iktidara karşı toplumun meşru tep-
kisidir; eylemciler apolitik, özgürlükçü, demok-
rat, eğitimli, şehirli ve genç bir hüviyete sahiptir; 
hedef iktidarı düşürmek değil iktidarı toplumun 
sesini dinler ve demokrat bir çizgiye çekmektir; 
hatta AK Parti’nin kendisi de hedef olmayıp asıl 
hedef otoriterleşen, Milli Görüş gömleğini yeni-
den giyen, buyurgan, irrasyonel Erdoğan’dır; or-
taya konulan tepki bir parti, zümre veya kliğin 
tepkisinden ziyade “halkın” tepkisidir.16 

16. Gezi Eylemleri hakkında kapsamlı bir çalışma için bkz. Hatem 
Ete ve Coşkun Taştan, Kurgu ile Gerçeklik Arasında Gezi Eylemleri, 
SETA Rapor, (2013). 
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Bu şekilde paketlenen eylemlere karşı, bu 
eylemlerin hedefindeki şahıs olarak Erdoğan, 
parti olarak da AK Parti, protestoların ilk baştaki 
amorf yapısından kaynaklanan şoku atlattıktan 
sonra bu eylemlere karşı daha bütünlüklü bir 
strateji izledi. AK Parti, Gezi Parkı protestoları-
nın zaman içerisinde geçirdiği dönüşümü ekse-
ne alan dinamik bir politika yürüttü. Eylemlerin 
misyon ve hedef, eylemcilerin kimlik değiştirme-
sine paralel olarak AK Parti de eylemlere yönelik 
söylem ve politikasını değiştirdi.17 AK Parti ve 
Erdoğan’ın bu olayları okuma şeklini ve geliştir-
diği tepkileri bazı kırılmalar üzerinden okumak 
daha doğru olacaktır. 

Erdoğan ve AK Parti, ilk günden itibaren, 
eylem(ci)lere yönelik dinamik, katmanlı ve de-
ğişken bir dil ve siyaset izledi. Birçok farklı söy-
lem ve politika ile eylem(ci)ler üzerindeki sis per-
desini kaldırıp geleneksel siyasal harita içerisinde 
konumlandırmaya; eylem(ci)leri ayrıştırmaya, 
eylem(ci)lerin siyasal ajandasını berraklaştırmaya 
yönelik bir strateji izledi. Bu çerçevede, bir yan-
dan, eylemleri barışçıl bir şekilde sonlandırmak 
üzere eylemcilerle görüşme ve eylemlerde dile 
getirilen itirazları karşılamaya yönelik demeçler-
le müzakereci bir dil ve siyasete başvurulurken, 
öte yandan eylemlerin demokratik bir tepkinin 
ötesine geçen yönleri ortaya konularak kamusal 
algıda “marjinal” bir konuma yerleşmesi sağlan-
maya çalışıldı.18 

Eylemler henüz çevrecilikle alakalı bir safha-
dayken çevrecilik alanında yaptığı icraatları anla-
tarak karşılık veren Erdoğan, eylemler şekil, boyut 
ve nitelik değiştirince eylemcilerin siyasal kimliği-
ni ve hedeflerini deşifre etmeye yönelik bir siyaset 
izledi. Daha sonra, uluslararası medyanın göster-
diği aşırı ilgi, aynı dönemlerde Brezilya’da ve daha 
sonra Mısır’da yaşanan gelişmeler ve ülke içinde 
kimi sermaye gruplarının ve profesyonel kesim-
lerin sürece aktif katılımı hatırlatılarak eylemlerin 

17. H. Ete ve C. Taştan, Gezi Eylemleri, s. 110-123.

18. H. Ete ve C. Taştan, Gezi Eylemleri, s.110.

uluslararası bağlantıları vurgulandı. Eylemlerin 
özellikle uluslararası kamuoyunda Türkiye toplu-
munun Erdoğan’a ve AK Parti hükümetine yö-
nelik rahatsızlığı olarak çerçevelenmesi karşısında 
eylemcilerin toplumun küçük bir kısmını teşkil 
ettiğini ortaya koymak ve günler boyunca süren 
eylemlere yönelik olarak kendi tabanında oluşan 
gerilimi boşaltmak üzere, AK Parti, “milli iradeye 
saygı” mitingleri düzenledi.19 

Özetle, Gezi eylemleri süresince hem protes-
tolar dinamik bir şekilde kimlik, boyut ve amaç 
değiştirdi hem de AK Parti ve Erdoğan’ın bu 
protestoları okuması ve onlara tepki geliştirmesi 
süreç içinde değişti. Protestoların ilk aşamasında 
eylemlerin amorf ve spontane yapısı, farklı top-
lumsal sosyolojilerden beslenmesi klasik siyasal 
literatür ile tanımlanmayı güçleştirdi. Sürecin 
devamında eylemlerin değişip tanımlanabilir 
bir hale gelmesi, eylemcilerin siyasal yelpazede 
bir konuma oturtulabilmesi, eylem biçimlerinin 
geleneksel-tanıdık eylem biçimlerine dönüşmesi 
AK Parti ve Erdoğan’ın bu eylemlerden daha az 
tehdit algılamasına ve bunlarla daha sistematik 
mücadele edebilmesine yol açtı. 

Dönüşen Bir Bölgede  
Nasıl Bir Dış Politika?
2013 yılında Türkiye dış politikası genel itiba-
riyle Ortadoğu, özel olarak da Suriye ve Mısır 
bağlamında yaşanan gelişmeler üzerinden tartı-

19. H. Ete ve C. Taştan, Gezi Eylemleri, s.110.

Gezi eylemlerinin hedefindeki şahıs olarak 
Erdoğan, parti olarak da AK Parti, protestoların 
ilk baştaki amorf yapısından kaynaklanan 
şoku atlattıktan sonra bu eylemlere karşı  
daha bütünlüklü bir strateji izledi.
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şıldı. Tartışmalarda iki nokta ön plana çıkarıldı: 
Türkiye dış politikasının mezhepçi bir çizgide 
olması ve yalnızlaşması. Arap Baharı öncesinde 
Türk dış politikasının yumuşak güç öncelik-
li, komşularla “sıfır sorun” ve bütün aktörlerle 
diyalog kurma politikası güttüğünü ileri süren 
bu kesimlere göre, bu politika, özellikle Suriye 
krizinden sonra dramatik bir değişim geçirerek 
stratejik bir akıldan ziyade ideolojik dürtülerden 
beslenen, uygulama kapasitesi bulunmamasına 
rağmen sert söylem kullanan bir yönelime gir-
di. Dolayısıyla Türkiye’nin etki gücünü azaltan, 
hareket kabiliyetini daraltan bir evrilme yaşadığı 
iddia edildi.20 Böylece, Türkiye’nin Arap Baha-
rı’ndan önceki dış politikası başarılı bulunup 
takdir edilirken, Arap Baharı’ndan sonraki po-
litikası da başarısız addedilip eleştirildi. Batılı 
çevrelerin dışında, içeride bu eleştirileri özellikle 
liberal-sol kesimler ile Kemalist çevreler sıklık-
la dile getirdiler. Bu dönemde, Türkiye dış po-
litikası “yalnızlaşma”, “İslamcılaşma” (ideolo-
jik dürtülerin reelpolitik hesapları bastırması) 
ve “sertleşme”yle suçlanıp başarısız ilan edildi. 
2013 yılı bu eleştirilerin hem içeride hem de dı-
şarıda en fazla dile getirildiği yıl oldu.21 

Çoğunlukla liberal çevrelerce geliştirilen bu 
tezler, zayıf temellere dayanmaktadır. Öncellikle, 
normatif ve değer eksenli hem iç hem de dış po-
litika savunusu yapması gereken liberallerin, ik-
tidarı fazla normatif ve değer eksenli bir politika 
izlemekle suçlaması her şeyden önce liberal felse-
fenin kendisi ve dünyadaki diğer liberal grupların 
pratikleriyle çelişmektedir. Normalde devletler 
reelpolitik kısıtları dikkate alan çıkar eksenli dış 

20. Bu şekilde ifade edilen eleştirilerden bazıları için bkz. 
Cengiz Çandar, “Türkiye’nin ‘değerli yalnızlığı’ ya da ‘etkisiz dış 
politikası’...”, Radikal, 18 Ağustos 2013; Cengiz Çandar, “Yalnız, 
etkisiz çünkü yanlış”, Radikal, 28 Kasım 2013; Cengiz Çandar, 
“Ortadoğu’daki Türkiye: Parlayan yıldızın sönüşü”, Radikal, 6 
Aralık 2013.

21. Türkiye’nin radikal grupları desteklemesi nedeniyle yalnız 
kaldığına dair yurt dışından çıkan yazılardan biri için bkz. Fehmi 
Taştekin, “Radical Groups Operate on Turkey’s Border”, Al Monitor 
– Turkey Pulse, 17 Ekim 2013. http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/10/jihadist-syria-border-turkey-radical-groups.html 

politikalar geliştirirken, entelektüel sınıf ve libe-
raller bu politikaları gayr-i insani bulup değer ve 
ahlakla uyumlu bir zemine taşınması mücadelesi 
verirler. Bunu yaparken, sahiplendikleri değer ne 
ulusal çıkardır ne de hükümranlık hakkı. Bunun 
yerine, insan onuru, vatandaşın can, mal ve öz-
gürlüklerinin muhafazası gibi değerler, uğrunda 
mücadele verilmeyi hak eden değer ve ilkelerdir. 
Liberal bir ilke olan “koruma amaçlı müdahale” 
böyle bir mantığın ürünüdür. Bu ilkeden de an-
laşıldığı üzere, mesele insan onuru ve hayat hak-
kının korunması ise “hükümranlık hakkı” rahat-
lıkla çiğnenebilecek ve(ya) çiğnenmesi gereken 
bir detaya dönüşür. Bu uğurda gerekirse yalnız 
kalınabileceği gibi eski müttefiklerle karşı karşıya 
da gelinebilir. Eğer Türkiye izlediği dış politika 
nedeniyle yalnız kalmışsa, odaklanılması gereken 
yalnızlık halinin bizatihi kendisi olmaktan ziyade 
yalnız kalmışlığın gerekçeleridir. Yalnızlık “meş-
ru”, “haklı” ve “doğru” bir pozisyonun savunu-
sundan mı yoksa başka bir sebepten mi kaynak-
lanıyor sorusudur asıl sorulması gereken. 

Öte taraftan, Türkiye’nin yalnızlaştığı argü-
manı Türkiye’nin dış siyasetini sadece Ortado-
ğu’daki belli başlı aktörlerle ilişkilerine indirge-
yen dar bir okumaya tekabül etmektedir. Suriye, 
Mısır, İsrail gibi ülkelerle ilişkilere odaklanarak 
Türkiye’nin yalnızlaştığı tezi, Afrika’da geliştiri-
len ilişkileri, uzun bir aradan sonra ilk defa AB 
ile müzakere başlığının açılmasını ve 16 Aralık’ta 
vize muafiyeti anlaşmasının imzalanmasını, AB 
ile ABD arasında imzalanacak olan “serbest ti-
caret antlaşması”na Türkiye’nin de dâhil olması 
için yürütülen yoğun diplomasiyi göz ardı ettiği 
için indirgemeci bir yaklaşımı temsil etmektedir. 
Buna ilaveten, mezkûr ülkelerle ilişkilerin kop-
ması ya da gerilemesinin güçlü ahlaki temelleri 
bulunmaktadır. Suriye’de yüz binlerce vatandaşı-
nı katleden, milyonlarcasını mülteci durumuna 
sokan, ülkeyi harabeye çeviren Baas rejimiyle; Or-
tadoğu’nun demokratik dönüşümüne karşı darbe 
yapan, akabinde binlerce insanı öldüren, meşru 
siyasi temsilciler ile toplumun bir kesimine kar-
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şı cadı avı başlatan Mısır’daki cunta rejimiyle iyi 
ilişkilere sahip olmanın formülü açıktır. Suriye’de 
İran ve Rusya; Mısır’da ise Suudi Arabistan, Bir-
leşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bu formülün ne 
olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadırlar. 
“Hiç kimseden korkmadıkları kadar kendi halk-
larından korkma” ortak zemininde buluşan bu 
rejimlerle aynı pozisyonu paylaşmamanın güçlü, 
meşru ve ahlaki meşruiyeti bulunmaktadır. 

İkinci eleştiri ise son yıllarda Türkiye’nin 
stratejik akıldan yoksun, ulusal çıkarları gözet-
meyen, kimlik ve ideolojik yanı baskın olan bir 
dış politika izlediği yönündedir. Bu eleştiri ilkin 
dış politika yapıcının kimliği ile “ulusal çıkar” 
arasında karşıtlık olduğu; ikinci olarak da ideo-
lojik dış politika eleştirisi yapanların bu eleştirile-
rinin herhangi bir kimlik-ideolojik arka plandan 
beslenmediğini varsaydığı için zayıf bir önerme-
dir. İç politikada olduğu gibi dış politikada da 
politika yapıcısının fikir dünyasının, kimlik al-
gısının, dünya tasavvurunun hem politikalarını 
hem de “ulusal çıkar” tanımını etkilemesi do-
ğaldır.22 Toplumdan temsil yetkisi alan politika 
yapıcısının kendisinin ve toplumun en azından 
önemli bir kısmının rengini, boyasını siyasetine 
çalmamasını beklemek siyaset ve demokrasinin 
ruhuna aykırıdır. 

Nitekim bu sadece Türkiye’ye has bir durum 
değildir. Orta ve Doğu Avrupa’daki halk ayak-
lanmalarını büyük bir iştiyakla destekleyen, bu 
uğurda devasa kaynaklar seferber eden Avrupa ve 
ABD’nin, Arap dünyasındaki halk hareketlerine 
İslamcıların aktörlüğü nedeniyle en azından mü-
tereddit yaklaşmasını bu ülkelerin fikir ve kimlik 
anlayışlarından azade argümanlarla açıklamak 
mümkün müdür? Yine, şu anda devam etmekte 
olan Ukrayna’daki gösterilerde bir tarafın güçlü 
bir şekilde AB-ABD tarafından desteklenirken 
diğer tarafın da aynı şekilde Rusya’nın desteğine 
mazhar olmasını bu ülkelerin kimlik referanslı 

22. Bu konuyu işleyen bir makale için bkz. Şaban Kardaş, “Dönüşen 
bir coğrafyada yalnız bir dış politika(?)”, Analist, s. 32 (Ekim 2013). 

ulusal çıkar tanımlarından arındırarak açıklamak 
mümkün müdür? Bu örneklerin gösterdiği gibi 
birçok ülke ulusal çıkar anlayışını önemli ölçü-
de kimlik algısının içerisine oturtmaktadır. Bu 
çerçevede, İslami kökenden gelen Türkiye’nin 
siyaset elitlerinin kendi kimlik ve değer anlayışla-
rını paylaşan unsurlarla çalışmayı tercih etmeleri 
irrasyonel olmadığı gibi stratejik bir akıldan da 
yoksun değildir. 

Türkiye’nin kimlikçi bir dış politika izlediği 
iddialarına örnek olarak, Türkiye’nin Arap dün-
yasındaki halk hareketleriyle Suriye muhalefeti-
ne güçlü destek sunması ve Mısır darbesini ağır 
bir şekilde eleştirmesi gösterilmektedir. Aslında 
bu politika sadece normatif veya kimliksel sa-
iklerden kaynaklanan bir politika olmayıp aynı 
zamanda stratejik bir bakışın da ürünüdür. Arap 
Baharı’nın başladığı dönemlerde Türkiye’nin 
halk hareketlerini başından itibaren destekle-
mesi o dönem bu olayları doğru okuyan, ona 
göre doğru stratejiler geliştiren bir ülke olarak 
algılanıp Arap Baharı’nın kazananı ilan edilme-
sine yol açmaktaydı. Türkiye, sancılı geçecek bir 
dönemden sonra bu halk hareketlerinin iktidara 
geleceğini, bu vesileyle bu hareketleri destekle-
meyi hem ahlaki hem de stratejik olarak doğru 
bulmaktaydı. 

Bu dönemde, Türkiye, bu okumayı yapan 
yegâne ülke değildi. Hem Avrupa – Amerika’da 
hem de içeride Türkiye’yi Arap Baharı’nın kaza-
nanı sınıfına yerleştirenler bu minvalde düşün-
mekteydiler. Bu da o dönem tercih edilen politi-
kanın sadece kimliksel motiflerin ürünü olmayıp 
aynı zamanda stratejik bir hesabın da sonucu ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, Türki-
ye’nin beklentilerinin gerçekleşmemesi, Batı’nın 
Mısır darbesine karşı ilkeli bir duruş sergileme-
miş olması, kullanılan kimyasal silaha rağmen 
Suriye’ye anlamlı hiçbir yaptırıma gidilmemiş ol-
ması ve Suriye muhalefetinin yekpare bir görün-
tü sergilememiş olması, Türkiye’nin bu sürecin 
başında stratejik bir hesap yapmadığı manasına 
gelmez. Bunun yerine, fiiliyatta yaşananların 
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Türkiye’nin beklentileri seyrinde gelişmediğini 
ifade etmek daha doğru olacaktır. 

Türkiye dış politikasına getirilen bir diğer 
eleştiri, kullanılan söyleme odaklanmaktadır.23 
Özellikle, Suriye krizinde siyasi yetkililerin söy-
lemleri bu bağlamda değerlendirilmektedir. 
Kimyasal silah kullanımına varacak kadar suç iş-
leme konusunda sınır tanımayan, dönem dönem 
Türkiye’yi de hedef alan eylemleri organize eden 
Baas rejimine karşı sert bir söylemin kullanılması 
oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Fakat bu sert 
söylemin yeterli ve gerekli askeri, ekonomik ve 
diplomatik enstrümanlarla desteklen(e)memesi 
Türkiye’nin imajını negatif etkilemiştir. 

Bu üç başlık üzerinden dile getirilen eleştiri-
lerin bir sonucu olarak dış politika başarısız bulu-
nup Türkiye Arap Baharı’nın kaybedenleri sınıfına 
dahil edilmektedir. Her şeyden önce, bu yaklaşım, 
Arap Baharı’nı bir süreç olmaktan ziyade başlan-
gıç ve bitiş tarihleri iyi tanımlanmış bir olay olarak 
değerlendirdiği için sorunludur. Arap Baharı bir 
süreçtir ve bu süreç çok sancılı olsa da, ağır ma-
liyetler üretse de devam etmektedir. Ruhunu ve 
dinamizmini Arap toplumlarının kendi gelecek-
leri üzerinde söz sahibi olan siyasi bir özne olma 
vizyonundan alan bu süreç, bu vizyon devam 
ettiği müddetçe farklı formatlarda var olacaktır. 
Ülkeleri, günübirlik gelişmelere odaklanan dar bir 
perspektifle başarılı veya başarısız olarak nitelemek 
yerine, bu vizyonla nasıl bir ilişki kurdukları veya 

23. Bu minvalde dile getirilen bir eleştiri için bkz. Baskın Oran, 
“Sertleşme sorunu”, Radikal - İki, 02 Eylül 2012. http://www.
radikal.com.tr/radikal2/sertlesme_sorunu-1098901 

bu tahayyülü ne ölçüde paylaştıkları ile ilişkilendi-
rerek değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

Nitekim Türkiye’yi kaybedenler kulübüne 
dahil edenler, Suriye’deki Baas rejimini, İran’ı, 
Mısır’daki cuntayı, Suudi Arabistan’ı, Birleşik 
Arap Emirlikleri’ni kazananlar listesine dahil et-
mektedirler. Bütün bu rejimler, vatandaşlarının 
taleplerine ve beklentilerine kulak tıkarken yö-
netme biçimi olarak ortak özellikleri otoriter ve 
baskıcı olmalarıdır. Bu özelliklere sahip rejimleri 
Arap Baharı’nın kazananları olarak ilan etmek 
Arap Baharı’nı okuyamamak anlamına gelmek-
tedir. Bugün kazananlar diye sunulan kampın 
siyaset, toplum-devlet ilişkileri anlayışı ile Arap 
Baharı’nda sokağa çıkan kitlelerin talepleri bir-
birleriyle taban tabana zıttır. Bu noktada, devam 
eden bir süreçte, vizyonu Arap dünyasında so-
kağa çıkan insanların vizyonuyla uyumlu olan 
AK Parti dış politikasını “kaybeden” hanesine 
yazmanın sorunlu ve dar görüşlü bir yaklaşım 
olduğu söylenebilir.

Demokratikleşme: Makbul Vatandaşın 
İflası, Siyasetin Dönüşü
2013 yılı, otoriterlik, fabrika ayarlarına dönüş, 
tek adam rejiminin inşa edilmesi, Milli Görüş 
gömleğinin yeniden giyilmesi ve benzeri suç-
lamaların sıkça dile getirilmesine karşın, ciddi 
demokratikleşme adımlarının atıldığı, “makbul 
vatandaş” mefhumunun kullanılan söylem ve 
gerçekleştirilen politikalar üzerinden hararetle 
sorgulandığı bir yıl oldu. Yıl içerisinde “anadilde 
savunma ve ifade özgürlüğü” konusunda iyileş-
tirmeler sağlayan 4. Yargı paketi24, darbelere da-
yanak gösterilen “TSK İç Hizmet Kanunu’nun 
35. Maddesinin değiştirilmesi” gibi adımlar 
atıldı.25 Bunlara ilaveten, 30 Eylül tarihinde si-
yasetin önündeki birçok engeli kaldıran ve farklı 
kimliklerin devletle ilişkilerini daha sağlıklı bir 

24. “İşte 4. Yargı Paketi’nin tam metni”, T 24, 07 Mart 2013. 
http://t24.com.tr/haber/iste-4-yargi-paketinin-tam-metni/225216 

25. “TSK 35. madde değiştirildi”, Hürriyet, 14 Temmuz 2013. 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23718265.asp 

Türkiye’nin yalnızlaştığı argümanı Türkiye’nin 
dış siyasetini sadece Ortadoğu’daki  

belli başlı aktörlerle ilişkilerine indirgeyen  
dar bir okumaya tekabül etmektedir.
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zemine oturtmayı amaçlayan “Demokratikleşme 
Paketi” Başbakan Erdoğan tarafından kamuoyu-
na ilan edildi.26 

Pakette özel okullarda anadilde eğitimin 
önündeki engellerin kaldırılması, kamuda ba-
şörtüsüne serbestiyet, seçim sisteminde mevcut 
yüzde 10 barajının yanında, yüzde 5 ve(ya) ba-
rajsız farklı seçim modellerinin tartışmaya açıl-
ması, siyasi partilerin devletten aldıkları seçim 
yardımlarında barajın yüzde 7’den yüzde 3’e 
düşürülmesi, öğrenci andının kaldırılması, azın-
lık vakıflarına mallarının iadesini sağlayacak dü-
zenlemenin yapılması, yerleşim yerlerinin kadim 
isimlerinin iadesinin sağlanması gibi maddeler 
yer aldı.27 Bu ve benzeri maddelerden müteşek-
kil paketle demokrasinin standartları biraz daha 
yükseldi. Buna karşın, paket, Alevilere yönelik 
ciddi bir muhtevaya sahip olmaması, Türki-
ye’de ifade özgürlüğünün önündeki en büyük 
engellerden birini teşkil eden ‘Terörle Mücadele 
Kanununun’ (TMK) mevcut haliyle muhafa-
za edilmesi ve benzeri eksiklikleri nedeniyle de 
eleştirilerin hedefi oldu.28 

Demokrasinin standartlarını daha yukarıya 
çekebilecek mahiyette olan bu yapıcı eleştiri ve 
tespitleri bir kenara koyarsak, 2013 yılında atılan 
demokratikleşme adımları nitelik açısından önce-
ki yıllarda gerçekleşen demokratikleşme adımla-
rından farklılık arz etmektedir. Birincisi, AK Par-
ti’nin mevcut demokrasi performansını eleştiren 
analistlerin bir kısmı geriye dönük bir okumayla 
AK Parti–demokrasi ilişkisini analize tabi tut-

26. Hatem Ete, “Demokratikleşme paketi ve çözüm süreci”, Sabah-
Perspektif, 05 Ekim 2013, (http://www.sabah.com.tr/Perspektif/
Yazarlar/ete/2013/10/05/demokratiklesme-paketi-ve-cozum-sureci); 
Hatem Ete, “’Evet, ama yetmez’ ile ‘hayır, çünkü yetmez’ arasında 
Demokratikleşme Paketi”, Star-Açık Görüş, 06 Ekim 2013,( http://
haber.stargazete.com/acikgorus/evet-ama-yetmez-ile-hayir-cunku-
yetmez--7carasinda-demokratiklesme-paketi/haber-795349). 

27. Demokratikleşme Paketi’nin bütünü için bkz. “İşte 
demokratikleşme paketi”, NTVMSNBC, 01 Ekim 2013. http://
www.ntvmsnbc.com/id/25469387/

28. Demokratikleşme Paketi’nin içermediklerini konu alıp eleştiren 
bir bakış için bkz. Umut Özkırımlı, “Bir rüyaydı, bitti! AKP ve 
demokratikleşme”, T24, 05 Ekim 2013. http://t24.com.tr/yazi/bir-
ruyaydi-bitti-akp-ve-demokratiklesme/7566 

maktadırlar. Bu perspektife göre, AK Parti, de-
mokratik bir vizyona-zihniyete sahip olduğu için 
değil, vesayetle mücadele etme sürecinde güçlü 
bir enstrüman sağladığı için demokratikleşme si-
yasetini sahiplendi. Başka bir deyişle, AK Parti, 
kendi iktidarını konsolide etmek, siyasal merkeze 
hakim olmak, muktedir olmak için demokrasiyi 
araçsallaştırdı. 2010-2011’den sonra bu ihtiyacın 
ortadan kalkması AK Parti’nin de demokratik 
dinamizmini yitirmesine sebebiyet verdi. Bu çer-
çevede, AK Parti’nin özellikle 30 Eylül tarihinde 
ilan ettiği Demokratikleşme Paketi “post-askeri/
bürokratik vesayet” döneminin ilk demokratik-
leşme paketini temsil etmektedir. Vesayeti or-
tadan kaldırma ihtiyacından bağımsız atılan bu 
demokratikleşme adımı AK Parti’nin demokra-
tikleşmeyi “araçsallaştırmaktan” ziyade “vizyon” 
olarak benimsediğini ortaya koymaktadır.29 

İkincisi, aynı okumaya göre, AK Parti’nin 
özellikle ilk iktidar döneminde gerçekleşen de-
mokratikleşme adımları AB baskısı ve çıpası 
sonucu gerçekleşmiştir. Yine, AB sürecinin iler-
lememesi nedeniyle bu çıpanın yok olması da 
demokratikleşme için gerekli olan dış baskıyı kal-
dırdığı için AK Parti bundan sonra anlamlı bir de-
mokratikleşme hamlesi yapmayacaktır. Reformcu 
siyasete dönüş ancak AB sürecinin canlandırılma-
sıyla mümkün olacaktır. Sonuç olarak, bu oku-
ma, Türkiye’de demokratikleşmeyi iç taleplerin 
bir eseri olmaktan ziyade dış baskının bir sonucu 
olarak okumaktadır. AK Parti’nin ilk iktidar dö-
neminde, AB çıpası kuşkusuz demokratikleşme-
nin ana motorunu teşkil etti. Fakat Türkiye-AB 
ilişkilerinin bir ivme kat etmediği, AB’nin Türki-
ye üzerinde anlamlı hiçbir etkisinin olmadığı bir 
dönemde, gerçekleştirilen yasal-anayasal reform-
lar ve çözüm süreci başta olmak üzere başlatılan 
demokratik hamleler, bu sürecin iç etken ve ihti-
yacın bir sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu yalnızca bu yıla mahsus bir durum olmaktan 

29. Galip Dalay, “Turkey’s first post-tutelary reform package”, 
Huffington Post, 13 Kasım 2013. http://www.huffingtonpost.com/
galip-dalay/turkeys-first-post-tutela_b_4265843.html 
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ziyade bundan sonra atılacak demokratikleşme ve 
reform adımlarının ana karakteristiğini teşkil ede-
cektir; iç faktörler ve toplumsal talepler demokra-
tikleşmenin itici gücü olacaktır.30 

Son olarak, darbelere dayanak teşkil eden 
TSK İç Hizmetler Kanununun 35. Maddesinin 
değişimi ve 30 Eylül’de açıklanan Demokratik-
leşme Paketi iki husus öne çıkarmaktadır. Bi-
rincisi, bu adımlar, siyasetin önündeki engelleri 
kaldırarak siyasetin alanını genişletmektedirler. 
İkincisi, bu adımlar devlet ile farklı kimlik grup-
ları arasındaki ilişkileri demokratikleştirip daha 
hakkaniyetli bir temele oturtmaya matuftur. 
“Mak(b)ul vatandaş” arayışını sonlandırma vur-
gusu böylesi bir anlayışın tezahürüdür. 

Yerel Seçimler: Geçiş Döneminin  
İlk Sınavı 
30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimler 
şimdiden Türkiye’nin siyasal gündeminin mer-
kezine yerleşmeye başladı. Hem iktidar hem de 
muhalefet cephesi mesaisinin önemli bir kısmını 
seçim hazırlıkları ve aday seçimine ayırmış du-
rumda. Yerelden iktidara gelen AK Parti kadro-
larını, yerelden doğan güçlü bir muhalefet ile 
yenmek veya en azından geriletebilmek için mu-
halefet sürpriz ittifaklara mesai harcamaktadır. 
Bu uğurda, parti içindeki muhalefetin ve Genel 
Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in açık tavrına 
rağmen31, İstanbul’daki büyük iş ve medya dün-
yasının da teşvikiyle CHP, AK Partiyi zorlayacak 
yegâne aday olarak görülen Mustafa Sarıgül’ü 
parti üyeliğine geri kabul etti ve İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan etti. Ben-
zer şekilde, 2009 seçimlerinde MHP’nin adayı 
olan Mansur Yavaş da CHP’nin Ankara adayı 
olarak ilan edildi.

Buna karşın, AK Parti, Temmuz 2014’teki 
Cumhurbaşkanlığı ile 2015 Genel Seçimlerinin 

30. Galip Dalay, “Turkey’s first post-tutelary reform package”.

31. “CHP 10 aydır bloke edildi”, Habertürk, 13 Ekim 2013. http://
www.haberturk.com/gundem/haber/885562-chp-10-aydir-bloke-
edildi 

provası olarak değerlendirdiği 2014 Yerel Seçim-
leri için yaptığı aday seçiminde risk almayan, 
kazanması veya oy oranını en fazla artırması bek-
lenen adayları seçimde aday gösterme stratejisi 
ile hareket etmektedir. Bu çerçevede, AK Parti, 
seçim başarısını yalnızca kazandığı veya kaybet-
tiği belediyeler üzerinden değerlendirmeyecek, 
kazanma veya kaybetme durumlarının hangi 
oranlarda gerçekleştiğini de esas alan bir değer-
lendirme yapacaktır. 

AK Parti, belediye başkan adaylarını teamül 
yoklamalarını eksene alarak belirledi. Özellik-
le büyükşehirlerde, AK Parti, büyük oranda şu 
anda görev yapan, yaptıkları hizmetlerde başa-
rılı olan adaylarla tekrar yola devam etme kararı 
aldı. İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Kayseri 
gibi illerde AK Parti, toplum tarafından başarılı 
bulunan eski başkanları yeniden aday gösterdi. 
Bunun yanında, AK Parti, daha önce kazanmasa 
da kendisi için sembolik anlam ifade eden Di-
yarbakır’a Güneydoğu’da tanınan ve sivil toplum 
geçmişi olan Galip Ensarioğlu’nu aday gösterdi. 
Aynı sembolik önemi haiz İzmir’e ise kabinenin 
en başarılı bakanlarından biri olan Binali Yıldı-
rım’ı aday gösterdi. Adalet Bakanı Sadullah Er-
gin Hatay’dan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin ise Gaziantep’ten aday gösterildi. 
Kabinede başarılı performans sergileyen isimle-
ri bu şekilde yerel yönetimlere kaydırmakla AK 
Parti, ulusal siyaset ile icra ettikleri görevlerde 
önemli deneyimler kazanan bu isimlerin bu de-
neyimlerinin heba edilmemesi stratejisini izledi. 
Bunun yerine, bu deneyimler yerel yönetimlere 
kanalize edilerek yerel yönetimlerin kalkındırıl-
ması hedeflenmektedir.

AK Parti’nin Meşruiyetinin 
Sorgulanması 
2013 yılı, bütüncül bir bakışla analiz edildiğin-
de, AK Parti’ye yöneltilen eleştiriler üzerinden üç 
mesajın işlendiği görülmektedir: İslamcılaşma, 
ara dönem-hibrid rejim partisi olma ve irrasyo-
nel, otoriter ve radikal bir liderin yönetiminde 



21s e t a v . o r g

2013’TE SİYASET

olma. Bu üç faktör vurgulanarak, AK Parti’nin 
yeni Türkiye’yi inşa sürecine aktörlük yapacak bir 
potansiyelden uzak olduğu vurgulanmaktadır. 

Birincisi, bu sene yapılan tartışmalarda 
AK Parti’nin pejoratif bir anlam yüklemesiyle 
son tahlilde İslamcı bir parti olduğu tezi sıklık-
la işlendi. İç politika bağlamında, alkol düzen-
lemesi ve kızlı-erkekli öğrenci evi tartışması AK 
Parti’nin yeniden aktif hale gelen İslamcılığının 
somut örnekleri olarak takdim edildi. Bu aynı 
zamanda, İslamcı bir partiden merkez sağ bir 
partiye dönüşürken, AK Parti’nin lider kadro-
larının çıkarttıkları Milli Görüş gömleklerini 
yeniden giymeleri olarak tasvir edildi. İçerideki 
İslamcı siyasetin bir uzantısı olarak, AK Parti’nin 
Ortadoğu’daki İslamcı gruplarla ve özellikle de 
El Kaide ve El Nusra gibi radikal unsurlarla iş 
tuttuğu temaları da işlendi. Bu bağlamda, ulusla-
rarası medyada da sık sık Erdoğan, Davutoğlu ve 
Fidan’ın radikal gruplarla çalıştığına dair haber-
ler yapıldı.32 Mısır ve Suriye meselesi bağlamında 
uluslararası alanda yeniden yükselişe geçen “İs-
lamcı alerjisi” de kaşınarak AK Parti’nin meşru-
iyet temelleri sorgulatılmaya çalışıldı. AK Parti, 
demokrasi anlayışları sorunlu, radikal, teokratik 
devleti hedefleyen İslamcı gruplarla aynı kefeye 
konuldu. Bu eleştirilerle, AK Parti, yüzünü Ba-
tı’ya çevirmiş, NATO üyesi, AB üyeliğine aday 
bir ülkenin taşıyamayacağı bir yapıya dönüştüğü 
mesajı verilmeye çalışıldı. 

İkincisi, ilkine oranla daha sofistike olan, 
AK Parti’nin çoğunlukçu demokrasi anlayışı ne-
deniyle hibrid rejim ile ara dönem partisi olduğu 
eleştirisidir. Askeri-bürokratik vesayetin hüküm 
sürdüğü, millet iradesinin yok sayıldığı, atan-
mışların seçilmişlere öncelendiği bir (ara) dönem 
ile (hibrid) rejimde, AK Parti’nin “çoğunlukçu” 
demokrasi anlayışı mazur görülüp eleştirilmiyor-
du. Hatta, millet iradesini hâkim kılmak için o 
dönem sıklıkla vurgulanan “milli irade” teması 

32. “Turkey’s Spymaster Plots Own Course on Syria”, The Wall 
Street Journal, 10 Ekim 2013. http://online.wsj.com/news/articles/
SB10001424052702303643304579107373585228330 

destekleniyordu. Fakat bu ara dönem sona ere-
rek vesayetçi rejim geriletilince, AK Parti’nin 
çoğunlukçu demokrasi anlayışı, orta-üstü gelir 
grubunda yer alan, eğitim seviyesi artan, tüketim 
kalıpları gelişmiş ülkelerdeki tüketim kalıplarıyla 
örtüşen, dünyaya entegre bir toplumsal yapı için 
arkaik bulundu. İlk yıllardaki reformcu enerjisini 
de tükettiği varsayılan AK Parti’nin bir (ara) dö-
nem partisi olarak görevini tamamladığı, dolayı-
sıyla bu dönemde, demokrasi anlayışı ve kimlik 
bileşenlerinin yol açtığı ontolojik imkânsızlıklar 
nedeniyle çoğulcu demokrasi taleplerine cevap 
veremeyeceği için Türkiye demokrasisi için ma-
liyet ürettiği tezi işlendi. 

Üçüncüsü, bu iki eleştirinin istenilen so-
nucu vermeyeceğine kanaat getirilmesi üzerine, 
eleştiriler yekpare bir grup olarak AK Parti’den 
ziyade AK Parti içerisinde var olduğu düşünü-
len bir gruba, ama özellikle de Başbakan Erdo-
ğan’a yöneltildi. AK Parti’nin içerisine yönelik 
bu mühendislik girişimi AK Parti’yi kabaca iki 
gruba ayırmaktadır: bir tarafta, Başbakan Er-
doğan’ın çevresine kümelenmiş yeni Türkiye’yi 
anlamayan, Milli Görüş gömleğini yeniden gi-
yen, çoğunlukçu bir demokrasi formasyonuna 
sahip, maceracı, radikal, hayalperest, irrasyonel, 
Batı karşıtı küçük fakat etkin bir grup. Bunun 
karşısına ise daha mutedil, diyaloğa açık, yeni 
Türkiye’yi anlayan, çoğulcu demokrasi anlayışı-
na sahip, Batı ile iyi ilişkileri savunan, realist ve 
rasyonel bir dış politika tasavvuruna sahip geniş 
kesimler ile Cumhurbaşkanı Gül gibi liderler ko-

AK Parti’ye yapılan eleştiriler yekpare  
bir grup olarak AK Parti’den ziyade  
AK Parti içerisinde var olduğu düşünülen  
bir gruba, ama özellikle de Başbakan 
Erdoğan’a yöneltildi.
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numlandırılmaktadır. Bu bakışa göre, Erdoğan 
otoriter, hayalperest ve radikal olduğu için yeni 
Türkiye’yi anlamamakta, dolayısıyla da ülkeyi 
yönetme ehliyetine sahip bulunmamaktadır. Er-
doğan’ı devre dışı bırakmayı arzulayan bu pro-
jeksiyonda Erdoğan’dan sonra “ılımlı” bir ismin 
liderliğinde AK Parti ile pekâlâ yola devam edile-
bileceği düşünülmektedir. Bu eleştiriyle AK Par-
ti’nin meşruiyeti daha çok liderinin meşruiyeti 
üzerinden sorgulanmaktadır. 

Sonuç
Geçtiğimiz bir yılda, Türkiye’de siyaset, ilkeler-
den arındırılmış pozisyonların mücadelelerine 
tanıklık etti. Siyasi pozisyonların ilkelerden daha 
etkili olmaya başlaması, doğrudan geçiş dönemi-
nin öncelikleriyle ilişkilidir. Yıl boyunca, siyasi 
partilerin pozisyonları prensiplerden beslenen bir 
duruştan ziyade iktidar partisinin duruşuna göre 
şekil aldı. Normalde iktidar adayı olan, vizyon 
ve proje üretme konumunda olması gereken ve 
bunlarla iktidarı zorlaması beklenen muhalefet, 
proaktif bir şekilde bunları yapmak yerine ortak 
keseni AK Parti veya Erdoğan karşıtlığı olan bir 
siyaset izledi. Bu şekilde negatif ve reaktif bir 
siyaset izlemeleri de muhalefetin toplumda bir 
ümit ve heyecan uyandırmamasına yol açarken 
anlamlı bir iktidar alternatifi olma şansını orta-
dan kaldırmaktadır. BDP, tek gündemli bir parti 
olma görünümünden uzaklaşamazken, CHP ile 
MHP arasındaki fikirsel ve ilkesel farklılıktan 
bahsetmek daha da güçleşti. 

BDP’yi kenara koyarsak, muhalefetin bu şe-
kilde birbirine benzeşmesi ve siyaset performan-
sını anti–AK Parti veya Erdoğan’a indirgemesi üç 
temel sonuç doğurdu. Birincisi, böyle bir ortam-
da ana meselelerde adım atmak veya sonuca ulaş-
mak güçleşti. Partiler-arası bir uzlaşmanın ürünü 
olması gereken yeni anayasa yazımının fiili olarak 
sona ermesi ile partiler-üstü bir siyasetin ürünü 
olması gereken Çözüm Süreci’nin sadece AK 
Parti-BDP ekseninde ilerliyor olması buna ör-
nektir. İkincisi, muhalefetin taleplerinin temsil-

cisi ve taşıyıcısı olma kapasitesine haiz olmadığı-
nı düşünen toplumsal gruplar, AK Parti’nin uzun 
süreli güçlü iktidarından ve bu süreçte yürütülen 
politikalardan duydukları rahatsızlıkları sokak-
lara çıkarak ifade etmeye yöneldiler. Normalde, 
toplumun talep ve şikâyetlerini siyasete kanali-
ze ederek çözüm araması beklenen muhalefet, 
özellikle CHP örneğinde yaşandığı gibi, sokağın 
peşine düşerek oradan siyaset devşirmeye çalıştı. 
Ortaya çıkan durum, siyaset kurumunun saygın-
lığını ve işlevini zayıflattığı gibi muhalefetin meş-
ruiyet temellerini de sarstı. 2013 yılında AK Parti 
karşıtı muhalefetin, CHP veya MHP’nin ürettiği 
söylem ve politikalar yerine, Gezi eylemlerinin 
sağladığı psikolojik ve siyasal zemin üzerinden 
canlanması, muhalefetin ürettiği boşluğu apaçık 
bir şekilde göstermektedir. Üçüncüsü, muhalefe-
tin toplumsal hoşnutsuzlukları siyasete kanalize 
ederek biriken enerjiyi boşaltamaması, AK Par-
ti’ye yönelik eleştirilerin keskinleşmesine, AK 
Parti’nin söylem ve politikaları yerine doğrudan 
ontolojisine yönelmesine ve nihayetinde toplum-
sal kutuplaşmanın derinleşmesine yol açmakta-
dır. Öte yandan, ironik bir şekilde, bu eleştiri ve 
öfke, bazı toplumsal kesimler açısından, muha-
lefet üzerinden bir yol bulamadığı ölçüde AK 
Parti-içi bir değişime yatırım yapmayı ön plana 
çıkarmaktadır. Başka bir deyişle, AK Parti karşıtı 
toplumsal-siyasal muhalefet, AK Parti dışındaki 
siyasi mecranın zayıflığından ötürü, bir yandan 
Erdoğan’sız AK Parti hayaline yatırım yaparken, 
öte taraftan da siyasi muhalefeti güçlendirmek 
üzere siyasi mühendisliğe ağırlık vermektedir. 

Bunun yanında, AK Parti de kapsamlı bir 
2013 muhasebesine ihtiyaç duymaktadır. AK Par-
ti ve liderinin kimlik motifli güçlü söylemi, Gezi 
eylemlerinin ilk haftasında olduğu gibi toplumsal 
bir hadiseyi asayiş parantezinde değerlendirmesi 
siyasal ve toplumsal alandaki kutuplaşmayı de-
rinleştirmektedir. Bu durum seçmen bazında AK 
Parti’ye maliyet üretmeyebilir, fakat yeni Türki-
ye’nin inşası için çözülmesi gereken Alevi/Kürt 
meseleleri gibi ana meselelerle, yeni anayasa gibi 
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ortak uzlaşının sonucu olması gereken projelerin 
uygulanmasını güçleştirip geciktirebilir. 

Bu çerçevede, AK Parti, yeni döneme yö-
nelik yeni bir söylem geliştirmelidir. Kalkınmacı 
ve makro konulardaki demokratikleşme söyle-
mi yeni Türkiye’ye dar gelmektedir. AK Parti, 
2002 – 2007 arasında sistem ile kavga etmeden 
AB projesi üzerinden sistemi açmaya çalışırken, 
2007-2011 arası dönemde siyasal sistemi ak-
tif bir mücadele ile vesayet sisteminin aktör ve 
ideolojisinden arındırarak demokratikleştirmeye 
çalıştı. 2011’den sonra başlayan dönemin ana de-
mokratikleşme ajandası, kimlik gruplarının dev-
letle ilişkilerini daha hakkaniyetli ve demokratik 
bir temele oturtmak olmalıdır. Çözüm Süreci’yle 
başlayan Kürtlerin devletle ilişkilerini demokra-
tik bir zeminde kurgulama süreci, diğer başlık-
lara (Alevilere, gayri-Müslimlere, dindarlara ve 
yaşam tarzı kaygısı taşıyan kesimlere) yansıtılma-
lıdır. Bu sürecin başarısı Türkiye’nin normalleş-
mesi olacaktır. 

Son olarak, Türkiye’nin siyasi ve iktisadi ge-
lişiminin bir tezahürü olarak, hem yerel hem de 

ulusal siyasette makro konular kadar mikro konu-
lar da önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, Kürt 
meselesinin çözümü, siyasal sistemin vesayetten 
arındırılması ve asker-sivil ilişkilerinin normal-
leştirilmesine yönelik makro politikalarda başarı 
sağlandıkça, daha önce öncelikli görülmeyen bir-
çok mikro başlık ön plana çıkmaktadır. Yerel se-
çimlerin yaklaştığı bir dönemde, AK Parti, yerel 
ve ulusal düzlemde, kendi başarısının ürünü olan 
bu toplumsal gelişime denk düşen ve makro ve 
mikro konuların dengesini gözeten yeni bir siya-
set dili geliştirmelidir. Böylesi bir siyaset ise geçiş 
evresinin keskinleşen ve kutuplaşan atmosferini 
yumuşatıp, inşa sürecine hız kazandırabilir. 

Sonuç olarak, 2013 yılı boyunca yaşanan 
tartışmaların, perspektif mücadelelerinin bu ka-
dar keskinleşmesi ve toplumsal alanın bu kadar 
hareketli olmasının bir nedeni vesayetin bitmiş 
olmasıdır. Askerin, yargının, MGK’nın ve ka-
palı kapılar arkasındaki dizaynların belirleyicilik 
gücünün önemli ölçüde sınırlandırılmış olması, 
siyaseti sahici bir aktör kılmış, toplumun siyaseti 
etkileme arzu ve iştahını da kabartmıştır. Dola-

KRONOLOJI - AK PARTI

28 Aralık 2012 Başbakan Erdoğan, TRT 1’de yayınlanan Enine Boyuna programında Öcalan ile görüşüldüğünü ifade 
etti. Böylece, yılın en önemli siyasi gelişmesi olan Çözüm Süreci kamuoyuyla paylaşılmış oldu. 

11 Nisan 2013 Kamuoyunda “4. Yargı Paketi” olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 

27 Mayıs 2013 Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni protesto etmek amacıyla Gezi Parkı’nda toplanan yaklaşık 50 gös-
tericiye yapılan polis müdahalesi daha sonra “Gezi Parkı eylemleri” olarak adlandırılan kitlesel protestola-
rın fitilini ateşledi. 

12 Haziran 2013 Başbakan Erdoğan, Gezi Eylemleri’nin temsilcileriyle yaklaşık 5 saat süren bir toplantı yaptı. 

16 Haziran 2013 AK Parti’nin 7 Haziran’da başlattığı “Milli İradeye Saygı” mitinglerinin en büyüğü, İstanbul Kazlıçeşme 
Meydanı’nda gerçekleşti. 

30 Eylül 2013 Başbakan Erdoğan, 28 maddeden oluşan demokratikleşme paketini açıkladı.

16-17 Kasım 2013 Başbakan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve Sanatçı Şivan Perwer ile 
beraber Diyarbakır buluşmasını gerçekleştirdi. 

19 Kasım 2013 AK Partili üyeler, Yaklaşık iki yıldır sürdürülen Yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu faaliyetlerine “4 parti-
nin uzlaşmasıyla yeni anayasa yapımına olanak kalmadığı gerekçesiyle” son verdi. 
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yısıyla, bundan sonra toplumsal ve siyasal so-
runların çözümünün adresi ve muhatabı bütün 
gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi siyasettir. 
AK Parti, yeni dönemin ihtiyaçlarına denk düşen 
yeni bir siyaset geliştirirse, muhalefet ise sokağın 
peşine düşmekten ziyade sokağı ümitlendirecek 
ve heyecanlandıracak bir siyaset geliştirebilirse 
hem Türkiye siyaseti ve demokrasisi önemli bir 
dönemeci aşmış ve daha sağlıklı temellere ka-
vuşmuş olacak hem de inşa öncesi “geçiş süreci” 
daha az sancılı geçecektir. 

CUMHURIYET HALK 
PARTISI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Deniz Bay-
kal’ın 2010 baharında genel başkanlık göre-
vinden istifa etmesinin ardından beklenmedik 
bir lider arayışı içerisine girmiş; 2008 yılından 
itibaren temiz siyaset söylemi ve 2009 yerel se-
çimlerinde partinin İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı adayı olmasıyla yıldızı parlayan Ke-
mal Kılıçdaroğlu, yapılan kurultayda Baykal’ın 
koltuğuna oturmuştu. Kılıçdaroğlu döneminin 
başlıca özelliği, Baykal sonrası dönemde partiye 
geri dönen sosyal demokrat gruplar ve Kılıçda-
roğlu rüzgarıyla siyasete atılan isimlerin etkisiyle 
reformist bir “Yeni CHP” oluşturmaya yönelik 
arayış oldu. Bu kavramdan hareketle kamuo-
yunda “yenilikçiler” olarak anılan reform yanlısı 
grup, özellikle Baykal döneminde parti yöneti-
mi ve teşkilatlarında nüfuz edinen “ulusalcı” ana 
omurga ile sert bir mücadele içerisine girdi. Bu 
çerçevede Kılıçdaroğlu yönetimi, zaman zaman 
Kürt meselesi ve laiklik gibi kritik konularda 
CHP’nin “rejim partisi” imajını revize etmeye 

yönelik bazı girişimlerde bulunurken parti içe-
risinde sert direnişle karşılaştı. 

Bu durumun somut yansıması, ana muhale-
fet partisinin yaklaşık iki yıllık bir zaman dilimi 
içerisinde toplam beş kurultay toplamak zorun-
da kalmasıydı. Bu kurultaylar süreci sonucunda 
2012 yazı itibariyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu 
yerini tahkim ederek liderlik tartışmalarına nok-
ta koymayı başardı; ancak partinin yeni siyasi is-
tikametine dair ideolojik çatışma, Parti Meclisi 
ve TBMM grubunun yanı sıra CHP teşkilatla-
rında yaşanmaya devam etti. Özellikle parti içi 
demokrasinin güçlenmesi adına parti tüzüğünde 
yapılan değişiklikler ve Kılıçdaroğlu yönetimi-
nin birçok seçim bölgesinde ön seçim yöntemi-
ne başvurması, parti yönetimiyle görüş ayrılığı 
yaşamakla birlikte güçlü taban desteğine sahip 
ulusalcı muhalif figürler ortaya çıkardı. CHP’nin 
2010 yılından itibaren sergilediği dağınık görün-
tü, partide yaşanan siyaset arayışının 2012 yılı 
sonunda muğlak bir arayış siyasetine dönüşme-
sine neden oldu.33

Ana muhalefet partisi, 2013 yılında bir yan-
dan yukarıda bahsi geçen arayış siyasetinin bir 
yansıması olan parti içi ideolojik ayrışma ve mü-
cadelelerle anılırken, diğer yandan 2013 yılında 
AK Parti karşıtlığında birleşen ve hareketlenen 
toplumsal ve siyasal muhalefetin ana merkezi 
olma hamleleriyle anıldı. AK Parti hükümetinin, 
2012’nin son günlerinde Öcalan ile PKK’nın 
silahsızlandırılmasına yönelik görüşmeler ger-
çekleştirdiğinin duyurulmasıyla başlayan Çözüm 
Süreci, CHP içerisinden geçen fay hatlarını ye-
niden harekete geçirdi. Bu çerçevede Genel Baş-
kan Kılıçdaroğlu, hükümetin diyalog çabasına 
dolaylı destek vermeye çalışırken partinin farklı 
kademeleri tarafından eleştiri bombardımanına 
tutuldu.34 Yaklaşık dört ay süren tartışmalar, Ni-

33. Hatem Ete ve Doğan Eşkinat, Siyaset Arayışından Arayış 
Siyasetine: Cumhuriyet Halk Partisi (2010-2013), SETA Analiz, s. 
65 (Şubat 2013).

34. Doğan Eşkinat, Devlet-PKK görüşmeleri ve Yeni CHP, Yeni 
Türkiye, 14 Ocak 2013.
http://yeniturkiye.org/devlet-pkk-gorusmeleri-ve-yeni-chp/yeni-
turkiye/270

AK Parti, yeni döneme yönelik yeni bir 
söylem geliştirmelidir.
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san ayında Kılıçdaroğlu’nun geri adım atması ve 
CHP içerisinde Çözüm Süreci’ne en güçlü des-
teği veren isimlerden Genel Başkan Yardımcısı 
Gülseren Onanç’ın istifası ile sonuçlandı. 

Kürt meselesi konusunda hükümetin doğ-
rudan diyalog perspektifine alternatif üretmekte 
başarısız olan CHP, yılın ikinci yarısında ise ken-
di dışında yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal 
gelişmeleri doğru kullanmaya-değerlendirmeye 
çaba gösterdi. 11 Mayıs’ta yaşanan Reyhanlı sal-
dırısı, 27 Mayıs’ta başlayan Gezi Parkı protestola-
rı, Eylül ayında ODTÜ’de yaşanan yol eylemleri 
ve yılın son günlerinde gündeme gelen yolsuzluk 
iddiaları gibi bir dizi gelişme, CHP tarafından 
ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde AK Par-
ti hükümetini yıpratmak amacıyla kullanıldı. Yı-
lın ikinci yarısında AK Parti hükümetine yönelik 
uluslararası eleştirilerin rüzgarıyla bir dizi yurtdışı 
temaslarda bulunan CHP yönetimi, uluslararası 
alanda “rejim-vesayet partisi” algısını değiştirme-
ye çaba gösterse de seçmen desteğini yüzde 24-27 
bandının üzerine çıkarmakta başarısız oldu.

Uluslararası kamuoyunda kendisini otori-
ter bir hükümetin merkez-sol alternatifi olarak 
konumlandıran CHP’nin Türkiyeli seçmenler 
nezdinde benzer bir rüzgar yakalayamaması, 
partinin Kürt meselesi ve rejim tartışmaları baş-
ta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren 
alanlarda mevcut politikalara güçlü alternatifler 
üretememesi ile bağlantılıdır. Bu durumun baş-
lıca nedeni, Kılıçdaroğlu döneminin tamamında 
CHP’nin performansını olumsuz etkileyen parti 
içi ideolojik kamplaşma ve mücadeleler ile par-
ti tabanının reformist bir siyasete neden ihtiyaç 
duyulduğu hususunda ikna edilememesi olmuş-
tur. Bir başka deyişle Kılıçdaroğlu ve ekibinin 
partilileri değişim ihtiyacına ikna edememesi, 
ana muhalefet partisinin hükümete karşı kendi 
fırsatlarını yaratmak yerine hükümetin aleyhine 
ortaya çıkan dış gelişmelerden faydalanma yolu-
na gitmesine neden olmuştur. 

Ana muhalefet partisinin hükümete karşı 
kendi hamleleriyle muhalefet etmek yerine dış 

gelişmelere bağımlı bir siyaset anlayışını benim-
semesi, geride kalan bir yıllık dönemin de dış 
faktörlere bağlı olarak değerlendirilmesini ge-
rektirmektedir. Buna göre 2013 yılının ilk yarısı, 
CHP’nin 2010 baharından itibaren sergilediği 
dağınık görüntünün değişmeden devam ettiği 
bir dönem olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemin 
başlıca dış gelişmesi olan Çözüm Süreci hakkın-
da izlenecek politika konusunda yaşanan ideo-
lojik ayrışma ve mücadele, ana muhalefet parti-
sinin siyaset üretme yeteneğini olumsuz yönde 
etkilerken, partide ortaya çıkan çalkantılar özel-
likle Kürt meselesi ve Yeni Anayasa alanlarında 
CHP’nin kamuoyuna karışık mesajlar vermesine 
neden oldu. Buna karşılık Mayıs ayından itiba-
ren ülke gündemini belirleyen Gezi Parkı ey-
lemleri gibi gelişmeler, ana muhalefet partisinin 
kendi iç gerilimlerinin üstünü örterek AK Parti 
hükümeti karşıtlığında oluşan iklimi kullanma-
ya yönelik sert ve fırsatçı bir muhalefet söylemi 
üretmesi için elverişli zemin oluşturdu.

Çözüm Süreci ve İmralı Görüşmeleri
Cumhuriyet Halk Partisi açısından 2013 yılının 
ilk büyük tartışması, hükümetin 2012 Aralık 
ayı sonunda kamuoyuna duyurduğu çözüm sü-
reci hakkında partinin belirleyeceği politika ko-
nusunda yaşandı. CHP adına konuyla ilgili ilk 
değerlendirmeyi 5 Ocak tarihinde yapan Genel 
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hükümete 
sorunun çözümü için kredi vermeye hazır oldu-
ğunu ifade ederek görüşmelere dolaylı desteğini 
sundu.35 Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan’ın CHP liderine yönelik sert eleştirilerinin 
yanı sıra parti tabanında Kürt meselesi ve Çözüm 
Süreci’ne dair duyulan endişeler, partinin farklı 
kademelerinde Kılıçdaroğlu’nun kredi tanıma 
inisiyatifine yönelik sert itiraz ve eleştirilerin 
dillendirilmesine neden oldu.36 Nitekim Tunce-

35. “AK Parti’ye yeni kredi açıyoruz”, Hürriyet, 5 Ocak 2013.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22297831.asp

36. “Erdoğan: Sen krediye muhtaçsın”, NTVMSNBC, 6 Ocak 2013.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25411705/
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li Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Ocak ayında 
Paris’te öldürülen Sakine Cansız’ın ailesine taziye 
ziyaretinde bulunması üzerine yaşanan tartışma-
da ilk geri adımı atan CHP yönetimi, ziyaretin 
kabul edilebilir olmadığını ifade etti.37

CHP, Ocak ayında TBMM Genel Kuru-
lu’nda yapılan “anadilde savunma” görüşmeleri 
sırasında İzmir Milletvekili Birgül Ayman Gü-
ler’in kullandığı “Türk ulusuyla Kürt milliyeti-
nin eşit olmadığı” yönündeki ifade nedeniyle bir 
kez daha tartışmaların merkezine oturdu.38 Bu 
dönemde Kılıçdaroğlu yönetimi, basına kapa-
lı görüşmelerde Güler’e yönelik sert uyarılarda 
bulunmakla birlikte kamuoyu önünde dengeli 
bir pozisyon benimsemeyi tercih etti. Kılıçda-
roğlu’nun basın mensuplarına yaptığı değerlen-
dirmede Güler’in sözlerine itiraz etmek yerine 
“etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına kar-
şıyız” mesajı vermesi, ana muhalefet partisinde 
yaşanan ideolojik kutuplaşmayı idare etmeye yö-
nelik bir çaba olarak değerlendirildi.39

Çözüm Süreci’nin Türkiye siyaset günde-
mini meşgul ettiği yılın ilk çeyreğinde CHP ça-
tısı altında yaşanan en önemli gelişmelerden biri 
de eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın 12 Şubat 
günü –üç yıl aradan sonra- partinin Meclis gru-
buna hitap etmesiydi. Grup toplantısının basına 
kapalı bölümünde söz alan Baykal’ın Türk kim-
liğinin ve ulus devletin tartışma konusu haline 
getirilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak 
CHP’nin tarihsel misyonuna dikkat çektiği ko-
nuşması, eski genel başkana yakın isimlerden 
Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan tarafından 

37. “Hüseyin Aygün’den taziye açıklaması”, Milliyet, 16 Ocak 2013.
(http://siyaset.milliyet.com.tr/huseyin-aygun-den-taziye-
aciklamasi/siyaset/siyasetdetay/16.01.2013/1656129/default.htm); 
“Kılıçdaroğlu’ndan Aygün’e taziye ve twit fırçası”, Habertürk, 22 
Ocak 2013 (http://www.haberturk.com/gundem/haber/813423-
kilicdaroglundan-aygune-taziye-ve-twit-fircasi).

38. “Birgül Ayman Güler: Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş 
değerde gördüremezsiniz”, Sol, 24 Ocak 2013.
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/birgul-ayman-guler-turk-
ulusuyla-kurt-milliyetini-esit-es-degerde-gorduremezsiniz

39. “Etnik kimlik üzerinden siyasete karşıyız”, NTVMSNBC, 24 
Ocak 2013.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25416699/

kaydedilerek basına servis edildi.40 Bu dönemde 
CHP kulislerinde liderlik tartışmaları yeniden 
alevlense de Baykal’ın hamlesinin parti yöne-
timine siyasi bir uyarı niteliğinde olduğu daha 
sonra anlaşılacaktı.41

Baykal’ın müdahalesi sonrası partinin eski 
yönetici sınıfının Kılıçdaroğlu yönetimine des-
teğin geri çekilmesi yönünde yaptığı baskılarda 
da artış gözlendi. Eski dönemin güçlü isimle-
rinden İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın 4 Mart 
tarihinde gerçekleşen Parti Meclisi toplantısın-
da söz alarak Kılıçdaroğlu yönetimine karşı 12 
maddelik bir manifesto okuması, CHP içerisin-
de “kredi” girişimine yönelik en sert tepki ola-
rak kayıtlara geçti.42 Nitekim partinin tüm ka-
demelerinden merkeze yönelen baskılar, Genel 
Başkan Kılıçdaroğlu’nun 8 Nisan günü Milliyet 
gazetesinde yayımlanan bir mülakatta hükümete 
tanıdıkları kredinin artık bittiğini duyurmasına 
neden oldu.43 Çözüm Süreci’ne olan desteğini 
Genel Başkan’a rağmen sürdüren Genel Başkan 
Yardımcısı Gülseren Onanç ise CHP’de yaşanan 
kredi tartışmalarının son kurbanı oldu: Onanç, 
17 Nisan akşamı doğrudan Kılıçdaroğlu’nun 
talebi üzerine parti yönetimindeki görevinden 
istifa ettiğini açıkladı.44

Cumhuriyet Halk Partisi, hükümete tanı-
nan dolaylı desteğin geri çekilmesinin ardından 
çözüm sürecine karşı daha sert bir tutum benim-
seyerek temel olarak görüşmelerin Kürt mesele-
sinin çözümüne dair umut vermediği iddiasını 

40. “İşte Deniz Baykal’ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın 
tamamı”, Ulusal Kanal, 14 Şubat 2013.
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/iste-deniz-baykalin-grup-
toplantisinda-yaptigi-konusmanin-tamami-h9011.html

41. Mahmut Övür, “Baykal’ın hamlesi”, Sabah, 14 Şubat 2013.
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ovur/2013/02/14/baykalin-hamlesi

42. “CHP’de kredi tepkisi”, Ulusal Kanal, 4 Mart 2013.
ht tp : / /www.ulusa lkana l . com.t r /gundem/chpde-kred i -
tepkisi-h9544.html

43. Fikret Bila, “Kılıçdaroğlu: Kredi bitti”, Milliyet, 8 Nisan 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/kilicdaroglu-kredi-bitti/siyaset/
siyasetyazardetay/08.04.2013/1690585/default.htm

44. “CHP’de Gülseren Onanç istifa etti”, Radikal, 17 Nisan 2013.
http://www.radikal.com.tr/politika/chpde_gulseren_onanc_istifa_
etti-1130028
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gündemde tutmaya çaba gösterdi. Bu çerçevede 
ana muhalefet partisi yetkilileri, Nisan ayından 
itibaren 28 Aralık 2011’de gerçekleşen Roboski 
olayını düzenli olarak gündeme getirerek hükü-
metin çözüm konusunda samimi davranmadığı 
mesajını verdi.45 Aynı dönemde çözüm süreci-
nin toplumda yarattığı tepkileri değerlendirmek 
amacıyla göreve başlayan Akil İnsanlar Heyeti 
de CHP’nin hedefine yerleşti. 3 Nisan’da basın 
mensuplarının sorularını yanıtlayan Parti Söz-
cüsü Haluk Koç, Başbakan Erdoğan’ın Abdul-
lah Öcalan ile gizli bir pazarlık yaptığını öne 
sürerken Akil İnsanlar Heyeti üyeleri hakkında 
da “pazarlamacı” yakıştırması yaptı.46 Hüküme-
tin PKK ile bir pazarlık içerisinde olduğu algısı, 
Kılıçdaroğlu’nun Mart ayında İmralı tutanakları 
hakkında yaptığı “Ortaklardan birinin görüşleri 
medyaya yansıdı” yorumu ile de örtüşüyordu.47 
CHP, Meclis’te Nisan ayında kurulan Çözüm 
Süreci Değerlendirme Komisyonu’na da Mil-
liyetçi Hareket Partisi ile birlikte üye vermeyi 
reddetti. Konuyla ilgili değerlendirme yapan 
Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, araştırma 
komisyonunun TBMM İç Tüzüğü ve Anayasa’ya 
aykırı olduğunu öne sürerek suça ortak olmaya-
caklarını söyledi.48 

Mayıs ayından itibaren siyasi mesaisinin 
çoğunluğunu Suriye krizi ve Gezi Parkı eylem-
lerine ayıran Cumhuriyet Halk Partisi, yılın 
son çeyreğinde hükümetin başlattığı Çözüm 
Süreci’ne yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. 
Bu dönemde yeniden Uludere olayını gündeme 
taşıyan parti yönetimi, Kasım ayında Diyarba-

45. “CHP’den Uludere kitabı”, Sabah, 30 Nisan 2013.
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/04/30/chpden-uludere-
kitabi

46. “Akil İnsanlar listesine ilk tepki CHP’den”, Yeni Şafak, 3 Nisan 
2013.
http://yenisafak.com.tr/politika-haber/akil-insanlar-listesine-ilk-
tepki-chpden-03.04.2013-507230

47. “Kılıçdaroğlu’ndan İmralı tutanakları yorumu”, CNN Türk, 1 
Mart 2013.
http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/03/01/kilicdaroglundan.
imrali.tutanaklari.yorumu/698430.0/index.html

48. “CHP ve MHP’den ret”, Hürriyet, 4 Nisan 2013. http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/22965673.asp

kır’a gelerek Başbakan Erdoğan’la birlikte sürece 
desteğini sunan sanatçı Şivan Perwer’e sert eleş-
tirilerde bulundu. 19 Kasım’da Kürt sanatçıyı 
“Uludere’nin emrini vereni yücelttin” ifadesiyle 
eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, sürece yöne-
lik eleştirilerini sürdürdü.49

Yeni Anayasa Çalışmaları
2013 yılında Cumhuriyet Halk Partisi içerisin-
de en büyük gerilimleri üreten etnik kimlik ve 
rejimin muhafazası konuları, Çözüm Süreci’nin 
yanı sıra yeni anayasa çalışmaları kapsamında 
da gündeme gelirken, ana muhalefet partisi bu 
alanda kamuoyuna karışık mesajlar verdi. CHP, 
12 Haziran 2011 seçimlerinin ardından kurulan 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Rıza Türmen, 
Süheyl Batum ve Atilla Kart’ı görevlendirerek, 
Kılıçdaroğlu yönetiminin farklı gruplar arasında 
izlediği denge siyasetini sürdürdü. Komisyon’un 
çalışmaları süresince zaman zaman medyaya 
yansıyan görüş ayrılıkları, geride kalan bir yıllık 
dönemde de şiddetlenerek devam etti. Bu çerçe-
vede Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li 
üyeleri arasında yaşanan tartışmalar kamuoyu-
nun gündeminde yer tutarken, ana muhalefet 
partisinin Anayasa görüşmelerinde sergilediği iyi 
niyet ve ortaya koyduğu vizyon hakkında soru 
işaretleri oluşturdu.

49. “Kılıçdaroğlu’ndan Şivan Perver’e Uludere eleştirisi”, 
Cumhuriyet, 19 Kasım 2013.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/11091/Kilicdaroglu_ndan_
Sivan_Perver_e__Uludere__elestirisi.html

Cumhuriyet Halk Partisi, hükümete tanınan 
dolaylı desteğin geri çekilmesinin ardından 
çözüm sürecine karşı daha sert bir tutum 
benimseyerek temel olarak görüşmelerin Kürt 
meselesinin çözümüne dair umut vermediği 
iddiasını gündemde tutmaya çaba gösterdi.
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Yeni Anayasa çalışmalarının en tartışmalı 
alanlarından biri, vatandaşlık tanımı ve etnik 
çeşitliliğin anayasal güvence altına alınması hu-
susunda yaşandı. Bu çerçevede CHP çatısı altın-
da tartışmalar yıl boyunca devam etse de Şubat 
ayında yaşanan “anayasal vatandaşlık” polemi-
ği, 2013 yılına damgasını vurdu. Komisyonun 
CHP’li üyesi Rıza Türmen’in 10 Şubat 2013 ta-
rihli Milliyet gazetesinde yayımlanan mülakatın-
da kullandığı “özgürlükçü, farklılık içinde birlik 
ve bütünlük yaratan bir anayasa istiyorsak, etnik 
bir üst kimliğe dayanan bir vatandaşlık tanımın-
dan vazgeçmemiz gerekiyor” ifadesi, 14 Şubat 
günü eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın üç yıl 
aradan sonra Meclis grubuna hitap etmesine 
yol açacak ölçüde bir infial yarattı.50 Komisyo-
nun bir başka üyesi Atilla Kart’ın 15 Mart ta-
rihli Radikal gazetesinde yayımlanan “Ne mutlu 
eşitim diyene!” başlıklı yorum yazısında Tür-
men’in görüşlerine yakın bir çizgiyi paylaşması, 
tartışmaları körükledi.51 CHP cephesinde en 
sert tartışmalara neden olan vatandaşlık tanımı, 
Mart ayı sonunda da partinin gündemine geldi. 
İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, partili-
lere gönderdiği mektupta anayasal vatandaşlık 
tekliflerinin CHP programına aykırı olduğunu 
öne sürdü ve vatandaşlık tanımının yapılmaması 

50. “Rıza Türmen: Anayasa içerisinde vatandaşlık maddesi 
gerekmiyor”, T24, 10 Şubat 2013.
http://t24.com.tr/haber/riza-turmen-anayasada-vatandaslik-
maddesinin-yer-almasi-gerekmiyor/223441

51. Atilla Kart, “Anayasada ortak payda: Ne mutlu eşitim diyene”, 
Radikal, 15 Mart 2013.
http://www.radikal.com.tr/yorum/anayasada_ortak_payda_ne_
mutlu_esitim_diyene-1125181

durumunda ülkenin bölünme tehdidiyle karşı 
karşıya kalacağını ifade etti.52

Ana muhalefet partisinin, sonbahar ayla-
rında gündeme gelen Anayasa Uzlaşma Komis-
yonu’nun üzerinde uzlaştığı maddelerin Meclis 
Genel Kurulu’na getirilmesi teklifi konusunda 
da kararsız bir görüntü sergiledi. Genel Başkan 
Kılıçdaroğlu, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada parla-
mentoda grubu bulunan partiler arasında uzlaşma 
olması halinde kendilerinin de destek vereceğini 
açıklasa da 7 Kasım tarihinde AK Parti ve CHP 
arasında yapılan görüşme sonucunda ana muha-
lefet, Komisyon’da kabul edilen maddelerin ortak 
bir çabayla Genel Kurul’da kabul edilmesi tekli-
fini reddetti.53 Bu karar, CHP’nin görüşmelerin 
başından beri savunduğu başkanlık sisteminden 
vazgeçilmesi konusunda AK Parti’nin garanti ver-
memesine bağlandı. Böylece CHP, Anayasa gö-
rüşmelerini çıkmaza sokan bir karara imza atmak-
la birlikte AK Parti’nin diğer bir siyasi partiyle bir 
araya gelerek manevra alanını genişletmesine izin 
vermeme hedefi doğrultusunda davrandı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda üzerinde 
uzlaşılan maddeleri Meclis’te kabul ederek süre-
ce ivme kazandırma formülünün de kabul gör-
memesi üzerine TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Kasım ayında dört parti liderine birer mektup 
göndererek Komisyon çalışmalarının sonuç üret-
mediğini kaydetti.54 Komisyon’un CHP’li üyele-
rinden Süheyl Batum, masadan kalkmayı kabul 
etmeyeceklerini dile getirirken Rıza Türmen ise 
AK Parti hükümetinin TBMM Başkanı Çiçek’e 
komisyon çalışmalarını sonlandırma talimatı ver-

52. “Anayasada Türklük tartışması”, Radikal, 29 Mart 2013.
http://www.radikal .com.tr/turkiye/anayasada_turkluk_
tartismasi-1127148

53. “Samimiyseniz uzlaşılan maddeleri geçirelim”, Milliyet, 6 
Ekim 2013 (http://siyaset.milliyet.com.tr/samimiyseniz-uzlasilan-
maddeleri/siyaset/detay/1773255/default.htm); “AK Parti’nin ‘60 
maddeyi geçirelim’ teklifine CHP’den ret”, Milliyet, 7 Kasım 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/ak-parti-nin-60-maddeyi/siyaset/
detay/1788622/default.htm

54. “Çiçek’ten liderlere Anayasa mektubu”, Gerçek Gündem, 18 
Kasım 2013.
http://www.gercekgundem.com/siyaset/5650/cicekten-liderlere-
anayasa-mektubu

CHP, Anayasa görüşmelerini çıkmaza 
sokan bir tutuma imza atmakla birlikte AK 

Parti’nin diğer bir siyasi partiyle bir araya 
gelerek manevra alanını genişletmesine izin 

vermeme hedefi doğrultusunda davrandı.
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diğini öne sürdü.55 Yeni Anayasa çalışmaları kap-
samında sık sık karşı karşıya gelen isimlerin Ko-
misyon’un feshi hususunda benzer pozisyonlar 
benimsemeleri, ana muhalefet partisinin sürecin 
başarısızlığını AK Parti hükümetine fatura etme 
çabası olarak ortaya çıktı.

Gezi Eylemleri ve Yaşam  
Tarzı Tartışmaları
27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Meydanı Yaya-
laştırma Projesi çalışmalarını protesto amacıyla 
başlayan gösteriler, parti içi mücadeleler nede-
niyle yeni bir siyaset dili kurmakta başarısız olan 
CHP açısından önemli bir fırsat olarak değerlen-
dirildi. Güvenlik güçlerinin eylemcilere yönelik 
müdahalesiyle birlikte protestolar şiddetlenerek 
hükümet karşıtı bir nitelik kazanmış; bu aşamaya 
kadar Gezi Parkı olaylarının Meclis içerisindeki 
başlıca savunucusu, BDP İstanbul Milletvekili 
Sırrı Süreyya Önder olmuştu. Nitekim Önder’in 
Gezi Parkı’nda çalışan iş makinalarının önünde 
bizzat durması ve 31 Mayıs günü yaralanarak 
hastaneye kaldırılması, ulusal medyada geniş yer 
bulmuştu.56 Bu aşamada eylemlere müdahil ol-
mayı başaramayan ana muhalefet partisinin Ka-
dıköy Meydanı’nda düzenleyeceği mitingi iptal 
ederek partilileri Taksim’e davet etmesi üzerine 
Sırrı Süreyya Önder’in CHP için yaptığı “am-
bulans arkasında giden fırsatçı taksi” benzetmesi 
dikkat çekmişti.57 

Öte yandan gösterilerin ülke geneline ya-
yılarak özellikle İzmir gibi merkezlerde ağırlıklı 
olarak ulusalcı kesimleri sokağa yönlendirmesi, 

55. “Batum, ‘AK Parti masadan kalkalım diyor”, İhlas Haber Ajansı, 
14 Kasım 2013
(https://www.iha.com.tr/batum-ak-parti-masadan-kalkalim-
diyor-politika-311432); “CHP’li Rıza Türmen: Cemil Çiçek’e 
Anayasayı bitirme talimatı verildi”, T24, 20 Kasım 2013 (http://
t24.com.tr/haber/chpli-riza-turmen-ciceke-anayasayi-bitirme-rolu-
verildi/244431)

56. “BDP’li Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı”, Hürriyet, 31 
Mayıs 2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23407234.asp

57. “Sırrı Süreyya Önder’den Kılıçdaroğlu’na Gezi Parkı eleştirisi”, 
Radikal, 2 Haziran 2013. http://www.radikal.com.tr/turkiye/sirri_
sureyya_onderden_kilicdarogluna_gezi_parki_elestirisi-1135933

BDP’nin de Çözüm Sürecini gerekçe göstererek 
Gezi eylemlerine destek olmayı reddetmesi üze-
rine olayların ilk aşamasında istediği rolü oyna-
yamayan CHP, ilerleyen günlerde etkisini gözle 
görülür şekilde artırdı.58 Bu durumun en somut 
göstergelerinden biri, ana muhalefet lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun Meclis grup toplantılarında 
Gezi olaylarına ciddi bir yer ayırması ve sert bir 
söylem kullanması oldu. Örneğin 18 Haziran 
günü düzenlenen grup toplantısında konuşan 
Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ı diktatör olarak 
nitelerken Gezi olaylarına katılan vatandaşlara 
“Siz kazandınız, diktatör kaybetti” mesajı ve-
rerek hareketin sözcülüğüne açıkça talip oldu.59 
CHP’nin Gezi olaylarıyla kurduğu ilişki, Kılıç-
daroğlu’nun aynı dönemde kullandığı “Onların 
haklı eylemlerinin yanında kapı gibi CHP dura-
caktır” ifadesinde de göze çarpıyordu.60 

CHP yönetiminin Gezi eylemlerine sözlü 
desteği, fiili desteğe de dönüştü: Ankara’da CHP 
milletvekilleri Emine Ülker Tarhan, Nur Serter, 
Aylin Nazlıaka, İdris Yıldız ve İzzet Çetin, 15 
Haziran akşamı polis müdahalesine karşı oturma 
eylemi yaparken61 Süheyl Batum’un da aralarında 
bulunduğu bazı muhalefet milletvekilleri de An-
kara’da düzenlenen bir gösteriye katıldı.62 Böyle-
ce olayların ilk günlerinde fırsatçılıkla suçlanan 
ana muhalefet partisi, Haziran ayının ortasından 
itibaren Gezi hareketini en güçlü şekilde destek-
leyen siyasi parti konumuna geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gezi Parkı 
olaylarına yönelik desteği, birkaç farklı açıdan 

58. “Demirtaş: Süreci baltalamak isteyenlerle yan yana olmayız”, 
Milliyet, 1 Haziran 2013. http://siyaset.milliyet.com.tr/demirtas-
sureci-baltalamak/siyaset/detay/1717345/default.htm

59. “Kılıçdaroğlu: Siz kazandınız, diktatör kaybetti”, Milliyet, 18 
Haziran 2013. http://siyaset.milliyet.com.tr/kilicdaroglu-bu-bir-
halk/siyaset/detay/1724621/default.htm

60. “CHP kapı gibi onların yanında”, NTVMSNBC, 11 Haziran 
2013. http://www.ntvmsnbc.com/id/25448411/

61. “CHP’li 5 vekile Gezi soruşturması açıldı”, Ulusal Kanal, 10 
Ağustos 2013. http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chpli-5-
vekile-gezi-sorusturma-acildi-h13388.html

62. “Ankara’daki eyleme vekil desteği”, Vatan, 6 Haziran 2013. 
http://haber.gazetevatan.com/ankaradaki-eyleme-vekil-
destegi/544186/1/gundem
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ele alınabilir. Öncelikle CHP yönetimi, Gezi 
Parkı protestolarını partinin daha önce orga-
nize ettiği sokak gösterilerinin devamı olarak 
değerlendirdi.63 Partinin 2012 yılından itibaren 
Ergenekon davası ve ulusal bayramlara yönelik 
düzenlemeyi protesto etmek için düzenlediği 
gösteriler ile Gezi olaylarını aynı kategoride de-
ğerlendiren bu yaklaşım, Gezi olaylarının sona 
ermesinin ardından ulusal bayramlarda düzen-
lenen törenlerde de gündeme geldi. Örneğin 
Ankara’da düzenlenen 29 Ekim mitinginde ka-
tılımcılara hitap eden Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı 
vurgulu konuşmasında gençlerin “diktatör”ü 
dize getirdiğini hatırlattı.64

Gezi Parkı protestoları, Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından yalnızca sokak siyasetinin değil, 
rejim ve yaşam tarzı kaygılarının da bir yansıması 
olarak değerlendirildi. Örneğin 15 Haziran 2013 
günü protestocuların eyleme devam etme kara-
rını yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi 
eylemlerinin “baskılanan bir toplumun patlama-
sı” olduğunu ifade ederken “bu insanlar özgürlük 
ve demokrasi istiyorlar” yorumunu yaptı.65 Öte 
yandan partinin farklı kademelerinden yapılan 
değerlendirmeler, CHP içerisinde Gezi olayları-
nın laiklik zemininde yorumlandığı izlenimini 
vermektedir. Bu çerçevede Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Aygün, “Gezi Direnişi sırasında mil-
yonlarca insanın laikliğin ortadan kaldırılmasına 
tepki gösterdiğini” iddia ederken66 partiye yakın 

63. “Barikatları aşarak Anıtkabir’e çıktılar”, Milliyet, 30 Ekim 
2012 (http://haber.gazetevatan.com/ankaradaki-eyleme-vekil-
destegi/544186/1/gundem); “CHP’den hakime Ergenekon 
tehdidi”, Star, 8 Nisan 2013 (http://haber.stargazete.com/politika/
chpden-hakime-ergenekon-tehdidi/haber-743359).
5 “Ağustos’ta Silivri’yi basma planı”, Zaman, 1 Ağustos 2013.
http://www.zaman.com.tr/gundem_5-agustosta-silivriyi-basma-
plani_2115965.html

64. “Diren Cumhuriyet”, Cumhuriyet, 28 Ekim 2013. http://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/4621/Diren_Cumhuriyet.html

65. “Kılıçdaroğlu’ndan Gezi’ye destek”, Sabah, 15 Haziran 2013. 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/06/15/kilicdarogludan-
geziye-destek

66. “Aygün: CHP laikliği savunmalı”, Gerçek Gündem, 30 Ekim 
2013. http://www.gercekgundem.com/siyaset/1666/aygun-chp-
laikligi-savunmali

basın organlarında da “özgürlüğün yalnızca Sün-
nilerin inanç özgürlüğüne indirgenemeyeceği” 
vurgusu yapıldı.67 Bu perspektiften bakıldığın-
da Gezi eylemlerinin, birçok CHP’li için, alkol 
satışı düzenlemesi ve “üç çocuk” tartışması gibi 
semboller üzerinden tartışılan bir yaşam tarzı 
kaygısının toplumun geneli tarafından paylaşıl-
dığı algısını ürettiği söylenebilir.

Gezi Parkı olaylarını CHP açısından cazip 
kılan bir başka faktör ise hükümet karşıtı göste-
rilerin parti içerisinde 2010 yılından beri devam 
eden ideolojik ayrışma ve çatışmaları bir süreliği-
ne de olsa dışarıya yönlendirme imkanı sunması 
olmuştur. Bu çerçevede Gezi protestoları, özel-
likle 2013 yılının yaz aylarında ulusalcı-yenilik-
çi ayrışmasını tamamen rafa kaldırarak partinin 
tüm kesimlerini ortak bir paydada buluşturmayı 
başarmıştır. Çözüm sürecine desteği nedeniyle 
Nisan ayında parti yönetiminden ayrılmak zo-
runda kalan Gülseren Onanç68 ve ulusalcı kana-
dın en güçlü liderlerinden Muharrem İnce69 ile 
Dersim tartışmalarıyla gündeme gelen Hüseyin 
Aygün70 gibi parti içerisinde bulunan çok farklı 
grupları temsil eden isimlerin Gezi protestoları 
konusunda benzer pozisyonlar benimsemesi, bu 
anlamda dikkat çekicidir.

Son olarak Gezi olayları, özellikle askeri ve-
sayetin geriletilmesine paralel olarak uluslararası 
kamuoyunda yarattığı olumsuz algıyı değiştirme-
ye çaba gösteren ana muhalefet partisi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bu durumun en so-
mut yansıması, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Avru-

67. “Hikmet Çetinkaya, Laiklik olmadan demokrasi olmaz”, 
Cumhuriyet, 1 Kasım 2013. http://www.cumhuriyet.com.tr/
koseyazisi/5205/Laiklik_Olmadan_Demokrasi_Olmaz-Hikmet_
Cetinkaya.html

68. “Gezi eylemleri tek ses dayatmasına karşı çıkıştır”, Evrensel, 
16 Haziran 2013. http://everywheretaksim.net/tr/evrensel-gezi-
eylemleri-tek-ses-dayatmasina-karsi-cikistir-gulseren-onanc/

69. “Kılıçdaroğlu Gezi Parkı’ndaki eyleme destek verdi”, Zaman, 
30 Mayıs 2013. http://www.zaman.com.tr/gundem_kilicdaroglu-
gezi-parkindaki-eyleme-destek-verdi_2095282.html

70. “Hüseyin Aygün: Faşist diktatör Tayyip’in yapamadığını 
siz yaptınız”, Oda TV, 31 Temmuz 2013. http://www.odatv.
com/n.php?n=fasist-diktator-tayyipin-yapamadigini-siz-
yaptiniz-3107131200
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pa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes 
Swoboda arasında Mayıs ayında yaşanan gerginlik 
oldu. Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Erdoğan’ı Suri-
ye devlet başkanı Beşar Esad’a benzetmesi üze-
rine CHP liderine sert tepki gösteren Swoboda, 
Gezi olaylarının ardından yaptığı bir açıklamada 
“CHP’nin otokratik AKP’ye karşı gerçek bir al-
ternatif olabilmesinin önemine” değindi.71 

Bu çerçevede, CHP, Gezi Parkı protesto-
larına verdiği güçlü desteği uluslararası arena-
da 2010 yılından itibaren ileri sürdüğü iktidar 
alternatifi olma iddiasının somut bir gösterge-
si olarak kullanmaya çaba göstermiştir. Kasım 
ayında İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enter-
nasyonal toplantısına ev sahipliği yapan ana 
muhalefet partisi, bu etkinlikte de Gezi olayla-
rına yoğun vurgu yaparak uluslararası popülari-
tesini artırmayı hedefledi.72 Kılıçdaroğlu, Aralık 
ayında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinde 
de Gezi Parkı gösterilerine dikkat çekerek “öz-
gürlük ve demokrasi isteyen kitlelerin sesine ku-
lak kabartmak zorundayız” ifadesini kullandı.73 
Dolayısıyla, Gezi olaylarının, bu döneme dek 
uluslararası alanda müttefikler aramakla beraber 
demokrasinin güçlendirilmesi adına kilit ko-
nularda gerekli reformları yapamayan partinin 
AK Parti’ye yönelik karşıtlık veya hoşnutsuzluk 
üzerinden bir muhataplık ve itibar kazanmasına 
yardımcı olduğu söylenebilir. 

Alternatif Dış Politika Arayışı
Ana muhalefet partisinin “iktidar alternatifi ha-
line gelme” hedefinin bir başka yansıması ise 
hükümet perspektifine alternatif bir dış politika 
yaklaşımı geliştirilmesi oldu. Bu dönemde CHP 

71. “Swoboda’dan Kılıçdaroğlu’na: Misafirseniz kurallara uymak 
zorundasınız”, Hürriyet, 16 Mayıs 2013 (http://www.hurriyet.
com.tr/planet/23296407.asp); “Altı ay sonra ilk temas”, Vatan, 25 
Kasım 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/planet/23296407.asp).

72. “Enternasyonal’e damga vuran Gezi görüntüleri”, Cumhuriyet, 
11 Kasım 2013. http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/8059/
Sosyalist_Enternasyonal_toplandi.html

73. “Kılıçdaroğlu Washington’da Gezi’yi anlattı”, Amerika’nın 
Sesi, 5 Aralık 2013. http://www.amerikaninsesi.com/content/
kilicdaroglu-washingtonda-geziyi-anlatti/1803923.html

tarihinin en yoğun dış ziyaret programı gerçek-
leştirildi; partinin vizyonu farklı seviyelerde bulu-
nan muhataplara anlatılırken ulusal kamuoyuna 
da AK Parti hükümetinin hatalı bir dış politika 
izlediği mesajı verilmeye çalışıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 2013 yılında hü-
kümetin dış politikasını en sert biçimde Suriye 
Krizi üzerinden eleştirdi. Esad rejimi ile muha-
lifler arasında 2011 yılında başlayan çatışmalar 
kapsamında AK Parti hükümetinin Şam yöne-
timiyle ilişkileri kesmesini hatalı bulan ana mu-
halefet partisi, daha önce olduğu gibi bu yıl da 
Suriye’ye heyetler göndererek Esad rejimiyle te-
maslarda bulundu. Bu kapsamda milletvekilleri 
Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu, Şafak Pavey ve Ay-
tuğ Atıcı’dan oluşan bir heyet, Mart ayında Şam’a 
giderek Beşar Esad ile görüştü.74 11 Mayıs 2013 
tarihinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekle-
şen ve 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı 
saldırı sonrasında hükümeti sert şekilde eleştiren 
ana muhalefet partisi, buna karşılık 28 Mayıs 
günü ulusal medyada yer bulan ve Mart ayında 
Şam’a giden CHP heyetinin Reyhanlı saldırısını 
planlayan Ebu Firas ile görüştüğünü gösteren bir 
fotoğraf nedeniyle zor durumda kaldı.75

74. “Esad ile görüşen CHP heyeti Türkiye’ye döndü”, Hürriyet, 8 
Mart 2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22766246.asp

75. “CHP’nin başını yakacak o kare”, Milliyet, 28 Mayıs 2013 
(http://siyaset.milliyet.com.tr/chp-nin-basini-yakacak-o-kare/
siyaset/detay/1715148/default.htm); “Başbakan: Reyhanlı 
saldırıları ile CHP arasında bağlantı var”, Radikal, 28 Mayıs 2013 
(http://www.radikal.com.tr/politika/basbakan_dinin_emrettigi_
yasa_neden_reddediliyor-1135287).

Gezi Parkı olaylarını CHP açısından cazip kılan 
en önemli faktörlerden bir tanesi hükümet 
karşıtı gösterilerin parti içerisinde 2010 
yılından beri devam eden ideolojik ayrışma 
ve çatışmaları bir süreliğine de olsa dışarıya 
yönlendirme imkanı sunması olmuştur.
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Öte yandan sonbahar aylarında El Kaide bağ-
lantılı grupların Suriye muhalefeti içerisinde güç 
kazanması ve Türkiye’nin muhalifleri silahlan-
dırdığına yönelik iddialar, CHP yetkilileri tara-
fından gündeme getirildi. Aralık ayında yapılan 
bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin El Kaide ör-
gütüne silah sağlayarak meşruiyetini kaybettiği-
ni öne sürerken, partinin farklı kademelerinden 
isimler de hükümete yönelik benzer suçlamalar-
da bulundu.76

Ana muhalefet partisinin dış politika ala-
nında en tartışmalı adımlarından biri de Ağus-
tos ayında gerçekleşti. Genel Başkan Kılıçda-
roğlu’nun bizzat katıldığı ziyarette kalabalık bir 
heyet, Iraklı yetkililerle temaslarda bulundu.77 
Ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yapılan güvenlik uyarılarına tepki gösteren par-
ti yönetimi, Bağdat temasları sonrası planlanan 
Necef ve Kerkük seyahatlerinin güvenlik gerek-
çesi ile iptal edilmesi sonucunda ziyareti kısa kes-
mek durumunda kaldı.78 

CHP’nin alternatif dış politika arayışının 
bir başka adresi de Temmuz ayında bir askeri 
darbeye sahne olan Mısır oldu. Genel Başkan 
Yardımcısı Faruk Loğoğlu ve İstanbul Milletve-
kili Osman Korutürk’ten oluşan CHP heyeti, 
10 Eylül tarihinde Mısır’a giderek temaslarda 
bulundu.79 Farklı kesimlerden temsilcilerle bir 
araya gelen CHP heyetinin cunta yönetimiyle 
görüşmesi, ziyaretin amacı hakkında spekülasyo-

76. “Başbakan’a hodri meydan diyorum”, Hürriyet, 11 Aralık 2013 
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25326505.asp); “CHP’li 
Matkap: AKP, El Kaide ile ittifak halinde”, Doğan Haber Ajansı, 
29 Kasım 2013 (http://www.dha.com.tr/chpli-matkapakp-el-
kaideyle-ittifak-halinde_559819.html).

77. “CHP lideri Kılıçdaroğlu Irak’a gitti”, Hürriyet, 20 Ağustos 
2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24555455.asp

78. “CHP güvenlik uyarısına rağmen Irak ziyaretinde ısrarlı”, 
Zaman, 15 Ağustos 2013 (http://www.zaman.com.tr/politika_
chp-guvenlik-uyarisina-ragmen-irak-ziyaretinde-israrli_2119750.
html); “CHP’nin Kerkük ve Necef ziyareti iptal”, Hürriyet, 22 
Ağustos 2013. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24555455.asp

79. “CHP heyeti Mısır’a gitti”, Radikal, 10 Eylül 2013.
http://www.radikal .com.tr/turkiye/chp_heyeti_misira_
gitti-1150063

na neden olurken Loğoğlu, Kahire’de hükümeti 
şikayet etmediklerini açıklamak zorunda kaldı.80

Genel Başkan yardımcıları Faruk Loğoğlu ve 
Umut Oran da Eylül ayında Washington’ı ziyaret 
ederek Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Penta-
gon’dan bazı yetkililerle bir araya geldi.81 CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 2013 Ara-
lık ayında Washington’a bir ziyaret gerçekleşti-
rerek Bülent Ecevit’ten bu yana ABD’ye giden 
ilk CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun 
ziyareti öncesinde ve sonrasında ABD Ankara 
Büyükelçisi Francis Ricciardone ile bir araya gel-
mesi, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden 
oldu.82 ABD ziyaretinin bir başka önemli detayı 
ise CHP Genel Başkanı’nın Gülen cemaati tem-
silcileri ile bir araya gelmesi oldu.83

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2013 yılı içe-
risinde en çok dikkat çeken hamlelerinden biri 
olan alternatif dış politika arayışı, başlangıçta 
Mısır ve Suriye gibi demokratik meşruiyeti tar-
tışmalı hükümetlerle diyalog şeklinde gelişse de 
yılın son çeyreğinde ABD’ye yapılan iki ziyaret, 
partinin uluslararası kamuoyu nezdinde sahip ol-
duğu “asker partisi” imajından sıyrılarak iktidara 
alternatif güçlü bir muhalefet partisi olma algısı-
nı oluşturmasına yardımcı oldu. 

Sonuç
2013 yılı, Cumhuriyet Halk Partisi açısından 
2010 baharında başlayan yeni siyaset arayışının 
ortadan kalkmamakla birlikte dönüşüm geçirdi-

80. “CHP heyeti Mısır’dan döndü: AKP’yi şikayet etmedik”, 
Radikal, 12 Eylül 2013. http://www.radikal.com.tr/politika/chp_
heyeti_misirdan_dondu_akpyi_sikayet_etmedik-1150481

81. “CHP heyeti Washington’da”, Sabah, 25 Eylül 2013. 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/09/25/chp-heyeti-
washingtonda

82. “Ricciardone ikna etti, Kılıçdaroğlu Washington’a gidiyor”, 
Hürriyet, 26 Ekim 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/
planet/24988413.asp); “Kılıçdaroğlu-Ricciardone görüşmesinin 
ayrıntıları”, Hürriyet, 19 Aralık 2013 (http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/25401694.asp).

83. “Kılıçdaroğlu Gülen cemaati temsilcileriyle buluştu”, Sol, 4 
Aralık 2013.
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kilicdaroglu-gulen-
cemaati-temsilcileriyle-bulustu-haberi-83623



33s e t a v . o r g

2013’TE SİYASET

ği bir döneme işaret etmektedir. Bu kapsamda 
partinin Kürt meselesi ve Anayasa çalışmaları ze-
mininde gündeme gelen vatandaşlık tartışmaları 
çerçevesinde geleneksel gerilimlerini koruduğu 
söylenebilir. Bir başka deyişle bu alanlarda par-
ti içi ideolojik mücadeleler kamuoyu nezdinde 
görünür hale gelmiş; kamuoyunda ulusalcı ve 
yenilikçi olarak bilinen gruplar arasında yaşanan 
gerginlik bu tartışmalar sırasında gözle görülür 
şekilde artış göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde çö-
züm sürecine verdiği sınırlı desteği ulusalcı ke-
simin gösterdiği direnç nedeniyle geri çekmek 
durumunda kalan CHP yönetimi, Haziran ayın-
dan itibaren Gezi Parkı protestolarının başlıca 
sözcüsü konumunu elde etmiş; uluslararası ka-
muoyunda olumlu çağrışımları olan gösterilerin 
kredisini kullanarak CHP’nin iktidara alternatif 
bir demokratik güç olduğu mesajını uluslararası 
arenada güçlü şekilde vermeye çaba göstermiştir. 
Öte yandan partinin Kürt meselesi gibi kritik 
ve kronik alanlarda seçmene somut bir olumlu 
mesaj verememesi, CHP’nin 12 Haziran 2011 
seçimlerinde elde ettiği oy oranının üzerine çık-
masını engellemektedir.

30 Mart 2014 seçimlerinde adaylık tercih-
lerinde daha pragmatik bir yaklaşım sergileye-
rek, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve 
MHP’den istifa eden Mansur Yavaş gibi isimle-
ri üyeliğe kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi 
yönetiminin bu pozisyonu, partinin sol kimli-
ğini kaybettiği tartışmalarını da beraberinde ge-

tirmektedir. Kamuoyunda, CHP’nin AK Parti 
karşıtlığı ekseninde ilkeleriyle uyumlu olmayan 
siyasi mühendisliklere ev sahipliği yapması ola-
rak değerlendirilerek eleştirilen bu yönelimler, 
parti teşkilatları nezdinde de gerginliğe yol aç-
maktadır. Bu gerginlik, yerel seçimlerde parti-
nin önemli yatırım yaptığı İstanbul ve Ankara 
büyükşehir belediyelerinin kazanılamaması du-
rumunda Kılıçdaroğlu’nun liderlik durumunun 
da tartışmaya açılacağını ortaya koymaktadır. Bu 
çerçevede 2014 yılı, ana muhalefet partisinin ye-
niden kurultay hesaplaşmalarına ev sahipliği yap-
masına neden olabilir. 

MILLIYETÇI HAREKET 
PARTISI
2012 yılında, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
(MHP) iki kritik gündem maddesi vardı. Bunlar-
dan ilki, vesayetin tasfiyesini sembolize eden 12 
Eylül 2010 referandumunda partinin resmi po-
zisyonu olan “hayır” tutumunun, 1980 darbesi-
nin kötü hatırasını hala canlı bir şekilde yaşayan 
partinin milliyetçi-muhafazakâr kanadı nazarında 
yarattığı hayal kırıklığını gidermeye yönelik tela-
fi siyasetiydi. MHP geleneksel tabanı nezdinde 
kaybettiği prestiji yine milliyetçi-muhafazakâr 
bir diskurla onarmaya çalışmıştı. Parti için ikinci 
kritik gündem maddesi ise 4 Kasım 2012’de ger-
çekleştirilen 10. Olağan Kongreydi. Bu kongreyle 
birlikte milliyetçi harekette değişim ve dinamizm 

KRONOLOJI - CHP

5 Ocak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm sürecine ‘kredi açtıklarını’ duyurdu.

24 Ocak İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, TBMM Genel Kurulu’nda ‘Türk ulusuyla Kürt milliyetinin eşit olamayaca-
ğını’ söyledi.

8 Nisan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Çözüm Süreci’ne tanıdığı kredinin bittiğini söyledi.

1 Haziran Kadıköy Meydanı’nda yapılması planlanan miting, Gezi olaylarına destek amacıyla Taksim’e alındı.

31 Ekim Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, başörtülü vekillerin Meclis’e gelmesini protesto etti.

23 Aralık Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı, MHP’nin Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi eski adayı Mansur Yavaş CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı oldu.
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isteyen muhalif kesimler, Genel Başkanlığa aday-
lığını koyan Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu-
na verdikleri destek üzerinden MHP’de parti içi 
muhalefetin yüzde 40 gibi ciddi bir oranda oldu-
ğunu kamuoyuna gösterdiler.

MHP’nin 2013 ajandasına, bir önceki yı-
lın bu bakiyesini taşıdığı söylenebilir. Bahçeli 
ve parti üst yönetimi, bir önceki yıl kongrede 
ortaya çıkan muhalif hareketi 2013 yılında bir-
çok il teşkilatına yönelik gerçekleştirdiği tasfiye 
operasyonlarıyla bastırdı. Öte yandan 2013 yı-
lında MHP’nin parti içi güç dengelerine harca-
dığı mesaiden çok daha fazlasını, Kürt meselesi 
bağlamında yılın başından itibaren hükümet ta-
rafından başlatılan “Çözüm Süreci” karşıtlığına 
harcadığını söylemek mümkün.

Çözüm Süreci’nde, devletin ve BDP’li mil-
letvekillerinin Abdullah Öcalan ile doğrudan 
görüşmeleri ve bu görüşmelerin kamuoyuna açık 
bir şekilde ilerleyişi, MHP’nin Kürt meselesinde-
ki Çözüm Süreci karşıtı kadim duruşunu daha da 
keskinleştirdi. Öyle ki MHP 2013 yılında ülke 
gündemine damgasını vuran, anayasa yapım sü-
reci, Gezi Parkı eylemleri, Türkiye’nin Mısır ve 
Suriye politikaları gibi iç ve dış siyasetteki geliş-
melerin birçoğunu, Çözüm Sürecinin “kaçınıl-
maz bir şekilde yıpratacağını” varsaydıkları Türk 
kimliği ve Türklüğü korumak isteyen reaksiyoner 
bir siyasi dil üzerinden anlamlandırmaya çalış-
tı. Çözüm Süreci’ne endeksli bu tavır, MHP’yi 
ulusal ve uluslararası siyasette 2013 yılı boyunca 
yaşanan gelişmelere karşı yeni siyasi pozisyon ve 
politika üretme zahmetinden de kurtardı. 

Bu bağlamda MHP’nin 2013 yılındaki per-
formansını değerlendirirken iki üst başlık açmak-
ta fayda var. İlki 2013 yılında Türkiye’nin siyasi 
gündemine damga vuran, anayasa yapım süreci, 
Gezi Parkı eylemleri, Türkiye’nin Mısır ve Suri-
ye politikaları gibi olaylar ve süreçler karşısında 
MHP’nin tutumudur. İkincisi ise 2013 yılında 
partinin kendi iç gündemi olan parti içi muhale-
fet ve onu bastırmak için üst yönetimin gerçek-
leştirdiği il tasfiyelerine yönelik operasyonlar ile 
MHP’nin 2013 yılındaki meclis performansıdır.

Çözüm Süreci Karşıtlığı: “Son Kale MHP”
Hükümetin 2013 yılının hemen başında başlat-
tığı Çözüm Süreci ülke gündeminin en önemli 
başlığıydı. Çözüm Süreci’nin erken döneminde 
temkinli bir tutum belirleyen MHP’nin, Şubat 
ayı sonlarında kamuoyuna sızdırılan BDP ve 
İmralı arasındaki görüşmelerden sonra tavrını 
değiştirdiği görüldü. Bahçeli ve partinin Çözüm 
Süreci karşıtlığı çok keskin bir dile büründü. 

MHP genel olarak Kürt meselesinin diyalog 
ve uzlaşı eksenli çözümüne yönelik eleştirel yakla-
şımını, Çözüm Süreci ile birlikte, özellikle hükü-
met yetkilileri ve Öcalan’a yönelik karikatürize bir 
siyasi dile dönüştürdü.84 Ancak Çözüm Sürecinin 
ilerleyen günlerinde, toplumun85, düşünce dünya-
sının ve MHP dışındaki siyasi partilerin doğrudan 
veya dolaylı desteği86 göz önüne alındığında süre-
cin kısa sürede toplum ve siyaset üzerinde ciddi 

84. MHP’nin Başbakan, hükümet yetkilileri ve Öcalan üzerinden 
kurduğu bu karikatürize dil için bkz.
“Recep Tayyip Öçalan’ çizmeyi artık çok aştı”, Milliyet, 9 Ocak 
2013 (http://siyaset.milliyet.com.tr/-recep-tayyip-ocalan-cizmeyi-
artik-cok-asti/siyaset/siyasetdetay/09.01.2013/1653008/default.
htm); “İmralı’ya Kırmızı Telefon Hattı da Kursunlar”, Zaman, 12 
Ocak 2013 (http://www.zaman.com.tr/politika_imraliya-kirmizi-
telefon-hatti-da-kursunlar_2039835.html); “Öcalan’la chat’leşsinler”, 
Milliyet, 16 Ocak 2013. (http://siyaset.milliyet.com.tr/ocalan-la-chat-
lessinler/siyaset/siyasetdetay/16.01.2013/1655859/default.htm).
85. “Abdülkadir Selvi: Çözüm sürecine destek yüzde 40’tan 69’a 
çıktı”, T24, 27 Şubat 2013. http://t24.com.tr/haber/abdulkadir-
selvi-cozum-surecine-destek-yuzde-40tan-69a-cikti/224672
86. CHP’nin yeni Çözüm Süreci’ne verdiği desteğe dair daha fazla 
ayrıntı için bkz.
Doğan Eşkinat, “Devlet-PKK Görüşmeleri ve Yeni CHP” SETA 
Odak (14 Ocak 2013), http://odak.setav.org/page/devlet-pkk-
gorusmeleri-ve-yeni-chp/2396

MHP Kürt meselesinin diyalog ve uzlaşı 
eksenli çözümüne yönelik eleştirel 

yaklaşımını, Çözüm Süreci ile birlikte, özellikle 
hükümet yetkilileri ve Öcalan’a yönelik 
karikatürize bir siyasi dile dönüştürdü.
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bir sosyo-politik hegemonya kurduğu söylenebilir. 
Zira ülkücülerin bir kısmının bile Çözüm Süre-
ci’ne açıktan destek verdiklerini87 dile getirmeleri 
sürecin söylemsel gücüne işaret etmektedir. 

Ancak, çözüm sürecinin “silahların susması” 
ve “nihai barış ortamının sağlanması” üzerinden 
işleyen söylemsel hegemonyası MHP’yi görece 
kısıtlı bir siyasi pozisyon üretmeye, “bir şeyler” 
söylemeye zorlamıştır. Bu minvalde MHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin 
çözüm için birinci şartının, PKK militanlarının 
kendiliğinden silah bırakması ve devlet güçlerine 
teslim olması olduğunu belirtmiş, atılacak diğer 
adımların ise ancak bu şart sağlandıktan sonra 
konuşulabileceğini ifade etmiştir.88

Çözüm Süreci hakkında sembolik değerde 
bir diğer gelişme ise MHP Kocaeli milletvekili 
Lütfü Türkkan ile Kürt siyasetinin önemli bir 
figürü olan Leyla Zana’nın baş başa ve uzun sayı-
labilecek bir görüşme gerçekleştirmeleridir.89 An-
cak Çözüm Süreci’nin başlangıçtaki hegemonik 
gücünün MHP’ye yansıması oldukça sınırlı ve 
sürece orijinal bir katkı da sunmayan temkinli 
bir duruş olarak tezahür etmiştir. Öte yandan bu 
duruşun kırılma noktası ve partinin Çözüm Sü-
reci karşıtlığını söylemsel olarak daha da keskin-
leştirmesinde, Şubat ayının sonunda kamuoyuna 
sızan BDP ve İmralı arasındaki görüşme tutanak-
ları önemli rol oynamıştır. 

87. Ülkücülerin sürece olan destekleri hakkında detaylı bilgi 
için bkz. Sami Orçun Ersay, “Yeni Çözüm Süreci ve İki Farklı 
Ülkücülük”, Seta Odak (16 Nisan 2013),
(http://odak.setav.org/page/yeni-cozum-sureci-ve-iki-farkli-
ulkuculuk/5654); Melih Altınok, “Âkil Ülkücüler”, Taraf, 5 
Nisan 2013 (http://www.taraf.com.tr/melih-altinok/makale-akil-
ulkuculer.htm); “Türkeş ve Yazıcıoğlu çözüm sürecini desteklerdi”, 
Habertürk 26 Nisan 2013.
(http://www.haberturk.com/gundem/haber/839068-turkes-ve-
yazicioglu-cozum-surecini-desteklerdi).

88. “Önce silah bırakılsın sonra atılacak adımlar konuşulsun”, 
Milliyet, 21 Ocak 2013. 
http://siyaset.milliyet.com.tr/-once-silah-birakilsin-sonra-atilacak-
adimlar-konusulsun-/siyaset/siyasetdetay/21.01.2013/1658297/
default.htm 

89. “Türkkan ile Zana Buluştu”, Milliyet, 24 Ocak 2013. http://
siyaset.milliyet.com.tr/turkkan-ile-zana-kuliste-bulustu/siyaset/
siyasetdetay/24.01.2013/1659623/default.htm 

BDP’li milletvekilleri ve İmralı arasında 
gerçekleşen görüşmelerin içeriğinin kamuoyuna 
yansıması, BDP’li milletvekillerinin süreci halka 
daha iyi anlatmak için mitingler düzenlemeyi 
planlaması ve Başbakan Erdoğan’ın Çözüm Sü-
reci kapsamında “Biz milliyetçiliği ayaklar altına 
aldık” ifadesi MHP’nin Çözüm Süreci karşıtı 
duruşunun keskinleşmesine ve Çözüm Süreci’ne 
karşı eylemsel bir pozisyona evirilmesine neden 
olmuştur. Parti sürece karşı bu eylemselliğini iki 
yoldan beslemeye çalıştı. İlk olarak, tarihsel bağ-
lamda partinin ideolojik bagajında zaten mevcut 
olan Türklük olgusunu vitrine çıkardı ve mesa-
isini “milli kimliği” korumaya hasretti. İkinci 
olarak, Çözüm Süreci’ni bir dağılma hali olarak 
okuyan MHP, “son kale”nin kendileri olduğunu; 
dolayısıyla “milli birlik ve bütünlüğün” parti et-
rafında oluşturulmasının gerekliliğine inanarak 
bunu toplumsallaştırmak adına “Milli Değerleri 
Koru ve Yaşat” başlıklı mitingler düzenledi.

İlkinden başlayacak olursak, Bahçeli özel-
likle BDP ve İmralı tutanakları deşifre olduk-
tan sonra, 10 yıldan fazla bir süredir fikri ayrılık 
yüzünden diyalog kurmadığı Türk Ocaklarının 
kapısını 8 Mart’ta çalarak90 Çözüm Sürecinde, 
Türklük olgusunun savunulması, kamuoyunun 
bu konuda harekete geçirilmesi ve doğru bir 
şekilde bilgilendirilmesi için Türk Ocaklarına 
önemli bir misyon biçti. Öte yandan aynı tarih-
lerde partinin Genel Başkan Yardımcısı Oktay 
Vural’ın yaşadığımız coğrafyada sadece Türk’ün 
ve Türk milletinin statüsü olduğuna dair açıkla-
maları91 MHP’nin sürece karşı eylemselliğinin 
fikri motivasyonu olarak okunabilir. Partinin sü-
rece karşı Türklük/Türkçülük üzerinden kurgula-
dığı bu araçsallığın metodolojik olarak benzerini 

90. “Bahçeli’den 10 yıl sonra Türk Ocakları’na Ziyaret”, Milliyet, 
8 Mart 2013. 
http://siyaset.milliyet.com.tr/bahceli-den-10-yil-sonra-turk-
ocaklari-na-ziyaret/siyaset/siyasetdetay/08.03.2013/1677700/
default.htm 

91. “Sadece Türk vardır ama herkes de eşit”, Milliyet, 9 Mart 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/sadece-turk-vardir-ama-herkes-de-
esit/siyaset/siyasetdetay/09.03.2013/1678064/default.htm 
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bir önceki yıl yürüttüğü telafi siyasetinde bulmak 
mümkündür. Hatırlanacak olunursa parti, 2012 
yılında milliyetçi-muhafazakâr tabanına yönelik 
yürüttüğü telafi siyasetinde ideolojik bagajının 
diğer bileşeni olan muhafazakâr değerler üzerin-
den bir dil kullanmıştı.92

Öte yandan Milliyetçi Hareketin Çözüm 
Süreci karşısında ortaya koyduğu bir diğer ey-
lemlilik hali ise partinin bizzat sahaya inmesidir. 
“Milli Değerli Koru ve Yaşat” başlıklı ve dokuz 
şehirde93 gerçekleştirilen mitinglerle MHP hal-
kı yanına çekmeye ve Çözüm Süreci karşısında 
pozisyon almaya davet etti.94 Ancak MHP’nin 
miting serisinin üçüncü ayağı olan Adana’da-
ki “Vatan” temalı mitingden hemen birkaç gün 
sonra Türkiye’de Gezi Parkı Eylemleri patlak ver-
di. Gezi Parkı Eylemleri Türkiye’de tüm siyasal 
gündemi alt üst ederek toplumsal/siyasal aktör-
lerin hemen hepsini siyasal bir pozisyon almaya 
zorladı. MHP de bu süreçten azade ol(a)madı. 
Partinin Çözüm Süreci’ne karşıt duruşu Gezi 
Parkı eylemlerinin gündeme oturmasıyla kesinti-
ye uğramış olsa da eylemlerin gündemdeki yerini 
kaybetmeye başladığı Temmuz ayından yılsonu-
na kadar aynı keskinlikle devam etti.

Gezi Parkı Eylemleri ve MHP’nin  
Üç Evrede “Strateji Siyaseti”
Mayıs ayının sonunda başlayan eylemlerin oda-
ğında iktidardaki AK Parti yer alırken, eylemciler 
CHP’nin açıktan desteğini almış, BDP ise çö-
züm sürecinin akamete uğramasından duyduğu 
endişeyle eylemlere ve eylemcilere karşı mesafeli 
ve ikircikli bir tutum takınmıştı. Bu bağlamda 

92. Ayrıntılı Bir okuma için bkz. H.Ete, G. Dalay, S. O. Ersay ve 
D. Eşkinat, “Telafi Siyaseti ve MHP”, 2012’de Siyaset içinde, http://
file.setav.org/Files/Pdf/20130108163134_seta_analiz_siyasetn1.pdf

93. “Milli Değerli Koru ve Yaşat” mitingleriyle ilgili daha ayrıntılı 
bilgi için bkz. Sami Orçun Ersay, “Müesses Nizamın Ritüeli Olarak 
Cumhuriyet (Bayrak) Mitingleri ve MHP”, SETA Odak (6 Mayıs 
2013). http://odak.setav.org/page/muesses-nizamin-ritueli-olarak-
cumhuriyet-bayrak-mitingleri-ve-mhp/5697

94. Mitinglerin içeriği ve Bahçeli’nin Mitinglerdeki Konuşma 
Metinleri için ayrıca bkz. 
http:/ /www.mhp.org . t r /htmldocs/genel_baskan/1548/
konusmalari/Devlet_Bahceli_2012_yili_konusmalari.html

diğer siyasi partilerle kıyaslandığında, eylemlerin 
MHP’ye olası yansımaları düşük olduğu gibi, 
MHP’nin herhangi bir pozisyon takınması da 
kolay ve maliyetsizdi. Buna rağmen, MHP’nin 
eylem(ci)lere ilişkin tutumu tekdüze olmadı. Bu 
çerçevede, MHP’nin Gezi eylemlerindeki tutu-
munu kabaca üç evrede incelemek mümkün.

MHP kendi siyasi rasyonalitesine uygun 
olarak eylemlerin “karanlık ilk haftasında” du-
rumu anlamlandırmaya çalışmış ve bu anlam-
landırma esnasında mazisindeki “acı sokak 
tecrübesi”ni de anımsayarak sokaktan ve eylem-
lerden kendini tamamen izole etmiştir. Bahçe-
li’ye göre izolasyonun iki temel sebebi vardır. 
İlki ‘Gezi’nin “muğlaklığı” ve “derinliği”dir. Zira 
MHP’nin eylemlerde yer almayışında, eylemle-
rin kim tarafından ve hangi amaçla gerçekleşti-
rildiğine yönelik ciddi şüpheler etkili olmuştur: 
“Taksim’deki olayların değil içinde olmak, kı-
yısında köşesinde dahi bulunmamız mümkün 
değildir. Biz dibi görünmeyen kuyulardan su 
içmeyiz, tahrik ve kışkırtmalardan pay kapmak 
niyetiyle pusuya yatmayız.”95 

MHP’nin Gezi Parkı Eylemlerini anlama ve 
tanımlama safhasında, Gezi’nin içinde yer alma-
yışının ikinci sebebi ise “Çözüm Süreci” ile ilişki-
lidir. Bu bakımdan Bahçeli, Gezi süreci esnasında 
Çözüm Süreci konusundaki hassasiyetlerine işa-
ret ederek bir gündem önceliği vurgusu yapmak-
taydı: “Taksim’de neden MHP yok diyenlere, 
sanal alem üzerinden bizi eleştirenlere, aslı astarı 
olmayan suçlamalarla kafaları bulandırmaya ça-
balayanlara gözümüz de, gönlümüz de, kapımız 
da kapalıdır, kapalı duracaktır. Biz vatan müca-
delesi verirken dört-beş ağaç gölgesine yatanlar 
acaba neredeydi? AKP-BDP-PKK ve İmralı ca-
nisinin birlikte yürüttükleri süreç ihanetine karşı 
onurlu ve cesur şekilde duruş gösterirken, şim-
dilerde bize akıl verenler nerelerde geziyorlardı? 
Ağacın derdine düşenler, konu Vatan toprakları 

95. “Kriz Üretiyorlar”, Hürriyet 4 Haziran 2013, http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/23431913.asp
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ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü olunca 
hangi caddelerde boy gösteriyorlardı?96” 

Devlet Bahçeli, Gezi Eylemlerinin ilk haftası 
geride kaldıktan sonra, eylemlerin sokaklarda iyi-
ce yoğunlaşması ve yaşanan can kayıpları üzeri-
ne partisinin kendi ajandasını ikinci plana aldı. 
Bahçeli’ye göre Gezi artık “Türkiye’nin en önemli 
meselesi” idi.97 Bahçeli eylemlere karşı mesafeli 
tutumunu sürdürmeye devam etse de, eylemci-
ler arasında bir sınıflandırma yapmaktan da geri 
kalmadı. 7 Haziran öncesindeki açıklamalarında 
Gezi Parkı eylemcilerini “4-5 ağacın gölgesinde 
yatan” ve “yeknesak bir kitle” olarak gören Bah-
çeli, bu tarihten sonra çevre hassasiyetinin tetikle-
diği, yeşili ve doğayı koruma kararlılığının uyan-
dırdığı kişisel özgürlük arayışlarıyla meydanlara 
çıkanlar ile Gezi Parkı’nı yasa dışı eylem ve hedef-
lerine üs yapma arayışında olan illegal örgütler, 
marjinal odaklar ve PKK arasında bir ayrıma gitti. 
Bahçeli, eylemcileri, “masum ve demokratik hak-
kını kullanan halk” ve “provokatörler” şeklinde 
bir ayırıma tabi tutarak pozisyon takındı.98

Devlet Bahçeli Gezi Parkı Eylemlerinin bü-
yümesinde etkili rol oynadıkları gerekçesiyle Hü-
kümeti ve Başbakan Erdoğan’ı da eleştirilerinin 
merkezine yerleştirdi. Bahçeli’ye göre kargaşanın 
müsebbibi, uzlaşmadan kaçan, bireysel tercihle-
ri yok sayan, toplumla inatlaşan bir Erdoğan’dı.99 
Bahçeli’nin Erdoğan’ı hedef almasının bir diğer 
sebebi de AK Parti’nin “Milli İradeye Saygı” mi-
tinglerinde açılan üç hilalli bayraklardı. Bahçeli 
tepkisini yaptığı yazılı açıklamada sert bir şekilde 
göstererek, “Partimize ait sembol ve amblem-
lerin alçakça, arsızca ve ahlaksızca kullanıldığı 

96. “Kriz Üretiyorlar”, Hürriyet 4 Haziran 2013, http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/23431913.asp

97. “Bahçeli’den Sağduyu Çağrısı”, Anadolu Ajansı, 7 Haziran 2013. 
http://www.aa.com.tr/tr/tag/190862--kabus-senaryosunun-
karanlik-faillerine-izin-vermemeli

98. Devlet Bahçeçi’linin Merkez Yönetim Kurulu ve İl Başkanları 
toplantısı sonrasında yapmış olduğu basın açıklaması, http://www.
mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/2860/index.html

99. “Bahçeli, erken seçim istedi”, Sabah, 8 Haziran 2013, 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/06/08/bahceli-erken-
secim-istedi

görülmüştür”100 ifadelerine yer verdi. Bahçeli’ye 
göre Erdoğan, Gezi eylemlerinin ilk günlerinde 
MHP’yi sokağa çekmeye ve marjinal gruplarla 
aynı kare içinde göstermeye çalışmış, bunu ba-
şaramayınca da Gezi eylemcilerine karşı kendi 
tabanını genişletmek için “AK Parti’nin lejyonla-
rına üç hilalli bayrak açtırmıştı”.101

Bahçeli, Gezi eylemlerinin azalarak son 
bulmasıyla birlikte rahatladı ve tekrar Çözüm 
Sürecine odaklandı. Bu bağlamda eylemlerin 
başlangıcında Gezi’ye yönelik kaygılı değerlen-
dirmeler, Bahçeli ve MHP için yerini küçümse-
yici nitelemelere bıraktı. Bahçeli 17 Haziran’daki 
konuşmasında Başbakan ve hükümetle “müca-
dele etme” yolunun sandıktan geçtiğini vurgu-
larken Gezi eylemlerine şu şekilde göndermede 
bulundu: “Vatanın huzurunu kaçıran, geleceği-
ni karartanlara en kalıcı ders sandıktır. Başbakan 
Erdoğan’a verilecek ders de Gezi Parkı’nın gelip 
geçici rüzgarı değil, sandığın fırtınası, sandığın 
kasırgasıdır.”102 20 Haziran’daki konuşmasında 
ise Bahçeli sözü Gezi üzerinden Çözüm Süreci-
ne getirerek “ son sözümüz Taksim’e benzemez” 
diye çıkışıyordu.103

100. “O Pankartlara Bahçeli’den çok sert tepki”, Hürriyet, 16 
Haziran 2013 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23514679.asp

101. “Bahçeli o bayrakların hesabını soracak”, Milliyet, 18 Haziran 
2013. 
http://siyaset.milliyet.com.tr/bahceli-o-bayraklarin-hesabini/
siyaset/detay/1724552/default.htm

102. “Bahçeli: Sorunların çözüm yeri sandıktır”, Bugün, 16 
Haziran 2013.
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/bahceli-sorunlarin-cozum-
yeri--haberi/665809

103. “Bahçeli: Sön sözümüz Taksim’e benzemez”, Hürriyet, 20 
Haziran 2013.
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/bahceli-sorunlarin-cozum-
yeri--haberi/665809

Milliyetçi Hareketin Çözüm Süreci karşısında 
ortaya koyduğu bir diğer eylemlilik hali ise 
partinin bizzat sahaya inmesidir.
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Yeni Anayasa Yapım Sürecinde MHP: 
“Kırmızı Çizgiler” ve “Parti  
İçi Görüş Farklılıkları”
MHP, Anayasa yapım sürecinde, Komisyondaki 
performansıyla yeni Anayasa’nın gereğine ina-
nan, masadan kalkan taraf olmamayı önemseyen 
ve kendi siyasi önceliklerinden taviz vermeyen 
bir tutum izledi. Bahçeli henüz yılın başında 
Türkiye’nin yeni bir Anayasaya şiddetle ihtiyacı 
olduğunu, bu konuda geçmişte çok vakit kaybe-
dildiğini ifade ederken104 MHP de yeni Anayasa 
yapım sürecindeki samimiyetini göstermek için 7 
Şubat 2013 gibi erken sayılabilecek bir zamanda 
yargı erkinin yapılanmasına ilişkin anayasa tekli-
fini Meclis’e sundu.105

MHP’nin anayasa yapım sürecindeki istekli 
ve girişken tavrına rağmen, Meclis’teki dört siyasi 
partinin siyasi önceliklerini öne çıkararak ortak 
bileşenler üzerinde uzlaşmaya yakın durmamala-
rı nedeniyle Komisyonun çalışmaları yılın ilk ay-
larında tıkandı. Başbakan’ın bu tıkanıklığı aşmak 
için komisyona Mart ayı sonuna kadar çalışılıp 
bir uzlaşıya varılması gerekliliğini hatırlatması 
ve tıkanıklığın kalıcı olması ihtimaline karşı ola-
rak yeni anayasanın BDP ile AK Parti ittifakınca 
hazırlanması fikrinin ortaya atılması, MHP’nin 
anayasa çalışmalarına yaklaşımında parti içi gö-
rüş farklılıklarının ortaya çıkmasına sebep oldu. 
Bu bağlamda MHP Grup Başkan Vekili Mehmet 
Şandır, masadan kalkmanın bugüne kadar ortaya 
konan gayretlere haksızlık olacağını, en azından 
uzlaşılan maddelere dayalı bir anayasa değişikli-
ği yapılması gerekliliğini alternatif bir yol olarak 
önerirken106, Bahçeli ve Vural bu durumu sert 

104. “Bahçeli’den yeni anayasa mesajı: Şu anda tarihi 
bir fırsat var”, Zaman, 14 Ocak 2013,
http://www.zaman.com.tr/politika_bahceliden-yeni-anayasa-
mesaji-su-anda-tarihi-bir-firsat-var_2040573.html 

105. “MHP’nin yargı erki ile ilgili Anayasa teklifi açıklandı”, 
Zaman, 7 Şubat 2013
http://www.zaman.com.tr/politika_mhpnin-yargi-erki-ile-ilgili-
anayasa-teklifi-aciklandi_2050922.html 

106. “MHP’li Şandır: Masadan kalkmak yapılan gayretlere 
haksızlık olur”, Zaman, 29 Mart 2013
http://www.zaman.com.tr/politika_mhpli-sandir-masadan-
kalkmak-yapilan-gayretlere-haksizlik-olur_2071572.html 

bir şekilde eleştirerek, AK Parti’nin BDP ile yeni 
Anayasa yapımı sürecindeki yakınlaşmasını, Hü-
kümetin PKK ile anayasa yapmak için düğmeye 
basması olarak değerlendirdi.107 Şandır’ın temsil 
ettiği ve Bahçeli’nin deyimiyle “perakendeci” bir 
anlayışla uzlaşılan maddeler üzerinden anayasa 
değişikliğine gidilmesi önerisi, Bahçeli’nin ana-
yasanın tamamını, tek seferde değiştirmeyi öne-
ren görüşüyle çelişti. Yılın ilerleyen zamanlarında 
parti Grup Başkan Vekilliğine Mehmet Şandır 
yerine Yusuf Halaçoğlu’nun getirilmesinde bu 
durumun da etkili olduğu öne sürülebilir.

Uzlaşılan maddeler üzerinde ilk ciddi tar-
tışma Temmuz 2013’te yaşandı. Uzlaşılan 48 
madde hakkında MHP adına Grup Başkan Ve-
kili Şandır, “MHP’nin şartı şurtu yok, hodri 
meydan. Uzlaşmayı önemli buluyoruz. Bunun 
kanunlaştırılması için MHP hazırdır. Bunu daha 
önceden ifade ettik. Aslında bu teklif Bahçeli’ye 
aittir”108 diyerek MHP’nin resmi görüşünü açık-
ladıktan sadece üç gün sonra MHP Genel Baş-
kanı Bahçeli, anayasa değişikliği çalışmalarında 
Başbakan Erdoğan’ın uzlaşılan 48 maddeyi Ge-
nel Kurul’dan çıkarma teklifine, “Çok erken, çok 
zamansız ve çok da gereksiz. Başbakan’ın Anaya-
sa değişikliğinde gözettiği amaç, Başkanlık koltu-
ğuna oturmak, PKK’yı memnun etmektir”109 ya-
nıtını vererek, uzlaşılan maddeler üzerinde MHP 
içindeki farklı pozisyonların olduğunu dışa vur-
du ve MHP’nin, parça parça anayasanın reforme 
edilmesi anlayışına karşı çıktı. Üzerinde uzlaşılan 
maddelerin sayısının yılın sonuna doğru 60’ı 
bulmasına rağmen Bahçeli “perakendeci anaya-

107. “Bahçeli: PKK ile anayasa yapmak için düğmeye bastı”, 
Milliyet, 10 Şubat 2013 http://siyaset.milliyet.com.tr/
bahceli-pkk-ile-anayasa-yapmak-icin-dugmeye-basti/siyaset/
siyasetdetay/10.02.2013/1666934/default.htm; ayrıca bkz.
“Anayasayı Apo Yazıyor”, Milliyet, 12 Şubat 2013, http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/22577120.asp 

108. “MHP’li Şandır: 48 maddelik uzlaşmayı önemli buluyoruz”, 
Milliyet, 12 Temmuz 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/mhp-li-sandir-48-maddelik/siyaset/
detay/1735902/default.htm

109. “48’ erken gereksiz”, Hürriyet, 15 Temmuz 2013.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23726262.asp 
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sa reformu” yöntemine yine sıcak bakmayarak110 
2013 yılında yeni Anayasa yapım sürecine dair 
partisi adına bu tutumu sürdürdü. 

MHP’nin yeni anayasa yapım sürecinde en 
önemli kırmızı çizgisi anayasanın ilk üç mad-
desinin değiştirilmesine karşı olan tutumudur. 
MHP’ye göre bu maddelerin “değiştirilemezlik” 
ilkesini tartışmaya açmak bile sakıncalıdır. Çün-
kü Cumhuriyetin kuruluş temellerinin anayasal 
değerler alanındaki tezahürü olan ilk üç madde 
devletin kuruluş amacını açıkladığı için MHP 
açısından seküler bir kutsiyet kazanmıştır ve 
dolayısıyla partiye göre bu maddelerin üzerinde 
müzakere edilmesi bile düşünülemez.111

Dış Politika: “Türklüğü Savunmak”
2013 yılı Türkiye’de iç politikanın dış politikayla 
olabildiğince bütünleştiği bir yıl olarak kayıtlara 
geçti. Kuzey Irak Kürt Yönetimiyle güçlenen iliş-
kiler ve Barzani’nin Diyarbakır’a gelişi, Suriye’de 
süren iç savaş ve kaosun, Reyhanlı ve diğer mün-
ferit olaylarla Türkiye’ye yer yer sirayet etmesi ve 
son olarak Mısır’da yaşanan darbeye, Hükümetin 
kuvvetli karşı duruşunun iç politikaya yansıma-
ları epey güçlü oldu.

MHP ise dış politik gelişmelerin iç politi-
kaya yönelik deşifresinde, bahsi geçen bölgelerin 
etnik yapılarından hareket ederek seçici bir oku-
ma yapmayı tercih etti. Bu perspektif MHP’ye, 
Türkiye’nin Suriye ve Kuzey Irak ile olan iliş-
kilerinde gündem ne olursa olsun, bahsi geçen 
bölgelerdeki Türk ve Türkmenlik gibi kimlik 
unsurlarına112 halel getirmemek üzerine kurulu, 

110. “Perakende Anayasa Hayır”, Milliyet, 13 Ekim 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/perakende-anayasaya-hayir/siyaset/
detay/1776707/default.htm 

111. “MHP İlk Üç Maddenin Değiştirilmesine Karşıdır”, Milliyet, 
5 Nisan 2013, http://siyaset.milliyet.com.tr/mhp-ilk-3-maddenin-
degistirilmesine karsidir/siyaset/siyasetdetay/05.04.2013/1689837/
default.htm 

112. MHP’nin Suriye’nin içinde bulunduğu, kaotik süreçte, Suriye 
Türkmen Meclisinin açılışına önem vermesi, dış politka konusunda 
normalde zıtlaştığı hükümetin desteğine bu konuda müteşekkir 
olması MHP’nin bölgede duyduğu hassas etnik kimlik vurgusunu 
anlamak açısından önemlidir. Bkz. “MHP’li Şandır’dan Erdoğan’a 
Suriye teşekkürü”, Zaman, 30 Mart 2013. http://www.zaman.com.tr/
politika_mhpli-sandirdan-erdogana-suriye-tesekkuru_2071882.html 

nispeten zahmetsiz ve indirgemeci bir vizyon sağ-
lamıştır. MHP kimi zamanlarda da iç politikada 
yaşanan süreç ve gelişmeleri dış politikadaki po-
zisyonuna güç transferi yapacak şekilde kurgula-
dı. Örneğin Çözüm Süreci’nde PKK üzerinden 
kurduğu bölünme telaşı ve korkusunu, Suriye 
konusuna transfer ederek PYD’nin konumunu 
PKK’ya eşitlemeye çalıştı. Hatta Suriye’nin sınır 
komşumuz olması hasebiyle MHP, PYD’ye alan 
bırakılmaması için Suriye’ye yönelik “yapılması 
gerekenleri” güvenlik perspektifi dahilinde Hü-
kümete113 iletmeye gayret etti. Oktay Vural’ın 
Suriye için hazırlanan Tezkere’ye atıfta bulunu-
larak “harekete geçilmesinin gerekliliği” vurgusu 
bu duruma örnek olarak gösterilebilir114 

Ancak MHP’nin Suriye politikasında tutar-
sızlık olduğu da ifade edilmelidir. Zira Bahçeli 
Mart ayında yaptığı açıklamalarda Hükümetin 
gizli gündemi ve beklentisinin, Suriye’nin parça-
lanması, bölünmesi, etnik ve mezhep bakımın-
dan dilimlere ayrılmasına115 çalıştığını ileri sürer-
ken Temmuz ayındaki açıklamalarında PYD’ye 
yönelik olarak Suriye’nin kuzeyine bizzat askeri 
operasyonlar yapılması gerektiğini savunarak116 

113. “Sekiz başlıkta Suriye teklifi”, Hürriyet, 29 Ağustos 2013.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24608494.asp

114. “Suriye tezkeresi hatıra mı?”, Milliyet, 23 Temmuz 2013.
http://siyaset.milliyet.com.tr/suriye-tezkeresi-hatira-mi-/siyaset/
detay/1740357/default.htm 

115. “Bahçeli’den sert açıklamalar”, Zaman, 5 Mart 2013.
h t tp : / /www.zaman . com. t r /po l i t i k a_bahce l id en - s e r t -
aciklamalar_2061353.html 

116. “Askerle Gir”, Hürriyet, 22 Temmuz 2013.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23859181.asp 

MHP, Anayasa yapım sürecinde, Komisyondaki 
performansıyla yeni Anayasa’nın gereğine 
inanan, masadan kalkan taraf olmamayı 
önemseyen ve kendi siyasi önceliklerinden 
taviz vermeyen bir tutum izledi.
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değer atfettiği Suriye’nin toprak bütünlüğünü 
çok da önemsemediğini ortaya koymuş oldu. 

Bahçeli’ye göre, Mısır’da Temmuz ayının 
başında yaşanan darbede iktidarıyla muhalefe-
tiyle Mısır’daki herkesin payı ve katkısı vardır. 
Bahçeli, Mursi’nin hali hazırda mağdur rolünde 
de görünse, kendisine verilen imkânları adalet-
li ve kapsayıcı kullanamamasından ötürü ken-
disini kusurlu görmektedir.117 Ancak bu askeri 
müdahalenin demokrasiye sığar hiçbir yanının 
olmadığı ve hiçbir şekilde de hoş görülemeyece-
ğini vurgulayan MHP lideri, Mısır’daki gelişme-
lerin bizzat Hükümet tarafından iyi okunması, 
dersler çıkarılması gerekliliğini vurgulamıştır. 
Bahçeli’nin burada ders çıkarmaktan kastı ise 
darbeci yönetimle temas ve diyalog kurma ko-
nusunda ihtiyatlı davranılması ve gelişmelere 
karşı demokrasinin yanında saf tutarak bu ülke-
nin iç işlerine doğrudan karışılmaması gerekli-
liğidir.118 Öte yandan Bahçeli Mısır’da yaşanan 
duruma uluslararası toplumun sessiz kalmaması 
gerektiğini belirtmiştir.119

MHP’de Muhalif Hareket: “Telafi 
Siyaseti’nden Tasfiye Siyasetine”
2013 yılında MHP’nin parti içi ajandasındaki 
önemli başlık muhalif hareketti. Muhalif hare-
ketin taban nezdinde teveccüh görmesinin asıl 

117. “Bahçeli’den hükümete ‘Mısır’ tavsiyesi”, 4 Temmuz 2013.
 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23655874.asp

118. “Bahçeli’den hükümete ‘Mısır’ tavsiyesi”, 4 Temmuz 2013.
 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23655874.asp 

119. “Bahçeli: Uluslararası toplum Mısır’daki olaylara sessiz 
kalmamalı”, 

nedeni partinin 12 Eylül referandumunda sa-
vunduğu “hayır” pozisyonundan kaynaklanan 
çelişkiden ziyade 2012 yılında geleneksel milli-
yetçi-muhafazakâr tabana yönelik telafi siyase-
tinin tabandaki “memnuniyetsizliği” giderme 
noktasında yeterli olmayışıdır. Bir diğer önem-
li dinamik ise tabandaki değişim ve yenilenme 
isteğiydi. Bu istek, iki önemli talep üzerinden 
ilerliyordu. İlki, MHP’nin Devlet Bahçeli lider-
liğinde geçirdiği 16 yıla rağmen uzun bir süredir 
iktidardan uzak ve iktidara yürümek adına dina-
mizmden yoksun olduğu; dahası partinin muha-
lefet gücünün bile etkiden uzak, pasif olduğuna 
dair görüştür. İkincisi ise, milliyetçi-muhafazakâr 
tabana göre, Bahçeli’nin MHP’yi ülkücü felsefe-
den kopararak, ulusalcı çizgiye yakın politikala-
rın odağı haline getirmesidir.

Parti tabanındaki bu memnuniyetsizlik 4 
Kasım 2012’de gerçekleştirilen 10. Olağan kong-
rede, Genel Başkanlığa aday olan Koray Aydın ve 
Musavat Dervişoğlu üzerinden yüzde 40’lık bir 
muhalif güç olarak somutlaştı. Muhalefet geniş 
bir “memnuniyetsiz” kesimden güç alarak oluş-
maktaydı. Bu aktörler, kabaca, MHP Kurucular 
Kurulu üyelerinden; Koray Aydın’ın kongrede 
arkasında duran ve ona oy veren 400’ün üstün-
deki üst delegasyondan oluşan parti üyesinden; 
Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ümit Özdağ 
gibi partide değişim ve yenilik talebinin bayrak-
tarlığını yapan ve muhalif kesime zımnen destek 
sunan parti çevrelerinde özgül ağırlığı olan kişi-
lerden oluşuyordu.120

Devlet Bahçeli, karşısında oluşan muhalif 
bloğu kırmak için ilk sinyali, 2012 yılının Ey-
lül ayında kongreden iki ay önce, Şefkat Çetin’i 
teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
olarak tekrar partiye davet ederek vermişti.121 Bu 
bağlamda MHP’de 2013 yılı içerisinde, kahir 

120. “Ülkücülerden barışa destek”, Taraf, 15 Mart 2013.
http://taraf.com.tr/haber/ulkuculerden-barisa-destek.htm

121. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Şefkat Çetin İşbaşı Yaptı”, Yeniçağ, 4 
Ekim 2012.
h t t p : / / w w w. y g . y e n i c a g g a z e t e s i . c o m . t r / h a b e r g o s t e r.
php?haber=73779

MHP dış politik gelişmelerin iç politikaya 
yönelik deşifresinde, yakın coğrafyada 

gerçekleşen gelişmelerde etnik yapılara 
vurgu yaparak seçici bir okumayı tercih etti.
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ekseriyeti kongrede Koray Aydın’ı destekleyen 
Muğla, Çankırı,122 Edirne, Konya,123 Sakarya,124 
Rize ve Kütahya125 il teşkilatları kapatıldı. Kamu-
oyunda yönetimin bu yolu izlemesindeki temel 
sebebin, tasfiye edilen kadroların hukuki süreç 
başlatmalarını engellemek olduğu konuşuldu. 
Ancak tasfiyelerle birlikte MHP’den uzaklaştı-
rılan eski il yöneticileri Kütahya’da bir araya ge-
lerek hukuki mücadeleye başlayacaklarının da 
sinyalini verdiler.126 Öte yandan bu buluşmadan 
sadece beş gün sonra görevden alınan Konya il 
yönetiminin yerine Genel Merkezin yeni atadığı 
il teşkilatını 11 farklı il yönetiminin ziyaret et-
mesi, sembolik bir tebrik ziyaretinden daha çok 
parti içi güç mücadelesinin yerelde kızışması ola-
rak okunabilir.127

Parti içi güç mücadelesindeki bir başka 
boyut Devlet Bahçeli ve Koray Aydın’ın bu ko-
nularda yaptığı açıklamalarda kendini göster-
mektedir. Bahçeli bahsi geçen il teşkilatlarının 
kapatılmasının meşruiyetini, yerel seçimler ön-
cesi kritik bir süreçte oldukları üzerinden kur-
muştur: “Bu arkadaşlar 4 Kasım’da bir tercihte 
bulunarak Koray Bey’i desteklediler. Ancak daha 
sonra kongreyi geride bırakamadılar. Genel Mer-
kez yönetimi hakkında çirkin üslupla eleştiriler 
ve değerlendirmelerde bulundular. Önümüzde 
çok kritik yerel seçim süreci var. Yerel seçimle-

122. “Koray beyi desteklediğim için görevden alındım”, Hüriyet 5 
Şubat 2013
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22526668.asp 

123. “MHP 5 ilde ‘Aydın’ operasyonu yaptı”, Milliyet 9 Şubat 
2013, http://siyaset.milliyet.com.tr/mhp-5-ilde-aydin-operasyonu-
yapti/siyaset/siyasetdetay/09.02.2013/1666515/default.htm 

124. “MHP Sakarya İl Yönetimi Görevden Alındı”, Milliyet 7 
Şubat 2013, http://siyaset.milliyet.com.tr/mhp-sakarya-il-yonetimi-
gorevdenalindi/siyaset/siyasetdetay/07.02.2013/1665877/default.htm 

125. “MHP Kütahya Teşkilatı Kapatıldı”, Zaman 21 Şubat 2013.
http://www.zaman.com.tr/politika_mhp-kutahya-teskilati-
kapatildi_2056522.html

126. “MHP’de kapatılan teşkilatlar hukuk mücadelesine başlıyor”, 
Zaman 4 Mart 2013.
http://www.zaman.com.tr/politika_mhpde-kapatilan-teskilatlar-
hukuk-mucadelesine-basliyor_2060663.html 

127. “MHP’nin 11 il başkanı Konya’da”, Zaman 9 Mart 2013.
http://www.zaman.com.tr/politika_mhpnin-11-il-baskani-
konyada_2063173.html 

re yönelik endişe taşıyoruz. Bu zihniyette olan 
arkadaşlara seçimlerde nasıl güvenebilirsiniz”.128 
Koray Aydın’ın il teşkilatlarının tasfiyesine yö-
nelik fikirleri ise daha çok birlik ve bütünlük 
temalıdır. Aydın, “kapsayıcı ve kucaklayıcı olun-
ması gereken bir dönemde hiçbir gerekçe gös-
terilmeden birçok il teşkilatının kapatılmasını 
üzücü ve düşündürücü”129 bulmaktadır.

Kapatılan il teşkilatlarının başlatmış oldu-
ğu hukuki sürecin nasıl şekilleneceği bugünden 
açık olmasa da muhaliflerin (Koray Aydın ve 
Müsavat Dervişoğlu) 500’e yakın üst delegasyon 
desteği olduğu düşünüldüğünde ve kapatılan 
yedi il teşkilatındaki üst delegasyon üyesinin 90 
olduğu da hesaba katıldığında, muhalif hareke-
tin hâlâ epeyce gücü olduğu ifade edilmelidir. 
Öte yandan MHP yönetiminin “teşkilat kapat-
aç” taktiğiyle kadroları değiştirme politikasını 
devam ettirme imkânları da tartışmalıdır. Zira 
muhaliflere yönelik yapılan tasfiye politikası so-
nucunda muhalifler kongrede kazandıklarını, 
partiyi olağanüstü kongreye götürme kozunu 
kullanırlarsa MHP’nin de CHP’ye benzer şekil-
de bir “kongreler partisi” olması ihtimali ortaya 
çıkmaktadır. Bu ihtimal, işin parti içi boyutu-
dur. Buna bağlı olarak önümüzdeki iki yıl içinde 
yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı olmak üzere üç 
seçim varken, parti olası kongreler süreci yaşarsa 
buradan çıkacak kaotik süreç hem MHP, hem 
Türkiye siyasetini olumsuz etkileyebilir. Bu bağ-
lamda yönetimin, muhaliflerle giriştiği bu kör 
dövüşün yerine uzlaşmaya açık bir diyalog süreci 
başlatma ihtiyacı açıktır.

MHP’nin Meclis Performansı
MHP’nin 2013 yılında Meclis performansına 
baktığımızda yoğun bir mesai göze çarpmaktadır. 
MHP’li milletvekilleri, 2013 yılının ilk yasama 

128. “Bahçeli Aydın’ın kalesine gidiyor”, Milliyet 25 Şubat 2013, 
http://siyaset.milliyet.com.tr/bahceli-aydin-in-kalesine-gidiyor/
siyaset/siyasetdetay/25.02.2013/1673030/default.htm 

129. “Koray Aydın’dan MHP’deki teşkilat kapatmalarına tepki”, 
Zaman 13 Şubat 2013.
http://www.zaman.com.tr/politika_koray-aydindan-mhpdeki-
teskilat-kapatmalarina-tepki_2053144.html 
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yılı olan 3. Yasama yılı ve Aralık 2013’ü de kap-
sayan 4. yasama yılında Meclis’e 222 tane Kanun 
Teklifi; 7306 tane Yazılı Önerge; 1646 tane Sözlü 
Önerge; 150 tane Araştırma Önergesi; 13 tane 
Genel Görüşme Önergesi ve nihayet 5 tane Gen-
soru Önergesi sunmuştur.130

MHP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifle-
rinin kahir ekseriyetini, devlet memurları, sosyal 
sigortalar ve hizmetler, seçim işleri ile vergi gibi 
bürokrasinin düzen ve işleyişine yönelik öneriler 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda MHP 108 kanun 
teklifi vermiştir. Öte yandan Eğitim, Kalkın-
ma ve Tarım işleriyle ilgili MHP’nin 45 kanun 
teklifi daha verdiği düşünüldüğünde, terör kap-
samında 17 kanun teklifi sunulmuş olması, bu 
sorunun pratik olarak diğer meselelerin gerisinde 
kaldığının göstergesi niteliğindedir. Dolayısıyla 
MHP’nin Çözüm Süreci ve Kürt sorununa dair 
söylemsel düzeydeki göndermeleri yoğun olma-
sına rağmen işleyişte pratik ve her kesime hitap 
eden mesele ve sorunlara odaklandığı söylenebi-
lir. Başka bir deyişle, MHP Parlamentoda ülke 
sorunlarına yönelik ciddi bir yasama faaliyeti yü-
rütürken, Çözüm Süreci kapsamındaki karşı du-
ruşunu reel siyasete, ülke sorunlarına oranla aynı 
ağırlıkla taşımamış ve bu konuyu kamuoyunda 
daha çok söylemsel düzeyde tartışmıştır. 

Sonuç
2013 yılı siyasal gelişmelerin yoğun olduğu bir 
yıl oldu. Çözüm Süreci, yeni anayasa yazımı, 
Gezi eylemleri ve dış politikadaki yoğun hareket-
lilik doğal olarak MHP’de de yansımasını buldu. 
MHP bütün bu gelişmelere yönelik söylemsel 
düzeyde karşılık verirken, ağırlıkla çözüm süre-
ciyle ilgilendi. Gezi eylemleri, siyasal gündemi 
çözüm sürecinden uzaklaştırınca da huzursuz-
luğunu dışa vurmaktan çekinmedi. Çözüm sü-
recinde dönemsel olarak farklı söylemlere yö-

130. Bu rakamlar hakkında daha ayrıntılı bir bilgi için bkz. 
“TBMM milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanlığı” Yasama ve 
Denetim Faaliyetleri 24. Dönem III. Yasama Yılı (1 Ekim 2012-13 
Temmuz 2013)” 

nelse de, genel olarak bakıldığında, MHP’nin 
tehdit öncelikli bir okumayla süreci, “bölünme 
ve parçalanma”nın yol haritasının çizilmesi ze-
mininde değerlendirdiği söylenebilir. MHP, aktif 
olarak çözüm karşıtı bir siyaset güderek, sürecin 
yol açabileceği muhtemel toplumsal kaygı ve en-
dişelerin adresi olma stratejisini benimsedi. 

MHP’deki 2013 yılı gelişmelerine bakılarak 
2014 yılı hakkında öngörüde bulunmak gere-
kirse iki önemli konunun belirleyici olacağını 
söylemek mümkündür: İlki ve en önemlisi Kürt 
sorunu ve Çözüm Süreci bağlamında yaşanacak 
gelişmelerdir. Çözüm Süreci’nde atılacak adım-
lara göre MHP Türklük ve Türk milliyetçiliği 
kavramlarını tedavüle sokarak bu konuda ortaya 
çıkma potansiyeli taşıyan tepkiyi heba etmek is-
temeyecektir. Seçimlerinin ardışık olması bu po-
tansiyeli güçlendirmektedir. Ancak her ne kadar 
pragmatik düşünüldüğünde bu şekilde olacağı 
beklentisi hakim olsa da, bu ihtimalin MHP’yi 
dar bir kümeye sıkıştıran ve marjinalize eden bir 
tarafının olduğu unutulmamalıdır. Çünkü top-
lumun çoğunluğu Çözüm Süreci’nin başarıyla 
sonuçlanmasını ve Türkiye’nin ayağındaki pran-
galardan kurtulmasını istemektedir. Ayrıca yerel 
seçimler bu tarz büyük teorilerle sahada propa-
gandaya izin vermeyeceğinden adayların yetkin-
liği ve yeterliliği üzerine kurulur. Bu doğrultuda 
MHP, doğru adayları tercih edip hizmete dayalı 
söylemleri meydanlara taşımaz ve Kürt sorunu 
endeksli tepkiye yönelmeyi seçerse, yerel seçim-
lerde erimekle kalmaz, Cumhurbaşkanlığı ve 
genel seçimlerde seçmenini geri kazanmak için 
ekstra çaba içine girmek zorunda kalabilir.

Önümüzdeki süreçte MHP açısından 
önemli bir diğer konu ise parti içi muhalefetin 
nasıl evrileceği ve bu muhalif grupların enerjile-
rinin partiye akıp akmayacağı meselesidir. MHP 
Genel Kongresinde ortaya çıkan sonuç nedeniy-
le, genel merkez tarafından birçok il başkanlığı 
tasfiye edildi. Seçimler sürecinde, “muhalif un-
surlardan küskünler bloğu mu çıkacak yoksa bu 
unsurlar partiye yeniden kanalize edilebilecek 
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mi?” sorusunun cevabı parti performansı üzerin-
de etkili olacaktır. Yerel seçimlerde ve sonrasında 
partinin önünde bekleyen önemli soru(n)lardan 
birisi de bu olacaktır. 

BARIŞ VE DEMOKRASI 
PARTISI
2013 yılı BDP’nin etkili bir siyasal performans 
gösterme imkânını bolca yakaladığı bir yıl oldu. 
Bir taraftan PKK’nın silahsızlandırılmasını diğer 
taraftan da Kürt meselesinin demokratik yöntem-
lerle çözülmesini amaçlayan çözüm süreci, otuz 
yıllık çatışma döneminin sona erme ihtimalini 
güçlendirerek silahların gölgesinde sürdürülen si-
yasetten uzaklaşılması imkânını doğurdu. Bu ge-
lişme, gerçek manada bir siyasi parti hüviyeti ka-
zanamadığı eleştirilerine uzunca süredir muhatap 
olan BDP’nin, bu eleştirileri boşa çıkarma imkânı 
yakalamasına zemin hazırladı. BDP’nin bu ze-
minin farkında olduğunu hissettirdiği en önemli 
başlıklardan biri anayasa yazım süreci oldu. Ben-
zer şekilde, daha önceki yıllarda örgüt ile İmralı 
kıskacında yaşadığı belirsizlikte siyaset yap(amay)
an BDP, özellikle çözüm sürecinin kritik safhala-

rında iradesini ortaya koyarak Kürt siyasal hareke-
ti için önemli bir eşiğin aşılmasını mümkün kıldı. 
Sürecin yıl boyunca yaşanan provokasyonlarla 
sıkıntıya düştüğü zamanlarda üslubuna dikkat 
eden BDP, siyasetin Çözüm Süreci üzerinden ku-
tuplaşmasının da önüne geçmiş oldu. Yıl içerisin-
de Çözüm Süreci’nde uyguladığı mekik diploma-
sisi taktiği ile sürecin Kürt tarafını temsil eden iki 
muhatabı İmralı ve Kandil arasındaki köprünün 
oluşmasına katkıda bulundu. Bu çerçevede, 2013 
yılı, BDP’nin bir önceki yıl iradesini örgüt ve İm-
ralı’ya teslim etmesi hasebiyle azalan siyasi anla-
mına, çözüm sürecinde sergilediği performans ile 
tersi yönde yeni bir dinamik kazandırdı. 

Bu çerçevede, 2013 yılı içerisindeki parti 
içi tartışmalar, Gezi eylemlerinde takınılan ikir-
cikli tavır, akabinde Blok vekilleriyle yaşanan 
anlaşmazlık ve parti içinde uzlaşma sağlama-
dan HDP’nin kurulması son kertede BDP’nin 
siyasete alışma sancıları olarak okunabilir. Bu 
gelişmelerin yanı sıra, BDP’nin Anayasa Uzlaş-
ma Komisyonu’ndaki performansı, normalleşen 
siyaset arenasında kendi aldığı inisiyatiflerle Çö-
züm Süreci’ni tabana yayma girişimleri ve Tür-
kiyelileşme adına attığı çarpıcı adımlarla çözüm 

KRONOLOJI - MHP

24 Ocak Lütfü Türkkan ile Leyla Zana buluştu.

7 Şubat MHP Yargı Erk’i ilgili Anayasa Taslağını açıkladı.

7 Şubat MHP Sakarya İl Yönetimi görevden alındı ve Sakarya İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

9 Şubat MHP Muğla, Çankırı, Edirne ve Konya İl Yönetimleri görevden alındı il teşkilatları geçici olarak kapatıldı.

11 Şubat Gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında “Milli Değerleri Koru ve Yaşat” adı altında Türkiye genelinde, 9 
bölgede açık hava toplantıları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

21 Şubat MHP Kütahya İl Yönetimi görevden alındı ve Kütahya İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

4 Mart MHP’de kapatılan İl teşkilatları hukuki mücadeleye başlama kararı aldı.

8 Mart Bahçeli 10 yılın ardından ilk kez Türk Ocakları’nı ziyaret etti.

23 Mart “Milli Değerleri Koru ve Yaşat Mitingleri”nin ilki olan “Kuruluş” temalı miting Bursa’da gerçekleşti.

7 Haziran “Gezi Parkı Eylemleri bağlamında Bahçeli topluma sağduyu çağrısında bulundu.”

29 Ağustos MHP Hükümete Suriye politikasıyla ilgili yapılmasını önerdiği 8 başlıklı bir öneri sundu.
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sürecinde ve dolayısıyla Türkiye’nin geleceğinde 
önemli bir aktör olma yolunda mesafe kat etme-
sini sağlarken, ekseriyetle Öcalan’dan gelen talep-
lerin yasal zemine taşınması olarak okunabilecek 
bir dizi kampanya ve Suriye’de KCK şemsiyesi 
altında faaliyet gösteren PYD’nin Suriye’deki güç 
vakumunda elde ettiği kazanımların meşru bir 
zemine taşınması için yürüttüğü siyaset BDP’nin 
siyasi normalleşme sürecine rağmen eski refleks-
lerinden kurtulamamasının göstergeleri oldu. 

Çözüm Süreci ve BDP’nin Siyasi 
Rolünün Yeniden Tanımlanması
Kürt meselesinin kalıcı çözümünü amaçlayan 
2005 ve 2009 açılımlarının akim kalmasının ar-
dından, Türkiye’nin 2012 yılının son günlerin-
de haberdar olduğu ve daha sonradan “Çözüm 
Süreci” olarak adlandırılan yeni dönemde131, 
Barış ve Demokrasi Partisi önemli bir yer işgal 
etti. Çözüm Süreci öncesinde “Bizim irademiz 
Öcalan’dır, bizimle değil Öcalan’la görüşün” 
açıklamaları ile iradesini devreden BDP, Çö-
züm Süreci’nin başlarında kendisine daha fazla 
rol verilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu 
çalışmanın bir sonucu olarak İmralı’da hüküm-
lü bulunan Öcalan’ı 13 kez ziyaret eden BDP, 
Öcalan’ın kaleme aldığı mektupları iletmek ve 
PKK’nın bu mektuplara verdiği yanıtları müza-
kere etmek için Kandil ve PKK’nın Avrupa kana-
dına bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çatışmasızlık 
durumunun getirdiği pozitif havadan en çok fay-
dalanması beklenen BDP, Kürt sivil siyasetinde 
ilk defa etkili bir siyasal aktör olarak yer aldı. 

2013 yılında Kürt meselesinde siyasetin ön 
plana çıkması, aslında iktidar haricindeki diğer 
siyasi partilerin ve bilhassa BDP’nin siyasi po-
zisyonunu yeniden tanımlamasını zorunlu kıl-
dı. BDP, Çözüm Süreci’nin ilk günlerinde de-
mokratik siyaset için bir irade ortaya koymak ve 

131. İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan ile MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan arasında gerçekleşen görüşmelerle başlayan çözüm sürecini 
ilk defa dillendiren Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıklaması için 
http://www.ntvmsnbc.com/id/25409952/

çözüm noktasında daha aktif bir rol almak için 
olağanüstü bir çaba sarf etse de, İmralı ve Kan-
dil makasından kurtulamadı. Çözüm Süreci’nde 
yaşanan duraksamalar, provokasyonlar ve teknik 
sorunlarda BDP eski dönemlerle kıyaslandığında 
etkili bir performans gösterse de nihai kertede, 
bu makastan kurtulamadı ve belirleyici bir aktör 
olmayı başaramadı. BDP, Çözüm Süreci’nin ak-
sadığı günlerde ‘söylem’ üretmekte bir sıkıntı ya-
şamazken siyaset üretme işini İmralı ve Kandil’e 
devreden bir görüntü sergiledi. Bu durum, Öca-
lan’ın “silahlar sussun, siyaset konuşsun” dediği 
bir dönemde anlamını iyiden iyiye kaybetmek-
tedir. Çözüm Süreci’nde BDP sıkça PKK’dan ve 
İmralı’dan gelen talepleri gerek gündeme getiriş 
tarzı gerekse de bu talepleri Türkiye’nin demok-
ratikleşmesi bağlamından çıkarıp Kürtlerin kır-
mızı çizgileri formatına getirerek temsil ettiği 
kitlenin sağlayabileceği siyasi kazançların da er-
telenmesine neden oldu. Esasında dillendirilen 
taleplerin bir çıkış noktası olarak kendi başına 
siyaset yapabilen BDP formatında talep edilen 
haklar özü itibariyle Türkiye demokratikleşmesi-
nin bir parçası olarak değerlendirilebilirdi.

Dolayısıyla Öcalan’ın Nevruz mektubunda 
dillendirdiği ve Kürt meselesi için tarihi nitelik-
teki “Silahlar sussun, siyaset konuşsun” mesajı-
nın adresi Kandil, BDP’nin üzerindeki etkisini 
devam ettirdi. Özellikle Haziran ayında gerçek-
leşen Gezi eylemleri ve Temmuz ayında gerçek-
leşen KCK yönetimindeki değişiklik sonrasında 
Murat Karayılan’ın yerine Cemil Bayık’ın ge-
çerek Kandil’in üslubunu değiştirmesi Çözüm 
Süreci’ndeki olumlu havanın yerini daha gergin 
havaya bırakmasına neden oldu. Bu gerginlikte 
yapıcı bir rol üstlenerek Çözüm Süreci’ni yeni-
den rotasına döndürmeyi hedefleyemeyen BDP 
de benzer şekilde üslubunu sertleştirmeye başla-
dı. O kadar ki Kürt meselesi için önemli madde-
ler içeren Demokratikleşme Paketi açıklanmadan 
evvel BDP Eşbaşkanı Kışanak paketin “içinden 
kabak çıkacak” diyerek yapıcılıktan uzak pozis-
yonel bir tavra doğru yöneldiklerinin sinyallerini 
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verdi.132 Bir taraftan Çözüm Süreci’nin yasal bir 
zemine oturması için sürekli taleplerde bulunan 
BDP, diğer taraftan da siyasetin önünü açan ve 
Kürt meselesini doğrudan ilgilendiren madde-
lere aldırmadan, pozisyonel siyasi tavrını devam 
ettirerek Demokratikleşme Paketi için “Bunun 
olağanüstü mucizeler içeren bir paket olmadığını 
hepimiz biliyoruz. 30 yıldır Türkiye’nin tartıştı-
ğı, konuştuğu meselelerdir zaten” dedi.133 

Benzer bir tavır Kasım ayında Diyarbakır’da 
gerçekleşen Erdoğan-Barzani buluşmasında tek-
rarlandı. Sürecin ilk gününden beri çözümü 
destekleyici açıklamalar yapan Barzani ile Suriye 
bağlamında bir inisiyatif mücadelesi içine giren 
BDP’nin, bu gerilimi Çözüm Süreci’ni başlatan 
AK Parti karşıtlığı ile harmanlaması parti içinde 
de ufak bir krize neden oldu.134

Öte taraftan, BDP yılın son altı ayında ana 
gündem maddesi haline getirdiği “Rojava” mese-
lesini Çözüm Süreci’ne doğrudan endeksleyerek 
akıbeti müphem bir değişken üzerinden Türki-
ye’deki tarihi fırsatı zora sokmayı göze aldı. Çö-
zümün ilk aylarında gerçekleşen Paris suikastla-
rında, öldürülen üç kadının cenaze törenlerinde, 
BDP içerisinden sızdırılan İmralı tutanaklarında 
ve sürece zarar verebilecek benzeri birçok geliş-
mede serinkanlı bakış açısını koruyabilen BDP, 
PYD’nin Rojava’da elde ettiği kazanımları meşru 
zemine çekebilmek için Çözüm Süreci’ni zora 
sokacak açıklamalar yaptı.135 Çözüm Süreci’nde 
eksiksiz uyguladığı mekik diplomasisi taktiği 
ile kolaylaştırıcı rolüne devam eden BDP tara-
fından dillendirilmesi gereken siyasal taleplerin 
çıkış kaynağı Kandil oldu. BDP, İmralı ve Kan-

132. “Kışanak: Paketten kabak çıkacak”, Hurriyet, 28 Eylül 2013 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24807491.asp 

133. Demirtaş’ın Demokratikleşme Paketi hakkındaki açıklamaları 
için bkz. http://www.iha.com.tr/bdp-heyeti-kandile-gidiyor-
politika-300228 

134. “ BDP’de karşılama krizi çıktı”, Yenişafak, 19 Kasım 2013, 
http://yenisafak.com.tr/politika-haber/bdpde-karsilama-krizi-
cikti-20.11.2013-583696 

135. “BDP’li Gür’den Başbakan’a soru önergesi”, T24, 24 Temmuz 
2013, http://t24.com.tr/haber/bdpli-gurden-basbakana-soru-
onergesi/235120

dil’den gelen açıklamaların ardından oyun kuru-
cu olma şansını kaybederek PKK’nın yedeğin-
deki siyasi uygulayıcı görevinden tam anlamıyla 
sıyrılamadı. Sadece sivil siyasetin gündeminde 
ve programında yer alması gereken âdem-i mer-
keziyetçilik, anadilde eğitim gibi taleplerin savu-
nucusu BDP ile eşit derecede ve hatta daha fazla 
Kandil cephesi oldu. 

Sızdırılan İmralı tutanaklarında geri çe-
kilmeyi iki yıla yaymayı öneren ve bu sebepten 
Çözüm Süreci’ndeki muhataplar arasında barışa 
hazırlanması gereken tek aktör olan PKK’nın si-
lahsız bir mücadeleyi göze alıp almayacağı konu-
sunda BDP siyasi iradesini ortaya koyamayarak 
geleneksel söylem ve üslubunu bu konuda da 
devam ettirdi. Öte taraftan süreç, BDP açısından 
kendisini kısıtlayan birçok tabunun üstesinden 
gelmesini sağladı. PKK ile aralarında bir bağ bu-
lunmadığını, ama aynı sosyolojik tabana sahip 
olduklarını iddia eden BDP, PKK ile organik bir 
ilişki düzleminde olan bağlarını bu süreçte teyit 
etmiş oldu. Son kertede kararları veren yapının 
ise hala silahları elinde tutan aktörlere ait olduğu 
gerçeği ise değişmedi. 

Bu noktada PKK’nın silah bırakmasının en 
büyük kazananlarından birisinin BDP özelinde 
Kürt siyasal hareketi olacağı iddia edilebilir. Bu-
nun bir diğer anlamı da normalleşen siyasi ze-
minde BDP’nin (Türk seçmenin de güven duya-
bileceği) bir Türkiye partisine dönüşmesidir. Bu 
anlamda, Kürt siyasal hareketinin ilk defa silahlı 
örgütten bağımsız ve özerk bir siyasi yapıya ka-
vuşmasının özellikle HDP’nin kurulmasından 

BDP, özellikle çözüm sürecinin kritik 
safhalarında iradesini ortaya koyarak 
Kürt siyasal hareketi için önemli bir eşiğin 
aşılmasını mümkün kıldı.
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sonra gündeme gelen “Türkiyelileşme” tartışma-
larını boşa çıkaran bir tarafı bulunmaktadır.

BDP için parti içi demokrasi ve halkın talep-
lerine kulak verme gibi temel siyasi parti normları 
üzerinden normalleşmesinin belirtilerini, Kürt 
siyasal geleneğini Türk solunun bagajına sıkıştı-
ran HDP projesini desteklemeyen siyasetçilerin 
tavırlarında ve 16 Kasım’da Diyarbakır’da gerçek-
leşen Erdoğan-Barzani buluşması için planlanan 
protestoya karşı çıkıp programa katılan vekiller ile 
gösterdi. BDP için yeni sayılabilecek bu yol, ger-
çek manada bir siyasi parti hüviyetine kavuşmak 
için sergileyeceği güçlü bir değişim isteği ile ken-
disi tarafından bir fırsata dönüştürülebilir. Çö-
züm Süreci için en çok kullanılan tabirlerden bir 
tanesi “süreç dönüştürür” oldu. Aynı potansiyel 
BDP özelinde Kürt siyasetinin kendi mecrasına 
dönmesi açsından da geçerliliğini korumaktadır.

Gezi Eylemleri ve İkircikli Tavır
BDP’nin 2013 performansının birçok konuda-
ki belirleyicisi olan Çözüm Süreci, partinin Gezi 
eylemlerindeki tavrında da başat bir rol oynadı. 
BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 
Gezi Park’ında önemli bir yer işgal etmesine, Ab-
dullah Öcalan’ın İmralı heyetine Gezi’yi selamla-
dığını belirtmesine ve Gezi’nin jeneriklere giren 
fotoğrafında BDP bayrağı ile Türk bayrağının 
yan yana yer almış olmasına rağmen, Kürtlerin 
Gezi eylemleri içinde yer almadığını belirtmek 
gerekiyor. Bunun en önemli nedeni Kürtleri 
Gezi’ye çekme amacına hizmet eden araçsal bir 
Lice parantezine rağmen, Gezi’nin çoğul dina-

mikleri içinde Kürt meselesinin yer bulmamış 
olmasıdır. Önder’in şahsi katılımı paranteze alın-
dığında, BDP’nin Çözüm Süreci’nin selametini 
önceleyerek Gezi eylemlerine mesafeli bir tutum 
takınması, eylemi destekleyen çevrelerde yoğun 
bir şekilde eleştirildi. Ayrıca, Emek, Barış ve De-
mokrasi Bloğu çerçevesinde BDP bünyesinde 
siyaset yapan Önder ve Ertuğrul Kürkçü üzerin-
den de BDP’nin Gezi’ye destek vermesi yönünde 
baskı kuruldu. BDP bu baskılara, Öcalan’ın da 
net duruşuyla, Gezi eylemlerinin çözüme katkıda 
bulunmak bir yana süreci sekteye uğratacak bir 
sonuca yol açabileceği yargısına vararak direnme-
yi tercih etti. Gezi eylemleri boyunca, AK Parti 
ile eylemciler arasında sıkışan BDP, her iki tarafı 
da gözeten, ancak nihayetinde eylemlerle arasına 
koyduğu mesafenin altını çizen bir siyaset izledi. 

BDP’nin aldığı bu tutum ile Önder şah-
sında Gezi eylemlerine verilen destek, BDP ile 
Emek, Barış ve Demokrasi Bloku arasında bir 
çatallanmaya neden oldu. Blok, BDP’yi Gezi’de 
olmamaktan dolayı eleştirdi. Gezi eylemlerinin 
siyasal etkilerinin henüz ortaya çıkmadığı ilk 
günlerde oluşan coşku, doğal olarak BDP taba-
nını da çekim alanına soktu. Nitekim ilk gün-
lerde Diyarbakır’da bile –katılım onlu rakamları 
geçmese de- bir gösteri düzenlendi. Ancak, gös-
terilerin hemen son bulmasından da anlaşılabi-
leceği üzere, BDP eylemlere mesafe koymakta 
tereddüt göstermedi. 

Bu noktada, BDP’nin Gezi eylemlerine me-
safeli durmasını iki gerekçeyle açıklamak müm-
kün. Öncelikle, BDP’nin Gezi eylemlerini Çö-
züm Süreci’ni sekteye uğratabilecek bir dinamik 
olarak gördüğü söylenebilir. BDP, hem siyasetin 
odağını değiştirebilme potansiyeli, hem de Çö-
züm Süreci’nin garantörü konumunda bulunan 
AK Parti ve Erdoğan’ı süreci omuzlayacak güçten 
yoksun bırakması ihtimalinden ötürü, eylemleri 
Çözüm Süreci’ni riske sokacak bir unsur olarak 
değerlendirdi. İkinci olarak BDP, eylemlerin oda-
ğında yer alan ulusalcı-Kemalist grupların moti-
vasyonlarını oluşturan asıl dinamiğin özgürlükleri 

Çözüm Süreci için en çok kullanılan 
tabirlerden bir tanesi “süreç dönüştürür” 
oldu. Aynı potansiyel BDP özelinde Kürt 

siyasetinin kendi mecrasına dönmesi 
açsından da geçerliliğini korumaktadır.
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genişletmek veya demokrasiyi derinleştirmekten 
öte, Erdoğan’ı veya AK Parti’yi zayıflatmak oldu-
ğunu değerlendirdi. BDP’nin sıklıkla Gezi’deki 
darbeci unsurlara atıfta bulunması, Gezi eylem-
lerinde demokratik bir potansiyelden öte anti-de-
mokratik nüveler gördüğünü gösterdi. 

Eylemlerin onuncu gününde İmralı’ya bir 
ziyaret gerçekleştiren BDP heyeti, dönüşte De-
mirtaş üzerinden yayımladığı mesajda, her ne 
kadar Öcalan’ın Gezi’yi selamladığı yönünde bir 
açıklama yapmış olsa da, ziyaret sonrası BDP’nin 
eylemlere yönelik açıklama ve tutumundaki me-
safe arttı. Eylemlerin son bulmasından sonra 
BDP, Gezi’de biriken enerjiyi Çözüm Süreci’ne 
akıtma hesabı güttü. Kürtler Gezi eylemlerinin 
kitleselleştiği ilk günden beri eylem alanına çeşit-
li kanallarla davet edildi. Ama Demirtaş, “Kürt-
ler sokağa çıktı ve şimdi müzakere yürütüyorlar. 
Müzakereden sonuç almak için de bir hassasiyet, 
çaba gösteriyorlar” diyerek bu davetleri kibarca 
geri çevirdi.136

BDP bir yandan Gezi olaylarını destekleyen 
parti dışı çevrelerden gelen katılım çağrılarına ya 
da baskılarına cevap vermeye ve direnmeye çalı-
şırken; öte yandan 2011 genel seçimlerinde Blok 
ittifakı kontenjanından Kürt hareketi saflarında 
siyaset yapmaya başlayan Önder ve Kürkçü gibi 
milletvekillerinin baskısıyla da karşı karşıya kal-
dı. Blok ittifakının geleceği için de yadsınama-
yacak öneme sahip bu sorunla yüzleşmek parti 
dışı unsurlardan gelen baskılara direnmekten 
daha zor oldu. Blok vekillerinin Gezi eylemlerine 
verdikleri koşulsuz ve coşkulu destek HDP’nin 
fiili bir şekilde kuruluşu olarak da adlandırılabi-
lecek kongresinde atılan Gezi sloganları ile per-
çinlendi. Kongresine damga vuran sloganlardan 
da anlaşılabileceği üzere bir “Gezi Partisi” olarak 
kurgulanan HDP üzerinden Gezi eylemleri esna-
sında meydana gelmeyen organik birliktelik, bu 
proje aracılığıyla kurulmaya çalışıldı. 

136. Demirtaş’ın bu konudaki açıklamaları için bkz. http://www.
radikal.com.tr/politika/demirtas_savas_durunca_toplumsal_ofke_
disa_vurdu-1137404

HDP projesinin geçmişi 2011 genel seçim-
lerinde BDP’nin Türkiye solu ile giriştiği işbir-
liğine dayanmaktadır. Son kertede, bu işbirliği 
sonucunda ortaya çıkan “Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku” BDP ile sol parti ve grupları 
ortak bir siyasi zeminde buluşturmayı hedefle-
mektedir. Öcalan ise bölgeye sıkışan ve BDP 
tarafından temsil edilen siyasetin Türkiyelileş-
mesi için bu projeye sahip çıkmaktadır. Fakat 
Kürt siyasetinin HDP’yi oluşturan aktörlerle ne 
ölçüde Türkiyeleşebileceği tartışmaları partinin 
kurulmasını takip eden aylarda da devam etti. 
Ekim ayında yapılan kongrede Ertuğrul Kürkçü 
ve Sabahat Tuncel’in partinin eş başkanı seçilir-
ken, kongrede Öcalan’ın HDP projesini öven 
mesajı okundu.137 HDP projesinin BDP kadro-
ları arasında bir uzlaşma sağlanmadan faaliyete 
sokulmasındaki en büyük neden de Öcalan’ın 
bu projeye verdiği destekten kaynaklanmakta-
dır. Kongre sırasında Gezi sloganları atılırken, 
yapılan konuşmalarda Gezi eylemlerinin devamı 
niteliğindeki Hatay Armutlu ve ODTÜ’deki yol 
krizine referans veren siyasi ton, HDP’nin üze-
rinden kurgulayacağı gelecek vizyonuna da ışık 
tutmaktadır. HDP vekillerinin yaklaşan yerel 
seçimlerde İstanbul özelinde CHP ile bir seçim 
ittifakına girebileceklerini belirtmesi, Tuncel, 
Kürkçü ve Önder’in farklı yer ve zamanlarda 
yaptıkları CHP’yi hedefleyen ilkeler düzeyinde 
bir ittifak çağrısının ve bunun gerçekleşmesi ha-
linde ise bu projenin BDP’nin temsil ettiği Kürt 
tabanında nasıl bir karşılık bulacağını 2014’te 
düzenlenecek seçimler gösterecektir. 

Anayasa Yazımında İlkesel Tavır
Yeni Anayasa girişimlerinin Kürt meselesinde 
önemli ve rahatlatıcı adımlar atma potansiyeli 
dolayısıyla BDP’nin Anayasa çalışmalarını diğer 
muhalefet partilerine oranla daha fazla önem-
sediği söylenebilir. BDP iki yıl boyunca sürdü-

137. HDP Kongresinin detayları ve Öcalan’ın mesajı için bkz. 
http://www.iha.com.tr/hdp-kongresinde-ocalanin-mesaji-okundu-
politika-308097
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rülen çalışmalarda her ne kadar Kürt meselesini 
merkeze alan bir tutum sergilediyse de yeni ana-
yasanın tartışılan her maddesi için sivilliği önce-
leyen bir pozisyon aldı. BDP dışındaki muha-
lefet partileri, sivil anayasa fikrini ilkesel olarak 
kabul ettiklerini belirtseler de, pratikte tartışılan 
maddelerde, anayasa yapım sürecine özellikle 
AK Parti’nin olası girişimlerini engellemek için 
katılmış izlenimi verdiler. 

2013 yılında tartışılan maddeler özelinde 
BDP’nin geliştirdiği öneriler incelendiğinde, 
BDP’nin sivillik parantezinden çıkmadan hem 
özgürlük hem de kolektif hakları içeren bir yak-
laşımla dünya demokrasilerindeki anayasaları 
inceleyerek dersine en çok çalışan parti görün-
tüsü verdi. BDP tartışılan maddelerde (etnisite, 
dil, cinsel yönelim gibi) kişisel haklar kısmında 
geniş bir alanı kapsayarak eşitliği, devlet yöneti-
mini düzenleyen maddelerde ise âdem-i merke-
ziyetçiliği, başka bir deyişle özerkliği önceleyen 
maddeler önerdi.138

2013 yılı boyunca medyada tartışılan mad-
delerde komisyonda yer alan partiler farklı ko-
nularda mikro koalisyonlar oluşturdular. Vatan-
daşlık konusunda BDP ve AK Parti benzer bir 
pozisyonla etnik vurgudan uzak önerileri benim-
serken, eşitlik konusunda BDP diğer partilere 
oranla daha geniş sınırlar ortaya koyunca masada 
yalnız kaldı. Benzer şekilde sahip çıktığı Kürt me-
selesi ile doğrudan ilintili olan Anadilde Yaşam 
Hakkı konusunda BDP düşünce ve ifade hürri-
yeti, basın hürriyeti, eğitim ve öğretim hakkı ve 
çocuk haklarıyla bağlantılı bir paket sunarak ma-
sadaki diğer partilerden ayrıştı. Yürütmeye ilişkin 
maddelerde ise BDP, CHP ve MHP ile benzer 
şekilde parlamenter sisteme dayalı öneriler sunar-
ken, AK Parti’nin Başkanlık sistemine dayalı tek-
lifine karşı muhalefet etti. BDP’den daha sonra 
yapılan açıklamalarda ise Başkanlık sistemine il-
kesel olarak karşı olunmadığı, uygun şartlarda bu 

138. BDP’nin önerdiği maddelerin tamamı için bkz. http://www.
tesev.org.tr/assets/publications/file/15072013100234.pdf

meselenin tartışılabileceği belirtildi.139 Başka bir 
ayrışma da 2013 yılının sonundaki tartışmalarda 
gündeme gelen Milli Güvenlik Kurulu’nun gele-
ceğine dönük maddede yaşandı. MHP, MGK’nın 
devamından yana, AK Parti, BDP ve CHP ise 
kaldırılmasından yana bir tasarı sundular. BDP 
diğer partilerden farklı olarak yeni anayasada yer 
almak üzere “barış hakkı”, “hakikat hakkı”, “ka-
dın hakları”, “kültürel kimlik hakkı” ve “vicdani 
red hakkı” ile ilgili madde önerilerinde bulundu. 

Son kertede, 2013 yılında partilerin Anaya-
sa Uzlaşma Komisyonu performansına bakıldı-
ğında BDP’nin reformcu özelliğini vurgulamak 
gerekir. Bu durumda, BDP yeni Türkiye’nin inşa 
sürecine uyumlu bir rol üstlenebileceğini açık bir 
şekilde gösterdi. BDP’nin bu yapıcı performansı 
devam etmekte olan Çözüm Süreci ve Kürt me-
selesinin (ana)yasal garantilerle çözüme kavuştu-
rulmasının büyük bir etkisi bulunmaktadır. Ni-
tekim BDP ve AK Parti arasında, Komisyon’da 
statükoyu savunan partilerin karşısında vatan-
daşlığı, devletin yapısını ve yargıyı düzenleyen 
maddelerde asgari müştereklerde bir uzlaşı da 
göze çarpmaktadır. 

2011 yılında TBMM’de grubu bulunan 
dört siyasi partinin üçer üye ile temsil edildik-
leri Komisyon’un, iki senede ancak 60 maddede 
uzlaşabilmiş olması ve yeni anayasa sürecinin tı-
kanması, 2013 yılı içerisinde bir kaç defa dillen-
dirilen üç veya daha az sayıda partinin uzlaşma-
sını temel alan alternatif taslaklarla yola devam 
edilmesi formülünün önümüzdeki dönemde 
daha fazla gündeme geleceğini işaret etmekte-
dir. Dört partinin de sürecin dışına çıkmanın 
getireceği siyasi maliyeti hesaba katarak iki yıl 
zarfında masadan kalkmaya niyetli olmaması 
bu seçeneğin tartışılmasını engelleyici bir işlev 
gördü. Komisyon’un çalışmasını bitirdiği 2013 
Aralık’ta BDP Eş Genel başkanları Selahattin 
Demirtaş ve Gültan Kışanak, Meclis Başkanı 

139. BDP Milletvekili M. D. Beştaş’ın bu konu hakkındaki 
görüşleri için bkz. http://t24.com.tr/haber/meral-danis-bestas-
barsci-bir-anayasada-uzlasabiliriz/224458
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Cemil Çiçek’e yazdıkları mektupta evrensel de-
ğerlere aykırı “kırmızı çizgileri”nin olmadığını 
belirterek, “Herkes gerçekçi çözüm önerileriyle 
yeni ve sivil bir anayasanın yazılması için sorum-
luluk almalı”140 çağrısını yaptı ve yeni anayasa 
konusunda meseleyi tabana yayarak, ilgili STK 
ve kamu kuruluşlarını da içeren yeni bir yön-
temle yola devam edilmesi konusunda BDP’nin 
ısrarlı olacağının sinyallerini verdi. 

Komisyon çalışmalarının ardından parla-
mentoda yeni anayasanın kabulü ile ilgili sürecin 
nasıl işleyeceği, karar yeter sayılarının nasıl ola-
cağı gibi kuralların net ve belirgin olmaması se-
bebiyle Başbakan’ın çağrısı ile anlaşmaya varılan 
önce 48 sonra da 60 maddenin meclise taşınması 
önerisine diğer muhalefet partileri gibi BDP de 
kayıtsız bir tavır sergiledi.

Bir Kürdistanlaşma Meselesi  
Olarak Dış Politika
BDP’nin 2013 yılı dış politika performansı, bir-
çok başka başlık için de geçerli olduğu üzere, Çö-
züm Süreci’ne endeksli bir seyir izledi. Çözüm 
Süreci’nin geleceğe ve dış politikaya olan etkisi 
konusunda en çok dillendirilen tespit “Kürtler 
Türkiye’yi bölmeyecek, Türkiye Kürtlerle birlikte 
büyüyecek” oldu. Başka bir deyişle, Çözüm Süre-
ci ile birlikte bölgesel anlamda artık nispi kazanç 
hesapları yapılmayacak bir kazan-kazan formülü 
devreye sokuldu. BDP’nin 2013 yılı dış politika 
önceliği de bu çizginin dışına çıkmadı. 

Yılın ikinci yarısından itibaren BDP’nin 
ana gündem maddesi Rojava olarak adlandırı-
lan Suriye Kürtleri’nin durumu oldu. BDP’nin 
Türkiye coğrafyası dışında kalan Kürtlerle daha 
yakın ilişkiler geliştirme yönündeki dış politika 
önceliklerine daha yakından bakmak için Arap 
Baharının Kürt Baharına evirilmesiyle ilgili tar-
tışmaları hatırlamakta yarar var. PKK, ağırlıklı 
olarak Suriye’deki iç savaş özelinde Ortadoğu’da-

140. “BDP’den Çiçek’e anayasa paketi”, Milliyet, 02 Kasım 2013,  
http://siyaset.milliyet.com.tr/bdp-den-cicek-e-anayasa-paketi/
siyaset/detay/1801310/default.htm

ki isyan dalgasını Kürt Baharına dönüştürmeye 
yönelik bir strateji benimsedi. 

İlk olarak, İran ve PJAK arasında devam 
eden ateşkesin 2013 yılında da devam ettiğini 
belirtmekte fayda var. Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi (IKBY) ile sürdürülen sıcak ilişkiler 
sayesinde PKK operasyonel ağırlığını Suriye’ye, 
diplomasi alanındaki manevra gücünü ise Tür-
kiye’de devam eden Çözüm Süreci’ne kanalize 
etti. Bu noktada bayrağı devralan BDP ise Su-
riye’deki güç vakumunda PYD’nin elde edilen 
kazanımları Türkiye’deki Çözüm Süreci’nin bir 
ön şartı haline getiren bir dış politika vurgusu ile 
dört ülkeye yayılmış soydaşlarını kuşatan bir dile 
doğru çevirdi. BDP’nin gerçekleştirdiği yurt dışı 
ziyaretlerinde de Çözüm Süreci’ne destek arayı-
şı ve PYD’nin elde ettiği kazanımlara uluslara-
rası meşruiyet kazandırma çabası damga vurdu. 
Bu bilgiler ışığında BDP’nin 2013 yılındaki dış 
politika algısı bir Kürdistanlaşma çabası olarak 
okunabilir. Hükümetin Çözüm Süreci’ni Türki-
ye sınırları içinde tutma çabasına karşılık olarak 
BDP meseleyi özellikle 2013’ün ikinci yarısın-
dan itibaren Suriye özelinde Kürdistan’a yayma 
çabası içine girdi. 

IKBY ile yapılan bir dizi görüşmede Kürt-
lerin geleceği, Kürt Konferansı hazırlıkları ve 
Türkiye’deki çözüm süreci ele alınırken, IKBY 
yetkilileri Çözüm Süreci’ne “ama”sız destek ve-
receklerini belirttiler. Rojava meselesinin Çözüm 

BDP’nin Komisyona getirdiği öneriler 
incelendiğinde, BDP’nin sivillik 
parantezinden çıkmadan hem özgürlük 
hem de kolektif hakları içeren bir yaklaşımla 
dünya demokrasilerindeki anayasaları 
inceleyerek dersine en çok çalışan parti 
görüntüsü verdi.
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Süreci’nin önünde bir engel teşkil etmesinden 
önce, BDP heyetinin ziyaretinin ardından IKBY 
adına açıklama yapan Neçirvan Barzani Türki-
ye’de başlatılan süreci desteklediklerini, “Kürt 
sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için Bölgesel 
Kürt Hükümeti olarak, üzerlerine düşen rolü oy-
namaya hazır olduklarını” söyledi.141 Türkiye açı-
sından ise bu zamana kadar PKK’nın Kandil’deki 
varlığı IKBY ile gerilim oluşturan bir faktörken, 
Çözüm Süreci ile birlikte muhtemel bir çözümü 
kolaylaştıracak bir etkene dönüştü. Çözüm Süre-
ci’nin kritik aşamalarında IKBY elini taşın altına 
koymaktan çekinmezken, geri çekilmenin başla-
dığı 8 Mayıs tarihinde KCK’nın destek çağrısına 
yanıt “Geri çekilmesinin Kürdistan Bölgesi için 
bir sorun teşkil etmediğini” söyleyen Mesut Bar-
zani’den geldi. 142

BDP kanadı ile IKBY arasında yaşanan bu 
bahar havası, PYD’nin Suriye’de kurduğu de fa-
cto yönetimde Barzani tarafından desteklenen 
PYD dışındaki Kürt hareketlerine yaşam ala-
nı tanımamasıyla bozuldu. PYD, 2011 yılında 
Barzani’nin desteklediği Suriyeli Kürt partileri 
ile PKK’nın şemsiyesi altında silahlı güce sahip 
PYD’nin arasında imzalanan Erbil Deklarasyo-
nu sonucu oluşturulan Yüksek Kürt Konseyi’ni 
askıya aldı. PYD’nin silahlı kolu YPG elinde 
bulundurduğu otonom yapıyı kalıcı hale getir-
mek için bölgede faaliyet gösteren El Kaide ve 

141. N. Barzani’nin bu konudaki açıklamarı için bkz. http://
siyaset.mil l iyet.com.tr/erdogan-i-destekliyoruz/siyaset/
siyasetdetay/05.03.2013/1676320/default.htm 

142. “Barzani: Geri çekilme Kürdistan Bölgesi için sorun değil”, 
Özgür Gündem, 04 Haziran 2013. 

El Nusra gibi İslamcı gruplarla sahada çatışmaya 
başladı. IKBY’den gelen yardım çağrısına “ken-
di bayrakları altına girilmesi önkoşulunu” sunan 
PYD ile IKBY arasındaki ilişkiler gerildi. Türki-
ye ile kendilerine destek vermeyen diğer bölge-
sel güçlere karşı BDP’yi ve özellikle Esad’a arka 
çıkan uluslararası aktörleri arkasına alan PYD, 
yoğun bir diplomasi trafiğine başladı. BDP 
temsilcileri Hükümetin en yetkili ağızlarından 
yalanlanmasına rağmen143 Türkiye’nin radikal 
İslamcı gruplara destek verdiğini ileri sürerek 
bir süre Çözüm Süreci’nin de duraksamasına 
sebebiyet verdi.144 Hükümet Suriye konusunda 
bütüncül bir sonucu gözetmesine karşın, BDP 
elde edilen geçici kazanımları resmi ve kalıcı bir 
hale dönüştürmek için risk alarak Hükümetin 
Suriye’ye yaklaşımını sert bir şekilde eleştirmeye 
devam etti.145 Türkiye PYD’nin Suriye muhale-
fetiyle birlikte hareket edip ülkenin geleceğine 
beraber karar verilmesini, IKBY ise PYD’nin di-
ğer Kürt gruplarını da hesaba katmasını istedi. 

Büyük umutlarla Ankara, Brüksel ve Diyar-
bakır’da öncülleri yapılan Ulusal Kürt Konferan-
sı Erbil’de yapılacağı ilan edilen tarihten sonra 
üç defa ertelenmesine rağmen hala yapılamadı. 
Konferansın gerçekleşememesinin önündeki en 
büyük engelin PKK-BDP-PYD üçlüsünün Kon-
ferans’ta karar almaya yeter çoğunluğu elde etme 
çabaları olduğu medyaya yansıdı.146 Bu tartışma-
lar, BDP cephesinde dört farklı ülkeye bölünmüş 
Kürtlerin liderliği konusunda yaşanan ayrışma-
nın bir kez daha alevlenmesine ve BDP’nin Me-
sud Barzani’ye karşı tavır almasına neden oldu. 
Bu tavrın en kristalize olmuş hali de 16 Kasım’da 

143. Davutoğlu’nun bu konudaki açıklamaları için bkz. http://
www.cnnturk.com/2013/turkiye/09/10/davutoglu.el.nusra.ile.bir.
iliskimiz.yok/722862. 

144. “BDP: Türkiye El Nusra’ya silah verdi”, Radikal, 30 Temmuz 
2013. 

145. BDP Grupbaşkan vekili İ. Baluken’in konuyla ilgili açıklaması 
için bkz. http://siyaset.milliyet.com.tr/suriye-tezkeresi-meclis-ten-
gecti/siyaset/detay/1772514/default 

146. “Kürt Konferansı yine ertelendi”, AA, 05 Eylül 2013, 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/224593--kurt-konferansi-yine-
ertelendi 

BDP için 2013 yılı dış politika algısı 
Çözüm Süreci ve Rojava üzerinden bir 
Kürdistanlaşma meselesi haline geldi.
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Erdoğan ve Barzani’nin Diyarbakır buluşmasın-
da yaşandı. BDP Diyarbakır İl Başkanlığı önün-
de 21 yıl sonra Diyarbakır’a gelen Mesud Barzani 
protesto edildi.147

Son kertede, BDP için 2013 yılı dış politi-
ka algısı Çözüm Süreci ve Rojava üzerinden bir 
Kürdistanlaşma meselesi haline geldi. Bu min-
valde, BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve 
Gülten Kışanak Rojava’daki kazanımların ulusla-
rarası camia tarafından tanınması için Brüksel, 
Paris ve Washington’da düzenlenen konferanslar 
ve bir dizi görüşmelerle lobi faaliyetleri yürüttü.148 

Yerel Seçimlerde Kimlik Vurgusu
BDP 30 Mart 2014’te düzenlenecek yerel seçim-
lere diğer partilere oranla daha erken bir giriş 
yaparak seçimlerde izleyeceği yol haritasını açık-
ladı. BDP’nin aldığı kararlar kendi tabanında 
büyük bir şaşkınlık yarattı. Seçimlere HDP ile 
girme kararının alınması, Diyarbakır ve Hak-
kâri’nin kadın kotasına ayrılması ve İstanbul’da 
CHP ile girilebilecek olası ittifak planları parti 
içindeki rahatsızlıkların basına yansımasına ne-
den oldu. Halkların Demokratik Kongresi’nde 
alınan karara göre, yerel seçimlere Batı’da 60 ilde 
HDP ile; Kürtlerin yoğun yaşadığı ve BDP’nin 
başarılı olduğu 21 ilde ise BDP ile seçimlere giri-
leceği duyuruldu. BDP ve HDP’nin ortak tema-
sının “Kentimizi ve kendimizi de biz yönetece-
ğiz” sloganı üzerinden şekillenmesi beklenirken 
BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak “Türkiye 
siyaseti devlete hizmet etme anlayışı ile devletin 
merkezci anlayışını yaşatma hizmetine dönüştü” 
diyerek yerel seçimleri genel seçim havasında si-
yasi bir atmosferde geçireceklerinin sinyallerini 

147. “Barzani, BDP’yi böldü!”, Cumhuriyet, 16 Kasım 2013, 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/9767/Barzani__BDP_yi_
boldu_.html 

148. Fransa’da Kürt sorununa ilişkin düzenlenen konferansta 
konuşan BDP Eşbaşkanı Demirtaş’ın açıklamaları için bkz. http://
www.ozgur-gundem.com/?haberID=88783&haberBaslik=Demirt
a%C5%9F:%20PKK’yi%20listeden%20%C3%A7%C4%B1kart
%C4%B1n&action=haber_detay&module= 

verdi.149 BDP’nin Diyarbakır’da Güten Kışanak, 
Mardin’de Ahmet Türk ve Muş’ta Sırrı Sakık 
ile seçimlere gireceğinin gündeme gelmesi de 
bu tespiti doğrular niteliktedir. BDP’nin temel 
politikalarından biri olan yerelden ve yerinden, 
demokratik ve özerk yönetim anlayışı gerçek-
leştirmek için yerel seçimlere hizmet edebilecek 
adaylardan ziyade güçlü siyasi geçmişi olan ulusal 
figürlerle yarışa girecek olması bu tespiti doğru-
larken, BDP ve HDP’nin açıkladığı seçim stra-
tejisinin ilk üç maddesindeki demokrasi vurgusu 
da bu politikayı destekler niteliktedir.150 

Ayrıca, BDP’nin Batı’da HDP olarak seçim-
lere girmesi Gezi eylemlerinde yer almadıkları için 
üzerlerinde toplanan eleştirilere de bir cevap nite-
liği de taşımaktadır. Öte taraftan, yerel seçimler 
için alınan HDP kararına rağmen, BDP Adana 
ve Mersin il örgütleri açıklamalar yaparak bu il-
lerde seçimlere BDP ile gireceklerini açıkladılar. 
BDP’nin yönetimlerinde bulunduğu ve kazanma 
olasılığı bulunan ya da seçmen kitlesinin yoğun 
olduğu yerlerde BDP olarak girme kararı HDP 
fikrinin parti içerisinde içselleştirilemediğinin bir 
göstergesi oldu. BDP ayrıca tüm illerde belediye 
ve il genel meclisi üyelikleri için yüzde 40 cinsiyet 
kotası uygulayacağını duyurdu. Diyarbakır Bü-
yükşehir ve Hakkâri başta olmak üzere 21 beledi-
yede ayrıca kadın kotası uygulanacağını bildirdi. 

BDP-HDP cephesinde yerel seçim için öne 
çıkan bir diğer gelişme de, özellikle İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi adaylığı için ittifak söylenti-
leri oldu. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, 
İstanbul’da yerel seçimlerde CHP ve HDP’nin it-
tifak yapacağı iddialarıyla ilgili olarak, “HDP’nin 
potansiyelinin açığa çıkması için bazı il ve ilçe-
lerde ilkeli ittifaklara açık olması gerektiğini dü-
şünüyoruz” diyerek BDP’nin bu seçeneğe açık 
olduğunu belirtti. 

149. “Kışanak: Yerel seçimlerde bölgede BDP, Batı’da HDP”, 
Hurriyet, 09 Eylül 2013, http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/24675390.asp 

150. HDK’nın açıkladığı seçim metninin tamamı için bkz. 
http://www.halklarindemokratikkongresi.net/hdk/kongrediyorki/
kentimizi-de-kendimizi-de-biz-yonetecegiz%E2%80%A6/471
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Meclis Performansı ve  
Türkiyelileşme Sorunsalı
BDP’li vekiller, 2013 yılı içerisindeki Meclis per-
formansları ile diğer muhalefet partilerine kıyasla 
daha aktif bir görüntü sergilediler. 2013 yılının 
ilk yasama yılında BDP ve daha sonradan kuru-
lan HDP’ye katılan Blok vekilleri toplamda 603 
kez söz alırken, 359 araştırma önergesi, 99 kanun 
teklifi ile bin 910 yazılı ve sözlü soru önergesi 
verdi ve toplam 150 basın toplantısı düzenledi. 
BDP’nin resmi internet sitesinden yapılan açık-
lamaya göre, BDP Grubu 24. Dönem 3. Yasa-
ma yılında Meclis Genel Kurulu’nda gerçekleşen 
139 birleşimde kanun tasarıları, teklifleri, grup 
önerileri, sözleşmeler, usul tartışmaları, cevap 
hakkı üzerine toplam 603 kez söz aldı.151 

BDP grubunun hangi konularda teklif 
verdiğine bakıldığında özellikle HDP’nin ku-
rulması ve Türkiyelileşme bağlamında yapılan 
tartışmalara ışık tutan konular dikkat çekmek-
tedir. BDP’nin demokrasi, ifade özgürlüğü, yar-
gı, insan hakları, toplumsal olaylar, faili meçhul 
cinayetler, Kürt sorunu, anadil, cezaevleri, ça-
lışma yaşamı, eğitim, ekonomi, sağlık, dış po-
litika, farklı kültürler, kadın ve çevre alanında 
359 araştırma önergesi verdiği göze çarpmakta-
dır. Bu bilgiler ışığında BDP’nin Türkiyelileşme 
gibi bir sıkıntısı bulunmadığı açık bir şekilde 
gözükmektedir. 

Öte yandan, HDP’nin kuruluşu ve BDP’nin 
bir sonraki seçimlerde kendisini feshedip 
HDP’ye katılacağı yönündeki tartışmalar Kürt 
tabanında ciddi eleştirileri de beraberinde getir-
di. BDP’li vekiller tarafından verilen soru öner-
geleri BDP’nin Türkiye siyasetinde ciddi bir yer 
edindiğini açık bir şekilde gösterirken, BDP’nin 
kaderini Kürt tabanından aldığı oylarla Meclis’te 
siyaset yapabilen ve HDP’nin emanet edildiği 
Türk sosyalistlerine bırakmak birçok kesimde 

151. “BDP’li vekillerin 1 yıllık performansı”, Yüksekovahaber, 19 
Aralık 2013,
http://www.yuksekovahaber.com/yazdir/haber/haber/bdpli-
vekillerin-1-yillik-performansi-77849.htm 

tepkilere yol açtı. BDP her ne kadar TBMM’de 
izlediği siyaset ile Türkiye partisi görüntüsü verse 
de toplumsal algıya yerleşmiş olan “Kürt partisi” 
imajını yıkmakta güçlük çekti. 

Sonuç
Çözüm Süreci ve bölgesel gelişmelerle birlikte 
Kürt siyasal hareketinin geleceğini doğrudan et-
kileyen 2013 yılı, BDP için siyaset üretme san-
cılarıyla geçen bir dönem oldu. Kürt meselesi 
özelinde demokratik siyasete alan açan Çözüm 
Süreci, BDP’nin siyasi bir inisiyatif üstlenmesi 
için gereken düzenlemeler için de birçok fırsatı 
barındırmaktadır. Ulusal ve bölgesel koşulların 
Kürt sorununu çözmeye ve eş zamanlı olarak 
da PKK’yı silahsızlandırmaya doğru yönelttiği 
ve dolayısıyla çözüme en fazla yaklaşılan böylesi 
bir zaman diliminde, BDP, kendi başına bir figür 
olarak siyaset yapma fırsatının kapılarını araladı. 
Bir sene gibi kısa bir zaman diliminde çözüm 
sürecinin sunduğu pratik fayda ve imkânlar, 
BDP’nin bir siyasi parti olarak sahici hamleler 
atabilmesini sağladıysa da, BDP üzerindeki İm-
ralı-Kandil etkisi kendisini birçok alanda hisset-
tirmeye devam etti.  

ÇÖZÜM SÜRECI
Kürt meselesinin kalıcı çözümünü amaçlayan 
2005 ve 2009 açılımlarının hedeflenen sonucu 
üretmemesinin ardından, 2013 yılında başlayan 
ve daha sonradan “Çözüm Süreci” olarak adlan-
dırılan bu yeni dönem, Kürt meselesinin çözü-
mü noktasında silah ve şiddetin neden olduğu 
çatışma ortamını ortadan kaldırarak, diyalog ve 
siyaset yoluyla meselenin kalıcı bir şekilde çözül-
mesini amaçlamaktadır. İmralı’da bulunan Ab-
dullah Öcalan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan 
arasında Aralık 2012’de kamuoyuyla paylaşılan 
görüşmelerle başlayan bu yeni girişim, Türkiye’yi 
Cumhuriyet tarihinin en ağır siyasal ve güvenlik 
meselesinden kurtarmayı amaçlamaktadır. Süreç, 
belli bir siyasal takvim ve stratejik yol haritası da-
hilinde ilerletilmeye çalışılmaktadır.
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Kürt meselesi bağlamında yapılan girişim-
lerin bir süreklilik ve vizyon içerisinde değer-
lendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, “De-
mokratik Açılım” ve “Çözüm Süreci” gibi farklı 
adlarla anılan girişimleri birbirlerinin devamı 
olarak okumak mümkün. 2005 yılının Ağustos 
ayında Başbakan Erdoğan, Diyarbakır’da, Kürt-
lere karşı işlenen hata ve günahlardan bahsede-
rek açılımın resmi startını vermiş oldu. 2005 
yılından itibaren Kürt meselesine yönelik belli 
bir vizyon dahilinde fakat parçalı demokratik-
leşme hamleleri ile Kürt çoğunluklu bölgenin 
sosyo-ekonomik kalkınması için gerekli altyapı 
yatırımlarına hız verildi. 

AK Parti hükümeti 2009 yılının Ağustos 
ayında “Demokratik Açılım” projesini kamuoyu-
na duyurdu. Medyaya sızan ses kayıtlarından öğ-
renilen ve adına “Oslo Süreci” denilen girişimin 
merkezinde PKK’nın Kandil ve Avrupa ayakla-
rıyla MİT arasında yapılan görüşmeler olduğu 
anlaşıldı. PKK ile Kürt meselesinin iç içe geçmiş 
olması başka bir ifadeyle meselenin artık sadece 
bireysel temelde Kürtlere yönelik bir açılımla 
çözülemeyeceği, varlığını bu meselenin yarattığı 

siyasal ve sosyolojik zemin üzerine oturtan örgü-
tün de sürece dahil olması gerektiği anlayışı mez-
kur sürecin temel mantığını oluşturmaktaydı. Bu 
açıdan bakıldığında, Hükümet Kürt meselesinin 
çözümünde “demokratikleşme”, PKK’nın silah-
sızlandırılmasında ise “diyalog”u eksen alan bir 
strateji izledi. Bir taraftan PKK ile Oslo süreci-
ni yöneten Hükümet, diğer taraftan reformlara 
devam etti. Bu proje kapsamında 1 Ocak 2009 
tarihinde 24 saat Kürtçe yayın yapan TRT 6 faa-
liyete geçti. 2010’da cezaevlerindeki Kürtçe yasa-
ğı kaldırıldı ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 
Kürtçe öğretime hazırlık olarak “Kürtçe okut-
man adayı yetiştirme kursu” açıldı. Buna ek ola-
rak seçim kanununda yapılan değişiklikle yazılı 
ve sözlü Kürtçe propaganda yasağına son verildi. 

14 Temmuz 2011’de PKK’nın Silvan’da ger-
çekleştirdiği saldırı açılım sürecini ve Oslo görüş-
melerini sonlandırırken, o güne kadar geliştirilen 
Kürt meselesinin çözümü için “demokratikleş-
me”, PKK’nın silahsızlandırılması için “diyalog” 
formülünün de sorgulanmasına yol açtı. Bu çer-
çevede, 2012 yılı güvenliğin diyaloğa öncelendiği 
bir yıl olarak yaşandı.

KRONOLOJI - BDP

3 Ocak BDP milletvekili Ayla Akat Ata ile bağımsız milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Ahmet Türk Abdullah Öcalan 
ile görüşmek üzere İmralı adasına gitti.

17 Ocak BDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş Paris’te suikasta uğrayan üç kadının cenaze törende söz alarak Kürtlerin 
barışa hazır olduğunu belirtti.

18 Şubat HDK ve BDP vekilleri Sinop’ta saldırıya uğradı.

28 Şubat İkinci İmralı ziyaretinde BDP’nin tutanakları basına sızdırıldı.

7 Haziran İmralı’da altıncı kez giden BDP heyeti, görüşmesi sonrası Gezi eylemlerine karşı mesafe aldı.

5 Temmuz BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak ve DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, PKK yönetimiyle görüşmek üzere Kuzey Irak’a gitti.

23 Temmuz BDP “Kürt Ulusal Konferansı” Ön Hazırlık Toplantısına katıldı.

8 Ekim BDP 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir başta olmak üzere, 21 belediyede kadın kotası uygu-
layacağını duyurdu.

28 Ekim BDP’den ayrılan 3 vekil ile bir bağımsız vekilin geçtiği Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruldu. 

16 Kasım Tarihi Diyarbakır buluşması BDP’de kriz yarattı. 3 vekil parti kararından bağımsız törene katıldı.
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Böyle bir ortamda, Başbakan Erdoğan, TRT 
1’de katıldığı “Enine Boyuna” programında, 
İmralı ile görüşmelerin başlatıldığını duyura-
rak sonradan Çözüm Süreci olarak adlandırılan 
dönemin başladığını ilan etti.152 2013 Çözüm 
Süreci’nin en önemli özellikleri, Başbakan başta 
olmak üzere siyasal iradenin sürece açıktan sa-
hip çıkması, görüşmelerin kamuoyuna açık sür-
dürülmesi ve görüşmelerin üçüncü bir devletin 
aracılığına ihtiyaç duyulmadan doğrudan taraflar 
arasında yürütülmesi olarak sayılabilir. 

İmralı görüşmelerinin siyasetteki ilk yansı-
ması BDP milletvekili Ayla Akat Ata ile bağımsız 
milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Ahmet 
Türk’ün Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 
İmralı adasına gitmesi oldu. Yapılan görüşmey-
le ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın “bir gün bile 
kaybedecek zaman yok, barış hemen sağlanma-
lı” dediği öğrenildi. Görüşmeye katılan Ahmet 
Türk, Türkiye’de kanayan bir yara olduğunu ve 
bunu çözmek için herkese sorumluluk düştüğü-
nü belirtti. Türk daha sonra yaptığı açıklamada 
ise “İmralı’nın istekleri devleti zorlamayacak 
türden. Bu açıdan süreç adına çok umutluyum. 
Türkiye bu sorunu çözmeye çok yakındır” dedi.153 

Provokasyonlar
Çözüm Süreci, beklendiği üzere, bir çok pro-
vokasyon girişimine uğradı. Süreç, ilk testini 
Paris’te gerçekleşen cinayet ile yaşadı. İmralı’yla 
görüşmeler devam ederken, Fransa’nın başkenti 
Paris’te Kürt Enformasyon Bürosu’nda PKK’yı 
kuran isimler arasında bulunan Sakine Cansız ile 
örgütün Avrupa’daki önemli isimlerinden Fidan 
Doğan ve Leyla Söylemez suikast ile öldürül-
dü.154 Bu cinayetlerle ilgili çeşitli iddialar ortaya 

152. “Erdoğan: İmralı ile görüşmeler devam ediyor”, Radikal, 28 
Aralık 2012 http://www.radikal.com.tr/politika/erdogan_imrali_
ile_gorusmeler_devam_ediyor-1114417

153. “Ahmet Türk: İmralı’nın Talepleri Devleti Zorlamayacak 
Türden”, Star, 07 Ocak 2013, http://haber.stargazete.com/politika/
ahmet-turk-imralinin-talepleri-devleti-zorlamayacak-turden/
haber-717805

154. “Paris’teki cinayetin tanıkları konuştu”, Habertürk, 12 
Ocak 2013, http://www.haberturk.com/gundem/haber/810988-
paristeki-cinayetin-taniklari-konustu 

atıldıysa da Fransa’da sürdürülen adli soruşturma 
2013 yılı içerisinde tamamlanamadı. Paris’teki 
cinayetlerin ardından merakla beklenen ve akıl-
lara Habur krizini getiren birçok tartışmadan 
sonra Diyarbakır’da düzenlenen törende barış 
havası esti. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş 
törende söz alarak Kürtlerin barışa hazır olduğu-
nu belirtti.155 Törene damgasını vuran şey ise bir 
pankart ve slogan oldu: “Savaşın Kazananı, Barı-
şın Kaybedeni Olmaz” ve “Barış Güzeldir, Savaşa 
Lanet Olsun”.156 Yaklaşık 200 bin kişinin katıl-
dığı cenaze merasiminde beyaz barış güvercinleri 
uçuruldu. Bu da hem toplumun provokasyonlara 
karşı edindiği direnç düzeyini hem de barış süre-
cini sürdürme kararlılığı konusundaki siyasal ve 
toplumsal mutabakatı gösterdi.

Kürt siyasetinin cinayetler sonrasında sergile-
diği siyasal olgunluğun karşılığında, hükümet de 
bu konudaki iyi niyet ve kararlılığının göstergesi 
olarak 24 Ocak 2013 tarihinde Meclisten “Ana-
dilde savunma” yasasını çıkardı. Çözüm sürecin-
de gerçekleşen ilk yasal adım olan bu yasaya göre, 
yargılanan sanık, iddianamenin okunması ve esas 
hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü sa-
vunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini 
beyan ettiği başka bir dilde yapabilecekti.157

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de 
sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle 
yaptığı bir toplantıda, “Terörü bitirmek için ne 
gerekiyorsa yaparım. ‘Terörün bitmesi için zehir 
içeceksin’ deseler içerim. Siyaset umurumda de-
ğil. Öleceğimi de bilsem bu zehri içerim. Yeter 
ki terör bitsin” diyerek PKK’nın silah bırakması 
için başlatılan çözüm sürecindeki iradesini orta-
ya koydu.158 Hükümetin kararlı duruşu ile Süreç 

155. “Paris’te öldürülen 3 PKK’lı toprağa verildi”, Sabah, 18 Ocak 
2013, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/01/18/pariste-
oldurulen-3-pkkli-topraga-verildi 

156. “Bu pankarta dikkat”, Vatan, 18.Ocak.2013, http://haber.
gazetevatan.com/bu-pankarta-dikkat/507004/1/gundem

157. “‘Anadilde Savunma’ Meclis’ten Geçti”, ntvmsnbc, 24 Ocak 
2013, http://www.ntvmsnbc.com/id/25416749/ 

158. “Terörü bitirmek için Başbakan zehir bile içer”, Milliyet, 12 Şubat 
2013, http://siyaset.milliyet.com.tr/teroru-bitirmek-icin-basbakan-
zehir-bile-icer/siyaset/siyasetdetay/12.02.2013/1667676/default.htm
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nedeniyle çatışma ve şehit haberlerinin kesilmesi 
sürece olan toplumsal desteği artırıcı işlev gördü. 
Sürecin toplumsal tabanını geliştirme çalışmala-
rının bir yansıması olarak, Halkların Demokra-
tik Kongresi’nin (HDK) üyeleri Sebahat Tuncel, 
Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ile Levent 
Tüzel öncülüğünde bir heyet, 17 Şubat’ta Ço-
rum’dan başlayan “Barış için eşitlik, çözüm için 
müzakere” başlığı altında Karadeniz gezisine çık-
tılar. Fakat heyet gezinin ikinci gününde Sinop’ta 
saldırıya uğradı. Benzer olayların gezinin üçün-
cü durağı Samsun’da da yaşanmasının ardından 
heyet Karadeniz gezisini iptal etti. Bu saldırılar 
hükümet tarafından kınandı. 

İmralı Adası’na gerçekleştirilen ilk ziyaretten 
sonra ikinci ziyarette kimlerin yer alacağına dair 
yaşanan küçük çaplı bir isim krizinden sonra, 23 
Şubat tarihinde BDP heyeti İmralı’ya gitti. Öca-
lan heyete Kandil, PKK’nın Avrupa kanadı ve 
BDP’ye iletilmek üzere üç mektup verdi. Heyet 
ziyaret dönüşünde Öcalan’ın “Bu görüşme tari-
hi bir adımdır. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bütün 
taraflar bu süreçte çok dikkatli ve duyarlı olmalı-
dır” mesajını okudu.159 Öcalan bir iyi niyet gös-
tergesi olarak da PKK’ya elinde tuttuğu tutuk-
luları bırakmasına yönelik bir çağrıda bulundu. 

İkinci İmralı ziyaretinin yansımaları tartışı-
lırken, 28 Şubat tarihinde BDP heyetinin Öca-
lan ile yaptıkları görüşmede tuttukları notların 
Milliyet gazetesinde yayınlanması, BDP tarafının 
Süreçteki samimiyet ve sorumluluğuna dair bir 
tartışmanın başlamasına yol açtı. “Görüşme not-
larını kimin sızdırdığına” ilişkin sorular gündemi 
meşgul etti. Daha önce sızıntının kendilerinden 
kaynaklanmadığını belirten BDP, hükümetin 
“açıklasınlar yoksa biz açıklarız”160 restinin ar-
dından notların parti genel merkezinde üç kişi 
tarafından çoğaltılıp basına verildiğini ve bu üç 
kişinin de partiden ihraç edildiğini belirtti. 

159. “Öcalan: Tarihi bir süreç yaşıyoruz”, ntvmsnbc, 23 Şubat 2013, 
http://www.ntvmsnbc.com/id/25424359/

160. “Erdoğan: Sızdıranı açıklayın yoksa biz açıklarız”, İlke Haber, 
07 Mart 2013, http://www.ilkehaber.com/haber/erdogan-bdp-
aciklamazsa-biz-aciklariz-25529.htm 

Bu dönemde sürecin karşılaştığı tehlikeler 
ile bunların üstesinden gelme aşamalarını bütün-
cül bir bakış ile değerlendirdiğimizde üç unsur 
ön plana çıkmaktadır. Birincisi, yüzleşilen provo-
kasyonların boyutu ile siyasal maliyet üretme po-
tansiyellerine rağmen, hükümetin her defasında 
daha güçlü ifadelerle Süreç’e sahip çıkması, Kürt 
meselesinin barışçıl çözümünü taktiksel gerekçe-
lerle değil stratejik perspektifinin bir parçası ola-
rak istediğini ortaya koymaktadır. 

İkincisi, benzer bir farkındalık ile sorumlu-
luk Kürt tarafında da gözlemlenmektedir. Kürt 
siyaseti tarihsel deneyimlerine dayanarak Kürt 
meselesinin ancak güçlü ve kararlı bir siyaset-
devlet iradesi ile çözülebileceğini görmektedir. 
Vesayet yıkılmadan önce, bu kararlılığı ve gücü 
gösterebilecek yegane yapının MGK ve asker ol-
duğunu düşünmekteydi. Nitekim Öcalan daha 
önceki konuşmalarında siyaseti küçümseyen bir 
tavır sergileyip, bu meseleyi devlet ile çözeceğini 
ifade etmekteydi. Ona göre devleti üst sivil-askeri 
bürokrasi, devlet aklını ise MGK temsil etmek-
teydi. Fakat vesayetin yıkılması, siyasetin mukte-
dir-sahici bir aktöre dönüşmesi Öcalan’a bu yak-
laşımını revize ettirdi. Öcalan, yeni Türkiye’de 
Kürt Meselesi’nin ancak güçlü bir siyasi aktör ve 
iradeyle çözülebileceği sonucuna vardı. Bu nok-
tada, 2002 yılından itibaren girdiği her seçimi 
kazanmış, iktidara geldiği andan itibaren kullan-
dığı söylem, izlediği politika ve aldığı risklerle bu 
meseleyi yeni Türkiye vizyonun bir parçası olarak 
çözmek istediğini ortaya koymuş AK Parti ve Er-
doğan ile eğer bunu çözemezse, bir daha uzun bir 

Paris suikastleri sonrası Diyarbakır’daki cenaze 
töreni hem toplumun provokasyonlara karşı 
edindiği direnç düzeyini hem de barış sürecini 
sürdürme kararlılığı konusundaki siyasal ve 
toplumsal mutabakatı gösterdi.
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süre böyle bir fırsatı ele geçiremeyeceğine kanaat 
getirdiği gözlemlendi. Bu çerçevede, Leyla Za-
na’nın “bu meseleyi ancak Başbakan Erdoğan çö-
zebilir” ifadesinin Kürt siyasetinin genel algısını 
yansıttığı söylenebilir.161 Bu da Kürt siyasetinin 
Süreç’e daha sorumlu ve hassas yaklaşmasını sağ-
ladı. Nitekim medyaya sızdırılan notlarla alakalı 
konuşan BDP Eşbaşkanı Demirtaş’ın “Baldıran 
zehiri içeceğini söyleyen Başbakan’a karşı komp-
lo içinde olmayız”162 ifadeleri de böyle bir anlayış 
ile hassasiyetin eseridir. 

Üçüncüsü, diyalog ekseninde meseleye 
çözüm arama girişimlerinin 1993 yılında Bin-
göl’de şüpheli bir şekilde pusuya düşürülen 33 
asker olayıyla kesintiye uğramasından günü-
müze kadar bir pratik gelişti: Kürt meselesinde 
siyasal iklim ne zaman yumuşamışsa, silah-dışı 
yöntemlerle çözüm yönünde ne zaman bir irade 
ortaya konmuşsa, bu adımlar provokasyonlarla 
sonlandırılmışlardır. Bu gözlem ve tecrübe top-
lumda provokasyonlara karşı belli bir bağışıklık 
kazandırdı. Çözüm Süreci bağlamında gerçekle-
şen provokasyonların toplumda karşılık bulma-
ması, anlamlı bir reaksiyon doğurmaması gelişen 
bağışıklık eşiğinin ne kadar yüksek olduğunu te-
yit etmiş oldu. 

161. “Leyla Zana: Bu işi Erdoğan çözer”, Radikal, 14 Haziran 
2012, http://www.radikal.com.tr/turkiye/leyla_zana_bu_isi_
erdogan_cozer-1091085

162. “Başbakan’a Komplo Kurmayız”, Vatan, 01 Mart 2013, http://
haber.gazetevatan.com/basbakana-komplo-kurmayiz/518628/1/
Gundem 

Nevroz veya Sürecin İvme Kazanması
İlk aylardaki provokasyonlar testinden geçen Sü-
reç, PKK ve Hükümet kanadının attığı karşılıklı 
adımlarla ivme kazandı. Bu dönemde, Öcalan’ın 
yaptığı çağrı üzerine, PKK 13 Mart tarihinde 
daha önce kaçırdığı sekiz asker ve kamu görevli-
sini Türkiye’den giden BDP Milletvekilleri, İHD 
ve Mazlum-Der temsilcilerinin bulunduğu heye-
te teslim etti.163 Çözüm Süreci’nin başladığı ilk 
günden beri tartışılan “Öcalan PKK’yı silah bı-
rakmaya ikna edebilecek mi” sorusuna bir yanıt 
olmasa da PKK’nın elinde bulundurduğu tutuk-
luları serbest bırakması PKK üzerinde Öcalan’ın 
hala yaptırımının çok güçlü olduğunu teyit etti. 

Öcalan, 21 Mart’ta Diyarbakır’daki Nev-
roz kutlamalarında okunan mektubuyla psiko-
lojik ve toplumsal altyapısı hazırlanan sürecin 
yol haritası ile üzerine oturacağı değerleri Kürt 
tarafı için ortaya koydu. Öcalan, mektubunda 
“artık silahlar sussun, fikirler konuşsun” nokta-
sına gelindiğini vurgularken, “Ben, bu çağrıma 
kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum 
ki; artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, si-
yaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın 
sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.  
Yüreğini bana açan, bu davaya inanan herkesin 
sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceği-
ne inanıyorum” çağrısında bulundu.164 

Yeni yılda başlayan Çözüm Süreci’nin bek-
lenen ilk iki temel adımı olan ateşkes ve silah-
lı güçlerin sınır dışına çekilme çağrıları böylece 
gerçekleşti. Öcalan’ın mektubunda sınırları so-
runsallaştırmaması, ortak medeniyet ve İslam 
Kardeşliği vurgusu yapması hem AK Parti ile 
ortak bir çözüm zemininde buluşmasına hem de 
bu çözümün toplum tarafında kabul edilebilir 
bulunmasına katkı sundu. Öcalan’ın bu çağrı-

163.“PKK 8 Kamu görevlisini serbest bıraktı”, Star, 13 Mart 2013, 
http://haber.stargazete.com/guncel/pkk-rehin-tuttugu-8-kamu-
gorevlisini-serbest-birakti/haber-735523 

164. “Silahlı unsurlar dışarı çıksın”, Habertürk, 21 Mart 2013, 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/829399-silahli-
unsurlar-disari-ciksin- 

Yüzleşilen provokasyonların boyutu ile 
siyasal maliyet üretme potansiyellerine 

rağmen, hükümetin daha güçlü ifadelerle 
Süreç’e sahip çıkması, Kürt meselesinin 

barışçıl çözümünü stratejik perspektifinin bir 
parçası olarak istediğini ortaya koymaktadır.
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sına PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan 
“Öcalan’ın kararı bizim kararımızdır” diyerek 
sahip çıktı.165 Bu çağrının gereği olarak da 21 
Mart’tan itibaren ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.166 
Buna ilaveten, Karayılan, 25 Nisan’da Kandil’de 
yaptığı basın toplantısıyla da 8 Mayıs’tan itibaren 
sınır dışına çekilmeye başlayacaklarını ilan etti. 
Bu geri çekilme, üç aşamalı sürecin ilk aşaması-
nı temsil etmekteydi. İkinci aşama, hükümetin 
gerekli demokratikleşme ve reform adımlarını at-
ması oluştururken, üçüncü aşama ise sınır dışına 
çekilen PKK’lıların yeniden topluma kazandırıl-
ması oluşturmaktaydı. 

PKK ve İmralı cephesinde bu gelişmeler ya-
şanırken, toplumsal ve siyasal desteğin Çözüm 
Süreci’ni güçlendireceği öngörüsüyle Akil İnsan-
lar Heyeti oluşturuldu. Başbakan Erdoğan, 4 Ni-
san’da Dolmabahçe Başbakanlık ofisinde heyetle 
ilk toplantısını yaparak, heyetin çalışma yöntemi 
hakkında bilgiler verdi. Akil insanların görevle-
rinin toplumu Çözüm Süreci konusunda ikna 
etmek değil, halkın görüşünü alıp rapor halinde 
hükümete sunmak olduğu belirtildi.167 Bu ko-
misyonun Türkiye’nin bütün bölgelerinde süreci 
anlatmaları sürecin toplum nezdinde daha iyi an-
laşılmasına katkı sundu. Bunun yanı sıra, komis-
yonda görev alan kişilerin sosyal, siyasal ve eko-
nomik olarak Türkiye’nin özetini temsil etmesi 
de toplum ve karar alıcılar arasında sürecin aktif 
taşıyıcılığını yapmalarına imkân sunarak, sürecin 
toplumsal bir tabana kavuşmasına katkı sundu. 
26 Haziran tarihinde Başbakan’la son kez topla-
nan heyet üyeleri hazırladıkları raporları Başba-
kan’a sundular. Hükümet cephesinden yapılan 
açıklamada verilen raporların incelenerek ileride 

165. “21 Mart itibariyle ateşkes ilanı”, Milliyet, 24.Mart.2013, 
http://siyaset.milliyet.com.tr/21-mart-itibariyle-ateskes-ilani/
siyaset/siyasetdetay/24.03.2013/1684247/default.htm

166.“21 Mart itibariyle ateşkes ilanı”, Milliyet, 24.Mart.2013, 
http://siyaset.milliyet.com.tr/21-mart-itibariyle-ateskes-ilani/
siyaset/siyasetdetay/24.03.2013/1684247/default.htm 

167. “Başbakan Akil İnsanlara Seslendi”, Sabah, 04 Nisan 2013, 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/04/04/basbakan-akil-
insanlara-sesleniyor 

atılacak Demokratikleşme Paketi gibi adımlarda 
temel teşkil edeceği belirtildi.168

Akil İnsanlar Heyeti’nin yanı sıra Çözüm 
Süreciyle ilişkili olarak bir diğer komisyon da, 
TBMM’de kuruldu. 9 Nisan’da TBMM’de Araş-
tırma Komisyonu kurulmasına dair önerge kabul 
edildi. CHP ve MHP üye vermezken, komisyon 
AK Parti ve BDP’nin üyeleriyle oluşturuldu. 
17 üyeden oluşan ve üç ay süreyle görev yapan 
Komisyon, çalışmalarını içeren raporu 2 Aralık 
tarihinde Meclis’e sunarak görevini sonlandırdı.169 
Komisyonun kurulması ve işleyişi Çözüm Süre-
ci’nin Meclis zemininde ve partiler-üstü bir yak-
laşımla yürütülmesine imkân sunmaktaydı, fakat 
CHP ve MHP’nin bu sürecin dışında kalma ka-
rarları böyle bir imkânı ortadan kaldırdı. 

Çözüm Süreci çerçevesinde, Anadilde Sa-
vunma değişikliğinden sonra demokratikleşme 
adına önemli bir yasal adım daha atıldı. “4. yargı 
paketi” olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Öz-
gürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Pakette terör 
örgütüne üye olma konusunda uygulanan geniş 
tanım daraltıldı ve yapılan propaganda faaliyet-
leri bu parantezin dışında bırakıldı. Terör örgü-
tüne üye olma tanımı sadece silahlı gruplarla sı-
nırlandırıldı.170 4. Yargı paketinin özellikle KCK 
tutuklularının serbest bırakılması için önemli bir 
işlev göreceği yorumlarına rağmen, yargı KCK 
tutuklularını bu parantezin içine almadı. 

Özetle, Öcalan’ın ateşkes ile sınır dışına 
çıkma çağrıları çatışma potansiyelini azaltma-
sı ve muhtemel bir yol kazasının önünü alması 
açısından önemliydi. Yine, bu çağrı, hem top-
lum hem de siyasal karar alıcılara PKK’nın bu 

168. “Akil İnsankar Final Toplantısı Yapıldı”, Hürriyet, 26 Haziran 
2013, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23591189.asp 

169. “Ölecek ilk çocuk sizinki olabilir”, Habertürk, 03 Şubat 2013, 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/899853-olecek-ilk-
cocuk-sizinki-olabilir 

170. “4. Yargı Paketi Meclis’ten Geçti”, Sabah, 11 Nisan 2013, 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/04/11/4-yargi-paketi-
meclisten-gecti 
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süreçte kararlı ve samimi olduğunu göstermek-
teydi. Dolayısıyla, sürecin özünün tartışılabil-
mesi için gerekli olan ön koşul ile metodolojiye 
dair Öcalan’ın yaptığı çağrı yerinde bir çağrıydı. 
Öcalan’ın sürecin üzerine oturacağı zemini “si-
vil” siyaset, değerleri ortak “din”, medeniyet ve 
tarih” şeklinde kurgulaması ve sınırları sorgula-
yan formülleri dışlaması, genelde Kürt siyaseti ve 
Türkiye toplumu, özelde ise Hükümet ile Kürt 
siyasetinin çözüm için gerekli olan kurucu dil ile 
ortak parametrelerde buluşmasını sağladı. Buna 
karşın, AK Parti ise Süreci kalıcı ve sürdürülür 
kılmak için onu salt bir parti politikası olmaktan 
çıkarıp toplum ve siyasete mal etmeye çalıştı. 

Süreçte Yalpalama-Duraklama
Bu şekilde ilerleyen Çözüm Süreci toplumsal 
alandaki ilk sınavını Gezi eylemleri ile yaşadı. 
Demirtaş daha sonrası yaptığı bir açıklamada, 
Gezi eylemleri süresince “Barış süreci gitti geldi” 
diyerek bu durumu teyit etti.171 Çözüm Süreci 
başladığı günden beri ilk defa gündem dışı kaldı. 
Gezi olaylarıyla eş zamanlı olarak Diyarbakır’ın 
Lice İlçesinde köylülerle Jandarma arasında ya-
şanan gerginlik sonucu bir kişi öldü, dokuz kişi 
de yaralandı. 

Lice’de yaşanan olayın etkisi devam ederken 
KCK’nın 9. Genel Kurul toplantısında KCK Ge-
nel Başkanlık Konseyi oluşturuldu ve PKK’nın 
üst yönetiminde değişiklik yapıldı. Murat Ka-
rayılan KCK Konsey Başkanlığı’ndan KCK’nın 
silahlı kolu olan HPG’nin başına getirilirken, 
yerine Cemil Bayık geldi.172 Cemil Bayık yeni 
görevine başlar başlamaz süreç bağlamında sert 
bir tutum geliştirdi. Bayık, Çözüm Süreci’nde 
Hükümetin üzerine düşeni yerine getirmediğini 
belirtti. Bayık,“1 Eylül son tarihtir. 1 Eylül’e ka-
dar adım atılmazsa amacın çözüm değil, tasfiye 

171. “Çözüm süreci kopabilirdi”, Milliyet, 26 Haziran 2013, 
http://siyaset.milliyet.com.tr/cozum-sureci-kopabilirdi/siyaset/
ydetay/1727933/default.htm 

172. “KCK’nın başına Bayık ve Hozat geldi”, Hürriyet, 10 Temmuz 
2013, http://www.firatnews.com/news/guncel/pkk-11-kongresini-
yapti.htm 

ve katliam olduğu anlaşılacaktır. Elbette o zaman 
özgürlük hareketi ve Kürt halkı bu tasfiyeye karşı 
kendini savunacaktır. Bunu herkes böyle bilmeli” 
diyerek görevi devraldığı Karayılan’dan daha sert 
bir duruş göstereceğinin sinyallerini verdi.173 

Aynı dönemde, BDP ve PKK Öcalan’ın 
müzakereleri yürütebilmesi için konumunun el-
verişsiz olduğunu dillendirmeye başladı. Öcalan 
da bu iddialara “Bundan sonra benim konumu-
mun araçsal olmaktan çıkıp stratejik bir konu-
ma evrilmesi gerekmektedir” diyerek arka çıktı.174 
Aynı tarihlerde Suriye’deki Kürtler ile alakalı hızlı 
gelişmeler yaşanmaya başladı. Suriye Kürt Bölge-
si “Rojava” üzerinden yürütülen mücadele Çö-
züm Süreci’ni de doğrudan etkiledi. Kürt cephesi 
hükümetin Suriye’de İslamcı gruplar üzerinden 
Kürt karşıtı bir kampanya yürüttüğünü ifade et-
tiler. Bu suçlamalar, PYD lideri Salih Müslim’in 
Türkiye’ye davet edilip diyaloğa geçilmesiyle bir 
nebze azalsa da Suriye’de yaşanan gelişmeler çö-
züm sürecini doğrudan etkilemeye devam etti. 

Çözüm Süreci’nde yaşanan bu sıkıntılar, kısa 
bir süre sonra, KCK’nın Hükümeti demokratik-
leşme ve Kürt sorununun çözümünde gerekli 
adımları atmamasını gerekçe göstererek PKK’nın 
geri çekilmeyi durdurduğunu açıklamasıyla fark-
lı bir boyuta taşındı.175 KCK Yürütme Konseyi 
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada çekilmenin 
durdurulmasına karşın, ateşkesin sürdürüleceği 
kaydedildi. Hemen akabinde İmralı’ya yapılan 
ziyaretten sonra Öcalan’ın “Karşılıklı ateşkes 
durumunun korunuyor olması anlamlı” demesi 
Öcalan’ın da bu gelişmeyi benimsediği şeklinde 
değerlendirilebilir.176 Hükümet kanadı, PKK’nın 

173. “Cemil Bayık tehdit etti”, Zaman, 01 Ağustos 2013, http://
www.zaman.com.tr/politika_cemil-bayik-yine-tehdit-etti-son-
tarih-1-eylul_2115986.html

174. “Konumumun stratejik olması zorunludur”, Milliyet, 18 
Ağustos 2013, http://gundem.milliyet.com.tr/konumumun-
stratejik-olmasi/gundem/detay/1751322/default.htm

175. “PKK geri çekilmeyi durdurdu”, Habertürk, 09 Eylül 2013, 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/876156-pkk-geri-
cekilmeyi-durdurdu 

176. “BDP’den İmralı Açıklaması”, Habertürk, 15 Eylül 2013, 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/877817-bdpden-
imrali-aciklamasi
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çekilmeyi ağırdan aldığını ve güçlerinin tama-
mını değil, ancak yüzde 20’sini çektiğini ileri sü-
rerken; PKK tarafı, ateşkes ilanını ve çekilmenin 
başlamış olmasını, ikinci aşamanın başlaması için 
yeterli görüp Hükümetin bu konuda adım atma-
dığını iddia etti. 

Bu evrede yaşananlar üç noktayı ön plana çı-
karmaktadır. Birincisi, gel-gitlerine rağmen, Kürt 
siyaseti, Gezi Eylemleri sırasında sokağın peşine 
düşmeyerek ve sol-liberal çevrelerin tahriklerine 
kapılmayarak siyasal bir akıl ile stratejik hedefini 
AK Parti karşıtı pozisyonel dürtülerine önceledi. 
İkincisi, bu dönemde, Kürt meselesinin çözümü 
Öcalan’ın pozisyon ile aktörlüğünün arkasına 
kondu. Yaz aylarında, PKK-BDP tarafının talep-
lerini Öcalan’ın pozisyon ile koşullarına yoğun-
laştırması bu noktayı teyit etmektedir. Üçüncü-
sü, Suriye’de yaşananlar, PYD’nin orada de facto 
bir yönetim kurmuş olması, uluslararası alanda 
gelişen İslamcı alerjisinin PYD ve Kürt tarafı-
nın tezlerine yönelik sempati doğuracağı inancı 
PKK-KCK’nın bir kanadında Çözüm Süreci’ne 
karşı olumsuz bir tavrın takınılmasına yol açtı. 
Bu kanat, Suriye’deki kazanımlar konsolide edil-
dikten sonra Türkiye ile daha güçlü bir şekilde 
masaya oturabileceklerini varsayarak Çözüm Sü-
reci için aceleci olunmaması görüşündeydiler. 

Sürece Reform Aşısı
Geri çekilmenin durdurulması kararından sonra 
Çözüm Süreci’nde yaşanan duraksamanın çok-
ça dillendirildiği bir dönemde, 30 Eylül 2013 
tarihinde Başbakan Erdoğan Demokratikleşme 
Paketi’ni açıkladı. BDP’nin paket daha açıklan-
madan “içinden kabak çıkacak” açıklamasıyla177 
önünü tıkadığı paket, çözüm süreci açısından 
siyaset yapmaya çağrı ve siyasal kimliklerin var-
lığının ve farklılığının kabulü şeklinde okunabi-
lecek önemli maddeleri içerdi. Pakette yer alan 
“mevcut seçim sisteminin yanında, yüzde 5 baraj 
ve daraltılmış bölge ile barajı tamamen kaldırma 

177. “Kışanak: Paketten kabak çıkacak”, Hürriyet, 28 Eylül 2013, 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24807491.asp 

ve dar bölge sistemi seçeneği”; “siyasi partilerin 
devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oranı 
yüzde 3’e indirmek”; “siyasi partilere örgütlen-
me kolaylığı getirme”; “siyasi partilerde eş ge-
nel başkanlığın önünü açma”; “partilere üyeliği 
kolaylaştırma”; ve “farklı dil ve lehçelerde siyasi 
propagandaya imkan verme” gibi maddeler178, 
Kürt siyasal partilerin yüzde 6 bandında oy al-
dığı, eş genel başkanlık mekanizmasına sahip 
tek parti olduğu ve farklı dil ve lehçelerde pro-
paganda yapılmasının yasak olmasından en fazla 
mağdur ve mustarip olduğu dikkat alındığında, 
siyasetin alanını genişleten bu maddelerin en faz-
la Kürt siyasetinin önünü açtığı açık bir şekilde 
gözlemlenmektedir.179 Başka bir anlatımla, Hü-
kümet, her ne kadar bu pakette devlet okulların-
da anadilde eğitim ve TMK’nın kaldırılması gibi 
PKK-Kürt tarafının bazı temel taleplerine cevap 
vermediyse de, siyaset kurumunun önünü açarak 
bütün meselelere siyasal zeminde çözüm aranabi-
leceği mesajını sundu. Siyasetin alanının bu ka-
dar açıldığı bir ortamda ise silaha dönüşün hiçbir 
anlamlı gerekçesi olamaz. 

Demokratikleşme Paketi, Çözüm Süreci’ne 
beklenen ivmeyi kazandıramadı. Bu durum 
PKK’nın, demokratikleşme adımları zamanında 
atılmadığı için değil, Öcalan devletle sürdürdüğü 

178.“İşte demokratikleşme paketi”, ntvmsnbc, 01 Ekim 2013, 
http://www.ntvmsnbc.com/id/25469387/ 

179. Galip Dalay, “Turkey’s first post-tutelary reform package”, 
Huffington Post, 13 Kasım 2013. http://www.huffingtonpost.com/
galip-dalay/turkeys-first-post-tutela_b_4265843.html

Kürt siyaseti, Gezi Eylemleri sırasında sokağın 
peşine düşmeyerek ve sol-liberal çevrelerin 
tahriklerine kapılmayarak siyasal bir akıl ile 
stratejik hedefini AK Parti karşıtı pozisyonel 
dürtülerine önceledi.
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görüşmenin diyalog zemininden müzakere zemi-
nine çevrilmesini talep ettiği ve PKK Suriye’de 
Çözüm Süreci’nin başlarında öngörmediği bir 
denkleme yerleştiği için geri çekilmeyi durdurdu-
ğunun bir kanıtı oldu.180 Paketin, Çözüm Süre-
ci’nin akıbeti üzerinde belirleyici nitelikte olmasa 
da Çözüm Süreci’nin psikolojik iklimi üzerinde 
etkili olması beklenirken, PKK-BDP çizgisi bu 
noktada ilkesel bir duruştan çok pozisyonel bir 
tavır takındı. Demokratikleşme Paketi’nin özel-
likle PKK’nın geri çekilmeyi durdurmasından 
sonra açıklanması ise, çatışmaların yeniden baş-
lamasının dillendirildiği bir zamanda hükümetin 
Çözüm Süreci’nin arkasında durduğunun mesajı 
olarak algılandı. 

Çözüm Süreci’ni canlandıracak son geliş-
me ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 21 
yıl sonra Diyarbakır’a gelen Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile buluşması 
oldu. 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşen bu-
luşmaya Kürt müziğinin en önemli isimlerinden 
Şivan Perwer’in de katılması, yapılan konuşma-
larda Kürt ve Türklerin kader, medeniyet ve tarih 
ortaklıklarının güçlü bir şekilde vurgulanması, 
Çözüm Süreci’nin devam ettiğinin ve bunu bü-
tün güçleriyle desteklediklerinin açıklanması, 
Çözüm Süreci etrafında geliştirilen negatif se-
naryoların büyük ölçüde dağılmasına sebebiyet 
verdi. Konuşmasında “Kürdistan” kelimesini 
kullanan Erdoğan, “Yeni Türkiye’de inkâr, ret, 
asimilasyon olmayacak” görüşünü dile getirdi.181 
Erdoğan ayrıca, “dağdakilerin ineceği, cezaevleri-
nin boşalacağı” vurgusuyla da Türkiye’nin önün-
deki iki büyük tabunun da yıkılmasını sağladı.182

180. Hatem Ete, “Demokratikleşme paketi ve çözüm süreci”, Sabah 
– Perspektif, 05 Ekim 2013, http://www.sabah.com.tr/Perspektif/
Yazarlar/ete/2013/10/05/demokratiklesme-paketi-ve-cozum-sureci 

181. “Başbakan Erdoğan: Dağdakiler inecek, cezaevleri 
boşalacak”, Hurriyet, 16 Kasım 2013, http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/25134624.asp

182. “Başbakan Erdoğan: Dağdakiler inecek, cezaevleri 
boşalacak”, Hurriyet, 16 Kasım 2013, http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/25134624.asp 

Sonuç
AK Parti Hükümeti tarafından 2002 yılından 
beri atılan adımların bir sonucu olarak değerlen-
dirilebilecek 2013 Çözüm Süreci Kürt mesele-
sinin çözümü içim hem bir devamlılığı hem de 
derinleşmeyi içermektedir. Meselenin çözümün-
de yaşanan dönüşüm, bazı önemli noktaları da 
ortaya çıkarmaktadır: Askeri ve bürokratik ve-
sayetin geriletilmesi, AK Parti’nin Kürt mesele-
si bağlamında daha cesur adım atabilme ve risk 
alabilmesinin önünü açmıştı. 

Çözüm Süreci, hem yeni süreci işaret etti, 
hem bir önceki girişimin mirası üzerine oturdu 
ve hem de toplumsal-siyasal alanda Kürt mesele-
sinin çözümü önündeki algı ve kabullerin yıkıl-
masını sağladı. Bu noktada, siyasal iradenin Kürt 
meselesinin daha önce içerisine hapsedildiği Ke-
malist-ulusalcı paradigma ile güvenlikçi perspek-
tiften çıkarıp demokrasi ve diyalog eksenine ta-
şıması, toplumsal algıda da benzer bir dönüşüm 
meydana getirdi. Bu da her yeni girişimi bir ön-
cekine oranla daha cesur ve kapsamlı, muhtemel 
provokasyonlara karşı da daha dayanıklı olmasına 
yol açtı. Bu çerçevede, 2013 yılında sürdürülen 
Çözüm Süreci’ne karşı geliştirilen provokasyon 
denemeleri ile devletin içerisine yerleşmiş güven-
likçi yapının tahrik ve propagandasına rağmen, 
toplumda bugüne kadar anlamlı bir reaksiyo-
nunun gelişmemesi kazanılan bağışıklık ile top-
lumsal algıda yaşanan dönüşümün eseridir. Bu 
durum Çözüm Süreci’ni yalnızca bu yıl taşıyan 
ana dinamiklere işaret etmekle kalmayıp bundan 
sonra taşıyacak olanları da göstermektedir: Siya-
sal irade ve kararlılık ile toplumsal olgunluk. 

Bunun yanında, sürecin sağlıklı bir şekilde 
ana mecrasında ilerleyebilmesi hem tarafların 
birbirlerinin hassasiyetlerini gözeten hem de 
toplumsal-siyasal kısıtları dikkate alan bir siya-
set izlemeleriyle mümkündür. Hükümetin seçim 
atmosferine girdiği, siyasal mühendislik operas-
yonlarına maruz kaldığı bir ortamda, kapsamlı 
bir Demokratikleşme Paketi’yle Çözüm Süre-
ci’ne ivme kazandırması zor gözükmektedir.
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Fakat Kürt meselesini çözme irade, karar-
lılık ve perspektifinin devam ettiğinin bir nişa-
nesi olarak tutuklu olan BDP’li milletvekilleri-
nin serbest bırakılmasını sağlayacak düzenleme 
yapmak ile TMK’de değişiklik yapmak gibi iyi 
niyet adımları atmalıdır. Buna karşın, Kürt si-
yaseti ise son Demokratikleşme Paketi’yle siya-
setin alanının bu kadar genişlediği bir dönemde 
eski tarz siyasette ısrar etmemeli; geri çekilmeyi 
devam ettirmelidir. Bu sadece sürece ivme ka-

zandırmakla kalmaz aynı zamanda muhtemel 
yol kazalarının da önünü almış olur. Kürt mese-
lesinin barışçıl çözümü, yeni Türkiye inşasının 
en önemli dönemecini teşkil ediyor. Hem Kürt 
siyaseti hem de Hükümetin bu bilinç ve pers-
pektifle hareket etmesi, bu dönemecin kazasız 
geçilmesini, daha sağlıklı toplum-devlet ilişki-
lerinin üzerine bina edilecek yeni Türkiye’nin 
önündeki en büyük engellerden birinin kalk-
masını sağlayacaktır. 

KRONOLOJI - ÇÖZÜM SÜRECI

28 Aralık 2012 Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan ile görüştüklerini açıkladı.

3 Ocak 2013 BDP heyeti, İmralı’da Öcalan’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

9 Ocak 2013 Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda üç kadına suikast yapıldı infaz edildi. 

24 Ocak 2013 Anadilde savunma hakkı yasalaştı.

28 Şubat 2013 BDP tarafından sızdırılan İmralı tutanakları basında yer aldı. Öcalan’ın tutanaklarda geçen ifadeleri ülke 
kamuoyunda infiale yol açtı.

13 Mart 2013 PKK kaçırdığı kamu görevlilerini serbest bıraktı.

21 Mart 2013 Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasında PKK’ya geri çekilme çağrısının yer aldığı Öcalan’ın mektubu okundu. 

23 Mart 2013 PKK ateşkes ilan etti.

4 Nisan 2013 Başbakan Erdoğan, Akil İnsanlar Heyeti ile İstanbul’daki Başbakanlık Ofisi’nde ilk kez bir araya geldi.

9 Nisan 2013 TBMM’de CHP ve MHP’nin katılmadığı oylama sonucunda AK Parti ve BDP’nin desteğiyle “Çözüm Süreci 
Komisyonu” kuruldu.

11 Nisan 2013 Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 

25 Nisan 2013 Kandil’de basın toplantısı düzenleyen Murat Karayılan, Türkiye sınırları içindeki 1.500 örgüt mensubu-
nun geri çekilmesinin kademeli gruplar halinde 8 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu. 

30 Nisan 2013 Adalet Bakanlığı, son iki ayda KCK davasından tutuklu 200 sanığın tahliye edildiğini açıkladı.

8 Mayıs 2013 PKK/KCK terör örgütü Türkiye sınırları dışına çekileceğini açıkladı.

26 Haziran 2103 İstanbul’da Akil İnsanlar Heyeti’nin son toplantısı yapıldı. Akil İnsanlar süreç hakkında hazırladıkları ra-
porları Başbakan Erdoğan’a sundu. 

28 Haziran 2013 Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yeni karakol yapılmasını protesto eden bir grupla askerler arasında yaşanan 
gerginlikte bir kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. 

10 Temmuz 2013 PKK’nın üst yönetiminde değişiklik yapıldı. Murat Karayılan KCK Konsey Başkanlığı’ndan KCK’nın silahlı 
kolu olan HPG’nin başına getirildi. Karayılan’ın yerine ise Cemil Bayık ve PKK’nın kadın liderlerinden Bese 
Hozat geldi.

9 Eylül 2013 PKK geri çekilmeyi durdurdu.

16 Kasım 2013 Başbakan Erdoğan ve IKBY lideri Mesud Barzani Diyarbakır’da buluştu. 
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GEZI EYLEMLERI
27 Mayıs 2013 günü Taksim Meydanı Yayalaştır-
ma Projesi kapsamında İstanbul Gezi Parkı’nda 
yapılan çalışmaları protesto eden Taksim Daya-
nışması üyesi yaklaşık 50 kişilik bir grup, Mayıs 
ayının son günlerinden itibaren ülke geneline 
yayılacak bir gösteri dalgasının fitilini ateşledi. 
İçişleri Bakanlığı verilerine göre 80 ilde toplam 3 
milyon 545 bin kişinin katıldığı olaylarda beş ey-
lemci ve bir polis memuru hayatını kaybetti; çok 
sayıda yaralanma meydana geldi.183 Gezi eylem-
leri süresince ve olayların sona ermesinin ardın-
dan kamuoyunda bu sürece dair sert tartışmalar 
yaşandı. Eylemlere sempati duyan kesimler, asıl 
ve artçı olayları metafizik bir “Gezi ruhu” refe-
ransı ile kavramsallaştırırken gösterilerin seçilmiş 
hükümete yönelik organize bir saldırı hâline dö-
nüşmesinden memnuniyetsizlik duyan yorum-
cular, gelişmeleri Cumhuriyet mitingleri başta 
olmak üzere eski ayrıcalıklı sınıfların tepkisel bir 
hamlesi olarak değerlendirdi. Bu çerçevede Gezi 
eylemleri, 2013 yılında siyaset alanında en güçlü 
etkiyi yapan süreçlerden biri olarak gelecek yıllar-
da da dolaylı etkisini sürdürecektir.

Eylemlerin Gelişimi
Türkiye siyaset gündemini Mayıs ayının sonun-
dan itibaren etkisi altına alan Gezi Parkı eylemle-
ri, ana hatlarıyla üç aşama hâlinde değerlendirile-
bilir. Olayların başlangıcından 31 Mayıs’a kadar 
gözlemlenen başlangıç aşaması, eylemcilerin İs-
tanbul’un belirli bölgelerinde kentsel dönüşüm 
projelerine yönelik tepkilerini barışçıl yöntemler-
le ifade ettikleri bir protesto tarzını yansıtmakta-
dır. Bu dönemde siyasi irade açısından eylemler, 
bir asayiş sorunu ve ideolojik muhalefetin ötesin-
de herhangi bir anlam ifade etmemiş; eylemde 
dile getirilen kaygılar, muhalefet partilerinin de 
kısıtlı ilgisine mazhar olmuştur. Eylemlerin ikin-

183. “Gezi olaylarında yasadışı örgütler koalisyon yaptı”, Star, 20 
Eylül 2013.
http://haber.stargazete.com/politika/gezi-olaylarinda-yasadisi-
orgutler-koalisyon-yapti/haber-790878

ci safhası, 1 Haziran-15 Haziran döneminde göz-
lemlenmiştir. Bu dönemde olaylar ülke geneline 
yayılarak kitlesini genişletirken hedeflerini de 
revize ederek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
şahsında AK Parti hükümetini hedef almaya baş-
lamıştır. Bunun bir yansıması olarak şiddet olay-
ları da yaygınlaşmış; böylece kamu mallarının 
yanı sıra özel mülklere yönelik saldırılarda büyük 
maddi hasar oluşmuştur. Hükümet açısından ey-
lemlerin ikinci aşaması, diyalog yollarının açık 
tutulması ve eşzamanlı olarak ülke genelinde ya-
şanan şiddetle tavizsiz şekilde mücadele edilmesi 
şeklinde gerçekleşmiştir. Nihayet eylemcilerin 
olaylara son vermeme kararı ile başlayan üçün-
cü aşama, polisin Gezi Parkı’na müdahale ederek 
buradaki göstericileri parkın dışarısına çıkarması 
ile başlamıştır. Park, Gezi Parkı eylemcilerinin 
geride bıraktığı eşyalardan temizlenirken bölgede 
yeşillendirme çalışması başlatılmıştır. Gezi Par-
kı’ndaki eylemin sona ermesinin ardından özel-
likle Ankara ve Eskişehir’de gösteriler devam etse 
de olayların 15 Haziran’dan itibaren zayıfladığı; 
30 Haziran’dan sonra ise tamamen gündemden 
düştüğü söylenebilir. Bununla birlikte Gezi olay-
larının harekete geçirdiği toplumsal fay hatları, 
yılın son çeyreğinde ODTÜ yol protestoları ve 
cami-cemevi gösterileri gibi olaylarda faaliyete 
geçerek gündemi meşgul etmiştir.

Eylemler, Taksim Dayanışma üyesi 50 kişi-
lik bir grubun 2011 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen 
Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni protes-
tosuyla başladı.184 İnşaat ekiplerini engelleyen 
göstericiler, Gezi Parkı’nda çadır kurarak nöbet 
tutmaya başladı. Ertesi gün olay yerine gelen 
BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 
iş makinalarının önünde durarak uygulamayı bir 

184. “Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi onaylandı”, Zaman, 
19 Eylül 2011 (http://www.zaman.com.tr/sehir_taksim-meydani-
yayalastirma-projesi-onaylandi_1181290.html); “Yeni Taksim 
onaylandı”, NTVMSNBC, 4 Şubat 2012 (http://www.ntvmsnbc.
com/id/25319319).
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kez daha erteletti.185 Polisin eylemcilere biber ga-
zıyla müdahalesi, ilk sosyal medya kampanyası-
nın ortaya çıkışına neden olurken katılımcı sayı-
sında gözle görülür artış yaşandı.186 CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de alana gelerek 
göstericilere destek verdi.187 Kemal Kılıçdaroğlu 
da 29 Mayıs akşamı Umut Oran ve Muharrem 
İnce ile parka gelerek her gün bir CHP milletve-
kilinin alanda nöbet tutacağını duyurdu.188

Gezi olaylarının alevlenmesine neden olan 
başlıca olay, 30 Mayıs sabahı gerçekleşti. Sabah 
05.00 sularında parka gelen zabıta görevlileri, 
eylemcilere ait çadırları toplayarak ateşe verdi.189 
Müdahale görüntülerinin sosyal medyada ya-
yılması üzerine büyük bir kalabalık alanda top-
lanmaya başladı. Gezi tartışmalarına konu olan 
“Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ 
anlamadın mı?” mesajı da aynı saatlerde atıldı.190 
Böylece güvenlik güçlerinin kitle kontrol etme 
amaçlı müdahaleleri, gösterici sayısını artırarak 
bir şiddet sarmalı oluşturdu. 31 Mayıs günü An-
kara ve İzmir’de de şiddetli eylemler ortaya çıktı. 
Bu aşamada Türk Tabipler Birliği, polisle çatışan 
eylemcilere tıbbi destek amacıyla bir acil müda-
hale birimi kurduğunu açıkladı.191 CHP yöneti-
minin 1 Haziran’da Kadıköy’de yapacağını du-

185. “BDP’li Önder iş makinesinin önüne geçti”, Sabah, 28 Mayıs 
2013,
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/05/28/bdpli-onder-is-
makinesinin-onune-gecti

186. “Polis Gezi’de müdahale etti”, Hürriyet, 28 Mayıs 2013,
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23382403.asp

187. “Gürsel Tekin’e Taksim Gezi Parkı’nda eylemcilere destek”, 
Akşam, 28 Mayıs 2013,
http://www.aksam.com.tr/siyaset/gursel-tekinden-taksim-gezi-
parkinda-eylemcilere-destek/haber-210530

188. “Kılıçdaroğlu’ndan Gezi Parkı eylemine destek”, Radikal, 29 
Mayıs 2013,
http://www.radikal.com.tr/politika/kilicdaroglu_taksim_gezi_
parkina_gidiyor-1135534

189. “Taksim Gezi Parkı’na şafak baskını”, Bugün, 30 Mayıs 2013,
ht tp : / /gundem.bugun.com.tr /cadi r la ra- sa fak-bask in i -
haberi/645503

190. https://twitter.com/memetalialabora/
status/340177091599400960

191. “Taksim’de seyyar hastaneler kuruldu”, Radikal, 31 Mayıs 2013,
http://www.radikal.com.tr/turkiye/taksimde_seyyar_hastaneler_
kuruldu-1135823

yurduğu mitingi iptal ederek partilileri Taksim’e 
yönlendirmesi üzerine polis, alandan çekilerek 
protestolara izin verdi.192

Polisin 1 Haziran’da Taksim Meydanı’ndan 
çekilmesi, eylemciler arasında siyasi iradeye diz 
çöktürüldüğü algısını ortaya çıkardı ve sosyal 
medyada tartışmalar hükümetin düşürülmesine 
yöneldi. “48 saat direnilmesi durumunda hükü-
metin düşeceği” başta olmak üzere yanlış bilgiler, 
ülkeye yayılarak şiddeti motive etti. 1 Haziran 
günü AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’na yürü-
mek isteyen kalabalık, polis tarafından durdu-
rulurken siyasi parti binalarına yönelik bir dizi 
şiddet olayı meydana geldi. Edirne’de eylemciler 
AK Parti İl Başkanlığı’nı işgal ederken 2 Haziran 
gecesi AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı ateşe 
verildi.193 Şiddet eylemleri 4 Haziran’da AK Parti 
Çiğli İlçe Başkanlığı’nın kundaklanması ve BDP 
İzmir İl Başkanlığı’na saldırı düzenlenmesi ile 
devam etti.

Şiddetin artışı, parti binalarıyla sınırlı kal-
madı. Polisin Taksim’den çekilmesi ile eylemler 
Beşiktaş bölgesinde kuvvetlendi. Çarşı üyesi ol-
duğu iddia edilen kişiler tarafından bir dozerin 
çalınarak Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ne sal-
dırı düzenlenmesi, Ankara’da ise eylemlerin Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık gibi 

192. “CHP mitingi iptal etti, Taksim’e yürüyor”, Radikal, 1 
Haziran 2013 (http://www.radikal.com.tr/politika/chp_mitingi_
iptal_etti_taksime_yuruyecek-1135863); “Polis Taksim’den 
çekildi”, NTVMSNBC, 2 Haziran 2013, (http://www.ntvmsnbc.
com/id/25446567/).

193. “AK Parti Edirne İl Başkanlığı işgal edildi”, Haber 7, 1 Haziran 
2013 (http://www.haber7.com/guncel/haber/1033697-ak-parti-
edirne-il-baskanligi-isgal-edildi); “AK Parti binası ateşe verildi”, 
TRT Haber, 3 Haziran 2013, (http://www.trthaber.com/haber/
gundem/ak-parti-binasi-atese-verildi-88159.html).

Çözüm Süreci Kürt meselesinin çözümü  
için hem bir devamlılığı hem de  
derinleşmeyi içermektedir.
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kritik kurumları hedef alması, Gezi olaylarının 
farklı bir aşamaya girdiğini ortaya koymaktaydı.194

Şiddet, Haziran ayının ilk günlerinde can 
kayıplarının ve yaralanmalarının da gündeme 
gelmesine neden oldu. 2 Haziran akşamı Gazi 
Mahallesi’nde başlayan eylem sonucu TEM 
otoyolunun trafiğe kapatıldığı sırada bir oto-
mobilin çarpması sonucu Mehmet Ayvalıtaş 
hayatını kaybetti. Ertesi gün Abdullah Cö-
mert, başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu 
can verdi. 5 Haziran akşamı Adana’da olaylara 
müdahale eden komiser Mustafa Sarı hayatını 
kaybetti. Olaylarla bağlantılı olarak daha sonra 
hayatını kaybedenler de yine bu kısa dönemde 
yaşadıkları yaralanmalar nedeniyle can verdi: 1 
Haziran’da başından vurulan Ethem Sarısülük 
14 Haziran’da; 2 Haziran’da ağır şekilde darp 
edilen Ali İsmail Korkmaz ise 10 Temmuz’da 
hayatını kaybetti. Gezi olaylarında yaşanan son 
can kaybı ise Ahmet Atakan’ın 9 Eylül akşamı 
Hatay’da düzenlenen eylemde hayatını kaybet-
mesiyle yaşandı. Böylece olaylarda beş eylemci, 
bir polis memuru hayatını kaybetti.

Eylemlerin ikinci safhası, olayların ekono-
mik bilançosu için önemli veriler sunmaktadır. 
22 Mayıs’ta tarihi zirvesine ulaşan Borsa İstanbul, 
olaylardan sonra açıldığı 3 Haziran günü yüzde 
10,47 değer kaybetti.195 Hükümetin istifaya zor-
lanması amacıyla sosyal medya üzerinden yapılan 
genel grev çağrıları da karşılık buldu. KESK, 4 
Haziran günü iş bırakırken, DİSK, Türk Tabip-
ler Birliği ve TMMOB de eyleme destek verdi.196 
Eylemler nedeniyle oluşan maddi zararın 4 Hazi-

194. “Başbakanlık ofisi önünde saldırı”, TRT Haber, 2 Haziran 
2013, http://www.trthaber.com/haber/gundem/basbakanlik-ofisi-
onunde-saldiri-88137.html

195. “Borsadan 93 bin rekoru”, Akşam, 22 Mayıs 2013 
(http://www.aksam.com.tr/ekonomi/borsadan-93-bin-rekoru/
haber-208514); “Borsa yüzde 10,47 değer kaybetti”, Radikal, 3 
Haziran 2013 (http://www.radikal.com.tr/ekonomi/son_on_yilin_
rekor_cokusu__borsa_yuzde_1047_deger_kaybetti-1136120).

196. “KESK’den grev kararı”, NTVMSNBC, 3 Haziran 2013 
(http://www.ntvmsnbc.com/id/25446830/);
“Sendikalardan Gezi grevi”, NTVMSNBC, 5 Haziran 2013 (http://
www.ntvmsnbc.com/id/25447157/).

ran itibariyle 70 milyon Türk Lirası197 ve 20 Ha-
ziran itibariyle 140 milyon Türk Lirası’na ulaştığı 
ifade edilmiştir.198

AK Parti hükümeti açısından 27-31 Mayıs 
döneminde bir asayiş sorunundan bahsetmek 
mümkün iken 1 Haziran itibariyle hükümetin 
meşruiyetini hedef alan organize saldırılar ortaya 
çıkmıştır. Tehdidin doğasında yaşanan değişim, 
mücadele enstrümanlarının da yeniden gözden 
geçirilmesini gerekli kılmış; merkezde yer alan 
Gezi Parkı’na yönelik diyalog adımları atılırken 
ülkenin farklı bölgelerinde sokağa çıkan kitleler 
için kolluk kuvvetlerine dayalı tavizsiz bir yakla-
şım izlenmiştir.

Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afrika’dan dö-
nüşüne dek savunmada olan Hükümetin bu 
noktadan itibaren kademeli olarak kontrolü eline 
geçirdiği söylenebilir. Havalimanında kendisini 
karşılayan kalabalık gruba hitap eden Erdoğan, 
hizmet ve başarılarına dikkat çekerek eylemlerin 
ülkeye zarar verdiğini vurguladı. Başbakan, ko-
nutunda kendisini karşılayan partililere de kısa 
bir konuşma yaptı.199 9 Haziran’da Ankara’ya ge-
len Başbakan, bu kez Esenboğa Havalimanı’nda 
“Anladığınız dilden konuşuruz” mesajı verdi.200 
Öte yandan Hükümet, ulusal ve uluslararası 
kamuoyuna en güçlü mesajı 15 Haziran günü 
Ankara’da ve 16 Haziran tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen “Milli İradeye Saygı” mitingleri ile 
verdiği söylenebilir. Bu eylemlerle hükümetin 
kitle desteğini kaybettiği spekülasyonuna miting 
alanlarına çıkarak cevap verme yolunu seçtiği ve 
gerilen kitlesinin enerjisini boşalttığı söylenebilir. 

197. “Arınç eylemlerdeki maddi zararı açıkladı”, Haber 7, 4 Haziran 
2013,
http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/1034706-arinc-
eylemlerdeki-maddi-zarari-acikladi

198. “Taksim Gezi Parkı şiddetinin faturası”, Bugün, 20 Haziran 
2013,
http://gundem.bugun.com.tr/gez i - s iddet inin-faturas i -
haberi/685029

199. “Başbakan Erdoğan’dan gece 03.00 mitingi”, Hürriyet, 7 
Haziran 2013,
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23450663.asp

200. “Erdoğan: Devam ederseniz anladığınız dilden konuşuruz”, 
BBC Türkçe, 9 Haziran 2013.
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Hükümet ve idare yetkilileri ile Gezi eylem-
cilerini temsil eden gruplar arasında en az dört 
resmî görüşme yapıldığı söylenebilir. Buna göre 
ilk görüşme, Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afri-
ka ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın daveti üzerine Ankara’da gerçekleşti. 
Toplantıya Taksim Dayanışması adına çeşitli 
meslek örgütü ve sendikalardan isimler katıldı.201 
Temsilci heyeti Hükümetten Gezi Parkı’nın 
park olarak korunması ve Atatürk Kültür Mer-
kezi’nin yıkılmaması ile Taksim ve Kızılay’da 1 
Mayıs kutlamalarının serbest bırakılması gibi 
taleplerde bulundu.202

İlk görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan 
ile Gezi heyetleri arasında 12 Haziran203 ve 14 
Haziran204 tarihlerinde en az iki görüşme daha 
yapıldı. Son olarak İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, eylemcilerle görüşerek gösterilerin ba-
rışçıl yollardan sonlandırmasını istedi.205 Ancak 
diyalog sonrasında Taksim Dayanışması’nın 15 
Haziran’da eyleme devam kararı vermesi üzeri-
ne güvenlik güçleri, eylemcileri parktan dışarı 
çıkardı.206 Böylece iki haftadır süren eylemlerin 
merkezinde gösteri sona erdi ve Gezi eylemleri 
kademeli bir zayıflama süreci içerisine girdi.

201. “Taksim Dayanışması Bülent Arınç ile görüştü”, Sol Gazetesi, 
5 Haziran 2013,
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-
bulent-arinc-ile-gorustu-haberi-74194

202. “İşte Gezi eylemcilerinin talepleri”, CNN Türk, 5 Haziran 
2013,
http://www4.cnnturk.com/2013/turkiye/06/05/iste.gezi.parki.
eylemcilerinin.talepleri/710731.0/

203. “Başbakan Gezi heyetiyle görüştü”, Sabah, 12 Haziran 2013,
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/06/12/kritik-gezi-
gorusmesi-basladi

204. “Başbakan’la görüşen Gezi heyeti umutlu”, TRT Haber, 14 
Haziran 2013,
http://www.trthaber.com/haber/gundem/basbakanla-gorusen-gezi-
heyeti-umutlu-89448.html

205. “Vali Mutlu Gezi Parkı eylemcileriyle görüştü”, Akşam, 14 
Haziran 2013,
http://www.aksam.com.tr/guncel/vali-mutlu-gezi-parki-
eylemcileriyle-gorustu/haber-215721

206. “Taksim Dayanışması’ndan eyleme devam kararı”, BBC 
Türkçe, 15 Haziran 2013,
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/06/130615_taksim_
eytlem.shtml

Gezi Parkı’nda 27 Mayıs tarihinden beri 
devam eden protestoların yaklaşık 20 gün sonra 
sonlandırılması, Hükümet karşıtı hareketin bu ta-
rihten itibaren psikolojik üstünlük ve özgüvenini 
kaybetmesine neden oldu. Olayların merkezinde 
yaşanan kayıp ve Hükümetin diyalog yanlısı gö-
rüntüsü, ülke genelinde gözlemlenen şiddet ey-
lemlerinin meşruiyetini kaybetmesine yol açarak 
hareketi yeni mecralara yönelmeye zorladı.

15 Haziran sonrasında başlıca eylemler, “fo-
rum” adı verilen yapılarda gerçekleşti.207 Aynı dö-
nemde Gezi’nin Meclis başta olmak üzere resmi 
kanallarda bulunması gündeme geldi. Ankara’da 
eylemcilerle görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu, 
eylemcileri seçimlerde değerlendireceklerini ifade 
etti.208 Ancak atılan tek somut adım, eylemler-
de gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’nın Belediye 
Meclisi için aday adayı gösterilmesi oldu.209

207. “Abbasağa Forumu moderatörü Necmi Sağlar: Artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak”, Sol Gazetesi, 1 Temmuz 2013,
http://haber.sol.org.tr/spor/abbasaga-forumu-moderatoru-necmi-
saglar-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-haberi-75608

208. “Kılıçdaroğlu: Gezi eylemcisini aday yapacağız”, Sözcü, 10 
Temmuz 2013,
http://sozcu.com.tr/2013/gundem/kilicdaroglu-gezi-eylemcisini-
aday-yapacagiz-332365/

209. “Gezi gazisi CHP’den aday gösterildi”, Radikal, 29 Ekim 
2013,
http://www.radikal.com.tr/politika/gezi_gazisi_chpden_aday_
gosterilecek-1158000

Eylemlere sempati duyan kesimler, olayları 
metafizik bir “Gezi ruhu” referansı ile 
kavramsallaştırırken gösterilerin hükümete 
yönelik organize bir saldırı hâline dö-
nüşmesinden memnuniyetsizlik duyan 
yorumcular, gelişmeleri Cumhuriyet 
mitingleri başta olmak üzere eski ayrıcalıklı 
sınıfların tepkisel bir hamlesi olarak 
değerlendirdi.
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Gezi Parkı’nda Mayıs ayından beri devam 
eden olayların güvenlik güçleri tarafından sona 
erdirilmesi, 18 Haziran günü Erdem Gündüz 
isimli bir performans sanatçısı tarafından “Du-
ran Adam” eylemiyle protesto edildi. Atatürk 
Kültür Merkezi’nin karşısında sekiz saat süreyle 
kıpırdamadan duran Gündüz, bu dönemde yeni 
bir protesto tarzı ortaya çıkardı.210 Duran Adam 
eylemi, kısa sürede protestolara sempati duyan 
kesimler tarafından tekrarlansa da bu protesto 
pratiği de kısa ömürlü oldu.211

Öte yandan Gezi Parkı’na yapılan müda-
hale, farklı şehirlerde devam eden göstericilerin 
eylemlere yeniden ivme kazandırma çabalarını 
beraberinde getirdi. Bu çerçevede 15 Haziran 
akşamı Ankara Kennedy Caddesi’nde yapılan 
gösterilere katılan CHP milletvekilleri bir otur-
ma eylemi yaptılar.212 KESK ve DİSK başta ol-
mak üzere Sendikal Güç Platformu’na üye sen-
dikalar 25 Haziran günü sokağa çıktı.213 Taksim 
Dayanışması ise 22 Haziran akşamı kaybedenleri 
anmak üzere Taksim’de eylem çağrısı yaptı; gös-
terinin planlanan saatte bitirilmemesi üzerine 

210. “Herkes duran adamı konuşuyor”, Milliyet, 18 Haziran 2013,
http://gundem.milliyet.com.tr/herkes-duran-adam-i-konusuyor-/
gundem/detay/1724339/default.htm

211. “Herkes duran adam oldu”, Hürriyet, 19 Haziran 2013 
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23536914.asp); Ertuğrul 
Özkök, “Duran adam o, durdurulamaz”, Hürriyet, 19 Haziran 
2013 (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23538111.asp).

212. “CHP’lilere Kennedy soruşturması”, Milliyet, 10 Ağustos 
2013, http://gundem.milliyet.com.tr/chp-li-milletvekillerine-
kennedy/gundem/detay/1747938/default.htm

213. “Sendikalardan bir günlük eylem kararı”, Hürriyet, 25 Haziran 
2013, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23577963.asp

güvenlik güçleri, eylemcilere müdahale etti.214 
Ancak tüm çabalara rağmen hareket, zayıflamaya 
devam ederek tamamen etkisizleşti.

Gezi olayları, Haziran ayı sonundan itibaren 
etkisini hızla kaybetse de eylemlerin harekete ge-
çirdiği toplumsal fay hatları, yılın geri kalanında 
zaman zaman siyasetin gündeminde yer buldu. 
Sonbahar aylarında Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yol yapım çalışmalarına tepki gösteren 
ODTÜ öğrencileri ile başlayan eylemler, Gezi 
olaylarında da sert çatışmalara sahne olan İstan-
bul Kadıköy ve Hatay gibi merkezlerde yeniden 
protesto eylemleri ortaya çıkmasına neden oldu.215 
Aynı dönemde Ankara Mamak’ta yapılması plan-
lanan cami ve cem evi inşaatına tepki gösteren 
bir grup, güvenlik güçleriyle çatıştı.216 Olaylarda 
CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün de 
yer aldığı iddia edildi.217 Öte yandan bu tür artçı 
gösterilerin ülke gündemi üzerinde ancak sınırlı 
etki edebildiği ve kitleselleşme potansiyelinin dü-
şük olduğu görülmektedir.

Eylemleri Tanımlama Mücadelesi
Eylemlerin ilk günlerinden itibaren eylem(ci)leri 
nasıl tanımlamak gerektiği üzerine yoğun ve ha-
raretli tartışmalar başladı, eylemlerin kamuoyun-
daki algısını etkilemek ve belirlemek üzere birçok 
söylem tedavüle sokuldu. Gezi Parkı olayları, de-

214. “Taksim Dayanışması: Ellerimizde karanfiller 22 Haziran’da 
Taksim’deyiz”, Sol Gazetesi, 21 Haziran 2013 (http://haber.sol.
org.tr/sonuncu-kavga/taksim-dayanismasi-ellerimizde-karanfiller-
22-haziranda-taksimdeyiz-haberi-75103); “Taksim’de Gezi 
müdahalesi”, Akşam, 22 Haziran 2013 (http://www.aksam.com.tr/
guncel/taksimde-gezi-mudahalesi/haber-218432).

215. “Hatay’da ODTÜ protestosu”, Akşam, 10 Eylül 2013 
(http://www.aksam.com.tr/guncel/hatayda-odtu-protestosu/
haber-243577); “Kadıköy’de ODTÜ protestosu”, BBC 
Türkçe, 25 Ekim 2013 (http://www.bbc.co.uk/turkce/
haberler/2013/10/131024_kadikoy_eylem.shtml); “ODTÜ’de 
molotoflu yol protestosu”, Türkiye, 6 Kasım 2013, (http://www.
turkiyegazetesi.com.tr/gundem/99255.aspx).

216. “Ankara’da cami-cemevi protestosu”, Sabah, 8 Eylül 2013,
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/09/08/ankarada-
camicemevi-protestosu

217. “Cami-cemevi projesine taşlı saldırı düzenleyen grupta bir 
CHP milletvekili”, Zaman, 8 Eylül 2013,
http://www.zaman.com.tr/gundem_cami-cemevi-projesine-tasli-
saldiri-duzenleyen-grupta-bir-chp-milletvekili_2132012.html

Gezi Parkı’nda 27 Mayıs tarihinden beri devam 
eden protestoların yaklaşık 20 gün sonra 

sonlandırılması, Hükümet karşıtı hareketin 
bu tarihten itibaren psikolojik üstünlük ve 

özgüvenini kaybetmesine neden oldu.



67s e t a v . o r g

2013’TE SİYASET

yim yerindeyse iki paralel evren üzerinde seyret-
mekteydi: Birincisi, sokak ve meydanlardaki fiilî 
Gezi Parkı olayları; ikincisi ise söylemsel düzey-
deki Gezi Parkı olayları. Söylemler, bir yandan 
eylemler karşısında takındıkları tutum üzerinden 
aktörlerin kimlik kurma süreçlerini tazelerken 
öte taraftan eylemlerin toplum ve siyasi aktör-
ler tarafından algılanma biçimlerini et kilediler. 
Gezi olaylarının kamuoyundaki algısını etkile-
mek üzere yaşanan siya sal-entelektüel mücadele, 
üç ana başlık üzerinden izlenebilir: Eylemcilerin 
kim olduğu, eylemlerin amacı ve eylemlere yol 
açan dinamikler. Eylem(ci)lere destek veren ke-
simler, eylem(ci)lerin süreç içerisinde katılım 
ve misyon düzeyinde yaşadığı farklılaşmayı ve 
dönüşümü dikkate almadan zaman ve mekan-
dan bağımsız ideal bir tasvirde ısrar ederken; 
eylem(ci)lere mesafeli duran kesimler, eylem(ci)
leri zaman içerisinde geçirdikleri dönüşümü ve 
farklı laşmayı gözeten bir tasnife tabi tutarak so-
mutlaştırmayı tercih ettiler. 

Eylemlere destek verenler, ilk haftanın ardın-
dan, eylemci profilindeki değişimden, eylemlerin 
yöneldiği “anti-demokratik” hedeflerden, şidde-
tin eylemlerin temel dinamiği haline gelişinden 
hoşnut kalmayarak, eylem(ci)lerin ilk günlerdeki 
imajını don durmaya yönelik bir söylem üretti-
ler. Eylemlere karşı çıkanlarsa, eylem(ci)lerin ilk 
günlerdeki “spontane”liğini kabul etmekle bera-
ber, ilk haftadan sonraki dönü şümün altını çizen 
bir söylem ürettiler. Bu çerçevede, eylemcilerin 
siyasal kim liklerine, şiddetle ilişkilerine ve siyasal 
hedeflerine mercek tuttular. 

Bu ayrımın izlerini eylemlere yol açan dina-
miklerde de bulmak mümkün: Eylemlere destek 
veren kesimler, eylemcilerin hükümetin ve Er-
doğan’ın söylem ve politikalarından duydukları 
konjonktürel rahatsızlıklar dolayısıyla sokağa 
çıktıklarını savunurken; eylemlere mesafeli duran 
kesimler, eylemcilerin eylem motivasyonunu, ya-
pısal-kalıcı-ideolojik bazı gerekçe lerle açıklamayı 
tercih ettiler. Başka bir deyişle, eylemlere destek 
veren kesimler, eylemlerin dinamiğini çevre du-

yarlılığı, polis şiddeti, yöneticilerin yanlış karar-
ları gibi öfke patlamasına konu olabilecek yakın 
zamanlı gerekçelerde ararken; ey lemlere karşı 
duran kesimler, öfke patlamasını öfke birikme-
sinden ayrıştırarak eylemlerin boyutu ve süresi 
üzerinde, siyasal merkezin el değiştirmesi, batıcı 
seç kin azınlığın güç kaybı, muhalefet eksikliği 
gibi öfke birikimine konu olabilecek yapısal di-
namiklerin etkili olduğunu savundular. 

Eylemcilerin profili, eylemlerin niteliği ve 
eylemcilerin motivasyonu konusunda ilk grupta 
yer alan kesimler eylem(ci)lere demokratik bir iş-
lev yüklerken; ikinci grupta kiler anti-demokratik 
bir anlam atfettiler. Gezi eylemleri boyunca bir-
biriyle kıyasıya mücadele eden bu iki okuma bi-
çimi, eylemler sona erdikten sonra da devam etti.

Eylemlerin Hedefi
Hedeflerin oluşmasında eylemcilerin sürdürdü-
ğü eylemler kadar, eylemler devam ederken ve 
sönümlendikten sonra birçok aktör ve kesimin 
ürettikleri söylemlerle eylemlere yükledikleri an-
lamın da etkili olduğunu akılda tutmakta yarar 
var. Bu çerçevede, eylemleri tek bir motife indir-
gemenin yanlış olduğunu da akılda tutarak, Gezi 
eylemlerinin arkasındaki en belirleyici yaygın di-
namiğin, Yeni Türkiye’nin dindar-muhafazakâr 
kesimlerin arzusu doğrultusunda AK Parti eliyle 
ve Erdoğan önderliğinde inşa edilmesine yöne-
lik bir itiraz olduğu söylenebilir. Bu itirazın yer 
yer zımnen, yer yer de açıkça dillendirildiği ey-
lem paradigmasında kısa ve orta vadeli hedef, 
doğrudan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 
ilişkilen dirilebilirken, uzun vadeli hedef, yeni 
Türkiye’ye ilişkin projeksiyonlarla ilgilidir. Ülke 
çapındaki eylemler bir bütün olarak ele alınırsa 
eylemlerin kısa ve orta vadeli hedeflerinde mu-
hatap Erdoğan iken, uzun vadeli hedefin muha-
tabı Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti’nin kadroları 
ve AK Parti’yi mümkün kılan-destekleyen top-
lumsal-siyasal kesimlerdi. Gezi eylemlerinin kısa 
ve orta vadeli hedefi, Cumhur başkanlığı seçim-
leri öncesinde Erdoğan’ın karar alma salahiyetini 
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sınırlandırmak, Erdoğan’ı yalnızlaştırmak, zayıf-
latmak, işbirliğine razı etmek, pazarlık yapmaya 
mecbur bırakmak, kısaca, vesayet altına almaktı. 
Bu hedefler, Gezi eylemleri süresince ve sonrasın-
da yazılıp konuşuldu. Uzlaşmaya kapalı, inatçı, 
irrasyonel, duygusal, hayal dünyasında yaşayan, 
pragmatik yönünü kaybetmiş, istişareye kapa-
lı, hasta, psikolojik sorunları olan, maceracı bir 
Erdoğan imajı oluşturulmaya çalışıldı. Bu çerçe-
vede, Erdoğan, otoriter, diktatör, gibi sıfatlarla 
özdeşleştirildi. Aynı anda, Erdoğan’ın çalışma 
arkadaşlarına ve sevenlerine, Türkiye kamuoyuna 
ve uluslararası kamuoyu ve aktörlere verilen me-
saj ise, Erdoğan’ın artık işlevsel bir lider olmadı-
ğıydı. Erdoğan, aşamalı olarak, AK Parti, Türkiye 
ve uluslararası çevrelerde yalnızlaştırılacak, karar 
alma iradesi zaafa uğratılacak, ya etkisiz kılına-
cak ya da işbirliğine razı edilecekti. Gezi eylem-
lerinin orta ve uzun vadeli hedefi ise, eski siyasal 
sistemin tasfiyesi sonrasında kurulacak olan yeni 
siyasal sistemin koordinatlarının belirlenmesinde 
Erdoğan ve AK Parti’yi vesayet altına almak, inşa 
projelerini hayata geçirmekten alıkoymaktı.

Eylemlerin Siyasi Yansımaları
Gezi eylemleri askeri vesayet sonrası -yeni- Tür-
kiye’nin ilk ve en etkili eylemidir. Eylemin te-
davüle soktuğu kavramlar ve harekete geçirdiği 
dinamikler de, eylem cilerin itiraz ve talepleri de 
vesayet sonrası -yeni- Türkiye’ye özgüdür. En 
önemli kırılma anını 2010 referandumunun 
teşkil ettiği uzun bir demokratik mücadele süre-
cinin sonunda bürokratik vesayet sistemi gerile-
miş, seçimlerin siyasal sistemi şekillendirme ka-
biliyeti artmış, milli iradenin siyasete nüfuz etme 
kanalları genişlemiştir. Askerin ve yargının siya-
seti terbiye ens trümanlarından mahrum kalması 
ve çıkarlarına ya da taleplerine sözcülük etmesi 
beklenen partilerin etkisizliği, Batıcı seçkin azın-
lığı sokağa yöneltmiştir.218 

218. Hatem Ete, “Gezi’nin siyasal mirası”, Sabah Perspektif, 21 
Eylül 2013,
http://www.sabah.com.tr/Perspektif/Yazarlar/ete/2013/09/21/
gezinin-siyasal-mirasi

Sokak, siyaseti terbiye etmek üzere hareket-
lendirilmiş; siyaseti vesayet altına al manın yeni 
enstrümanı olmuştur. Normal siyasal süreçleri 
devre dışına çıkararak, demokratik süreçleri ge-
çersizleştirmek pahasına, sokağın gücüyle siyaseti 
karar almaya zorlamak, bir vesayet zihniyetidir. 
Eskiden askeri ve sivil bürokrasinin imtiyazları 
üzerinden hayata geçirilen vesayet, şimdi sokak 
üzerinden veya demokratik süreçleri sokak hare-
ketliliğine feda eden cazip siyasal kavram ve söy-
lemler üzerinden hayata geçirilmektedir. Sandık-
demokrasi ilişkisi, çoğunlukçuluk-katılımcılık 
ikiliği gibi birçok kavram bu çerçevede tedavüle 
sokulmuştur. Bu postmodern bir vesayet teşeb-
büsüdür.219 Eskiden vesayetçi aktörler marifetiyle 
talepleri görmezden gelinen toplumsal çoğunluk, 
şimdi de aktör ve talepleri meşruiyetten arındırı-
larak, karikatürize edilerek iradesiz kılınmaya ça-
lışılmaktadır. Eskiden vesayetçi aktör ve kurumlar 
eliyle etkisizleştirilen milli irade, şimdi söylemsel 
enstrümanlarla etkisizleştirilmeye çalışılmakta-
dır. Taksim Dayanışma Platformu’nun Belediye 
Meclisi kararına, seçmenler tarafından Meclis’te 
alınan kararları hayata geçirmek üzere yetkilendi-
rilen idari birimin iradesine, yargı kararına ve son 
olarak da muhtemel bir referanduma karşı, kendi 
görüşünü ‘bilimsel gerçekliğin’ oylamaya sunula-
mayacağıyla ilişkilendirmesi böylesi bir vesayet 
teşebbüsünün ürünüdür.220 Azınlığın çoğunluğa 
karşı iktidarını garanti altına almak üzere yarım 
yüzyıllık periyotlar la hayata geçirilen siyasal ve 
kurumsal vesayetin geriletilmesi bu postmodern 
vesayet arayışına yol açmış görünmektedir. 

Gezi eylemleri, referandum sonrasında 
ipuçları gözüken siyasetin dinamiğinde ki dönü-
şüme mercek tutmuştur. Cumhuriyet dönemi 
boyunca vesayet sistemini ortadan kaldırmak 

219. Markar Esayan, “Postmodern vesayet ve yeni ahlak”, Yeni 
Şafak, 13 Kasım 2013,
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/MarkarEsayan/postmodern-
vesayet-ve-yeni-ahlak/40968

220. Etyen Mahçupyan, “Demokrasi ve sandık”, Zaman, 17 Ekim 
2013,
http://www.zaman.com.tr/etyen-mahcupyan/demokrasi-ve-
sandik_2153193.html
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üzere tedavülde olan siyasetin temel dinamiği 
siyasal sistemi demokratikleştirmek, demokra-
siyi inşa etmekti. Gezi eylemleri, yeni dönemin 
siyaset dinamiğini yaşam tarzı mücadelesi olarak 
kodlamıştır. Vesayet sistemi, siyasal haritanın de-
mokrasi mücadelesi üzerinden şekillendiği bir 
süreçle geri letilmiş, demokratik mücadele dina-
miği siyasal sistemi vesayetten kurtarmıştır. An-
cak, AK Parti’nin yeni siyasal sistemi inşa etme 
teşebbüsü, -vesayet sistemini geriletme sürecinde 
AK Parti’ye destek veren- birçok siyasal kesimi 
ürkütmüş; bireysel yaşam kaygılarını siyasal sis-
tem kaygılarının önüne geçirmiştir. AK Parti’nin 
muhafazakâr-dindar kimliği, bu değerlerden 
korkan birçok kesimi ürküterek birleştirmiştir. 
Demokrasi siyasetin kurucu dinamiği olmaktan 
çıkınca, liberal ve sol çevrelerin büyük çoğunluğu 
demokratik cepheden koparak kimlik siyasetine 
tutunmuştur. Bu anlamda, Gezi eylemleri, hem 
siyasetin kurucu dinamiğinin değiştiğini teyit et-
miş hem de bu değişimi tahkim etmiştir. Gezi 
eylemleri, demokrasi talebinin yaşam tarzı kay-
gılarına feda edilmesini sembolize etmiştir. Gezi 
eylemleriyle güçlenen siyasal dinamik varlığını 
sürdürürse, bundan sonra siyasal harita, demok-
rasi yanlılığı-karşıtlığı üzerinden değil yaşam tar-
zı benzerliği-fark lılığı üzerinden şekillenecektir. 

Yaşam tarzı kaygılarının demokrasiyi derin-
leştirmeye yönelik bir mücadeleden öte kimlik 
siyaseti üzerinden iktidar mücadelesi formunda 
yaşanması, yeni bir riske de kapı aralamış görün-
mektedir: Toplumsal barışın zedelenmesi, top-
lumsal kutuplaşmanın derinleşmesi. Siyasal siste-
min demokratikleşmesi, doğal olarak, bastırılmış 
siyasal kimliklerin görünürlük kazanmasını, farklı 
siyasal kimliklerin gündelik yaşamın birçok evre-
sinde yoğun temas yaşamasını sağlamıştır. Gezi 
ey lemleri, henüz, farklılıkların gerilime yol açma-
ması için siyasetin kurucu bir rol üstlenerek ku-
şatıcı çözüm formülleri geliştirmediği bir evrede 
siyasal kesimlerin tırmanan kimlik siyaseti üzerin-
den karşı karşıya gelmelerine yol açmıştır. Yıllarca 
vesayet sistemi tarafından üretilen ve türlü türlü 
enstrümanlarla toplumsal daya naklara da kavuş-
turulan korku ve kaygılar, Gezi eylemleri sonra-
sında tekrar can lanmıştır. İdeolojik, siyasal, dinsel 
ve mezhepsel fay hatları tetiklenmiş, bu faylara 
yeni enerji yüklenmiştir. Bu çerçevede, Gezi ey-
lemlerinin, yeni döneme ciddi bir toplumsal geri-
lim riskini miras bıraktığı söylenebilir. 

Gezi eylemleri, geniş bir koalisyon tarafın-
dan hayata geçirildi. Bu geniş koalisyonu, şu 
şekilde tasnif etmek mümkün: Eski Türkiye’nin 
tasfiye edilmesine ve yeni Türkiye’nin inşasına 

KRONOLOJI - GEZI OLAYLARI

27 Mayıs Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ni protesto eden Taksim Dayanışması üyeleri, Gezi Parkı’nda çadırlar kurarak 
eyleme başladı.

30 Mayıs Zabıta ekiplerinin göstericilere ait çadırları ateşe vermesi üzerine sosyal medyada örgütlenen kitleler Taksim 
Meydanı’na geldi. Çatışmalar ülke geneline yayıldı.

3 Haziran Eylemciler Beşiktaş’ta bir dozer çalarak Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ne saldırı girişiminde bulundu. Aynı sıra-
larda TBMM ve Başbakanlık binalarına saldırıldı.

8 Haziran Twitter üzerinden şiddet olaylarını kışkırttığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

15 Haziran Hükümet ve Taksim Dayanışması arasında sürdürülen görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine polis, eylemi 
sonlandırdı. Olaylar zayıflama sürecine girdi.

15 Haziran AK Parti, daha sonra İstanbul, Samsun, Kayseri ve Erzurum gibi şehirlerde de düzenleyeceği ‘Milli İrade’ye Saygı’ 
mitinglerinin ilkini Ankara’da gerçekleştirdi. 

16 Aralık Ankara Terör Savcılığı, Gezi eylemleriyle ilgili görevsizlik kararı verdi.
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karşı çıkan kesimlerle (eylemlere aktif katılım 
gösteren grup), -eski Türkiye’nin tasfiyesine ve 
yeni Türkiye’nin inşasına taraftar olmakla bera-
ber- inşa sürecinin dindar-muhafazakâr kesim-
lerin eliyle ve vizyonuyla inşa ediliyor olmasına 
karşı çıkan kesimler (ey lemlere söylemsel ve lo-
jistik destek veren gruplar). Gezi eylemlerinde, 
bu kesimlerin ittifakına tanık olundu. Başka bir 
deyişle eylemler, tasfiye sürecinde yenilen vesa-
yetçi kesimler ile inşa sürecinde dışlandıklarını 
hisseden kesimlerin ittifakıyla gerçekleşti. Siya-
sal vizyonu bir birine zıt bu kesimleri birleştiren, 
-demokrasi talebi değil- geleceğin dindar-muha-
fazakâr kesimler eliyle inşa edileceğine ve dolayı-
sıyla kendilerinin bu yeni dönemde etkili olama-
yacaklarına dair kaygılarıydı. 

SONUÇ
Türkiye siyasetinin 2013 yılı bilançosunu daha 
doğru değerlendirebilmek için 2010–2015 yıl-
larını kapsayan geniş bir perspektife ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu tarih aralığını, vesayeti tas-
fiyeden demokrasiyi inşaya geçiş evresi olarak 
adlandırmak mümkündür. 2013 yılı bu aralığın 
tam ortasında ve üç seçimlik bir maratonun ha-
zırlık evresinde yer aldığı için, bu yıl içinde hem 
vesayet kalıntıları beka kaygısıyla direnç göster-
meye devam ettiler, hem de inşa süreci etrafında 
yaşanan tartışma ve mücadeleler keskinleşerek 
hız kazandı. Vesayet ihtimalinden uzaklaşıp inşa 
sürecine yaklaştıkça, inşa süreci üzerinde belirle-
yici bir etki sağlayacak seçimlere yaklaştıkça bu 
mücadelenin daha da şiddetleneceği açıktır. Bu 
çerçevede, şimdiden, 2014 yılının 2013 yılından 
daha da gerilimli geçeceği varsayılabilir. 

İnşa sürecine yönelik mücadele, kabaca, 
iki kamp arasında, AK Parti ile Türkiye’nin AK 
Parti ve/ya Erdoğan öncülüğünde inşa edilme-
sine karşı çıkan çevreler arasında yaşanacaktır. 
AK Parti karşıtı ittifak kendi içerisinde farklı 
ideolojik ve sosyo-ekonomik arka planlardan 
gelen birçok çevreyi içerse de mücadelenin si-
yasal bayraktarlığını CHP yapacaktır. Nitekim 

CHP’nin Ortadoğu’da alternatif bir dış politika 
aktivizmine girişmesi, Washington’da Batılı ka-
rar alıcıların duymak istediği mesajları verme-
si, iç politikada farklı ittifak girişimlerine açık 
olduğunu ortaya koyması da kendisine biçilen 
rolü üstlenmeye gönüllü olduğunu göstermekte-
dir. Buna ilaveten, CHP’nin İstanbul sermayesi 
ile medyasının desteklediği Mustafa Sarıgül’ü 
İstanbul’da, milliyetçi-sağcı kesimin oylarına da 
talip olabilecek Mansur Yavaş’ı ise Ankara’da Be-
lediye Başkanı Adayı olarak göstermiş olması da 
AK Parti karşıtı siyasal yatırımın adresi olmaya 
yönelik tercihini yansıtmaktadır. 

İdeolojik farklılıkların silikleştiği, pozis-
yonların ilkelere öncelendiği, sonuç odaklı si-
yasetin değer odaklı siyasete tercih edildiği bu 
atmosferde AK Parti karşıtı cephenin esas hedefi 
yeni Türkiye’nin AK Parti öncülüğünde ve Er-
doğan’ın liderliğinde inşasını engellemektir. Bu 
uğurda, 2013 yılının ikinci yarısında başlayarak 
yılsonuna doğru sürpriz ittifaklarla genişleyerek 
ivme kazanan AK Parti karşıtı muhalefetin te-
davüle soktuğu eleştiri ve argümanlarla yöneldi-
ği hedef öğreticidir. Bu dönemde, AK Parti’nin 
İslamcı kimlik kodları, çoğunlukçu demokrasi 
anlayışı ve Erdoğan’ın otoriter kişilik ile irras-
yonel, hayalperest zihin dünyasına sahip olduğu 
teması sıklıkla işlendi. Bununla verilmek istenen 
mesaj ise AK Parti’nin yeni Türkiye’yi yönetme-
ye ehil olmadığıydı. Fakat yapılan anketler, AK 
Parti’nin oylarında bir düşüşün yaşanmadığını 
ortaya koyarak bu algı mühendisliğinin başarısız 
olduğunu gösterdi. 

Bunun üzerine, Kasım – Aralık aylarında 
AK Parti’yi operasyonel bir kurgu ile yıpratma, 
iktidarını sarsma senaryosu tedavüle sokuldu. 
Hükümetin dershanelere yönelik düzenleme 
tasarrufunu gerekçe kılan, bugün artık varlı-
ğı herkese aşikâr olan devletin içerisinde Gülen 
cemaati bağlantılı otonom bir yapı önce MGK 
belgeleri, fişleme iddiaları üzerinden iktidara 
karşı medya yoluyla yıpratma ve boyun eğdirme 
operasyonu başlattı. Hükümetin siyaset ısmar-
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lamalarına direnmesi üzerine 17 Aralık operas-
yonu gerçekleştirildi. 17 Aralık operasyonunda, 
yolsuzluk iddiaları siyasal mühendisliğe kılıf kı-
lındı ve Kemalist vesayetten aşina olduğumuz bir 
bürokratik vesayet teşebbüsü tedavüle sokuldu. 

17 Aralık operasyonunun adli boyutu de-
vam etmektedir. Ancak, siyasal mühendislik 
boyutu ve hükümetin-devletin bu operasyona 
karşılık verme kararlılığı, 2014’e de ciddi bir si-
yasal miras devredecek 17 Aralık Süreci’ni baş-
latmış durumdadır. 17 Aralık operasyonunun 
cereyan ettiği bağlam, öncesinde girişilen algı 
mühendisliği, hem yurt içi hem de yurt dışına 
yönelik hazırlanmış mesajlar, bu operasyonun 
medya ayağının profesyonel bir şekilde önceden 
tasarlanması, operasyonun devletteki stratejik 
kurumlarda yuvalanmış, kolektif kimlik bilin-
ciyle hareket eden otonom bir yapının küresel 
akılla da uyumlu olan bir siyasal mühendislik 
çalışması olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
operasyonun hedefi yaklaşan yerel seçimlerde 
AK Parti’nin darbe alması ve hemen sonrasın-
da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve ge-
nel seçimlere de yolsuzluk dosyaları gölgesinde, 
demoralize bir şekilde girmesini sağlamaktır. 
Dolayısıyla, 2013’ün başları ile ortalarında algı 
mühendisliğiyle başlayan iktidarın iradesini kır-
ma, iktidarını paylaşmaya zorlama planları so-
nuç vermeyince, yılın sonuna doğru operasyonel 
mühendislik devreye sokulmuş görünmektedir. 

2014 yılında Türkiye’nin üç seçimlik mara-
tona girecek olması, Cumhurbaşkanının ilk defa 
halk tarafından seçiliyor olması, bu iki seçimin 
ortaya çıkaracağı tablonun büyük oranda genel 
seçimlere de yansıyacağı beklentisi dolayısıyla 
2014’ün sert mücadelelere, operasyonel-siyasal 
mühendislik girişimlerine tanıklık etmesi kuv-
vetle muhtemeldir. Bu seçimlerin galibinin yeni 
Türkiye’yi inşa etme ehliyetine sahip olacağı 
inancı ise bütün tarafları keskin pozisyon-pers-
pektif mücadelesi vermeye sevk edecektir. Bunun 
yanında, üç dönem kuralı nedeniyle, Başbakan 
başta olmak üzere AK Parti’den 70’in üzerinde 

milletvekilinin parlamenter siyasete veda edecek 
olması 2014 yılının AK Parti açısından da hare-
ketli geçmesini sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, keskin mücadeleler ile ope-
rasyonel mühendisliklere gebe 2014-2015 yılla-
rında hem AK Parti hem de Türkiye siyaseti ye-
niden kurgulanacak, bu kurgunun niteliği yeni 
Türkiye’nin ve AK Parti’nin istikbalini doğrudan 
belirleyecektir. 
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2013 yılı iç siyaset açısından bir önceki yıldan devreden Çözüm Süreci ve 
yeni anayasa yazımının yanı sıra Gezi eylemleri ve 17 Aralık operasyonu 
gibi başat olaylara ve gelişmelere sahne olan bir dönem olarak kayıtlara 

geçti. 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleşecek üç seçimi de içeren Yeni Türki-
ye’nin inşasını mümkün kılacak gelişmeler etrafında 2013 yılı bir geçiş dönemi 
işlevi gördü. Başka bir deyişle, 2013 yılı özellikle ilk altı aylık periyoda damga-
sını vuran Çözüm Süreci ile birlikte vesayet sonrası dönemde demokratik bir 
siyasal sistemin hangi ilkeler üzerinde ve hangi aktörler eliyle inşa edileceğine 
yönelik siyasal bir mücadelenin yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçti.  Bu 
özellik, 2013 yılının olanca açıklığıyla siyasal mühendislik girişimlerine, siya-
sal ve toplumsal muhalefetin canlanmasına ve sürpriz ittifak girişimlerine yol 
açan gelişmelere sahne oldu. Özellikle, 2013 yılının ikinci yarısında gerçekle-
şen Gezi eylemleri ve 17 Aralık operasyonu genelde siyaset kurumunu özelde 
ise AK Parti’yi hedefine alan gelişmelerle anıldı. Bu açıdan, 2013 yılındaki ge-
lişmeler bu tartışmaların daha büyük ölçekte yaşanacağını ve yapısal müdaha-
leleri gerektireceğini haber veren gelişmeler dizisini 2014 yılına miras bıraktı. 


