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YAZAR HAKKINDA

Markar ESAYAN
İstanbul’da doğdu.  İşletme okudu ve Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde 
yüksek lisans yaptı. Agos, Taraf ve Today’s Zaman’da köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. Halen Yeni Şafak ile Daily Sabah’ta 
yazıyor. “Şimdinin Dar Odası”, “Karşılaşma” ve “Jerusalem” adlı romanlar ile Cemil Ertem’le 
birlikte yazdığı ve Gezi eylemleri sürecini değerlendiren “Dünyayı Duruduran 60 Gün” adlı 
inceleme kitabının yazarı.
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Türkiye hızla arka arkaya yapılacak üç seçime doğru yol alıyor. 2013 yılındaki 
Gezi ve Dershane krizleri, ardından gelen 17-25 Aralık operasyonları ile ülke 
tarihinde hep tansiyonlu geçmiş seçim süreci daha da kritik hale geldi. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet liderlerinin üzerinde hemfikir olduğu üzere, 
bu seçimler geçmişte yaşananlardan daha özel bir süreci ima ediyor. Muhtemelen, 
alınacak sonuçlar ve bu arada yaşanacak gelişmelerin yönü, ülkenin sadece 4-5 yıl 
sonrasını değil, 10-50 yıllık kaderini de belirleyecek.

Ülke kritik bir kavşakta… 12 yıla damga vuran değişim sürecinin ülkeyi 
getirdiği bu kavşak, artık eski yapıların yamalarla iyileştirmesinden ziyade, geç-
mişten daha radikal bir kopuşu talep ediyor. 12 Eylül 2010 referandumu ile askeri 
vesayetin sona ermesi, yeni ülkenin nasıl olacağına dair tartışmaların sertliğini 
gidermediği gibi, Gülen Hareketi’nin pozisyon değiştirmesi ile yeni ittifakların 
oluşmasına neden oldu. 

7 Şubat ve 17 Aralık momentlerinde, 12 yıllık reformlara karşı olan eski 
aktörlere bu yeni grup dahil oldu ve seçimlerin hedef alındığı sert bir mücade-
lenin ortasına düşüldü. Seçimlerde ortaya çıkacak iradenin üzerine ipotek ko-
namayacağına göre, seçimlerin etkilenmesi, yani kamuoyu algısının yönetilmesi 
gerekiyordu. Operasyonlardan sonra kaset savaşları başladı ve ülke tarihinde hiç 
görülmemiş bir “şeffaflaşma” yaşandı. Yolsuzluk iddiaları ve bu kılıfa büründürül-
müş operasyonlar ciddiye alınmayacak gibi değildi. Hükümet ve hükümet karşıtı 
ittifak seçmen iradesini kendi yanlarına çekmek üzere büyük bir seferberliğe gi-
rişti. Türkiye için seçimlerin bu kadar belirleyici hale gelmesi, paradoksal olarak 
12 yıllık reformların bir sonucuydu.

Hasılı, Türkiye’de 30 Mart sonrasında siyaset ciddi bir değişim sürecine gire-
cek. Ve bu değişimden muhtemelen yeni Türkiye’nin yeni siyasi oluşumları orta-
ya çıkacak. Tüm işaretler eskinin miadının dolduğunu göstermekte. 

Bu incelemede AK Parti özelinde siyasi gelişmeleri, seçimlere hangi atmos-
ferde girdiğimizi ve seçimlerden sonra nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağımızı anla-
maya çalışacağız. 

ÖZET

Türkiye’de 30 Mart 
sonrasında siyaset 
ciddi bir değişim 
sürecine girecek. 
Ve bu değişimden 
muhtemelen yeni 
Türkiye’nin yeni 
siyasi oluşumları 
ortaya çıkacak. 
Tüm işaretler 
eskinin miadının 
dolduğunu 
göstermekte.
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GİRİŞ
Türkiye hızla arka arkaya yapılacak üç seçime 
doğru yol alıyor. 2013 yılındaki Gezi ve Dersha-
ne krizleri, ardından gelen 17-25 Aralık operas-
yonları ile ülke tarihinde hep tansiyonlu geçmiş 
seçim süreci daha da kritik hale geldi. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet liderlerinin 
üzerinde hemfikir olduğu üzere, bu seçimler 
geçmişte yaşananlardan daha özel bir süreci ima 
ediyor. Muhtemelen, alınacak sonuçlar ve bu 
arada yaşanacak gelişmelerin yönü, ülkenin sa-
dece 4-5 yıl sonrasını değil, 10-50 yıllık kaderini 
de belirleyecek.

Ülke kritik bir kavşakta… 12 yıla damga 
vuran değişim sürecinin ülkeyi getirdiği bu kav-
şak, artık eski yapıların yamalarla iyileştirmesin-
den ziyade, geçmişten daha radikal bir kopuşu 
talep ediyor. 7 Şubat MİT krizi ve son yaşanan 
operasyonlar, aslında böyle bir kopuşun zama-
nında gerekli şekilde yaşanmamış olmasının da 
bir sonucu. Demokratikleşme süreci geri alına-
mayacak denli kurumsallaşmadan, ülkede yeni 
bir muhalefetin doğması mümkün olmadığı 
gibi, restorasyon ümitleri de her zaman canlı 
kalacak. Yeni anayasanın 2011 genel seçimle-
rinden sonra yapılamamış olması, gittikçe ku-
tuplaşan ülkeyi rahatlatacak atmosferden mah-

rum kalınmasına yol açtı ve söz konusu krizleri 
beraberinde getirdi.

12 Eylül 2010 referandumu ile askeri vesa-
yetin sona ermesi, yeni ülkenin nasıl olacağına 
dair tartışmaların sertliğini gidermediği gibi, 
Gülen Hareketi’nin pozisyon değiştirmesi ile 
yeni ittifakların oluşmasına neden oldu. Ülke 
tarihinden ilk defa siviller askeri vesayetin yede-
ğinde olmadan kendi kaderleri hakkında karar 
verme konusunda özgür kaldılar. Seçimler hiç 
olmadığı kadar belirleyici oldu. Artık seçimlerde 
ortaya çıkacak halk iradesini teciz edecek bir güç 
olmadığı varsayıldı. 

Ancak geçiş çok hızlı yaşanmıştı ve askeri ve-
sayetten geri alınan gücün yargı ve emniyet teşki-
latı içerisinde –ve belki de birçok kurumda daha- 
başka bir grubun uhdesine geçtiği fark edilme-
mişti. Başbakan Erdoğan 102 milletvekili ile yap-
tığı kahvaltıda, ‘paralel yapı’nın milli iradeye ve 
ülkeye karşı yaptığı darbe girişimini 7 Şubat’tan 
itibaren hayata geçirdiğini ifade ediyordu.1 

7 Şubat’ta ortaya çıkan ama henüz kamu-
oyunun farkında olmadığı yeni bir ülke gerçeği 
ortaya çıkmıştı. İhtilafın merkezinde MİT ve 
Çözüm Süreci vardı ancak, genel olarak askeri 
vesayet ile mücadelede rol alan bir grup, devle-
tin belirli alanlarını kontrol etmeyi arzu ediyor-
du. Bu noktada Erdoğan’ın “uzlaşmayı” kabul 
etmemiş olması, ülkeyi yeni bir krizin içine sok-
tuğu gibi, hesap edilmemiş bir değişim sürecini 
de ateşledi.

12 yıllık reformlara karşı olan eski aktörlere 
bu yeni grup dahil oldu ve seçimlerin hedef alın-
dığı sert bir mücadelenin ortasına düşüldü. Se-
çimlerde ortaya çıkacak iradenin üzerine ipotek 
konamayacağına göre, seçimlerin etkilenmesi, 
yani kamuoyu algısının yönetilmesi gerekiyordu. 
Operasyonlardan sonra kaset savaşları başladı ve 
ülke tarihinde hiç görülmemiş bir “şeffaflaşma” 
yaşandı. Yolsuzluk iddiaları ve bu kılıfa bürün-
dürülmüş operasyonlar ciddiye alınmayacak gibi 

1. “Yemin billah ettiler”, Yeni Şafak, 19 Şubat 2014. 
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değildi. Hükümet ve hükümet karşıtı ittifak 
seçmen iradesini kendi yanlarına çekmek üzere 
büyük bir seferberliğe girişti. Türkiye için seçim-
lerin bu kadar belirleyici hale gelmesi, paradoksal 
olarak 12 yıllık reformların bir sonucuydu.

Ülke seçmeninin yaklaşık yüzde 65’i yolsuz-
luklara ve yine yüzde 65’i 17 Aralık’ın bir darbe 
olduğuna inanıyor. Ancak bu yüzde 65’ler aynı 
seçmen kitlesini ima etmiyor. Yüzde 13’lük bir 
grup darbe olduğuna inanmasına rağmen AK 
Parti’ye destek vermezken, yine yüzde 13’lük bir 
grup yolsuzluklara inanmakla birlikte, hükümete 
destek vermeye devam ediyor.2 Tam da bu başa 
baş durum nedeniyle AK Parti’nin oylarının yüz-
de 43 ile yüzde 48 arasında değiştiği, yani oy kay-
bına uğramadığı ortaya çıkıyor. 

Ancak süreç o kadar kritik ve sert ki, 30 
Mart gününe kadar bu dengeler değişme temayü-
lü gösterebilir. Bununla birlikte seçmenin siyaset 
mühendisliklerine karşı net bir tavrı var. Erdoğan 
ise, 17 Aralık operasyonunda sonra kamuoyuna 
“büyük resmi” göstermiş durumda. Kasetler ve 
sızdırmaların ters etki yaratması bile mümkün.

Hasılı, bir gerçek var ki, Türkiye’de 30 Mart 
sonrasında siyaset ciddi bir değişim sürecine gire-
cek. Ve bu değişimden muhtemelen yeni Türki-
ye’nin yeni siyasi oluşumları ortaya çıkacak. Tüm 
işaretler eskinin miadının dolduğunu göstermekte. 

Bu incelemede AK Parti özelinde siyasi ge-
lişmeleri, seçimlere hangi atmosferde girdiğimizi 
ve seçimlerden sonra nasıl bir Türkiye ile karşıla-
şacağımızı anlamaya çalışacağız. 

AK PARTİ’NİN  
TARİHSEL KÖKLERİ
Türkiye 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nda 
attığı ilk adımın üzerinden aldığı mesafeler ile 
demokratikleşme hikâyesini yazmaya devam edi-
yor. Ülkedeki tüm sosyal ve siyasi parametrelerin 

2. Etyen Mahçupyan, “Sahte Siyasetin Tıkandığı Nokta”, Zaman, 
20 Şubat 2014. 

sarsılması ve imparatorluğun 19. ve 20. yüzyılda 
yaşanan çok sert küresel paradigma değişimin-
den sağ salim çıkamaması dönemin ana motifi 
olmuştur. Balkan, Çanakkale ve Birinci Dünya 
Savaşı, bunun ardından gelen Kurtuluş Savaşı 
sürecinde yaşananlar, aşağı yukarı Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluş kodlarını belirledi. Bu kod-
lar, yeni ülkenin demokrasisinde hem avantajları, 
hem de dezavantajları ima ediyordu. Böylelikle, 
nevi şahsına münhasır bir ülke ve halk olarak ya-
şadığımız günlere ulaşacaktık.

Tanzimat Fermanı, halktan kaynaklanan, 
kendi tarihselliği içinde özgünlük içeren değişim 
ve taleplerden değil, Osmanlı Devleti elitinin 
birtakım tehditlere yönelik aldığı önlemler di-
zisini daha çok andırıyordu. Bu acilci önlemler, 
sorun olmaya başlamış Mısır Valisi Mehmet Ali 
Paşa karşısında Avrupa’nın desteğini almayı, ya-
bancı devletlerin Osmanlı’nın içişlerine karışma-
sını önlemeyi, ciddi güvenlik sorunu yaşayan ve 
devlet ile duygusal bağı zayıflayan Müslüman ol-
mayan ahalinin rahatlatılmasını ve Fransız İhtila-
li’nin yarattığı ulus uyanışlarına set çekmeyi ima 
ediyordu. Nitekim Osmanlı’nın geniş Müslü-
man ahalisi, bu kendilerine çok yabancı, tepeden 
inmiş formülleri tedirginlikle karşıladı ve benim-
semedi. Hatta bu varolan toplumsal gerginlikleri, 
şüpheleri daha da arttırdı. 

Lakin bu durum tabii ki entelektüelleri hare-
kete geçirdi ve Genç Osmanlıların talepleri etkili 
olmaya başladı. Talepler hala bir halk meşruiyeti-

Türkiye’de 30 Mart sonrasında siyaset 
ciddi bir değişim sürecine girecek. Ve bu 
değişimden muhtemelen yeni Türkiye’nin 
yeni siyasi oluşumları ortaya çıkacak. Tüm 
işaretler eskinin miadının dolduğunu 
göstermekte.
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ne dayanmıyordu. Devlet büyük tehdit altınday-
dı ve birbiri ile kıyasıya mücadele eden grupların 
bile ortak noktası devletin kurtarılmasıydı. Ali 
Paşa’nın 1871’de ölümüyle içine girilen siyasi ve 
ekonomik kriz 23 Aralık 1876’da Fransa ve Belçi-
ka anayasalarından esinlenen Kanun-i Esasi’nin 
yeni tahta çıkmış 2. Abdülhamid’e Mithat Paşa 
tarafından kabul ettirilmesi sonucunu doğurdu. 
Anayasa iki yıl sonra padişah tarafından askıya 
alınacak, 1908 İhtilali’nde yeniden yürürlüğe gi-
recek ve kısmen 1924’e kadar da uygulanacaktı.

1908 her ne kadar coşkuyla karşılansa da, 
buna bir halk devrimi demek oldukça abartılı ka-
çar. Olan ne varsa tepede dönüyor, konjonktür 
de halkın çözüm talepleri ile değişim dinamik-
lerini bir araya getiriyordu. Ama ana motif hala, 
elit bir kadronun ortaya bir proje koyması ve 
buna genellikle Tanzimat Fermanı gibi ölümcül 
bir zorunluluğun eşlik etmesiydi. 

Bir başka elit projesi olan Türkiye Cumhu-
riyeti’nin açılış şartları (yeni rejim) motifi devral-
mış, hayati özgünlük ve halk meşruiyeti eksikliği-
ni Kurtuluş mücadelesi ile gidermeye çalışmıştır. 
Yani ortada hala meşruiyetini halktan alan bir 
toplumsal sözleşme yoktur. İyi bir demokratik 
başlangıç olabilecek 1921 Anayasası ise, 1924 
Anayasası ile –belki de Cumhuriyet tarihinin 
ilk darbesidir- değiştirilmiş, demokrasinin –halk 
meşruiyetinin- olmazsa olmazı olan siyaset ve 
muhalefet kıskaca alınmıştır. 

Daha çok dış konjonktürün mucizesi ve 
halkın özverisi ile ortaya bir devlet, güvenliğe 

alınmış bir toprak parçası ortaya çıkmıştır; ama 
elitlerin tahayyülündeki bu devlete münasip halk 
yoktur. Kemalistler bu çelişkiyi, şiddetin eşlik 
ettiği toplum projeleri, tarihin yeniden yazımı, 
dinin devletin kontrolüne alınması ve “Türkleş-
tirme” gibi yöntemlerle gidermeye çalışmıştır.

Başka önemli bir çelişki olarak, kurucuların 
model aldığı Batı devlet ve toplumlarına yakın 
olma tercihi, 1946’da gönülsüz de olsa çok par-
tili hayata geçişi zorunlu kılmış, bu ise CHP’den 
kopan muhaliflerin kurduğu Demokrat Parti’yi 
Adnan Menderes’in liderliğinde 1950 seçimle-
rinde iktidara getirmiştir. Halk, kısıtlı imkânlarla 
da olsa, demokratik olanı ilk fırsatta tercih etmiş, 
bu ise siyaseti güçlendirirken, ‘seçilmiş hükümet-
ler ve bürokratik derin iktidar’ çelişkisini ortaya 
çıkarmıştır. Artık ülkeye damgasını bu çelişkili 
yapının yol açtığı darbe-darbe sonrası siyaseti 
dizayn etme ve siyasetin soluksuz kalmama mü-
cadeleleri vuracaktır. Her darbeden sonra halk, 
kendisine yakın olana temayül göstererek ülkede 
demokrasinin yerleşmesinde ağırlığını gittikçe 
hissettirecektir. Dünyadaki konjonktür de bu 
çelişkileri bürokratik devlet aleyhine büyütecek, 
Menderes ve Özal dönemleri sonrasında, AK 
Parti iktidarının ortaya çıkmasına yol açacaktır. 

AK PARTİ’NİN  
‘ÖZGÜN AĞIRLIĞI’
AK Parti’yi şüphesiz resmi kuruluş tarihi olan 17 
Ağustos 2001’den ibaret başlayan bir siyasi ha-
reket olarak tanımlanamaz. Bu hareketi anlamak 
için, en azından 1969 yıllarında Prof. Necmettin 
Erbakan’ın önderliğinde “bağımsızlar hareketi” 
tarafından kurulan Milli Nizam Partisi ve onu 
betimleyen siyasi akım olan Milli Görüş çizgisine 
bakmak gerekir. 

Milli Görüş, ismi üzerinde halka dayalı bir 
milli siyaset ve iktisadi çizgiyi hedefliyor, kendi 
insan gücü ve pek tabii gelenek, öz değerler ile 
harmanlanmış bir kalkınma modelini öngörü-
yordu. Devletin dine, dindara yönelik alerjili, 

Halk, kısıtlı imkânlarla da olsa, demokratik 
olanı ilk fırsatta tercih etmiş, bu ise siyaseti 

güçlendirirken, ‘seçilmiş hükümetler  
ve bürokratik derin iktidar’ çelişkisini  

ortaya çıkarmıştır.
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dışlayıcı tavrını kırmaya yönelik de bir hareket-
ti. Aynı zamanda, laik düzen ile İslam dininin 
referanslarını uzlaştırmayı en azından deniyor-
du. Birçok kez kapatılması da bu nedenleydi. 
Erbakan’ın ağır sanayi hamlesi, D8’in kuruluşu 
ve Refah-Yol koalisyon hükümeti dönemindeki 
borçlanma faizlerini kritik ölçüde düşüren ‘havuz 
sistemi’ gibi uygulamaları, asla hafife alınmaması 
gereken bir vizyonu da ima ediyordu.

Milli Görüş’ün önemli özelliği, tabanı ile 
olan güçlü organik ilişkileri, ev toplantıları ile 
gençleri ve kadınları siyasete –geri planda kalsa-
lar da- angaje etmesiydi. Bu surette, 1974-1978 
tarihleri arasında küçük ortak olarak 4 kere, 
1996-1997 döneminde ise büyük ortak olarak 
beşinci kere hükümette yer aldı. 1994 Yerel Se-
çimleri’nde büyük ve sürpriz bir sıçrama yaptı. İl 
Genel Meclisi oy oranlarında tüm partiler geri-
lerken, Refah Partisi yüzde 10’luk bir sıçrama ile 
oylarını yüzde 19’a çıkarttı. 15 büyükşehir bele-
diyesinin altısını aldı. 

Yukarıda ele aldığımız seçilmiş hükümet-bü-
rokratik devlet gerilimi ve bürokratik devletin ve-
sayet tonundaki belirleyici ana damar olan radikal 
laik müdahalecilik ile Milli Görüş her zaman ça-
tışmalı oldu. Bu çatışmanın haklı nedenlerini ge-
niş topluma anlatmakta başarısız olan, genellikle 
duygusal bir hırçınlık sergileyen Milli Görüş ha-
reketi bu damara çarparak sürekli olarak kapatıldı. 
Milli Nizam olarak çıktığı yola, Milli Selamet, Re-
fah ve Fazilet ve Saadet Partisi adları ile devam etti. 
Ancak, 28 Şubat Postmodern darbesi, bu camiada, 
önceki darbelerden daha ciddi bir çatlamaya yol 
açtı. O çatlaktan ise AK Parti doğacaktı.

Fazilet Partisi’nin 28 Şubat Post-modern 
Darbesi sonrası kapatılması ile kurulan Saadet 
Partisi’nde ortaya çıkan ‘Yenilikçiler’ grubunun 
temel rahatsızlıkları, değişmeyen politikalar ve 
partiye hâkim olan ‘gelenekçilerin’ hatalardan 
ders çıkarmayan arkaik-eforik tutumlarıydı. Mil-
li Görüş’ün Batı, Avrupa Birliği, ABD ve ülkede-
ki dindar-Sünni olmayan demokrat kesimler ile 
kurdukları negatif ilişki biçimi Yenilikçilere göre 

ciddi sorundu. Bu şekilde toplum tabanlı siyaset 
yapmak mümkün değildi.

Hem Milli Görüş’ün temel aldığı siyasi ve 
iktisadi prensiplerin değişimden geçmesi, hem 
de dışarısı ile temasın arttırılması gerekiyordu. 
Dindarların haklarını elde etmesi, diğer deza-
vantajlı kesimlerin haklarının da savunulmasını, 
yani genel bir demokratikleşme hamlesini talep 
ediyordu. Dindarlık, laiklik ve demokratlık çeliş-
kili kavramlar değildi. Bu değerlerle uzlaşılabilir 
ve geniş topluma açılabilmek yönünde çelişkiler 
aşılabilirdi. Öte yandan bu içine kapalı ve duygu-
sal tutum askeri vesayetin eline elverişli fırsatlar 
veriyor, ‘irtica’ paranoyası körüklenerek toplum 
antidemokratik müdahalelere ikna ediliyordu. 

Bu hamle için içeride ve dışarıda gerekli olan 
meşruiyet ihtiyacı ise, ancak bu harekete karşı 
oluşan tereddütlerin giderilmesi ile mümkündü. 
Vesayet sistemi Milli Görüş’e büyük adaletsizlikler 
yapmıştı; ama Milli Görüş’te hâkim olan eski zih-
niyet, bizatihi, bu müdahaleleri meşru gösteren, 
etkili olmasına yol açan bir grotesklik içeriyordu. 

Yenilikçilerin Abdullah Gül’ün adaylığın-
da başkanlık yarışına girdiği kongrede galibiyet 
kıl payı kaçmış, bir süre sonra da Fazilet Partisi 
kapatılmıştı. Okuduğu bir şiir yüzünden hapse 
giren Recep Tayyip Erdoğan özgürlüğüne kavuş-
tuğunda, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Binali 
Yıldırım’ın da aralarında olduğu kurucu kadro 
Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurdu. Erdoğan 
“Milli Görüş gömleğini çıkardık” diyerek yeni-
likçi hareketin kuruluş kodlarını verdi. 

Ertelenmiş seksen yıllık reformlar, Şubat 
2001 krizi ile vesayet ekonomisinin duvara tosla-
ması, 28 Şubat’ta darbeye maşa olan DYP, ANAP, 
DSP gibi partilerin halkın nezdinde yaşadığı 
itibar kaybı, 15 aylık bir parti olan AK Parti’ye 
3 Kasım 2002’de en yüksek oy oranını (yüzde 
34,6) getirdi. CHP’nin desteği ile yapılan anaya-
sa değişikliği ile siyasi yasağından kurtulan Recep 
Tayyip Erdoğan 8 Mart 2003 tarihinde Siirt se-
çimleri ile TBMM’ye girdi ve Abdullah Gül Baş-
bakanlığındaki 58. Hükümet’in istifa etmesiyle, 
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Erdoğan’ın Başbakanlığındaki 59. Hükümet 15 
Mart 2003 tarihinde göreve başladı.

Türkiye yeni bir deneyimi yaşıyor, yıllarca 
rejimin ana motifi olmuş irtica tehlikesinin he-
defi olan dindar bir parti hızla reformlara girişi-
yordu. AK Parti, bir yandan Milli Görüş hareke-
tinin bir parçası olmakla suçlanırken, öte yandan 
da milliyetçi, ulusalcı ve sol kesimler tarafından 
‘milli olmamakla’ itham ediliyordu. ABD ile 
müttefikliğe önem vermek, Avrupa Birliği’ne 
aday olmak için gösterilen yüksek performans, 
ulusal çıkarlara ihanet olarak gösteriliyordu. AK 
Parti, yönetime geldiği ilk günden itibaren, bu 
çelişkili suçlamaların hedefi olacak; partiye göste-
rilecek kırmızı kartlar, hangi fırsatın içinde işlev-
selleşiyorsa ona göre seçilip dolaşıma sokulacaktı. 
Çelişkiler, ‘düşman’ olarak kategorize edilen AK 
Parti’nin hal edilmesinin ortak amaç olması ora-
nında tutarlılık kazanıyordu.

Paradoksal olarak, AK Parti karşıtı statükocu 
ittifakın her hamlesi, halktan daha büyük bir des-
tek olarak seçimlere yansıdı. 2004 yılındaki ye-
rel seçimlerde İl Genel Meclis seçim sonuçlarına 
göre AK Parti yüzde 41,6 ile birinci parti oldu. 15 
büyükşehir belediyesinin 11’ini kazandı. Ege ve 
Güneydoğu’daki bazı iller dışında, tüm Türkiye’de 
büyük bir kabul gördü. 2007 yılındaki Genel Se-
çimlerde ise, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı-
nı engellemeye yönelik Anayasa Mahkemesi’nin 
367 kararı ve TSK’nın 27 Nisan Bildirisi yüzde 
46,6’lık bir oranla halktan geri döndü. AK Par-
ti, Dersim hariç 80 ilden vekil çıkaran tek parti 
oldu. 2009 Yerel Seçimlerinde oyları yüzde 38,8’e 
gerilese de, AK Parti Türkiye genelinde birinci 
parti oldu. 2011 Genel seçimlerinde ise oyların 
neredeyse yüzde 50’sini aldı. Türkiye siyasi tari-
hinde, girdiği üç seçimde de oyunu yükselten tek 
parti olarak, bir ilke imza attı.

AK Parti Iktidarında Gerçekleştirilen 
Belli Başlı Reformlar:
•	 Olağanüstü Halin Kaldırılması, 
•	 Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve Özel Yetki-

li Mahkemelerin Kaldırılması, 

•	 Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’nin Başlatılması, 
•	 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın  

Kurulması, 
•	 Vatandaşlıktan Çıkarılanlara Haklarının İadesi, 
•	 Gündelik Hayatın Kolaylaştırılması, 
•	 Yerleşim Birimlerine Eski İsimlerinin İadesi, 
•	 Cumhurbaşkanı’nın Halk Tarafından Seçilmesi, 
•	 MGK Genel Sekreterinin Sivil Olmasının Önü-

nün Açılması, 
•	 Askeri Yargının Yetki Alanının Daraltılması, 
•	 EMASYA Protokolü’nün Kaldırılması, 
•	 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Askeri 

Üye Uygulamasına Son Verilmesi, 
•	 Yüksek Askeri Şura Kararlarına Karşı Yargı Yolu-

nun Açılması, 
•	 12 Eylül Darbecilerini Yargılama Yolunun  

Açılması, 
•	 TBMM Bünyesinde Araştırma Komisyonla-

rı’nın Kurulması, 
•	 İşkenceye Sıfır Tolerans Politikası, 
•	 Faili Meçhul Cinayetler Dönemine Son Verilmesi, 
•	 Mafya ve Çetelerin Ülke Gündeminden  

Çıkarılması, 
•	 Ölüm Cezasının Kaldırılması, 
•	 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına 

Dayalı Olarak Yargılamanın Yenilenmesi Yolu-
nun Açılması, 

•	 Temel Haklara İlişkin Uluslararası Antlaşmala-
rın İç Hukuka Üstünlüğünün Kabulü, 

•	 Bilgi Edinme Hakkının Kabulü, 
•	 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Uygun Bir 

Örgütlenme Özgürlüğünün Sağlanması, 
•	 Toplantı ve Gösteri Hakkının Kullanılması İm-

kanlarının Genişletilmesi, 
•	 Azınlıklara Ait Cemaat Vakıflarının Mülk Edin-

melerinin Kolaylaştırılması ve Özgürlük Alanla-
rının Genişletilmesi, 

•	 Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı 
Getirilmesi, 

•	 Yargısal Denetim Kısıtlamalarının Kaldırılması, 
•	 Siyasi Partilerin ve Milletvekilliğinin Daha Gü-

venceli Hale Getirilmesi, 
•	 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Kurulması, 
•	 Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun Kurulması, 
•	 Çocuk Haklarının Güçlendirilmesi, 
•	 Kadın Haklarının Güçlendirilmesi, 
•	 Orantısız Güç Kullanımının Cezasının Artırılması, 
•	 Gözaltı Koşullarının (Şüpheli Haklarının)  

İyileştirilmesi, 
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•	 BM ve Avrupa Konseyi Standartlarını Karşıla-
mayan Cezaevlerinin Kapatılması, 

•	 Tutuklu ve Hükümlülere Yakınlarının Cenazesi-
ne Katılma ve Ağır Hastalık Durumlarında Ziya-
ret İmkanı Getirilmesi, 

•	 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Yapısı-
nın Demokratikleştirilmesi, 

•	 Anayasa Mahkemesi’nin Daha Demokratik ve 
Çoğulcu Bir Yapıya Kavuşturulması, 

•	 İfade Hürriyeti ve Basın-Yayın Özgürlüğünün 
Güçlendirilmesi, 

•	 Adil ve Hızlı Yargılama Amacına Yönelik  
İyileştirmeler, 

•	 Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının Güçlen-
dirilmesi İçin Özgürlükler Hakimi Düzenlemesi, 

•	 Aile Mahkemelerinin Kurulması, 
•	 Denetimli Serbestlik Uygulamasının Kapsamı-

nın Genişletilmesi, 
•	 Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi, 
•	 Geliştirilmesi ve Yayını İmkanı, Cezaevlerinde Tu-

tuklu ve Hükümlülerin Yakınlarıyla Anadillerinde 
Görüşebilmelerinin Mümkün Hale Getirilmesi, 

•	 Vatandaşlarımızın Çocuklarına Arzu Ettikleri 
İsimleri Verebilmelerinin Önündeki Engellerin 
Kaldırılması, 

•	 Üniversitelerde Farklı Dil ve Lehçelerle İlgili 
Akademik Araştırmalar Yapılabilmesi, 

•	 Enstitü Kurulması ve Seçmeli Ders Konulabilmesi, 
•	 Farklı Dil ve Lehçelerde Siyasi Propaganda  

Yapılabilmesi, 
•	 Sinema, Video ve Müzik Eserlerine Yönelik Ya-

sakların Kaldırılması, 
•	 Farklı Dillerdeki Kültürel Faaliyetlere Destek 

Verilmesi, 
•	 Kamu Hizmetlerinden Yararlanmada Kürtçe 

Tercüman İstihdamı ve Çağrı Merkezlerinin 
Kurulması, 

•	 Mele’lerin (Yerel Din Adamlarının) Devlet Tara-
fından İstihdamı, 

•	 Eğitim Sisteminin Demokratikleştirilmesi, 
•	 Üniversitelerin Sayısının ve Yüksek Öğretime 

Ayrılan Kontenjanların Artması, 
•	 Üniversite Sınavlarına Girişte Uygulanan Farklı 

Katsayı Uygulamasına Son Verilmesi, 
•	 Üniversitelerde Kılık-Kıyafet Serbestliği, 
•	 Milli Güvenlik Bilgisi Derslerinin Kaldırılması.3

3. Sessiz Devrim: Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm En-
vanteri, (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Ankara: 2013).

Devletin demokratikleştirilmesi ve şeffaflaş-
masına yönelik bu reformların yanında, yerelde 
kalkınma, sağlık hizmetlerine erişim konusunda 
da önemli ilerlemelerin bu dönemde gerçek-
leştiğini ifade edelim. KÖYDES, BELDES ve 
SODES gibi yerele dönük reform uygulamaları, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta 
olmak üzere, ülkenin batısı ile sosyoekonomik 
açıdan sürdürülemez farklar bulunan bölgelerin 
gelişiminin önünü açtı. GAP, Süleyman Demirel 
döneminde güney komşulara su silahını doğrult-
mak ve barajlarla PKK’nın geçiş yollarını daralt-
ma merkezli başlatılmış, ancak çok düşük yatırım 
oranlarıyla ölü bir projeye dönüşmüştü.4 GAP, 
son 11 yılda, KÖYDES, SODES ve BELDES ile 
entegre edilerek bölgenin hayatın tüm alanların-
da nefes alması sağlandı. Büyük meblağlı bir kay-
nak bu projeye düzenli olarak aktarıldı. GAP bu 
şekilde sadece stratejik ve ekonomik değil, sosyal 
bir projeye dönüştü. Bölgede sivil toplum örgütü 
sayısında sıçrama yaşandı.

Nüfusunun önemli bölümü yoksulluk sını-
rında ve orta sınıfları zayıf bir ülkede ekonomi 
şüphesiz en önemli istikrar faktörlerinden birisi-
dir. Şubat 2001 krizi ile göstergeler dezavantajlı 
bu kesimler için daha da negatif hale gelmişti. 
Hülasa, 3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Par-
ti’nin önünde, sadece siyasi değil, onunla at başı 
gitmek zorunda olan ekonomik durumun dü-
zeltilmesi sorunu da vardı. Çünkü tarihten bili-
nen bir gerçek vardı ki, ekonomisi hiç olmazsa 
stabil olmayan bir ülkede siyasi reform yapmak 
mümkün değildir. 

AK Parti, zor olanı başardı ve ekonomik 
başarı ile siyasi reformları beraber götürebildi. 
Bankacılık sisteminin krizden sonra ıslah edilme-
sine yönelik uygulamaya konan önlemleri devam 
ettirdi, sıkı para ve bütçe politikası ile yüksek 
büyüme oranlarını sert siyasi ortama rağmen 
yakaladı. Yoksul ve orta kesim için hayati olan 
sağlık hizmetleri konusunda herkesin kabul ettiği 

4. Cemil Ertem, “Barışın ilk adımı 2008’de atıldı”, Star, 6 Ekim 
2013. 
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büyük bir reform gerçekleştirildi. Geniş kitleler, 
hükümetin farkını, sağlık ve sosyal hizmetlerde, 
enflasyon üzerinde seyreden emeklilik maaşla-
rındaki artış ile hissetti. Devletin ehlileştirilmesi 
ve ekonominin düzeliyor olması, birbirinin sağ-
lamasını yapan iki güçlü unsur haline geldi ve 
seçmene bu güvenceyle ulaştı. Eski devlete dair 
ideolojik bağı bulunmayan, eskinin dezavantajlı 
tüm geniş kesimleri her seçimde, bu başarı ve viz-
yona oy verdi. Ve her seçimde, arkada biriken za-
man dilimi, parti çizgisinden sapmadığı ve parti-
ye vesayet saldırıları sürdüğü müddetçe, oy artışı 
ve sahiplenmeyi sağlayan olumlu bir bagaj oldu.

VESAYETTEN ‘YENİ 
TÜRKİYE’YE
AK Parti’nin iktidara geldiği yıllarda, dünya 11 
Eylül saldırılarının etkisi altında güvenlik para-
digmasının cenderesine girmişti. Nasıl ki 1989’da 
Berlin Duvarı’nın ve sonrasında SSCB’nin yı-
kılmasıyla dünyada özgürlük rüzgârları etkisini 
göstermişse, 11 Eylül 2001 saldırısı ile ABD ve 
AB başta olmak üzere El Kaide’nin hedefindeki 
ülkelerde büyük bir güvenlik histerisi baş gös-
terdi. Irak ve Afganistan’ın işgalleri ile kanlı bir 
döneme girildi. 

İlginçtir, Türkiye 1990’lı yıllarda dünyanın 
aksine ne kadar içine kapanıp olağanüstü hal 
uygulamaları, işkence ve faili meçhullere gömül-
müşse, 11 Eylül’ün esir aldığı konjonktürde ise 
yine dünyayla ters olarak insan hakları, demok-
rasi, özgürlük ve güvenlik politikalarında olumlu 
bir sürece girdi. Devlet odaklı, vatandaşa karşı 
devleti koruyan ve yurttaşları ‘tehdit’ olarak gö-
ren zihniyet terk edilmeye başlandı. Bu şüphesiz 
AK Parti’nin öncelikleri arasındaydı ve bu para-
digma değişikliği güçlü reformlar ve uygulama-
larla kendisini gösteriyordu. Güvenlik politikası 
deyince, tabii ki akla gelen ilk konu 30 yıldır de-
vam eden PKK çatışmalarıydı. Hükümet, parti 
programında da genişçe yer aldığı üzere, bu so-
run karşısında liberal ve özgürlükçü, hak ve insan 

merkezli, çok yönlü bir çözüm stratejisi benimse-
mişti. Ama daha köklü adımlar atmak için güç-
lenmeyi bekleyecekti.

AK Parti hükümetlerinin en önemli icraat-
larından birisi Olağanüstü Hal uygulamasının 
kaldırılması olmuştur. 30 Kasım 2002’de, yani 
iktidara gelişinin henüz ilk ayı dolmadan hükü-
met Bakanlar Kurulu’nda Olağanüstü Hal uy-
gulaması için gerekli uzatmayı yapmayarak bu 
işleme son verdi.5 Bunun gibi, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri (DGM) ve Özel Yetkili Mahkeme-
ler de kaldırılmış; Vatandaşlık Kanunu değişti-
rilmiş; darbe dönemlerinde vatandaşlıktan çıka-
rılanların haklarının iadesi sağlanmış; yerleşim 
yerlerinin eski isimlerinin iadesi gibi sembolik 
konularda da adımlar atılmıştı. Sadece büyük 
reformlar veya anayasa değişiklikleri ile değil, 
örneğin 2010 yılında çıkarılan bir genelge ile 
güvenlik devleti paradigmasından arta kalan yol 
kontrolleri ve arama noktaları gibi uygulamalara 
da son verilmişti. Yayla ve meraların kullanıma 
kapatılmasına yol açan uygulamalar da 2010 yı-
lında kaldırılmıştı.

Ve tabii ki vatandaşın yüz yıllık çilesi olan 
bürokrasi işlemleri… Vatandaşın hayat kalitesi-
ni düşüren bürokratik işlemlerdeki yavaşlık ve 
hantallıkla ilgili sadeleştirmeler yapıldı. 2007 ve 
2009 yıllarındaki düzenlemelerle 421 belge uy-
gulamadan kaldırılmış, 215 hizmette ise noter 
onayı zorunluluğu sona erdirilmişti. Bununla 
birlikte 64 yetki merkezden taşraya, 26 yetki de 
valilik ve bölge müdürlüklerinden alt kademe-
lere dağıtılmıştı. E-devlet’e geçiş sağlanmış ve 
vatandaşın zaman kaybı en aza indirilmişti. Bu 
aynı anda, kamu kuruluşlarının da birbirileri ile 
bilgi akışında hız ve yurttaşlara yansıyan zaman 
kazanımı demekti.

Kamu hizmetlerinde koordinasyon eksikliği 
ve bürokratik hantallığın en hayati olduğu alan 
ise tabii ki sağlık sektörüydü. Sevk zincirinin 
kırılması, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK gibi 

5. Sessiz Devrim, s. 157.
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kurumların Sosyal Güvenlik Kurumu çatısın-
da birleştirilmesi, SSK ve devlet hastanelerinin 
bir araya getirilmesi de vatandaşların istedikleri 
hastaneye gidebilmesinin yolunu açtı. Bununla 
birlikte yine vatandaşlar bu dönemde özel hasta-
nelerden de faydalanma imkânına kavuştu. İlaç 
fiyatları hızla düştü, erişim kolaylaştı. Sağlık hiz-
metlerinde bürokrasinin sevk eziyetinin kırılması 
yanında hizmet kalitesinde de ciddi bir düzelme 
yaşandı. Hastaneler ileri teknoloji ile donatıldı. 
Devletin siyasi ve hizmet yüzünün ciddi bir şe-
kilde değişmesi, vatandaşın devlete bakışını da 
değiştirmeye başladı. 

Siyasi Davalar
Şüphesiz devletteki bu insan odaklı ve sivillik 
temelindeki değişim, geçmişin devlet suçlarını 
da gündeme getirdi. Devlet sadece üzerine dü-
şen hizmetleri layıkıyla yapmamakla kalmamış, 
dönem dönem askeri ve sivil vesayet, kurumları 
zaten zayıf olan sivil ve demokratik siyasi alana 
tecavüz etmişti. Türkiye 1960 ve 1980’de sade-
ce askeri darbeler yaşamamış, bu darbeler, daha 
sonra yönetimin devredileceği sivil yönetimlerin 
elini kolunu bağlayacak anayasalar ve vesayet ku-
rumları da üretmişti. Halk tarafından seçilmeyen 
cumhurbaşkanı tarafından devletçi refleksler hü-
kümetlere dayatılıyor, Anayasa Mahkemesi yine 
aynı görevi ifa ediyordu. MGK bir hükümetler 
üstü yarı askeri yönetim modelini, “Kırmızı Ki-
tap” denen Anayasa üstü bir kurallar silsilesi ise 
sürekli vesayet üretiyordu.

AK Parti hükümetinin de önüne aynı ku-
rumlar çok gecikmeden dikildi. Cumhurbaşkan-
lığı seçimleri sırasında Abdullah Gül’ün adaylığı 
bir rejim krizine çevrildi. Amaç, dindar ve eşi ba-
şörtülü bir AK Partili cumhurbaşkanının önüne 
geçilmesiydi. Belli ki bu makama seçilmek için 
yazılı olmayan başka bir kurallar manzumesi 
vardı ve Anayasa Mahkemesi, 367 kararına imza 
atarak hukuk cinayetleri tarihine geçti. Bu esna-
da TSK da boş durmadı ve 27 Nisan gecesi hü-
kümete bir e-muhtıra verdi.

Daha önce de sivil hükümetlere muhtıra ve-
rilmişti, ama bu sefer yeni ve farklı bir şey oldu. 
Hükümet bu muhtırayı kabul etmedi ve TSK’yı 
sert biçimde uyardı. Bu hükümet için de bir kırıl-
ma noktası oldu. Bu noktada bir tereddüt gösteril-
miş olsaydı, hükümetin tabanını hayal kırıklığına 
uğratması bir yana, daha sonra gelen müdahalelere 
direnme gücü kalmayabilirdi. Ancak 22 Temmuz 
2007 seçimlerinde seçmen yüzde 47’lik bir des-
tekle hükümeti daha da güçlendirdi. Ardından 
cumhurbaşkanını halkın seçmesine dair değişik-
lik referanduma götürüldü ve halktan 21 Ekim 
2007’deki oylamada yüzde 68,9 destek buldu.6

Aynı yıl Hrant Dink ve Malatya Misyoner 
Katliamı gibi karanlık olaylar da meydana gel-
mişti. 12 Haziranda ise, Ümraniye’de bir gece-
konduya yapılan baskında ele geçirilen el bom-
baları ile Ergenekon operasyonları başlıyor,7 25 
Temmuz 2008’de ise ilk dava açılıyordu.8 20 
Temmuz 2009’da açılan ikinci dava birinci dava 
ile birleştirildi. 321 duruşma süren dava, 5 Ağus-
tos 2013 tarihinde sona erdi. İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nce 66’sı tutuklu 275 sanığın 
yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını 
açıkladı. 21 sanık beraat ederken diğer sanıklara, 

6. “Referandumdan ‘Evet’ çıktı”, Sabah, 21 Ekim 2007. 

7. “İşte Ergenekon Davası’nda verilen cezalar”, Hürriyet, 5 Ağustos 
2013.

8. Prof. Mahir Kaynak ve Ömer Lütfi Mete, Ergenekon: Darbecile-
rin Son Çırpınışları, (Profil Yayınları, İstanbul:2012).
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eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da arala-
rında olmak üzere ağır cezalar verildi. Bu davanın 
gerekçeli kararı hala yazılmayı bekliyor.

Bir diğer derin devlet yargılaması olan Bal-
yoz Darbe Davası ise çok daha kısa bir sürede 
bitti. 250’si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Bal-
yoz Davası’nda karar 22 Eylül 2012’de açıklandı. 
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgene-
ral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri 
Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 
1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Do-
ğan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. 34 sanık için 
beraat kararı verildi. Temyizde ise Yargıtay Emek-
li kuvvet komutanlarının hapis cezaları onadı. 36 
sanığa verilen beraat kararını onayan Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi, 88 sanığa verilen mahkûmiyet ka-
rarlarının bozulmasına ayrıca sanıklardan tutuk-
lu olanların da tahliyesine karar verdi.

Bu davalar sayesinde, üstünlerin hukuku-
nun sonu gelmiş, imtiyazlı kişilere cezasızlık ilke-
si uygulaması son bulmuştur. Hükümet davalar 
için gerekli olan siyasi iradeyi göstermiş, bunun 
demokratikleşme sürecinin ayrılmaz bir parçası 
olduğunu defaten ifade etmiştir. 

12 Eylül 2010 Referandumu
AK Parti Hükümeti’nin eski Türkiye’den Yeni 
Türkiye’ye geçişte attığı adımların içindeki en 
büyük özgül ağırlık 12 Eylül 2010 Referandumu 
oldu ve halktan yüzde 58’lik bir oy alarak yasa-
laştı. BDP’nin boykot tutumu dahil edildiğinde 
aşağı yukarı yüzde 65’lik bir destek söz konusuy-
du denebilir. 

12 Eylül 2010’da Referanduma sunulan pa-
ket şu hususları içeriyordu.
•	 Anayasa Mahkemesi’nde yedek üyelik sistemi 

kaldırıldı. Mahkemenin, “11 asıl 4 yedek” üye 
yerine “17 asıl” üyeden oluşmasının önü açıldı.

•	 Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 
yıl olarak belirlendi.

•	 Vatandaşlara Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru yapma hakkı verildi.

•	 Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme 
başvuru hakkı tanındı.

•	 Yüksek Askeri Şura’daki ihraç kararlarına yargı 
denetimi getirildi.

•	 Memurlara verilen uyarma ve kınama cezalarına 
karşı yargıya gitme hakkı tanındı.

•	 Askeri yargının görev alanı daraltıldı. Askerlerin 
ağır cezalık suçlarda sivil mahkemelerde yargı-
lanması kararlaştırıldı.

•	 Savaş hali dışında sivillerin askeri mahkemede 
yargılanması kuralı kaldırıldı.

•	 Askeri yargı organlarının kuruluş ve işleyişinin 
“askerlik hizmetlerinin gereklerine göre düzenle-
neceği” ibaresi anayasadan çıkarıldı.

•	 12 Eylül Darbesinin sorumlularının yargılanma-
sını engelleyen “geçici 15. madde” kaldırıldı. 12 
Eylül Darbesi’nin yargılanmasının önü açıldı.

•	 Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsmanlık)  
kuruldu.

•	 Partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından ka-
patılmasına eylem ve söylemleriyle neden olan 
milletvekillerinin milletvekilliğinin düşmesi  
engellendi.

•	 Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şe-
hitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilere 
pozitif ayrımcılık getirildi.

•	 Kişilerin yurt dışına çıkma hürriyetinin yasaklan-
ması, ancak suç soruşturması veya kovuşturması 
sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlandı.

•	 Memurlara toplu sözleşme hakkı verildi.
•	 TBMM Başkanlık Divanı için yasama dönemi 

başında seçilenlerin görev süresi 2 yıl, 2. devre 
için seçilenlerin görev süresi ise yasama dönemi-
nin sonuna kadar olacak şekilde belirlendi.

•	 “Yargı yetkisinin idari eylem ve işlemlerin huku-
ka uygunluğunu denetimi ile sınırlı olduğu” ve 
“hiçbir suretle yerindelik denetimi şeklinde kul-
lanılamayacağı” ilkesi anayasaya girdi.

Bu şekilde, askerlerin sivil alana müdahalesi, 
yargıdaki ideolojik kooptasyon ve kast sisteminin 
bir ölçüde de olsa önüne geçildi. Askeri yargının 
yargıda çift başlılığa neden olan kurumları kal-
dırılmadı. Ancak alanı önemli oranda daraltıldı. 
17 Aralık operasyonlarında görüldüğü üzere yapı 
hala sorunluydu; ama bu değişiklik, askeri vesa-
yetin nihai yenilgisi anlamında miladi bir adım 
oldu. Bir yandan darbe davaları, bir yandan da 
referandum ile sivil siyasete patronluk yapan as-
keri vesayet, anayasa ve kanunlardan aldığı meş-
ruiyeti önemli ölçüde yitirdi.
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AK Parti’nin bu dönemde yaptığı en 
önemli yanlışlardan birisi 2006 yılındaki Terör-
le Mücadele Kanunu’ndaki geri düzenlemedir. 
Hükümet 2006 yılında askerin zoru ve PKK 
saldırılarının baskısı ile TMK’da 2003 yılında 
6. Uyum Paketi ile yaptığı liberal değişiklikleri 
geri alıp güvenlik siyasetine doğru yalpalamış-
tır. Siyasi partiler, STK ve kamuoyundan gelen 
tepkiler bölük pörçük ve çok zayıf kalmıştı. Bu 
ise daha sonra karşımıza Çözüm Süreci’nin en 
büyük aksaması olan geniş kitlesel KCK tutuk-
lamaları olarak çıkacaktır.9

Süreçte ne kadar etrafa saçılıp dökülen mal-
zeme olsa da, yapılan reformlar Türkiye için aslın-
da yeni bir dönemin açılması anlamına geliyordu.

‘YENİ TÜRKİYE’NİN ESKİ 
UNSURLARI VE AK PARTİ
12 Eylül referandumu ile önemli bir eşik atlayan 
AK Parti, 12 Haziran seçimlerine 22 Temmuz 
seçimlerindeki reformcu parti imajına önemli 
bir unsuru daha ekleyerek hazırlandı. Bu unsur 
“istikrar” söyleminin Erdoğan tarafından öne çı-
kartılması oldu. Artık seçmenin karşısına dokuz 
yıllık muzaffer bir parti olarak çıkılacaktı. Geride 
kalan dokuz yılda yapılan önemli bir icraat bagajı 
birikmişti. Erdoğan bir yandan bu icraatları ha-
tırlatıyor, ekonomideki siyah ve beyaz arasındaki 
fark kadar belirgin düzelmeyi arkasına alıyor, bir 
yandan da bu başarıların devam etmesi için ge-
rekli olan ve halkın çok önemsediği istikrar un-
surunu tedavüle sokuyordu.

Yeni Türkiye Tartışması ve Anayasa 
“Yeni Türkiye” söylemi de artık daha ciddi bir 
anlama bürünmüştü. Yeni Türkiye bir vaat ol-
maktan çıkmış, inşa sürecindeki bir somut sürece 
evrilmişti. Halk için önemli olan, artık sadece 
gelecekteki vaatler değil, dokuz yılda elde edilen 

9. Volkan Aytar, “Daha Karanlık Bir Geleceğe Doğru mu? Terörle 
Mücadele Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, TESEV Değerlendir-
me Raporu.

siyasi ve ekonomik kazanımların da korunmasıy-
dı. AK Parti karşıtlığı, toplumun yüzde 50’lik bir 
kesimi tarafından, “karşı devrim” anlamına geli-
yordu. Dokuz yılda yapılan hatalar veya gereği 
gibi yapılmayan işler vardı; ancak bu durum seç-
menin AK Parti’den beklentisinin azalmasına yol 
açmıyordu. Muhalefetin siyaset dışı tavrı, güven 
verici değildi. 12 Haziran seçimleri neredeyse her 
iki seçmenden birisinin AK Parti’ye oy vermesi 
gibi kırılması zor bir rekoru getirmiş, parti ülke 
tarihinde üst üste üç genel seçimi kazanan, oyla-
rını arttıran yegâne parti olmuştu.

Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yeni ana-
yasa da vardı ve bu Yeni Türkiye’nin temel sözleş-
mesi olacaktı. Ancak belki taktiksel bir hata, bel-
ki yeni anayasanın hükümetin dayatması olarak 
algılamaya hazır muhalefeti sürecin içine katma 
amaçlı veya AK Parti’nin reformları kendi siyasi 
ajandasına göre yönetme eğilimi yüzünden kritik 
önemde olan ilk iki sene verimsiz bir komisyon 
modeli ile geçirildi. Tüm partilerin eşit sayıda 
üye verdiği komisyondan bir anayasa çıkması 
pek mümkün değildi. Çıkmadı da. Yetmişe yakın 
madde kabul edildiyse de, hükümet bu dönemde 
verdiği sözü yerine getirme imkânı bulamadı. 

Yeni anayasanın Kürt sorununu çözmek için 
de işlevsel olması, Kürt tarafının anayasal güven-
ce istemesi, sosyolojinin buna vereceği olası tep-
kiler ve PKK ile pazarlık sürecinde erken davran-
mama eğilimi gibi unsurlar hükümetin bu yolu 
seçmesinde etkin olmuş olabilir. Bununla birlikte 
topluma muhalefetin tavrını göstermek ve sonra-
sında kendi taslağını “Başka yol kalmadı” diye-
rek referanduma götürmek için taktiksel hareket 
edilmiş gibidir. Ama Gezi ve 17 Aralık krizleri ile 
bu tavrın bedeli oldukça ağır oldu.

Diğer bir yandan, bu sürecin tamamen ka-
yıp olduğu söylenemez. Anayasa sadece bir metin 
yazımı değildir. O metnin doğal aşamalardan ge-
çerek, mümkün olan en geniş katılımla tartışıl-
mış, işlenmiş olması, bir kayıp değil, konsolide 
edilmiş bir kazançtır. Komisyona gerçekten çok 
ciddi bir bilgi akışı gerçekleşti. Yüzlerce STK, 
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-Alevilerden azınlıklara kadar- kendi anayasa 
önerilerini madde madde komisyona sundular. 
Bu katılımcı demokrasi açısından Türkiye için 
bir ilkti. Türkiye toplumunun demokratik ol-
gunluğunu ve yeni anayasa konusundaki istekli-
liğini de gösteriyordu.10

Arap Baharı-Dış Politika 
17 Aralık 2010’da Muhammed Buazizi’nin kendi-
si yakmasıyla Tunus’ta başlayan Arap Baharı, do-
mino etkisi göstererek, bütün Ortadoğu’yu etkisi 
altına aldı. Tunus’tan sonra -tarih sırasıyla- Ceza-
yir, Lübnan, Ürdün, Moritanya, Sudan, Umman, 
Yemen, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Cibuti, 
Fas, Irak, Bahreyn, İran, Libya Kuveyt ve Batı 
Sahra’da (20 Şubat 2011) ayaklanma ve protesto 
gösterileri gerçekleşmiştir. Gösterilerin ana teması 
diktatörlüklere karşı daha fazla demokrasidir.

Aslına bakılırsa, 20. Yüzyıl paradigması çök-
mekte, kolonyal hegemonların sömürgelerinden 
ayrılırken arkalarında bıraktıkları diktatörlükler 
artık halkların demokrasi talepleri karşısında çıp-
lak kalmaktadır. Devrimlerin en önemlisi şüphe-
siz Mısır’da gerçekleşen Tahrir Devrimi’dir. Ba-
tı’nın tekinsiz ve vahşi olarak dondurduğu Doğu 
algısına tezat biçimde, Mısır halkı tüm çeşitliliği 
ile sosyal medya üzerinden koordine olarak barış-
çı bir şekilde 40 yıllık kudretli diktatörleri Hüsnü 
Mübarek’i yönetimden uzaklaştırmış, bine yakın 

10. TBMM Yeni Anayasa İnternet Sitesi, https://yenianayasa.
tbmm.gov.tr/tesekkur.aspx

can kaybına rağmen vandalizm veya terör eylem-
lerine girişmemiştir.

Libya’da aşiret yapısı ve güçsüz nüfus nede-
niyle Fransa’nın başını çektiği müdahale ile mu-
halifler Kaddafi yönetimine son vermişlerdir. Su-
riye ise çok daha karmaşık yapısı, Rusya ve İran 
destekli Baas yönetiminin gücü sayesinde uzun 
sürecek bir iç savaşa gebedir. 

Şüphesiz bu noktada Türkiye faktörü Müs-
lüman ağırlıklı Ortadoğu için çok önemlidir. 
Türkiye dünyanın en gelişmiş demokrasisine sa-
hip Müslüman ülkedir. Son 10 yılda gösterdiği 
üstün performans ile tayin edilen değil, tayin sü-
reçlerine katılan orta boy bir güç haline gelmiştir. 
Denebilir ki, Osmanlı’nın yıkılışında İslam âlemi 
için yaşanan şok, bir nebze olsun giderilmekte, 
bunu da dindar bir partinin güçlü lideri Erdoğan 
yapmaktadır. AK Parti, dış politikada proaktif 
bir eylemliliğe geçmiş, “Komşularla sıfır sorun” 
ile yakın coğrafya, dünyaya açılma konsepti ile 
de en ücra ülkelerle temaslar kurulmuştur. Soma-
li’ye yapılan yardımlar uzun yıllar sonra ilk defa 
büyük ülke davranışına uygundur.

Öyle ki, Mısır Devrimi ve diğer devrim ya-
şayan ülkelerde Erdoğan’ın posterleri ve Türkiye 
bayrakları taşınmakta, Türkiye bu mazlum halk-
lar tarafından bir rol model olarak görülmekte-
dir. Bu, El-Kaide fobisine sahip Batı için de iyi 
bir çözümdür. Hatta Erdoğan’ın bu ülkelerde 
seçimlere girse kazanacağına dair gerçek payı 
yüksek espriler yapılmaktadır. TESEV’in “Orta-
doğu’da Türkiye Algısı 2012” araştırması sonuç-
larına göre, Türkiye bölgede en güçlü siyasi güç 
olarak kabul edilmekte, İran faktörüne rağmen 
olumlu Türkiye algısının devam etmektedir. 11

Öte yandan, Filistin sorunu için de Türki-
ye devrededir. İsrail Başbakanı Ehud Olmert ile 
2007 yılında karşılıklı ziyaretler yapılır ve Türki-
ye’nin çözüme katkısı üzerinde durulur. Temaslar 
27 Aralık 2008’deki Gazze saldırısı ile krize girer. 

11. Mensur Akgün ve Sabiha Senyücel Gündoğar, Ortadoğu’da Tür-
kiye Algısı 2012, (TESEV Yayınları, İstanbul: 2012).

Anayasa sadece bir metin yazımı değildir. 
O metnin doğal aşamalardan geçerek, 

mümkün olan en geniş katılımla tartışılmış, 
işlenmiş olması, bir kayıp değil, konsolide 

edilmiş bir kazançtır. 
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Erdoğan Olmert tarafından aldatıldığını, barış 
müzakereleri sürerken saldırıdan bir gün önce 
Olmert ile önemli bir görüşme yaptığını, ancak 
saldırı hakkında bilgilendirilmediğini ifade ede-
cektir. 29 Ocak 2009’da Davos’ta İsrail Başbakanı 
Şimon Peres’le yaşanan “One Minute” çıkışı ise 
Mavi Marmara Krizi ile birlikte (31 Mayıs 2010) 
İsrail ile ilişkilerin dibe vurmasına yol açacaktır.

Eski İsrail Başbakanı Olmert’in 2010 yılın-
da yaptığı Erdoğan değerlendirmesi ise ilginçtir. 
İsrail’in eski Başbakanı Ehud Olmert, Suriye ile 
barışın mümkün olduğunu söylerken, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı ise “adil bir arabulucu” 
olarak niteler. Başbakan Binyamin Netanya-
hu’yu, Türkiye ile gerginleşen ilişkileri ve Suriye 
ile temas eksikliğini eleştiren Olmert, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a sinirlenmenin kolay ol-
duğunu, ancak Erdoğan ile uzlaşmanın akıllıca 
olacağını belirterek, “Erdoğan adil bir arabulucu. 
Türk arabuluculuğunda müzakerelere ihtiyacı-
mız var” demektedir.12

Bu ifadeler, Erdoğan’ın aslında Doğu ile 
Batı, İslam ile Batı arasında çok kritik bir öneme 
haiz, üstelik tüm “farklılığına” rağmen güven ve-
ren bir lider olduğunu gösteriyordu.

Ancak Hükümetin dış politikada asıl sorun 
yaşadığı alan Suriye ve bu ülkedeki iç savaş oldu. 
Arap Baharı’nı yaşayan diğer ülkelerdeki krizler-
den farklı olarak, Türkiye Suriye krizinde bin ki-
lometrekareye yakın sınır komşuluğunun, ülkede 
yaşayan dört milyon Arap Türkiye vatandaşının 
da etkisiyle ilham kaynağı olmanın ötesine geç-
miştir. Erdoğan’ın “Suriye bizim için sadece bir 
dış politika konusu değil, bir iç politika mese-
lesidir” söylemi önemlidir. Türkiye, Suriye krize 
sürüklenmeden çok daha önce, Esed yönetimine 
demokratik reformlar konusunda telkinlerde bu-
lunuyor ve sözler alıyordu. Ancak savaş bu uyu-
mu bozdu. Ankara savaşın başladığı tarih olan 26 
Ocak 2011’den itibaren yedi-sekiz aylık sürede 

12. “Olmert: Erdoğan adil arabulucu”, cnntürk.com, 15 Şubat 
2010.

Şam ile temaslarını kesmedi ve çözüm için ABD 
ile birlikte aynı dalga boyunda kaldı.

Ankara’nın Suriye politikası 1) Reformlar 
için Şam’a baskı, 2) Muhalif grupları tek çatı al-
tında toplama ve uluslararası camiaya baskı için 
lobi yapma, 3) BM Annan Planı’na vurgu yapma 
olarak üç döneme ayrılıyordu. Ancak Suriye krizi 
Ankara’nın öngörüsünden öte çok daha karmaşık 
bir sorundu ve Esed’in kısa sürede devrileceği ka-
naati yanlış çıkmıştı. Türkiye, aktif dış siyasetinde 
ilk defa ciddi bir kayaya çarpıyor ve proaktif dış 
siyasetin sınırlarını görmüş oluyordu. Sahip olu-
nan güç ve politika tayin etme oranı kaçırılmış gi-
biydi. ABD’nin bölgeye sırtını dönmesi, Suriye’de 
yaşanan insan kıyımına yönelik sert tepkilerin 
duygusal ve altı boş olarak algılanmasına yol açtı. 
Bununla birlikte Reyhanlı ve Cilvegözü’nde pat-
layan bombalar, Muhaberat’ın Çözüm Süreci ve 
Alevi sorunu üzerinden Türkiye’nin içişlerine rö-
vanşist saldırılarını getirdi. Türkiye ahlaki olarak 
doğru yerde durmakla birlikte, yalnız kalmıştı.13

Buna 2004 Annan Planı’nın AB’den karşılık 
görmemesi ve Merkel-Sarkozy ikilisinin Türki-
ye’ye yönelik dışlayıcı tutumları da eklendiğinde, 
Türkiye birden bire dış politikada kendisini dar-
boğazda buldu. İran’a yaptırımlar konusundaki 
görüş ayrılıkları, Maliki ile kopan ilişkiler ve Irak 
petrolleri üzerinden ABD ile yaşanan soğukluk 
da kendisini hissettiriyordu. Gezi krizi ve 17 Ara-
lık operasyonlarında, bu darlık Türkiye’ye imaj 
hasarı şeklinde geri döndü.

Ancak, AK Parti 17 Aralık krizinden hemen 
sonra yaptığı etkili hamlelerle, dış politikada çok 
önemli telafiler yaptı. Beş yıl sonra Brüksel’e ya-
pılan çıkarma, Almanya, Japonya ziyareti, Fransa 
Cumhurbaşkanı Hollande ile İspanya Başbakanı 
Rajoy’un Türkiye ziyareti ve Erdoğan’ın Rusya ve 
İran gezileri oldukça olumlu geçti. Batı’nın Erdo-
ğan’ı gözden çıkardığı, Türkiye’nin AB üyeliğin-
den vazgeçerek yüzünü doğuya döndüğü, sünni 

13. Doğan Ertuğrul , “Türkiye Dış Politikası için bir Test: Suriye 
Krizi”, TESEV Dış Politika Programı Yayını (Haziran 2012).
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eksenli bir politika izlediği gibi dezenformatif 
kanaatler önemli ölçüde zayıfladı.

Bu noktada, birleşik kaplar kuralında oldu-
ğu gibi, dış dünya ile ilişkilerin birbirini ikame 
edemeyeceği, dış siyaset stratejilerinde, ülkenin 
gücü ile tayin edici politikalar arasında hayati bir 
ilişki olduğu, eski reel politiğe insan merkezli ye-
nisi teklif edilirken, çok alternatifli stratejik plan-
lamaların, kamuoyu önündeki söylem ne kadar 
sert ve bazen eforik olsa da, meşruiyet için elzem 
olduğu tecrübe edilmiş oldu.

Gezi krizinden sonra AK Parti’nin bu an-
lamdaki eksik ve hataları ile yüzleştiği, 17 Aralık 
sonrası ise ilişkileri tamir etmek veya ülke gücüy-
le orantılı şekilde yeniden düzenlemek için hare-
kete geçtiği görülmektedir. İsrail ile artan temas-
lar ise oldukça dikkat çekici ve olumludur.

Çözüm Süreci 
Çözüm Süreci sadece AK Parti’nin değil, Türkiye 
tarihinin en önemli demokratikleşme adımıdır. 
Hatta Kürt beyliklerinin zapturapt altında alın-
maya başlandığı 19. Yüzyıl’ın başlangıçlarına 
kadar geriye de götürülebilir bu sorun. Kürt me-
selesi, 1925 Şeyh Sait Ayaklanması’nı takip eden 
1930 Ağrı, 1935, 1937 ve 1938 Dersim olayla-
rında da hep aynı kaderi izledi ve devletten şid-
detli karşılıklar aldı. O dönemde Dersim üzerine 
yazılan birçok raporda, bölgenin giderek “Kürt-
leştiği,” bölgenin “okşanarak” tedip edilemeye-
ceği genel kanıyı oluşturuyordu. 2 Şubat 1926 
tarihli raporunda Hamdi Bey, “Dersim gittikçe 
Kürtleşiyor, mefkureleşiyor, tehlike büyüyor. 
Dersim, hükümeti Cumhuriyet için bir çıbandır. 
Bu çıban üzerinde kati bir ameliye ihtimalatı eli-
meyi önlemek, selameti memleket namına farzı 
ayındır” diyordu. 25 Aralık 1935 tarihinde ise 
2884 sayılı Tunceli Vilayeti’nin İdaresi Hakkında 
Kanun çıkarıldı. 4 Ocak 1936 tarihinde Dersim 
Vilayeti’nin adı Tunceli Vilayeti oldu.14

14. Paul J. White, Primitive Rebels or Revolutionary Modernizers: 
The Kurdish National Movement in Turkey?, (Zed Books, Londra: 
2000), s. 80.

3 Ocak 2013 tarihinde başlayan Çözüm Sü-
reci’nin ikinci bölümünde görev alan ve iki ay bo-
yunca bölgelerde görüşmeler yapan Akil İnsanlar 
Heyeti’nden Güneydoğu Bölgesi Grubu’nun ra-
porunda, sorunun kaynağı şu şekilde özetleniyor:15 

Çok kültürlü, çok dilli, çok dinli bir impa-
ratorluğun bakiyesi üzerine modern bir ulus 
devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 
Osmanlı’dan miras kalan heterojen kitleden 
homojen bir millet ve vatandaşlar topluluğu 
yaratmak istedi. Siyasal bir üst kimlik olarak 
kurgulanan vatandaşlık; etnik açıdan Türk 
soyuna, dinsel açıdan sekülerize edilmiş İs-
lam dinine, mezhepsel olarak Sünniliğe ve 
Sünnilik içerisinde de Hanefiliğe dayandı-
rıldı. Bunun doğal ve kaçınılmaz sonucu 
olarak Türk soyundan, İslam dininden, 
Sünni ve Hanefi mezhebinden olmayan-
lar dışlandı ve ötekileştirildi. Bu makbul 
vatandaşlık kategorisinin dışında kalanlar 
(gayrimüslimler, Aleviler, Kürtler ve dindar 
Müslümanlar), muhayyel siyasi kimlik etra-
fında asimile edilmeye ve şekillendirilmeye 
çalışıldılar. Bütün bu kesimlere yönelik ola-
rak sistematik baskıcı politikalar uygulandı. 
Bu dönem içerisinde Kürtler, ret, inkâr ve 
asimilasyon politikalarının yanı sıra, teh-
cir, tenkil ve tedip politikalarına da maruz 
kaldılar. Kürtler, bu politikalara tepki gös-
terince, ağır askeri operasyonlarla isyanlar 
birbirini takip etti. Askeri tedbirlere paralel 
olarak geliştirilen tehcir ve iskân politikala-
rıyla Kürtler ülkenin değişik yerlerine sür-
güne gönderildiler. Güvenlikçi yaklaşım ve 
uygulamalar yıllarca sürdü ve devletle Kürt-
ler arasındaki ilişkiler büyük yaralar aldı.

Kürt isyanlarının sonuncusu olan PKK ile 
devlet savaşı ise 1984’ten beri devam ediyor. Yine 
Akil İnsanlar Güneydoğu Grubu raporunda so-
runun yol açtığı yıkım şu şekilde tarif edilmişti: 

Kürtlerdeki bu büyük travmanın altında ya-
tan faktörlerin başında, bu sorun yüzünden 
bugüne kadar yaşanan ölümler gelmektedir. 
Cumhuriyet’in ilk 14 yılında yaşanan 21 
isyan sırasında ölenlerin sayısı 45 bini geç-
mektedir. Aynı şekilde, PKK ile mücadele 
sırasında ölenlerin sayısı da 40 binin üze-

15. Akil İnsanlar Güneydoğu Grubu Raporu ( Haziran 2013), s. 11-12.
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rindedir. Öte yandan, ‘terörle mücadele’ye 
ayrılan kaynağın, farklı hesaplamalara göre 
150-400 milyar dolar aralığında değiştiği 
ileri sürülmektedir. Yaygın kabul gören ka-
naate göre, bu rakam 300 milyar dolar ci-
varındadır. Hatta hesaplanamayan maliyetle 
birlikte düşünüldüğünde bu rakamın 1 tril-
yon dolar civarında olduğu söylenmektedir. 
Bu rakamlara göre, Türkiye son 20 yılda ‘te-
rörle mücadele’ye her yıl yaklaşık minimum 
15 milyar dolar kaynak ayırmak durumun-
da kalmıştır. Ortaya çıkan böylesine ağır bir 
tablo, doğal olarak bölge ve ülke ekonomisi-
nin ağır yara almasına da yol açmıştır.

Sorunun çözümü yönünde önceki tüm 
adımlar, maalesef karanlık komplolara kurban 
gitti. Erbakan ve Özal’ın çabaları yetersizdi. En 
önemli provokasyonlardan birisi, Özal’ın sorunu 
çözmek için ciddi adımlar atmaya karar verdiği 
1993 yılının baharında gerçekleşti. Bingöl’de si-
vil 33 asker PKK tarafından öldürüldü ve ardın-
dan çok geçmeden Turgut Özal kuşkulu biçimde 
hayatını kaybetti. 1993 yılı uğursuz, karanlık bir 
yıldı. Orgeneral Eşref Bitlis gibi, Kürt sorununda 
güvenlikçi yaklaşımdan farklı düşünen bir takım 
etkili askerler ve Adnan Kahveci gibi bu konuda 
Özal’a ileri raporlar sunan siyasiler aynı yıl içinde 
şüpheli biçimde hayatlarını kaybetti.

1999 yılında Abdullah Öcalan’ın Kenya’da 
yakalanıp Türkiye’ye teslim edilmesiyle, sorun-
da yeni bir safha başladı. 1999 yılında Öcalan’ın 
silahlı güçleri ön koşul öne sürmeden sınır dışı-
na çekme çağrısı yaptığı sırada trajik gelişmeler 
yaşandı. Çekilme sırasında devlet kaynaklarına 
göre 200, PKK kaynaklarına göre 500 civarında 
PKK’lı arkalarından vurularak, tuzağa düşürüle-
rek infaz edildi. İkinci açılım sürecinde PKK’nın 
geri çekilmesi konusunda konuşan Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan da 22 Mart 2013’de Hollan-
da gezisi sırasında gazetecilere “Geçmişte PKK 
çekilirken malum infazlar yapıldı. Bu tür infaz-
ların teşvikçisi olmayacağız. Fırsat da vermeyece-
ğiz” diyerek bu acı hadiseyi teyit etti.16

16. “Yeni bir şova göz yummayız”, Hürriyet, 22 Mart 2013.

Yazar ve Kürt siyasetçisi Orhan Miroğlu, 
2004 yılında uzun bir ateşkes sürecinden sonra 
PKK’nın silahlı mücadeleye dönmesini, Ergene-
kon iddianamelerine de yansıyan bilgilere daya-
narak şöyle anlatıyordu:17 

2004 yılında PKK’ye tekrar silahlı mücade-
le kararı aldırılmamış olsaydı sorun bu nok-
taya gelmezdi. Karar aldırıldı diyorum çün-
kü kongreye tanıklık eden ve katılan birçok 
kişi, aynı şeyi söylüyorlar. İmralı’dan gelen 
avukatlardan birinin yapacağı konuşma 
öncesinde liderlerden birçoğu savaşın sür-
memesi yönünde tavır koyuyor ancak aynı 
kişiler konuşma sonrasında çıkıp özeleştiri 
veriyorlar. Öncesinde bir komutan İmra-
lı’da Öcalan’a gidiyor ve şöyle söylüyor: 
‘Devlet sizi bu yoğunlukta bir savaşla ciddi-
ye almaz, savaşı sertleştirmeniz gerekli.’ İm-
ralı’da Öcalan ile ilişki içerisinde bulunan 
devlet görevlilerinin savaş yanlısı tutumu 
da burada belirleyici olmuş görünüyor.

İşte, 2009 yılında AK Parti hükümetinin 
başlattığı birinci Açılım Süreci’ne böyle bir tarih-
sel perspektiften ulaşıldı. Bu perspektifin iki halk 
ve halklar ile devlet arasındaki güveni tamamen 
olmasa da önemli ölçüde yok ettiğini görmek ge-
rekiyor. Böyle kırık bir güven zemininde barışı 
aramak, bulmak ve tesis etmek takdir edilecek-
tir ki sadece bir siyasi partinin kaldırabileceği bir 
yük değildir. Bir yanda 90 yıldır süregelen totali-
ter bir devlet ideolojisi, yalanlara dayalı bir resmî 
tarih anlatısı, Türkler ve Kürtler arasına giren ve 
40 bin insanın ölümü ile kronik hale gelen ön-
yargılar; öte yanda ülkenin batısı ve doğusu ara-
sında birbiri ile yüzde yüz zıt iki Türkiye algısının 
oluşması ve iliklere işleyen milliyetçilik-ulusalcı-
lık ve devletçilik, çözümün karşısına dikilen en 
büyük zorluklar olmuştur. 

AK Parti, Kürt sorununu çözmeden, 
PKK’ya silah bıraktırmadan Yeni Türkiye ide-
alinin bir hayal olduğunu, vesayetin en büyük 
gücünü bu karanlık savaşın kendisinden aldığı-
nı biliyordu. 3 Ocak 2013’te başlayan Çözüm 

17. Orhan Miroğlu, “Silah ve şiddet hiçbir şeyin sigortası değildir”, 
Taraf, 12 Ocak 2012.
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Süreci, Erdoğan tam da “Apo’nun asılmasından” 
bahsettiği 2012 yazından itibaren “çok gizli” şe-
kilde hazırlanmıştı. Şu açıktı: Öcalan’ın dediği 
gibi vesayet veya derin devlet, Erdoğan’a PKK’ya 
vurduğu, onunla savaştığı müddetçe alan açıyor-
du. Çünkü bu vesayete teslim olmak demekti. 
Geniş KCK operasyonları sürecin ortasına atı-
lan bir bomba gibiydi. Muhtemelen daha sonra 
“paralel devlet” olarak tanıyacağımız emniyet ve 
yargı içindeki klik, bu savaşın devam etmesin-
den yanaydı. Bu noktada seçkinler, demokratik 
halk savaşında takılı kalan devrimci sosyalistler 
ile aynı dalga boyu söz konusuydu.

Erdoğan, zekice bir hamleyle, kamuoyunda 
çok sert bir söylem tutturduğu noktada, süreci 
bürokrasiden kaçırarak korumaya aldı ve zemin 
oluştuğunda bizzat kendisi 27 Aralık 2012 akşamı 
TRT’de ilan etti. Erdoğan aynı programda, ofi-
sindeki ortaya çıkan böcekler için de “Yaparlarsa, 
bu olayları en yakınınızdakiler yapar” diyordu.18 

Hemen sonrasında gelen Paris suikastları 
ile provokasyonlar başladı. Bu çalışmanın yazıl-
dığı tarihte yaşanan son provokasyon, Öcalan’ın 
15 yıl önce Ergenekon hükümlüsü Albay Atilla 
Uğur’a verdiği ifadenin montajlanmış görüntü-
lerinin sızdırılması oldu. Öcalan “görüntülerinin 
çözüm sürecini bitirmek ya da itibarsızlaştırmak 
amacıyla sinsi bir planın parçası olarak montaj-

18. “Erdoğan: İmralı ile görüşmeler devam ediyor”, Radikal, 28 
Aralık 2012.

landığını” açıkladı.19 Aydınlık gazetesi ise bir yazı 
dizisi yayımlayarak Öcalan’ın devletin bir taşero-
nu, AK Parti’nin bir kuklası olduğu, dolayısıyla 
Öcalan’ı tanımamak gerektiği tezini işledi.20 Bu 
teze “seçkin liberal” yazarlar da destek verdi. Ha-
san Cemal, “Öcalan, Erdoğan’la Kürtlerin hak-
ları ve kendi geleceği ile ilgili olarak uzlaşmaya 
varıp, Türkleri demokrasi konusunda satışa geti-
rebilir mi?”21 diye sorarken, Cengiz Çandar “Çö-
züm Süreci Tayyip Erdoğan için bir cankurtaran 
olacak şekilde araçsallaşabilir mi? Kürtler, Tayyip 
Erdoğan’ın anti-demokratik iktidarının payan-
dası olurlar mı?” diyordu.22

Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Çözüm 
Süreci hükümetin Gezi ve 17 Aralık krizlerinde 
en büyük demokratik kozu oldu. Kamuoyunun 
yüzde 70’e dayanan desteği bir yana, dış dün-
yadaki prestijini tüm dezenformasyona rağmen 
belli bir düzeyde tuttu. İlave olarak, Kürt hareke-
ti ve Öcalan, Gezi ve 17 Aralık’ta siyasetin yanın-
da durmamış olsaydı, tablo hükümet açısından 
da, ülke açısından da oldukça kritik olacaktı. 

Gezi Eylemleri 
Her şey 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü başlamış 
gibi gözüküyordu. Kaldırım çalışması nedeniyle 
Gezi Parkı’na dayanan iş makineleri, orada mu-
tedil bir kalabalığın toplanmasına yol açmıştı. 
Bilgiler henüz kirliydi. Topçu Kışlası ve AVM 
inşaatının başladığı söyleniyordu. Sosyal med-
yada da yüklenici firmanın bu yönde parka gir-
diği bilgisi dolaşmaktaydı. Oysa yapılan Taksim 
meydan düzenlemesi kapsamında Gezi Parkı’na 
bakan Asker Ocağı Caddesi’ndeki kaldırımın 
genişletilmesi çalışmasıydı ve bu kararda CHP 

19. “Öcalan’dan açıklama! Sorgu görüntüleri için ne dedi?”, inter-
nethaber.com, 8 Şubat 2014.

20. “İmralı’daki Öcalan diyor ki Yazı Dizisi”, Aydınlık gazetesi, 
http://www.aydinlikgazete.com/guendem/33473-imralidaki-oca-
lan-diyor-ki-yazi-dizisi.html

21. Hasan Cemal, “Erdoğan’la Öcalan’ın Dansı”, T24, 4 Şubat 
2014. 

22. Cengiz Çandar, “Yolsuzluk Balçığı ile İktidar Sıvanmaz”, Radi-
kal, 19 Şubat 2014.

Çözüm Süreci hükümetin Gezi ve 17 Aralık 
krizlerinde en büyük demokratik kozu oldu. 

Kamuoyunun yüzde 70’e dayanan desteği 
 bir yana, dış dünyadaki prestijini  

tüm dezenformasyona rağmen belli  
bir düzeyde tuttu. 
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İl Meclis üyelerinin de imzası vardı.23 Kuvvetle 
muhtemeldir ki, bu günlerde yapılacak kapsamlı 
bir açıklama, krizin çıkmasına engel olabilirdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu üç kritik gün-
de -27 Mayıs’tan 30 Mayıs’a kadar- parka yapılan 
müdahalenin nedenlerini detaylarıyla topluma 
anlatmak için hiçbir girişimde bulunmadı. 

30 Mayıs sabah beşte parka yapılan müda-
hale, çadırların yakılması ve orantısız polis gazı, 
krizin geri döndürülemez evresinin fitilini ateşle-
di. Sanki yapılmaması gereken her şeyi yapan bir 
irade sergileniyordu. Bundan sonra her şey daha 
karmaşık hale geldi. Hükümet ve Erdoğan, ikti-
dara geldikleri günden itibaren en ciddi kriziyle 
böyle ‘aniden’ karşılaşmıştı. 10,5 yıldır, ülkede 
olan biten ne varsa, buna dair bir hesap kesme, 
bir ‘Z raporu’ alma isteği kendisini belli edi-
yordu. Gösteriler Bingöl ve Bayburt illeri hariç 
79 şehre yayıldı.24 Çevre itirazı, polis şiddeti ile 
vandallık, bu hareketin üzerinden Erdoğan’ı de-
virme kampanyaları birbirinin içine geçti. Duy-
gular ve tansiyon aşırı şekilde yükseldi. Herkes 
sadece kendi haklılığını duymak istiyordu. Oysa 
bu kadar karmaşık bir krizde, hiç kimseyi o anda 
tatmin edecek bir açıklama yoktu. Ancak yine de 
kendilerine çarpan bu ‘şey’i anlamak istiyordu in-
sanlar. Bir çevre eyleminin, Çözüm Süreci’ni de 
tehdit eden bir kaosa dönüşmesi üzerine, ortalı-
ğı sadece ‘bir yeri’ gören analizler ve kavramsal-
laştırma fırtınası kapladı. Herkesin Gezi tanımı 
farklı hale geldi. SETA’nın “Kurgu ile Gerçeklik 
Arasında Gezi Eylemleri” adlı raporu bu durumu 
şöyle tesbit ediyordu. 

Eylem(ci)lere destek veren kesimler, 
eylem(ci)lerin süreç içerisinde katılım ve 
misyon düzeyinde yaşadığı farklılaşmayı ve 
dönüşümü dikkate almadan zaman ve me-
kandan bağımsız ideal bir tasvirde ısrar eder-
ken; eylem(ci)lere mesafeli duran kesimler, 

23. “ Gezi Parkı projesinde CHP’nin de imzası var”, Dünya Bülteni, 
29 Mayıs 2013.

24. “Gezi Parkı olayları nedir? Nasıl başladı, neler yaşandı? İşte gün 
gün Gezi eylemleri”, Akşam, 12 Haziran 2013; “ 2.5 milyon insan 
79 ilde sokağa indi”, Milliyet, 23 Haziran 2013.

eylem(ci)leri zaman içerisinde geçirdikleri 
dönüşümü ve farklılaşmayı gözeten bir tas-
nife tabi tutarak somutlaştırmayı tercih et-
tiler. Eylemlere destek verenler, ilk haftanın 
ardından, eylemci profilindeki değişimden, 
eylemlerin yö neldiği ‘anti-demokratik’ he-
deflerden, şiddetin eylemlerin temel dina-
miği haline gelişinden hoşnut kalmayarak, 
eylem(ci)lerin ilk günlerdeki imajını don-
durmaya yönelik bir söylem ürettiler. Ey-
lemlere karşı çıkanlarsa, eylem(ci)lerin ilk 
gün lerdeki ‘spontane’liğini kabul etmekle 
beraber, ilk haftadan sonraki dönüşümün 
altını çizen bir söylem ürettiler.25

Gezi gençliğinin üzerine eklenen sayısız kat-
man ve Gezi’de biriken enerjinin üzerinde alçak 
uçuş yapan Erdoğan karşıtı koalisyonun ülkeyi 
yönetemez hale getirme çabaları, görmek isteyen-
lerin gözünden kaçmamaktaydı. Ülkenin birkaç 
gün içinde bir iç savaşın eşiğine geldiği ortadaydı. 
Hükümete karşı 10,5 yılda birikebilecek itirazlar 
ile Gezi sürecinde açığa çıkan aşkın enerji ara-
sında muazzam bir fark vardı. Bu farkın analizi, 
sadece hükümetin hataları, sert üslup ve başına 
buyruk kent siyaseti ile açıklanamazdı. Enerji far-
kının, Gezi gençliğinin dışından sürekli tahkim 
edildiği ortadaydı. Polis ve gençliğe yönelik aydın 
gazı adeta birbiri ile yarıştı. “Peki bu neden böyle 
oluyor?” sorusu, sürekli olarak süreçte hayatını 
yitiren yedi kişi ve gözlerini kaybeden insanların 
mağduriyetine geri dönüşle etkisizleştirildi. “Er-
doğan ne yaparsa yapsın, artık düşürülmelidir ve 
bu tarihi bir fırsattır”. Gezi’ye enerji tahkimatı-
nın altında, bu siyasi amaç yatıyordu.

Basında, Erdoğan’ı ima ederek “Demokra-
siye balans ayarı yapılması meşrudur,” “Erdoğan 
psikolojik olarak liderlik etmeye ehil değildir” 
yazıları özgürce yazılabilmekteydi.26 Ne ilginç-
tir ki, yüzde doksanını Erdoğan’ın kontrol etti-
ği söylenen medyada, Erdoğan karşıtı yazıların, 
destekleyen yazılara fersah fersah galebe çaldığı 

25. Hatem Ete ve Coşkun Taştan “Kurgu ile Gerçeklik Arasında 
Gezi Eylemleri”, SETA Rapor (2013), s 84.

26. “Siz görev’den çekilin!” Hilal Kaplan, Yeni Şafak, 9 Haziran 
2013. 
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da ortadaydı. ‘Medya hükümetin kontrolünde’ 
efsanesi çökmüştü. Böyle bir kaos ortamında, Er-
doğan’a “Demokrasi sandıktan ibaret değildir” ve 
“Başbakan istifa!” kartı çıkarıldıktan sonra, siyasi 
gücünü sandıkla sınırlı tutmamasını eleştirmek 
gerçek bir paradokstu.

Gezi krizinde Gezi gençliği için kırılma 
noktası, Başbakan Erdoğan ile yapılan uzun gö-
rüşmeler sonrasında, Topçu Kışlası konusunda 
mahkemenin iptal kararına uyulacağı, kışlaya 
vize çıksa bile referanduma gidileceği kararının 
bir kazanım olarak kabul edilmemiş olmasıydı. 
Oysa başta meşru bir zeminde başlayan bu göste-
rilerin, böylesine ciddi bir kazanım elde edildik-
ten sonra konsolide edilmesi gerekmekteydi. Bu 
kararda örgütlerin mi, yoksa gençlerin mi etkili 
olduğu hâlâ tartışma konusu. Ancak, eğer bu ka-
rar açıklandığında, bir kutlama ile bu protesto 
sona erdirilebilseydi, Türkiye’de başarıyla sona 
eren belki de ilk sivil itaatsizlik eylemi olarak tari-
he geçecek, gösterilerin devamında yaşanan van-
dallıklar ve siyaset mühendisleri ile araya net bir 
mesafe konmuş olacaktı. Gezi gençliği, bu tercih 
ile baştaki ahlaki üstünlüğünü önemli miktarda 
yitirmiş oldu. Toplumun genelinde de yapılan 
araştırmalara göre Gezi’ye destek oranı 24,3’e 
düşmüştü.27 Bu, siyasi eşik olan AK Parti’nin oy 
oranının yüzde elli altındaydı.

7 Şubat-17 Aralık:  
Cemaat-Hükümet Çatışması 
Başbakan Erdoğan’ın ve hükümetin genel değer-
lendirmesi, 7 Şubat 2012’de yaşanan MİT, Gezi 
ve 17 Aralık süreçlerinin birbirinin devamı olan 
bir süreç olduğudur. MİT Müsteşarı Hakan Fi-
dan’ın ifadeye çağrılması sürecinde Gülen Ha-
reketi’nin gazete ve yayın organlarının savcıları 
sahiplenmesi ile 17 Aralık operasyonları karşısın-
daki medya performansı oldukça benzerdir. 

7 Şubat ve 17 Aralık ve akim kalan 25 Aralık 
operasyonlarının, Gülen Hareketi’nce tamamen 

27. “AK Parti’nin oyları ne durumda?”, Sabah, 11 Haziran 2013.

sahiplenildiği, sürecin başaktörleri olan emniyet 
ve yargı mensupları ile aralarında hiç mesafe bı-
rakılmadığı gözlemlendi. Bu bir hizmet hareketi 
için alışıldık bir durum değildi. Hareketin hızla 
siyasi alana kayması, hükümetle siyasi bir hasım 
ilişkisine girmesi, Erdoğan’ın da bu harekete siya-
si hasım muamelesi yapması sonucunu doğurdu.

Başbakan Erdoğan’a bu türden kutuplaş-
malarda usta olduğu ve bu noktadan oy devşir-
diği eleştirileri sıkça yapılır. Ancak, üç ay sonra 
seçime gidecek bir siyasinin dindar bir cemaati 
karşısına almayı kolayca tercih etmeyeceği de or-
tadadır. Bunun rasyonel bir getirisi yoktur. Ulu-
salcılar ve CHP ile kurulan tarihsel dikotomi, 
cemaatler söz konusu olduğunda doğal nedenle-
rinden yoksundur. 

Öte yandan, 7 Şubat, 17 ve 25 Aralık operas-
yonları oldukça kuşkulu, sıradan bir emniyet-yar-
gı faaliyetinden öte, şüphelere yol açan gariplikler-
le doludur. Birbirinden bağımsız üç operasyonun 
2 sene ve 11 aylık süreçlerde yargının çalışma tea-
müllerine aykırı olarak UYAP’a girilmeden, POL-
DER’e sahte isimlerle giriş yapılarak, başsavcıdan 
kaçırılarak, kontrol mekanizmalarının dışında 
başka bir hiyerarşiye göre planlanması, seçimlere 
üç ay kala baskın operasyonlar icra edilmeye kal-
kılması, operasyon günü, sanki böylesi bir gizlilik 
ve masumiyet karinesi yokmuşçasına tüm bilgi-
lerin medayaya servis edilmesi şüpheleri arttıran 
etkenler olmuştur. MİT TIR’larının yine MİT 
kanununa aykırı ve hiyerarşiyi hiçe sayarak durdu-
rulması ve bunun bir piar çalışması eşliğinde ya-
pılması da, siyasi bir müdahale olarak yorumlandı.

HSYK’nın kendi kanununu hiçe sayarak, 
Adliye’de teamül dışı basın bildirisi dağıtan28 Sav-
cı Muammer Akkaş’a destek için bir gün önce 
hazırlanmış bir bildiri yayımlaması29 da hüküme-
tin sert tepkisine neden oldu.30 

28. “Savcı Aktaş yazılı açıklamayı böyle dağıtt”, Cumhuriyet, 26 
Aralık 2013.

29. “ HSYK’dan operasyonla ilgili önemli açıklama”, ensonhaber.
com, 26 Aralık 2013.

30. “AK Parti’den HSYK bildirisine ağır yanıt”, Hürriyet, 26 Aralık 
2013.
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Erdoğan ile ilgili dinlemelerin sızdırılması, 
yargı ve emniyetin içindeki bu yapıyla ortak bir 
amaç için çalışan bir aygıt kuşkusunu beraberin-
de getirmektedir. Kürt Hareketi Lideri Abdullah 
Öcalan’ın 17 Aralık için İmralı’ya giden BDP he-
yetine “Ülkeyi bir darbe ateşiyle yeniden yangın 
yerine çevirmek isteyenler bizim bu ateşe benzin 
taşımayacağımızı bilmelidir. Her darbe teşebbüsü 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşı-
sında bizi bulacaktır” nitelemesinde bulunmasın-
dan31 sonra hedef haline geldiği görünmektedir. 
15 yıl önce verdiği ifadesi basına sızdırılmış ve 
eş zamanlı olarak Aydınlık çevresinde Öcalan’ın 
“Göreve hazır bir devlet taşeronu” olduğu kam-
panyası başlamıştır. 

Bu olağanüstü ve “zamanlaması manidar” 
operasyonlar, dezenformasyonlar ve sızdırma-
ların bir arada düşünülmesi zorunludur. Bu ise 
içinde merkez seçkin medya, seçkin sermaye, sol 
örgütler ve Gülen Hareketi’ne bağlı bir yapının 
Erdoğan’a karşı seçimler öncesinde harekete geç-
tiği izlenimini güçlendirmektedir. Erdoğan bu 
yapıya “örgüt” demekte ve süreci darbe olarak 
tanımlamaktadır. Hatta Erdoğan bir adım daha 
ileri giderek örgütün liderinin Fethullah Gülen 
olduğunu isim vermeden de olsa açıkça ima et-
miştir. Şüphesiz bu iddialar çok ciddidir ve ciddi 
şekilde ispata ihtiyaç duymaktadır.

Kamuoyu algısı ağırlıklı olarak bu konuda 
Erdoğan’ı desteklemektedir. Kamuoyu yolsuz-
luklara karşı çok duyarlıdır ve iddialar da dikkat 
çekicidir. Hükümetin bu noktada zorlanacağı en 
önemli konu, bir yandan siyaset mühendislikle-
rine karşı mücadele verir, devlet içinde özelleşmiş 
yapıyı tasfiye ederken, kamuoyundaki yolsuzluk-
lar konusunda oluştuğu gözlenen tereddütleri 
gidermektir. Çünkü sayıları beş bini bulan yer 
değiştirmeler, HSYK Yasası tasarısı, İnternet ve 
MİT yasalarındaki değişikliklerin yolsuzlukların 
üzerinin örtülme amaçlı yapıldığına dair bir algı 
da söz konusudur. 

31. “İmralı: Biz bu ateşe benzin taşımayız”, Sabah, 12 Ocak 2014.

7 Şubat, 17 Aralık ve 25 Aralık operasyon-
larını gerçekleştiren savcıların, aynı zamanda 
Ergenekon ve Balyoz davalarının da savcıları ol-
ması, zaten birçok iddiaların bulunduğu tarihi 
davaları yeniden tartışmaya açmıştır. Bu noktada 
bu davaların siyasi bir amaç için suiistimal edilip 
edilmediği, yeniden yargılama ile araştırılması 
gereken konular olduğu kamuoyunda ağırlık ka-
zanan görüştür. Davaların meşruiyeti zarar gör-
meden, mümkünse hüküm bazında bir değerlen-
dirme, yargı sisteminin rehabilite edilmesi için de 
en isabetli başlangıç noktası olabilecektir. Ancak 
bu konuda özen ve dikkat şarttır. Darbe davala-
rının haklı mantığı zarar görmeden yargı ihlalleri 
ve mağduriyetleri gidermek mümkündür.

Görünen odur ki, 12 Eylül 2010 referan-
dumu ile mağlubiyeti ilan edilen askeri vesayet 
sonrasında ilk ciddi kriz yaşanmaktadır. Hü-
kümet haklı olarak devlet kadrolarına kapısı 
kapatılan dindarların, cemaatlerin reformlarla 
haklarını geri almalarına olumlu bakmış, bu-
nun gerçekleşmesini sağlamıştır. Ancak, bu 
cemaatlerden birine mensup bir grup, bu de-
mokratik gelişmeyi suiistimal ederek hükümete 
yeni tür bir vesayet mi dayatmaktadır? Askeri 
vesayetle mücadele ederken doğal olarak güçle-
nen bu grup, bu gücü kendi siyasi amaçları için 
mi kullanmaktadır? 

Bunlar cevap bekleyen ciddi sorulardır. Eğer 
böyleyse, bu durum bir AK Parti meselesinden zi-
yade bir devlet meselesi haline gelmekte ve buna 
münasip olarak devlet refleks göstermektedir.

7 Şubat, 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarını 
gerçekleştiren savcıların, aynı zamanda 
Ergenekon ve Balyoz davalarının da savcıları 
olması, zaten birçok iddiaların bulunduğu 
tarihi davaları yeniden tartışmaya açmıştır. 
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Ancak paradoksal olarak, bu krizler askeri 
vesayet sonrası dönem için demokratikleşme ve 
reformlar açısından doğal bir yol haritası ortaya 
çıkarmış, bir fırsat potansiyeli doğurmuştur. Baş-
ta yargı, istihbarat kurumları, TSK ve emniyet 
gibi tüm devlet kurumları ziyadesiyle reforma 
ve zihniyet devrimine ihtiyaç duymaktadır. Bir 
yönüyle bu reformlar yapılmadığı müddetçe bu 
türden zafiyet ve krizlerin ortaya çıkması eski zih-
niyetin doğası gereğidir. Hükümet bunu öngör-
meyerek ve belki gereğinden fazla özgüvenli ve 
yavaş davranarak ciddi bir hata yapmıştır.

Erdoğan, standart sapması yüksek bir lider 
olarak bu krizleri de seçim atmosferine tahvil et-
miş ve kapsamı mümkün olduğunca genişleterek 
halka durumu anlatmaya girişmiştir. 30 Mart 
seçimlerinin altının özellikle çizilmesi, bu seçim-
lerin Türkiye tarihinin en önemli seçimleri oldu-
ğunun ifade edilmesi bu taktik çerçevesinde de-
ğerlendirilmektedir. Seçim kampanyasının Sivas 
mitingi ile başlatılacak olması, “İstiklal Mücade-
lesi” ve “Yeni Türkiye” temalarının seçilmesi,32 
seçimler için işlevseldir.

Unutulmaması gereken husus, açıklanan ve 
Meclis’e gelen demokratikleşme paketlerinin artık 
partinin siyasi ajandasına göre ayarlanması yerine 
ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekliliğidir. Krizin 
diğer bir faydası ise, AK Parti’nin dindar tabanı 
ile Kürt hareketinin 30 yıllık savaşta zarar gören 
güven ilişkisini tamir etmeye dönük etkisidir. Kürt 

32. “ Erdoğan: İstiklal mücadelesi sürecindeyiz”, ahaber.com, 25 
Aralık 2013.

hareketinin hem Gezi, hem de 17 Aralık süreçle-
rinde sorumlu davranması “1920 ruhu”nun içini 
dolduran bir ortaklığı tahkim etmiştir. AK Par-
ti’nin yeni anayasa gibi konularda aslında doğal 
müttefiki olan BDP’ye sosyolojik çekincelerle me-
safeli durması, 17 Aralık sonrasında anlamını yitir-
miştir. Geniş Türkiye toplumu Kürtlerin sağduyu-
sunu takdirle izlemiştir. Muhtemelen Türkiye’nin 
yeni anayasası bu iki önemli dinamik sayesinde ya-
pılacaktır. 17 Aralık süreci bunun gerekliliğinin al-
tını çizmekle kalmamış, adeta ülkeye dayatmıştır.

Bunun gibi TMK gibi sorunlu alanlarda 
hükümetin hiçbir rezervi kalmamış, üzerindeki 
kamuoyu baskısı –ki bu tartışmalı bir konudur- 
kalkmıştır. 

Son olarak, AK Parti alternatifsizlik ve muha-
lefet eksikliğinden doğan ve bir avantajdan ziyade 
artık bir yüke dönüşen yalnızlığını toplumla güven 
tazeleyerek ve kurumsallaşarak giderme imkânını 
bu krizle elde etmiştir. Her iktidar, üç dönem son-
rasında bir miktar yıpranır. Ülkedeki her aksaklık 
haklı haksız iktidardan bilinir ve geçmiş unutulur. 
Bu doğal olandır. Siyaset geçmişte değil, şimdiki 
zamanda gelecek için yapılır. AK Parti tabanının 
en büyük endişesi, Erdoğan sonrası partinin akı-
betinin ne olacağı, kazanımların tehlikeye girip 
girmeyeceğidir. Geçiş ve inşa dönemleri güçlü, ka-
rarlı ve arkasında halk desteği olan liderleri talep 
eder. Ancak normalleşme ise kurumsallaşmanın 
inşa sürecini takip etmesiyle başlar. Türkiye muh-
temelen bu sürece giriş yapmaktadır. 

AK Parti, hem üslubunu, hem de zihniyetini 
yenilemek için kadrolarını liyakate ve gençleşmeye 
dayalı yenilemeli, 17 Aralık’ı bir yeniden kuruluş 
fırsatı olarak görmelidir. Böylelikle 2023’e yeni bir 
parti algısı yaratılarak ulaşılabilecek, normalleşme 
ise yeni muhalefetin doğmasına yardımcı olacaktır.

SEÇİM GÜNDEMİ  
VE AK PARTİ
Her seçim önemlidir, lakin Türkiye’nin 30 Mart 
2014 tarihinde yerel seçimlerle başlayan, daha 

AK Parti alternatifsizlik ve muhalefet 
eksikliğinden doğan ve bir avantajdan ziyade 

artık bir yüke dönüşen yalnızlığını toplumla 
güven tazeleyerek ve kurumsallaşarak 

giderme imkânını bu krizle elde etmiştir. 
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sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle devam ede-
rek 2015 haziranında yapılacak genel seçimlerle 
içine girilecek maraton oldukça farklı bir önem 
arz ediyor. Bunu hem Başbakan Erdoğan’ın, hem 
de muhalefetin “olağandışı” ilgisinden anlayabili-
yoruz. Türkiye demokrasisi inşa sürecinde olduğu 
için aslında son 12 yılda gerçekleşen yedi seçim 
de normalleşmiş bir ülkede yaşanan seçimlerden 
farklı bir atmosferde geçti. Her seçim, halkın re-
formlara ve bu reformları gerçekleştiren iktidara 
bir güvenoyu olarak algılandı.

Ancak 2013 yılında yaşanan Gezi, Dershane 
ve 17-25 Aralık krizleri ile ülke kendisini gittik-
çe yükselen bir tansiyonun içinde buldu. Aslında 
bu seçimlerin, bu krizler yaşanmasa bile önemi 
diğerlerinden daha farklı olacaktı. Çünkü Türki-
ye askeri vesayet ile ilgili önemli bir yol temizliği 
yaptı ve bu manada AK Parti seçmenden daha 
kalıcı hamleler için ikinci bir on yılın vizesini is-
teyecek. 2023 vizyonu bu manada sadece bir söy-
lemden ibaret değil. Bu gerçeğin de altını çiziyor. 
Reformların konsolide edilerek yeni Türkiye’nin 
kurumsallaşacağı dönemin vizesinin seçmenden 
alınması gerekiyor. 2013’ün bu kadar zor geçme-
sinin de bu gerçekle yakından ilgisi var. 

Bu durum, daha çok statükoyu ve reform 
karşıtlığını savunan köşede sıkışan muhalefet için 
de hükümeti “engellemek” için son fırsat. Muh-
temelen bu fırsat kaçtığında, muhalefet partileri 
kendilerini ciddi bir krizin içinde bulacaklar.

Gezi ve 17-25 Aralık krizlerinin bu “fırsatı” 
kaçırmamak için muhalefet tarafından oldukça 
işlevsel bulunduğu ortada. Demokrasi ciddi bir 
söylem üstünlüğüne kavuştuğu, irtica bağlantılı 
darbe çağrıları ise artık kabul edilemez bulundu-
ğu için, özellikle Gezi ve 17-25 Aralık’ta birbirini 
tamamlayan bir strateji uygulandı. Şüphesiz si-
yasi rekabette her fırsat kullanılır. Ancak siyaset 
mühendisliği kuşkularını arttıran girişimler ve 
ittifaklar reformları çok önemseyen seçmende 
şüpheler uyandırdı.

AK Parti döneminin en önemli özellikle-
rinden birisi, sandığın ve seçimlerin gerçekten 

belirleyici olmaya başlamasıdır. Eski Türkiye’de, 
seçmen sandıkta tercihini nasıl yaparsa yapsın, 
kırmızıçizgiler geçildiğinde vesayetin ama mo-
dern, ama postmodern müdahalelerine imkân 
tanıyan derin düzen devreye girmekteydi. Oysa 
son 12 yıldır ilk defa zamanında yapılan genel ve 
yerel seçimler ile sandığa yansıya irade, hüküme-
tin önünü açmakta, seçmen iradesine artık geç-
mişteki yöntemlerle müdahale edilememektedir.

Bu nedenle, olumlu bir gelişme de olarak, 
kamuoyu araştırmalarına göre ikinci on yılın 
vizesini alacak olan AK Parti’nin, ama özellikle 
de onun karizmatik lideri Erdoğan’ın dengesinin 
bozulması seçimlere endekslenmiştir Gezi’de, 
muhtemel bir halk ayaklanması ile yüzde elli oy 
alan meşru bir partinin ülkeyi yönetemez hale 
gelmesi hedeflenmişti.

Gezi Tortusu ve Seçimler 
Gezi’yi sadece bir komplodan ibaret görmek bü-
yük bir hata olur. Gezi, hükümetin kriz yönetim 
becerisinin eksikliği kadar, acilci değişim-ilerle-
me tarzı ve halka danışılmadan yapılan büyük 
kent projelerine biriken tepkilerin de ateşlediği 
bir krizdi. Polisin anlamsız şiddeti, sabaha kar-
şı çadırların yakılması, orantısız gaz kullanımı, 
kamuoyunun hızlı ve doğru bilgilendirilmemesi 
küçük bir çevre hareketini kısa sürede manipü-
le edilmeye çok elverişli bir toplumsal çatlama-
ya dönüştürdü. Ateşin üzerine su dökülmekte 
geç kalınınca, ellerinde benzinle böyle bir fırsat 
bekleyen çeşitli odaklara büyük bir fırsat doğdu. 
Sosyal ve eski merkez medya, örgütler, CHP ve 
seçkinlerin etkili olduğu STK’lar, sanat çevreleri 
12 yıldır muhalefet partisi CHP tarafından tem-
sil edilmeyen yüzde ortalama 25-30’luk kitlenin 
öfkesini optimal şekilde kullandı. “Demokrasi 
seçimlerden ibaret değildir” ve “Demokrasi ol-
madan barış olmaz” gibi söylemler ile bir kal-
kışma ile hükümetin devrilmesinin “demokra-
tik” olabileceği meşrulaştırılmaya çalışıldı. Mısır 
darbesi örnek gösterildi. Buna eklemlenen “tek 
adam” ve “diktatörlük” söylemleri, yüzde elli oy 
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alan ve gelecekte de muhtemelen alacak olan bir 
partinin dengesini bozmaya, Çözüm Süreci’nin 
de etkisini azaltmaya dönük gözüktü.

Erdoğan’ın üslubunun sert olduğundan yola 
çıkan, icraat ve söylemlerde otoriterleşme iddia-
larından hareketle “diktatörlük” ve “Hitler-Fran-
co” benzetmelerine varan bir “eleştiri” son iki 
yıla damga vurmaya çalışıyor. “Hayat biçimlerine 
müdahale” iddiaları ile de bu eleştirinin altı dol-
durulmaya çalışılıyor. Ancak bu eleştirilerin yük-
sek dozunu karşılamaya yetecek otoriterleşme 
uygulamaları kanıta muhtaç. Erdoğan’ın sert söy-
lemleri ile muhalefet ve medyadaki dil arasında 
neredeyse Erdoğan lehine bir oran söz konusu. 
Erdoğan’ın Hitlere benzetildiği, darbenin meşru, 
günlerinin –sağlık açısından da- sayılı olduğu, 
Erdoğan Türkiye’sinin El Kaide’ye yardım ettiği 
ve nükleer bomba yapma hazırlığı içinde oldu-
ğuna dair yazı ve haberlerin eksik olmadığı bir 
ortam göz önüne alındığında, sadece Erdoğan’ın 
üslubunun tartışma konusu yapılması, doğrudan 
siyasetsizliğin veya meşru siyaset araçlarının hala 
kullanılmıyor oluşunun da bir sonucu. Bu döne-
min en karakteristik özelliği, eleştirinin araçsal-
laşmasıdır. Bu ciddi bir tehlikedir. Eleştiri, eleş-
tiri amacından ziyade, siyaset dışı yöntemleri de 
içine alacak şekilde araçsallaştığında, bizatihi ik-
tidarın doğru motive edilmesi imkânları da zayi 
olmaktadır. Bir tür sahte siyaset ambalajı içinde 
kamufle olan iktidar mücadelesi, herhangi bir 
ahlaki öncelik tanımamakta, muarızın hal edil-
mesi, tüm araçları muteber kılmaktadır.

Son yılların en çok tepki çeken bir iktidar 
uygulaması, daha doğrusu teşebbüsünden örnek 
verelim: Kürtaj yasa tasarısı… Bu yasa tasarısı 
denemesinde, kürtaj süresinin 10 haftanın altı-
na indirilmesi gibi önlemler yer alıyordu. Ancak, 
kamuoyu buna ciddi tepki verdi. Hatta dindar 
camiadan da yasanın gereksizliğine dair itirazlar 
geldi. Konu kamuoyunda tartışıldıktan sonra, en 
kritik konu olan 10 haftalık süre korundu. Özetle, 
hükümet pragmatik bir parti olarak toplumun li-
mitlerini görerek düzenlemesinde ayarlama yaptı. 

Kapalı alanlarda sigara yasağı ve alkol satışına dair 
düzenlemeler de ciddi tartışmalara neden olmuş-
tu. Bu yasaların, Batı’daki muadilleri yanında ol-
dukça gevşek ve liberal kaldığı söylenebilir.

Ancak söz konusu, kürtaj, alkol, sigara gibi 
konular olduğunda, Kemalist-laik kesimden 
mütedeyyin iktidara aşkın bir tepki gelmekte, 
ciddi bir mobilizasyon göze çarpmaktadır. Sanki 
artık miadı dolan “irtica tehdidi” efsanesi, “ya-
şam biçimleri tehlikede” efsanesine dönüşmüş-
tür. Şüphesiz, Erdoğan’ın “Kafası kıyak nesil 
istemiyoruz”, “Her kürtaj bir Uludere’dir” tü-
ründen bu yasalara eşlik eden dili sorunludur. 
Ancak, aynı sorun, Kemalist-laik kesimin ken-
di yaşam biçimlerinin 80 yıldır dayatıldığı gibi, 
tek ve meşru yaşam biçimi olarak kabul ettirme 
ısrarında da göze çarpmaktadır. AK Parti toplu-
ma rağmen uygulama yapmamaya özen göste-
ren pragmatik bir orta sınıf partisidir. Ancak bu 
konuların tartışılması dahi, otoriterleşme olarak 
yorumlanmakta, ancak kanıt olarak Erdoğan’ın 
cümleleri dışında –ki sorunlu da olsa bunları 
ifade etmeye hakkı olmamalı mıdır- somut bir 
kanıt bulmakta zorlanılmaktadır.

Oysa AK Parti’nin asıl sorunlu olduğu alan, 
özellikle agresif gelişmecilik eğilimidir. Partinin 
önlenemez bir değişim ve ekonomik, kentsel de-
ğişim motivasyonu, her şeye “istemezük” diye 
tavır alan AK Parti karşıtı ittifakın da tahriki ile 
“ben yaparım olur” çizgisini birlikte getirmiştir. 
Biraz sonra inceleyeceğimiz AK Parti Yerel Seçim 
Beyannamesi’nde bu yönde bir düzeltme isteği 
partide kendisini belli etmektedir.

17 Aralık Tortusu: Yolsuzluk ve  
Paralel Devletle Mücadele
17-25 Aralık operasyonları, AK Parti’nin Ulu-
dere ve 7 Şubat MİT krizi ile birlikte 12 yıllık 
iktidar sürecinde karşılaştığı en ağır krizdi. Ciddi 
sızdırmalar eşliğinde, bekletilmiş üç ayrı stratejik 
dosyanın üstlerden kaçırılarak aynı gün operas-
yona konu olması, bakanların adının operasyona 
karışması, 25 Aralık’ta ise Bilal Erdoğan üzerin-
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den Erdoğan’a ulaşma çabası, gerçekten ciddi 
bir krize kapı araladı. 25 Aralık operasyonunun 
ülkenin mega projelerini üstlenen işadamlarına 
yönelmesi de, hükümeti de facto “bitirme” gö-
rüntüsünü veriyordu. Yolsuzlukların vatandaşın, 
ama özellikle AK Parti’nin omurgası olan alt-orta 
ve orta sınıfların çok duyarlı olduğu bir konu ol-
ması partiyi zora soktu. Üstelik, mottoları arasın-
da “Yolsuzlukla mücadele” olan bir parti için bu 
ciddi bir karizma kaybını da ima edebilirdi. Ade-
ta, AK Parti’yi siyaseten hal edecek bir müdahale 
süreci, Gezi’nin arkasından gelmiş gibiydi. 

17 Aralık operasyonlarının tüm kuşkulu 
görüntüsüne rağmen, halktaki algısının “Ateş ol-
mayan yerden duman çıkmaz” özdeyişine uygun 
geliştiği söylenebilir. Ancak “tecrübeli seçmen” 
Türkiye tarihinde özellikle 28 Şubat ve öncesin-
deki darbelerdeki dezenformasyon ve senaryoları 
iyi bilmektedir. 12 yıllık süreçte ekonomi yöneti-
minin orta-alt ve orta sınıfın –özellikle sağlık ve 
enflasyon üzerindeki maaş artışları ile- hayat stan-
dartlarını yükselttiği, vatandaşın ileriki yıllarda 
standartların daha da yükseleceği beklentisi için-
de olduğu gözükmektedir. Vatandaş tüm bunları 
birlikte değerlendirdiğinde, yolsuzluk iddialarını 
ikinci plana atma eğilimindedir. Prof. Atilla Yayla 
bir makalesinde bu eğilimi şöyle açıklamaktadır.

Gözlemleyebildiğim kadarıyla, halkın 
epeyce geniş bir kesimi iddiaların bir bö-
lümünün asılsız olduğu, en azından abar-
tıldığı kanaatine vardı. Sadece keskin Ak 
Parti karşıtı medyayı okumakla yetinmeyip 
hükümete yakın medyayı da takip ederek 
bilgileri ve haberleri karşılaştıranlar bazı id-
diaların iddia olmanın ötesine geçecek po-
tansiyele sahip olmadığı kanaatine ulaşabi-
liyor. İddialarda gerçeklik emareleri olduğu 
durumlarda da yolsuzluk konusu öncelikli 
mesele olmaktan çıkabiliyor. Milyonlarca 
insan yolsuzluk iddialarının gerçek olması 
ihtimalinden rahatsızlık duyuyor ama genel 
değerlendirmesini sadece onlar üzerinden 
yapmıyor; bütüne de bakıyor.33

33. Atilla Yayla, “AK Parti’nin oyları niçin erimiyor?”, Yeni Şafak, 
15 Şubat 2014.

ORC Araştırma Şirketi, 39 ilde toplam 4570 
kişi ile 17 Aralık operasyonu sonrası oy oranları, 
yolsuzluk ve darbe iddiaları üzerine yaptığı araş-
tırma sonuçları da bu tesbiti teyit etmektedir: 
Katılımcıların yüzde 53’ü operasyonun başka 
amaçlar taşıdığını, yüzde 38.3’ü ise yolsuzluk 
iddialarının doğru olduğuna inanmaktadır. Parti 
seçmenlerine göre dağılımda ise, AK Partili seç-
menlerin yüzde 92’si operasyonun başka amaç-
lar taşıdığını, CHP’li seçmenlerin yüzde 89.2’si, 
MHP seçmenlerinin ise yüzde 52.5’si yolsuzluk 
olduğunu düşünmektedir. AK Partili yüzde sekiz 
yolsuzluğa, CHP’li yüzde 4.5 ve MHP’li yüzde 
30 ise başka amaçlar taşıdığını ifade etmiştir. 17 
Aralık’ın başka amaçlar taşıdığına inanan katı-
lımcıların yüzde 71.1’i bunun mesulünün Gülen 
Hareketi olduğunu düşünmektedir. Katılımcıla-
rın yüzde 61.5’i paralel yapının varlığına inanır-
ken, yüzde 74 ise yargıya güvenmemekte. Erge-
nekon, Balyoz ve Odatv gibi darbe davalarında 
yeniden yargılamaya destek ise yüzde 73’tür. 

ORC Araştırma şirketinin seçim anketinde, 
katılımcıların yüzde 45’i AK Parti, yüzde 29.3’ü 
CHP, yüzde 15.1’i MHP ve yüzde 6.2’si ise BDP-
HDP’ye oy vereceğini ifade etmiştir. 

38,6
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8,4
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yolsuzluk 

operasyonudur

Operasyon başka 
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Fikir Belirtmeyen

17 ARALIK OPERASYONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜZÜ BELİRTİNİZ
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Bu dönemde yapılan araştırma sonuçları 
anketten ankete şüphesiz farklılıklar gösteriyor. 
Özetle beş araştırma şirketinin seçim tahminleri 
şöyle:

AK Parti’nin oy oranları sırasıyla GENAR 
anketinde yüzde 49, KONDA anketinde yüzde 
47.7, SONAR anketinde yüzde 42.3, KONSEN-
SUS anketinde yüzde 41.7, CİHAN’ın anketinde 
ise en düşük olan yüzde 36.6 olarak yer almıştır.34

34. “Hangi anket ne diyor?”, Radikal, 3 Şubat 2014.
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30 MART YEREL SEÇİMLERİNDE OY VERMEYİ  
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ PARTİ HANGİSİDİR?

SON YAPILAN ANKETLER NE DİYOR?

CİHAN SONAR

AK Parti . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.4 AK Parti . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.3

CHP . . . . . . . . . . . . . . . 28.8 CHP . . . . . . . . . . . . . . . 29.8

MHP . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.5 MHP . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.7

BDP . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 BDP . . . . . . . . . . . . . . . 5.6

KONDA KONSENSUS

AK Parti . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.7 AK Parti . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.7

CHP . . . . . . . . . . . . . . . 28.2 CHP . . . . . . . . . . . . . . . 29.5

MHP . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4 MHP . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4

BDP . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 BDP . . . . . . . . . . . . . . . 6.5

Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, yolsuzlu-
ğa inananlar ile CHP seçmenleri arasında ciddi 
bir örtüşme bulunuyor. Yolsuzluğa inanan yüz-
de 38.6 oranından CHP oyu olan yüzde 29.3 
çıkarıldığında kalan 9.3’lük oranın bir kısmının 
MHP’nin yolsuzluğa inanan yüzde 52.5’inden 
geliyor olması yüksek ihtimal. Yolsuzluğa ina-
nan ortalama yüzde sekizlik bir kesimin buna 
rağmen AK Parti’ye oy vermeyi sürdüreceği 
anlaşılıyor. AK Parti’nin ortalama yüzde 45’lik 
oy oranı, 2009 Yerel Seçimleri’nde alınan yüz-
de 38.8’in epey üzerinde gözüküyor. Erdoğan’ın 
2014 Mart seçimlerini genel seçim olarak al-
gılatma stratejisi baz alındığında ise, kritik bir 
düşüş işareti gözükmüyor. Kaldı ki, bu stratejiye 
rağmen bunun adayların ön plana çıktığı bir ye-
rel seçim olduğu, AK Parti’nin yerel seçimlerde 
genel seçimlere göre düşüş yaşadığı hesaba ka-
tılmalı. Gülen grubuna ait CİHAN’ın yaptığı 
araştırmayı ise, anlaşılabilir nedenlerden ötürü 
değerlendirme dışı bırakabiliriz. 

Erdoğan’ı Sandıkta Zayıflatma
Başbakan Erdoğan’ın 17-25 Aralık operasyonu-
nun varsayılan siyasi etkisini savuşturduğu, hatta 
bir seçim kozuna dönüştürdüğü gözüküyor. Si-
yaset dışı müdahale algısı AK Parti seçmeninde 
ciddi bir karşılık bulmuş, bu ise partiye sempati-
yi ve sahiplenme duygusunu arttırmış durumda. 
Muhtemelen, 30 Mart’a kadar olabilecek tüm 
müdahaleler, AK Parti’nin oylarını arttırma po-
tansiyeline sahip.

Sandığın öneminin son 12 yıllık reform sü-
reci ile mutlak hale geldiğini ifade etmiştik. Yine 
ifade ettiğimiz gibi, Erdoğan karşıtı ittifakın se-
çimleri etkilemek için ciddi bir çaba gösterdiği, 
bu çabanın 17-25 Aralık gibi siyaset dışı yöntem-
lere de bel bağladığı ortaya çıkmış durumda.

Siyaset dışı müdahalelerle mücadele ise Er-
doğan’ın “uzmanlık” alanına giriyor. Erdoğan 
siyasi hayatının tamamında siyaset dışı mü-
dahalelerle siyasi kimliği şekillenmiş bir lider. 
Kavgadan korkmanın veya taviz vermenin sonu 
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olacağını biliyor. Bu ona Gezi’nin başlangıcında 
olduğu gibi zaman zaman hata yaptırsa da, me-
sela yine Gezi’nin devamında böyle büyük bir 
krizi –Ukrayna örneği karşımızdayken- oylarını 
arttırmak için bir fırsata çevirebildi. Rakipleri 
veya daha yüksek bir demokrasi ve siyaset tarzı 
hayal edenler için bu keyifli bir durum olma-
yabilir; ancak Türkiye gerçeğine ve Erdoğan’la 
verilen mücadelenin karakterine uygun olduğu 
sonuçlardan anlaşılıyor.

Nitekim Gezi krizinden sonra düzenlenen 
Kazlıçeşme mitingi, Erdoğan’ın erken seçim 
kampanyasına başladığı gün olmuştu. Bu şekilde 
hem tabanındaki öfkeyi sokaktan çekerek siyasi 
alana kanalize etmiş oldu, hem de oylarını ko-
rumaya aldı. Aynı şeyi 17-25 Aralık müdahalesi 
için de söyleyebiliriz. Erdoğan, bu tür krizlerde 
öncelikle gardını yükseltiyor, kamuoyuna “bü-
yük resmi” gösteriyor, daha sonra ise bunu oya 
tahvil ediyor. Bu arada, krizlerdeki partisinin ha-
talarını not ederek, değişiklikleri gardı düşükken 
değil, kriz kontrol altına alındıktan sonra tatbik 
ediyor. Özetle, Erdoğan entelektüellerin, kamuo-
yunun ve kendi tabanının “yap” dediklerine karşı 
duyarlı; ancak bunları muarızlarının bir koz ola-
rak kullanmasını da önleme ihtiyacı hissediyor. 
Gezi krizinde bir yandan gardını sert söylemle 
yükselterek tabanını tahkim ediyor, ama hazır ol-
duğunda da referandum ve yaşam biçimlerini ya-
sal güvenceye aldığı 30 Eylül Demokratikleşme 
paketini hayata geçiriyor. Dolayısıyla, karşıt itti-
fakın dezenformasyondan koruduğu tabanı, Er-
doğan’ın attığı adımlardan memnun kalıyor. Öte 
yandan, taban gardını hiç düşürmeyen liderine 
karşı da hayranlığını muhafaza ediyor. Çünkü 
AK Parti tabanı, çoğunluk kendisini Erdoğan ile 
özdeşleştirmiş durumda. Muhtemelen Erdoğan 
üzerinde medyada kurulan baskıya boyun eğerek 
mücadele-önlem sıralamasında hata yapsaydı, 
ciddi oy ve güven kaybına uğrayacaktı.

Özetle, gerek bilinçli, gerekse tarihsel geli-
şimin bir sonucu olarak Erdoğan rakiplerini sü-
rekli olarak meşru siyaset alanına çekiyor. Bu ise, 

siyaset dışı tüm yöntemleri, kararlılıkla bozguna 
uğratması sayesinde oluyor. Sürekli kendini tek-
rarlayan bir motif olarak, Erdoğan karşıtları meş-
ru siyaset dışındaki yöntemleri her denediğinde, 
kazanan Erdoğan oluyor. Bu durumun 30 Mart 
sonrası yeni bir muhalefet tarzını ortaya çıkar-
ması kaçınılmaz gibi duruyor. Çünkü muhalefet 
bloku, her yenilgiden sonra, meşru siyasete bir 
aşama daha teslim oluyor. 

AK Parti’nin Aday Politikası
AK Parti hareketinin içinden neşet ettiği Milli 
Görüş’e bir tepki olarak tüzüğüne aldığı “üç dö-
nem kuralı” Türkiye siyasi tarihinde bir ilki ifade 
etmekte. Erdoğan gündem ne kadar dayatsa da, 
seçimleri zamanında yapmaktan ve üç dönem 
kuralından taviz vermiyor. Hatta bunu bir onur 
meselesi yaptığı bile söylenebilir. Ancak bunun 
siyasi bir mantığı var. O da, bu iki konuda olası 
bir geri adımın reform ve yeni Türkiye iddiasın-
dan taviz vermek olarak görülme riski. 

Özellikle Gezi krizinden sonra, Cumhur-
başkanı Gül’ün tavrı henüz netleşmemişken, Er-
doğan’ın Çankaya’ya çıkması halinde Özal örne-
ğinde olduğu gibi partisini kaybetmesi ve etkisiz 
bir pozisyona geçmesi tehlikesi kulislerde çokça 
konuşulmuştu. Böyle bir tehlikenin olmadığı 
söylenemez. Çözüm Süreci ve 17-25 Aralık ope-
rasyonları sonrası demokratikleşme hamlesinin 
hızla tamamlanması gereği, Erdoğan’ın partisi-
nin başında olmasını gerekli kılıyor. Henüz bu 
konuda Erdoğan bir işaret vermiş değil. Ancak 
üç dönem kuralı, yerel seçimlerde partinin lehine 
bir durum çıkarmış vaziyette. 

AK Parti üç bakan ve 11 eski ve yeni mil-
letvekilini belediye başkanı adayı göstererek 30 
Mart seçimlerine verdiği önem ile üç dönem ku-
ralını birleştirmeyi hedeflemiş gözüküyor. 2009 
Yerel Seçimleri’nde aday profillerine kendine aşı-
rı güven ile verilmeyen önem, 17-25 Aralık kriz-
leri tecrübesi ile birleşmiş durumda.

Buna göre İzmir’de Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Antalya’da 
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Genel Başkan Yardımcısı ve eski Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gazian-
tep’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şa-
hin, Hatay’da Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ma-
nisa’da MKYK üyesi ve milletvekili Hüseyin Tan-
rıverdi, Diyarbakır’da milletvekili Mehmet Galip 
Ensarioğlu ile yerel seçime girme kararı alan AK 
Parti, Adana’da 22. dönem milletvekili Abdul-
lah Torun’u, Balıkesir’de milletvekili ve AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Edip Uğur’u, 
Ordu’da 22. ve 23. dönem milletvekili Enver Yıl-
maz’ı, Adıyaman’da 22. dönem milletvekili Feh-
mi Hüsrev Kutlu’yu, Batman’da eski milletvekili 
Mehmet Emin Ekmen’i, Çanakkale’de 22. ve 23. 
dönem milletvekili Mehmet Daniş’i, Karabük’te 
23. dönem milletvekili Mehmet Ceylan’ı, Kilis’te 
22. dönem milletvekili Hasan Kara ve Yozgat’ta 
da Refah Partisi eski milletvekili Kasım Arslan’ı 
belediye başkan adayı olarak gösterildi.

AK Parti, Erzurum’da Refah Partisi eski 
Samandıra ve Kartal Belediye Başkanı Meh-
met Sekmen, Kahramanmaraş’ta Fatih Mehmet 
Erkoç, Mardin’de Mehmet Vejdi Kahraman, 
Şanlıurfa’da vali Celalettin Güvenç, Aksaray’da 
Haluk Şahin Yazgı, Bayburt’ta Mete Memiş, Bin-
göl’de Başbakanlık Kamu Diplomasi Koordina-
törlüğü’nde görevli Yücel Barakazi, Düzce’de eski 
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Elazığ’da 
Mücahit Yanılmaz, Erzincan’da AK Parti İl Baş-
kanı Cemalettin Başsoy, Kırıkkale’de Mehmet 
Saygılı, Kütahya’da AK Parti İl Başkanı Kamil 
Saraçoğlu, Karaman’da İl Genel Meclisi Üyesi 
Ertuğrul Çalışkan, Muş’ta Memur-Sen İl Başkanı 
Feyat Asya, Rize’de Reşat Kasap, Tokat’ta Eyüp 
Eroğlu ve Yozgat’ta eski Refah Partisi milletvekili 
Kazım Arslan ile yerel seçimlere girecek.

Kritik Şehirler ve Kritik Oy Eşiği 
Gezi krizinde öne çıkan İstanbul, 30 Mart Yerel 
Seçimleri’nin en önemli karşılaşma alanı olacak. 
İstanbul, 1994 yılında Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı’nı kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın kalesi 
olarak görülüyor. Ama bundan da öte, Türkiye’nin 

en önemli kenti olma unvanını tarih boyunca hiç 
kaptırmamış olan bu kent, ülke ekonomisine 
yaptığı devasa katkı, siyasi, kültürel ve sosyal çe-
kim merkezi oluşu ile birlikte, haklı olarak siya-
si partilerin en çok kazanmayı arzu ettikleri kent 
durumunda. Siyasi olarak da, Gezi krizi ile ortaya 
çıktığı düşünülen “İstanbul”u düşürme” imkânı-
nın, AK Parti ve Erdoğan’ın düşüşünün başlangıcı 
olacağı öngörülüyor. İstanbul’u yönetenin ülkeyi 
de yöneteceği veya İstanbul’u kaybedenin ülkeyi 
de kaybedeceğine dair bir varsayım siyaseti esir al-
mış durumda. Oysa ülke tarihinde bunu çok kesin 
çizgilerle teyit edecek bir temayül gözükmüyor. 

Ancak, buna rağmen AK Parti ve Erdoğan 
da İstanbul’a büyük önem atfediyor. Daha son-
raki gelişmeler ne olursa olsun, İstanbul’un kay-
bedilmesinin partide ciddi bir moral kaybına yol 
açacağı, ancak bundan da öte, son 12 yıllık sü-
reçte partinin alacağı ilk ve en ağır siyasi yenilgi 
olacağı öngörülebilir. 

İstanbul’un bir diğer önemi, AK Parti’nin 
temsil ettiği Batı ve Doğu arasında köprü olma 
ve Osmanlı uygarlığının modern yorumu ile ye-
niden inşası amaçlarının da olmazsa olmaz ger-
çekleşme alanı. Üçüncü köprü, üçüncü havaala-
nı ve Kanal İstanbul gibi mega projeler, kentsel 
dönüşüm atağı ve 2023 hedefleri, parti için bu 
kentin AK Parti’nin uhdesinde kalmasını gerek-
tiriyor. Parti esas olarak gelişimci, ilerlemeci ve 
değişimci dinamiğini bu kentten alıyor. Tüm 
bunlar biraraya geldiğinde, AK Parti için bu 
mega kent, pek çok açıdan partinin geleceği ile 
özdeşleşmiş vaziyette. 

Tam da aynı nedenlerle, CHP için İstan-
bul’un alınması en önemli hedef haline gelmiş 
durumda. Deniz Baykal döneminde partiden ih-
raç edilen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise kendisine 
rakip gördüğü Mustafa Sarıgül, AK Parti karşıtı 
ittifakın da ciddi baskısı ile İstanbul için aday 
gösterildi. Genel olarak oportünist bir siyaset çiz-
gisi izleyen Sarıgül’ün aday seçilmesi, CHP’nin 
içinden karizmatik siyasi figürler çıkartamaması 
gerçeğinin bir sonucu.
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ORC’nin araştırmasına göre İstanbul seç-
menine yöneltilen ’30 Mart’ta hangi partinin 
adayına oy vereceksiniz?’ sorusuna yanıt verenle-
rin yüzde 45.3’ü tercihini Kadir Topbaştan yana 
kullandı. Megakentte CHP adayı Mustafa Sarı-
gül’ü destekleyenlerin oranı da yüzde 38 olarak 
belirlendi. Diğer araştırma şirketlerinin verileri 
de oransal farklılıklar göstermekle birlikte, rakip-
ler arasında 7 ile 12 puan arasında bir fark olduğu 
göze çarpıyor. 2009’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
adaylığında geçen yarışta AK Parti Kadir Topbaş 
ile yüzde 44.2, CHP ise yüzde 37 oy almıştı. 

AK Parti, bir diğer önemli şehir olan An-
kara’da Melih Gökçek ile daha rahat gözükü-
yor. CHP’nin 2009 yerel seçimlerinde MHP 
adına seçime giren Mansur Yavaş’ı tercih ettiği 
Ankara’da katılımcıların yüzde 47.6’sı Melih 
Gökçek’e oy vereceğini ifade ediyor. Başkent’te 
Mansur Yavaş’ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 
34.1. Aradaki yüzde 13.5’luk farkın kapanması 
zor gözküyor. CHP’nin MHP’li bir ismi aday 
göstermesi bu kentte en büyük sıkıntı gibi gö-
zükmekte. CHP ile MHP arasında oy geçişken-
liği ise çok düşük. 

Halen CHP’nin elinde bulunan illerden biri 
olan İzmir’de Aziz Kocaoğlu ile Binali Yıldırım 
yarışacak. ORC anketinde İzmir halkının yüzde 
42.3’ü yerel seçimlerde CHP’nin adayını des-
tekleyeceğini açıkladı. İzmir’de Binali Yıldırım’a 
destek verenlerin oranı yüzde 38.1’de kalıyor. 
Aradaki fark İstanbul ve Ankara’ya göre daha az. 
AK Parti bu kente Bakan Binali Yıldırım düze-
yinde bir ilgi gösteriyor. Yeni Büyükşehir Yasası 
ile mahalleye dönüşen köylerin daha çok AK Par-
ti’ye yakın olmasının seçimi etkileyeceği konuşu-
luyor. Ancak, her şeye rağmen CHP’nin bu ilde 
daha şanslı olduğu gözüküyor.

Bugün seçim olursa, İstanbul ve Ankara’nın 
AK Parti’nin elinde kalacağı, CHP’nin de İz-
mir’de kazanacağı söylenebilir. 

Seçimlerin genel seçim havasında geçecek 
olması, başarı kıstasının da tartışılmaya açıl-
masını sağladı. Erdoğan’ın seçmen kitlesine 30 

Mart’ın genel seçim öneminde olduğunu sıkça 
ifade etmesi, paradoksal olarak alınacak oyların 
bir önceki genel seçimlerde alınan oy oranları ile 
mukayese edilmesi eğilimini arttırmış durumda. 
Muhalefetin il genel meclisi oy oranlarında 12 
Haziran 2011 Genel Seçimleri’ni kıstas alaca-
ğı biliniyor. Erdoğan ise yaptığı açıklamalarda 
2009 sonucu olan 38.8’in baz alınacağını, bu-
nun üzerindeki her oranın başarı hanesine yazı-
lacağını ifade ediyor.

Bu noktada kritik oy eşiğinin asgari yüzde 40 
olacağını söylemek mümkün. Yüzde 45’ ve üstü 
bir oran AK Parti için zafer çizgisini ima ediyor. 
Yüzde 40’ın altındaki bir oran ise, yaklaşan cum-
hurbaşkanlığı seçimleri için bir ölçü olacağından, 
muhalefet blokuna bir hayat öpücüğü anlamına 
gelecek. Yüzde 40 ve üzerindeki bir oran, Erdo-
ğan’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığında tek 
turda seçileceği tahminlerini öne çıkarıyor. 30 
Mart seçim sonuçları, Erdoğan’ın adaylığını etki-
lemek gibi önemli bir işleve de sahip. Bu neden-
le, iktidar ve muhalefet partileri, 30 Mart ve 28 
Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iki turlu 
tek seçim gibi algılanıyor.

AK Parti Seçim Beyannamesi Üzerine
AK Parti’nin Gezi ve 17-25 Aralık operasyonla-
rından sonra 30 Mart seçimlerine normalin üze-
rinde önem verdiğini, bu seçimin bir güvenoyla-
ması olacağının farkında olarak ciddi bir hazırlık 

Bu noktada kritik oy eşiğinin asgari yüzde 
40 olacağını söylemek mümkün. Yüzde 45’ 
ve üstü bir oran AK Parti için zafer çizgisini 
ima ediyor. Yüzde 40’ın altındaki bir oran ise, 
yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için 
bir ölçü olacağından, muhalefet blokuna bir 
hayat öpücüğü anlamına gelecek.
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yaptığını ifade etmiştik. Bunun bir nedeni de 
2009 Yerel Seçimleri’ne ciddiyetle yaklaşılmamış 
ve bir özgüven patlamasıyla gidilmiş olmasıydı. 
Bu seçimlerde parti oy kaybına uğramış, bunun 
muhasebesi hemen seçim akşamından itibaren 
yapılmaya başlanmıştı.

Seçimlere verilen önemin bir diğer göster-
gesi de AK Parti’nin Türkiye’de ilk defa olacak 
şekilde bir yerel seçim beyannamesi hazırlamış 
olmasıdır. “Büyük Medeniyet Yolunda: İnsan-
Demokrasi-Şehir” başlığını taşıyan AK Parti 30 
Mart 2014 Yerel Seçimleri Beyannamesi, 98 say-
fa hacminde ve oldukça ayrıntılı hazırlanmış bir 
vaatler manifestosu.

“Şehri, o şehrin bütün sakinleri inşa eder”35 
mottosuyla bir planlama yapılmış. Buna göre 
50-100 yıllık şehir siyaseti vizyonları oluşturul-
ması kararlaştırılmış. 

Beyanname bir ilk olma özelliği taşımak-
la birlikte, yeni dönem AK Parti siyaset tarzına 
dair de önemli ipuçları veriyor. “Önümüzdeki 
dönemde yeniden dirilişe önem vereceğiz”36 tü-
ründen iddialı bir söyleme sahip. Ancak, beyan-
namede en dikkat çekici husus, Gezi ile ortaya 
çıkan muhalefetsizlik sorununun geldiği kritik 
katılım krizini çözmeye ve kentsel projelerde va-
tandaşlık katılımının eksikliğini gidermeye yö-
nelik önlemler ve vaatler içermesi. Özetle, parti 
Gezi krizinde çıkan yeni sosyolojik durumu ve 

35. AK Parti 30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi kitapçığı, s 11.

36. AK Parti 30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi kitapçığı, s 9.

yapılan hataları ciddi biçimde gözden geçirmiş ve 
yerel yönetim anlayışına adapte etmeye çalışmış. 
Beyannamede “Katılımcı Belediyecilik” önemli 
bir yer tutuyor. Kent projeleriyle ilgili halk ve 
STK’larla daha etkin diyalog kurulması için me-
kanizmaların hayata geçirileceği ifade ediliyor. 
Beyannamede şöyle deniyor:

Demokrasinin kökü yerel yönetime daya-
nır. Bundan böyle de yerel ölçekte yapıla-
cak ve halkımızı ilgilendirecek konularda 
vatandaşla istişare kanallarımız genişleti-
lecektir. Karar alma süreçlerine halkımı-
zın daha geniş ve etkin şekilde katılımı ve 
yönetişim ilkeleri daha da güçlendirile-
cektir. (…) Kadınlar, gençler, çocuklar ve 
STK’larla çalışacağız. (…) AK Parti’nin 
önümüzdeki dönemde belediyecilik anla-
yışının temeli, katılımcı yönetim olacaktır. 
(…) AK Parti’nin katılımcı belediyecilik 
anlayışının temeli, yerel yönetimlerin say-
dam, hesap verebilir ve demokratik bir ya-
pıda değer oluşturmasıdır.37

Katılımcılığın artması için vaat edilen bu 
öneriler, belirli formüller üzerine oturtulmuş. 
Buna göre; Kent Konseyleri özerkleştirilerek, ku-
rumsallaşmaları için gerekli düzenlemelerin yapı-
lacağı ifade edilmekte. Bunun yanı sıra sosyolog-
lar, sanat tarihçileri, tarihçiler ve kültür insanları 
gibi sivil kişiler ve derneklerden oluşan Kent Kim-
liği Konseyleri’nin oluşturulması planlanmış.38

Beyannamede yer alan “Mahalle yönetim-
lerinde gerçek anlamda katılımcılığı sağlamak, 
vatandaşları sadece 5 yılda bir oy veren pasif 
katılımcılar olmaktan çıkarmak için, belediye-
lerimizin halkın görüşüne başvurma yöntemleri 
geliştirilecektir”39 ifadeleri, Gezi krizinde çokça 
ifade edilen “Çoğunlukçuluk-coğulculuk” ve 
“Demokrasi sandıktan ibaret değildir” tartışma-
larına bir cevap ve önlem anlamını ima etmekte.

Bu şekilde, Türkiye’nin temsil edilmediği 
için bir tür depresyona giren, AK Parti’nin agresif 

37. AK Parti 30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi kitapçığı, s. 16-17.

38. AK Parti 30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi kitapçığı, s. 18-33.

39. AK Parti 30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi kitapçığı, s. 18.

Beyanname bir ilk olma özelliği taşımakla 
birlikte, yeni dönem AK Parti siyaset tarzına 

dair de önemli ipuçları veriyor. “Önümüzdeki 
dönemde yeniden dirilişe önem vereceğiz” 

türünden iddialı bir söyleme sahip.
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gelişmecilik siyasetinde bir kenara itildiğini dü-
şünen AK Partili olmayan vatandaşların, sisteme 
dahil edilmesi planlanmış ki, bu oldukça isabetli 
bir adım olacaktır. Ülkenin önümüzdeki yüz yı-
lına damga vurma iddiasındaki büyük projelerin 
gerçekleştiği ve tüm vatandaşların içinde yaşadı-
ğı kent ve mahallelerin köklü bir şekilde değiş-
tiği süreçlerde AK Partili ve AK Partili olmayan 
vatandaşların sürekli olarak söz hakkının olması, 
demokrasiyi geliştirecek, belki de daha demokra-
tik bir kent siyaseti ile üst yapıdaki muhalefeti de 
dönüştürecek bir ivmeyi ortaya çıkarabilir.

Yine Gezi krizinde çokça tartışılan çevre dü-
zenlemeleri, ağaçlandırma ve yeşil oranı, kültür 
politikaları, sıkça eleştirilen gökdelen ve AVM 
inşaatları stratejisinde de AK Parti yeni dönemde 
yine vatandaşları katılımı ile daha uygar ve kent 
dokusuna daha uygun bir modele geçeceği görül-
mekte. Vaatler arasında kent ormanlarının gün-
deme alınması40, çok katlı binalardan kaçınılması 
ve yatay yapılaşmanın esas, dikey yapılaşmanın 
ise istisnai hale getirilmesi, bu şekilde betonlaş-
manın önüne geçilmesi, bina cephelerinin este-
tikliğine önem, tabela kirliliğine son verilmesi, 
mimari üslupların şehirlerin tarihi dokularına 
göre (Osmanlı, Selçuklu) uyarlanması, her kente 
şehir müzeleri ve meydanları yapılması, gettolaş-
mayı sağlayan sitelerden ziyade mahalle sistemi-
nin özendirilmesi bulunmakta.41

2023 vizyonuna göre; her ilçeye bir kültür 
merkezi, çok fonksiyonlu kapalı spor salonu, açık 
spor alanları, şehir parkları yapılması planlanmış. 
Devlete ait ait tesislerin de halka açılması amaç-
lanmış.42 Mikro mahalle örgütlerinin arasında 
organik bağ kurulması ve mahallelere yapılacak 
tesis ve yatırımlarda bu birliklerin süreç içinde 
yer alması da öngörülmüş. Buna göre de seçim-
lerden sonra İmar Kanunu’nda değişikliğe gidile-
ceği ifade ediliyor.

40. AK Parti 30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi kitapçığı, s. 11.

41. AK Parti 30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi kitapçığı, s.34-36.

42. AK Parti 30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi kitapçığı, s. 39.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi sürecinin 
hızlanarak devam edeceği belirtilirken, Yeni Bü-
yükşehir Yasası’nın muhalefetin tüm engelleme-
lerine rağmen bu yönde devrim niteliğinde bir 
adım olduğu ifade ediliyor. Belediye sınırlarının 
mücavir alana yükseltilmesi ile şehirde olan her 
hizmetin mahalleye dönüşen köylerde de olacağı-
nın altı çiziliyor. Şehir ve ülke bütçesinden yerel 
yönetimlere aktarılan pay ise yüzde yüz arttırıl-
mış. Birçok hizmetin artık merkezden değil, ye-
relde planlanıp yapılması, İl Genel Meclisleri’nin 
atanmış vali veya kaymakamın uhdesinden çıkar-
tılarak vatandaşı seçtiği temsilcilerin yönetimine 
girmesi de bir demokrasi kazanımı olarak değer-
lendiriliyor. İşyeri ruhsatlarının mahalli idareler-
ce verilecek olması gibi yeni uygulamalar da yeni 
dönemde hayata geçirilecek. 

Özetle, AK Parti seçim beyannamesinde ye-
rel yönetimler yol, su, elektrik sağlayan, çöp top-
layıp kaldırım yapan arkaik bir aygıttan katılım-
cılığı esas alan ve demokrasi oksijenini arttıracak 
bir temel zemin olarak kurgulanmış. Beyanna-
mede yer aldığı şekilde uygulanması, hatta geliş-
tirilmesi halinde, ülke demokrasisini geliştirme 
ve çokça şikâyet edilen kutuplaşmayı iyileştirme 
potansiyeline sahip.

AK Parti yaptığı hatalar üzerine düşünen 
ve hatalarından öğrenen bir parti. Seçim Beyan-
namesi’ne, Gezi krizinden öğrenilen ve alınan 
derslerin girdiği, 2023 hedeflerine ulaşmak için, 
hatalarla negatif değil, pozitif bir ilişki kurulduğu 
gözleniyor. Bu özellik ise, muhalefette en azın-
dan kendisini bir parti politikasına dönüştürecek 
noktaya gelemiyor. Belki de AK Parti ile diğerleri 
arasındaki en temel özelliklerden birisi de bu.

SONUÇ
Türkiye yeni bir döneme giriyor. Değişim süre-
ci için de aynısını söylemek gerekiyor. Başbakan 
Erdoğan 12 Haziran 2011 sonrası için “ustalık” 
dönemi ifadesini kullanmıştı. Muhtemelen bu 
söylem 12 Eylül 2010 Referandumu ile askeri-si-
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vil vesayetin yenilgiye uğradığı ve sivil siyaset için 
önü açık bir sürecin başladığı kabulüne dayanı-
yordu. Gezi krizi ve 17-25 Aralık operasyonları 
sonrası Başbakan Erdoğan ve Hükümet Sözcü-
sü Bülent Arınç’ın sarf ettiği Gülen Hareketi’ne 
dair ama daha çok yaşanan gelişmeler hakkında 
“Yanılmışız, saflığımıza verin” türünden sözler, 
bu kabulün yanlış olduğuna dair bir “itiraf ” ola-
rak da kabul edilebilir. Muhtemelen 12 Haziran 
seçimlerinde halka müjdelenen süper projeler ve 
2023-2053-2071 projeksiyonları ile partinin çok 
iştahlı olduğu değişim-gelişim alanlarında daha 
engelsiz ve daha hızlı bir süreç umuluyordu.

Ama beklenmedik şekilde, Çözüm Süre-
ci’nin de hayata geçtiği 2013 yılı oldukça zorlu 
oldu. Hala 12 Eylül Darbesi ürünü olan devlet 
kurumları ve bu kurumlarda oluşan yeni tür bir 
vesayet zihniyetinin konvansiyonel AK Parti kar-
şıtı ittifakla yakınlaşması ile başka bir mücadele-
nin içine düşüldü. 

AK Parti’nin en önemli gücü aynı zamanda 
en önemli zaaflarından birisine de işaret ediyor-
du. Reformları kendi siyasi ajandasına ve sosyo-
lojiyi zorlamadan, hata yapmaktan imtina edecek 
denli bir teknisyenlik ile yapma stratejisiydi bu. 
Atılacak bir adımın erken ve başarısız olması, o 
adımın bir daha atılamamasına neden olacağı 
gibi, siyasi bir düşüş sürecini de birlikte getire-
bilirdi. Normalleşmemiş, inşa sürecinde ciddi 
çatışmaların yaşandığı ülkede siyaset yapmanın 
çok dikkat gerektirdiği ortadaydı. Öte yandan 
AK Parti reform yaptığı sürece siyasi saldırı alan, 
ama bu oranda da halk desteğini arttıran bir par-
ti. Dolayısıyla, çok dikkatli hesap yapılması gere-
ken, iki ucu keskin bir bıçak üzerinde yürümeye 
benzer bir siyasetten bahsediyoruz.

Buna göre, 1983 tarihli bir darbe ürünü 
olan MİT Kanunu’ndan tutun Siyasi Partiler 
Kanunu, TMK’nın kaldırılması ve yargıda daha 
köklü değişim süreçlerine kadar atılmasında geç 
kalınmış adımlar, aynı zamanda 17-25 Aralık 
operasyonlarının mümkün olmasına da yol açtı. 
Parti, Erdoğan’ın “Ustalık” dediği dönemde ta-

rihinin en tehlikeli süreçlerini yaşadı ve yaşıyor.
Seçim beyannamesini sunan Başbakan Erdo-

ğan’ın şu sözleri sadece kent siyaseti için algılan-
mamalı: “Ama şimdi artık ince işçiliğe geçiyoruz. 
Tarihte nasıl güzel şehirlerimiz varsa, yaşanabilir 
şehirlerimiz varsa, işte o muhteşem şehirleri gü-
nümüz şartlarına uygun anlayışla yeniden imar 
etme süreci yaşıyoruz.”

“Ustalık” dönemi vurgusu nasıl ki artık 
siyasetin önünün tamamen açıldığı kabulüne 
dayanıyorsa, “ince işçilik” vurgusu da, 30 Mart 
sonrasındaki süreçte, partinin seçimlerden başa-
rılı çıkması halinde eskisine nazaran daha agresif 
bir demokratikleşme-dönüşüm sürecine gireceği-
ne işaret ediyor. Ustalık döneminde içine girilen 
rehavetin bedelinin Gezi ve 17-25 Aralık’ta ne 
kadar ağır olabileceğini deneyimleyen partinin 
reformlar konusunda strateji değiştirmesi büyük 
olasılık olarak gözüküyor. Nitekim Başbakan Er-
doğan’ın 30 Mart’ı “Yeni bir İstiklal Mücadelesi-
nin zafer günü” olarak ilan etmesi, bu sürece ve-
rilen miladi önemin halka tercüme edilmiş şekli.

Öte yandan, Gezi krizi, 17-25 Aralık krizle-
ri ile partinin kırmızı çizgili adımlar konusunda 
çoğu rezervi aştığı söylenebilir. Kürt hareketinin 
Gezi ve 17 Aralık sürecinde siyaset mühendislik-
lerine karşı net ve demokratik bir tutum sergi-
lemesi, AK Parti tabanındaki milliyetçi damarın 
35 yıllık çatışma sürecinde yaşanan güven buna-
lımını tamir etme yönünde olumlu bir kırılma 
yarattı. Unutulmamalı ki, yeni anayasanın yapı-
lamaması, AK Parti’nin taban sosyolojisini öngö-
rerek BDP ile yan yana durma çekincesine de da-
yanıyordu. Ancak tarih bir kez daha gösterdi ki, 
doğal müttefik olan AK Parti ve Kürt hareketinin 
Yeni Türkiye’nin kuruluşunda ortaklık yapması, 
bir tercihten ziyade bir zorunluluk haline gelmiş-
tir. Bu zorunluluk Çözüm Süreci’ni de başarıya 
mahkûm etmektedir.

Başbakan Erdoğan 30 Mart seçimleri ile yeni 
on yılın vizesini isterken, seçmene verdiği mesaj, 
demokratikleşme reformlarını hızla tamamlama, 
bu arada AK Parti’li olmayan kesimleri de yerel 
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yönetimler üzerinden sürece katma vaadidir. Er-
doğan, seçim propagandası mitinglerinde, muh-
temelen sert bir çizgi izleyecek, ancak AK Parti’li 
olmayan kesimlere önümüzdeki dönemde daha 
pedagojik yaklaşmaya karar vermiş gözüküyor. 

Erdoğan’sız AK Parti ve  
Erdoğan Sonrası AK Parti
12 Eylül 2010 referandumunu takip eden süreç-
te, Erdoğan’ın partisinden ayrı biçimde değerlen-
dirilmeye başladığı bir süreci ima etti. MİT kri-
zinin bu eğilimin su yüzüne çıktığı bir kriz oldu. 
Neden böyle olduğuna dair cevaplar, Erdoğan’ın 
siyasi kişiliğinde yatıyor. Erdoğan, standart sap-
ması yüksek, öngörülemeyen, yeni siyasi tarzlar 
keşfederek rakiplerini açığa düşüren bir lider. 
Hazzedilsin veya edilmesin, bu gerçeği herkes ka-
bul etmiş durumda. Erdoğan, Yozgat mitinginde 
özetle şöyle ifade ediyor bu durumu: “Biz alışıl-
mış olanı değil, farklılığı ortaya koyarız…”

Nitekim, Türkiye 3 Kasım 2002’den beri 
değil, 27 Nisan 2007 muhtırasından beri, ülke 
için bilinmeyen ve yeni bir zeminde ilerliyor. 27 
Nisan’da Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir hü-
kümet TSK’nın muhtırasına karşı dik durmuş, 
ondan sonra gelecek müdahalelerle mücadele 
etmeye karar vermişti. Nitekim, darbe teşebbüs-
leri, suikast denemeleri, kapatma davası ve 367 
kararı gibi birçok müdahale ile kavga ede ede bü-
yüyen bir siyasi hareket oldu. Ancak bu durum, 
daha çok Erdoğan’ın şahsında ifade bulan farklı 
bir siyaset anlayışını ima ediyordu. Sadece cesa-
ret değil, muarızları boşa düşürecek yeni siyasi 
formüller, buluşlar, halkın mobilizasyonu, siyasi 
mücadele verirken istikrar unsurunu sağlamak 
gibi çok zor bir başarıyı, Türkiye ilk kez Erdo-
ğan liderliğinde deneyimledi. Nitekim, savcılar 
Erdoğan’ın ameliyat olacağı gün MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan’ı ifadeye çağırdığında, Erdoğan du-
rumu öngörerek ameliyatı ertelemiş, kendisine 
ulaşan müsteşarına “Sakın ifade vermeye gitme” 
demişti. Eğer Fidan ifadeye gitmiş olsaydı, muh-
temelen büyük bir gözaltı dalgası başlamış olacak 

ve Kürt Sorunu için atılan adımlar “vatan hainli-
ği” suçlamasına dönüşerek Erdoğan ve kurmayla-
rının yargılanması sürecine kadar varacaktı. 

Erdoğan bu tür riskleri öngörerek müm-
kün olan en az hatayı yapan bir siyasi beceriye 
sahip. Partisini de arkasından sürüklüyor. AK 
Parti karşıtlarının Erdoğan nezdinde dindarla-
rı küçümseyen bakış açısı, Erdoğan’ın değerini 
de doğru tartamama zaafını beraberinde getir-
mekte ve bu durumda Erdoğan’ın bir avantajına 
dönüşmekte. Nitekim Erdoğan, partisinin epey 
ötesinde olmakla bu hareketin tartışılmaz lideri 
olmaya hak kazanıyor. 

Erdoğan, 12 Eylül Referandumu sonrasın-
da, GES’in MİT’e bağlanmasında geri adım atsa, 
MİT’te paralel yapılanma süreçlerine izin verse, 
Çözüm Süreci’ne girişmeden KCK operasyonla-
rından geri adım atamasa, kısaca, yönetim erkini 
vesayetle paylaşmış olsaydı, muhtemelen ne Gezi 
Krizi, ne de 17-25 Aralık operasyonları yaşanır-
dı. Bugün kendisini “diktatör” ilan eden ak saçlı 
“aydınlar” Erdoğan’ı eşsiz bir lider olarak övmeye 
devam ederlerdi. Kimsenin ruhu bile duymadan 
yeni bir tür vesayet tesis edilmiş, Erdoğan da si-
yasi hayatını riske etmeden, Çankaya’ya rahatça 
çıkarak “tarih yazmış” olurdu.

Erdoğan’ın karakter özellikleri ile birlikte 
olayların gelişiminin de etkisiyle, Türkiye ken-
disini yaratıcı bir krizin içinde buldu. Erdoğan 
vesayet tekliflerine olumsuz cevap verdi ve uzlaş-
madı. Erdoğan’a açılan savaşın ana nedeni bu gö-
zükmektedir. Vitrine çıkartılan itirazların ikincil, 
asıl gerçeğin Erdoğan’ın siyasi tercihleri olduğu 
halk tarafından da anlaşılmış durumdadır.

Dolayısıyla Erdoğan’ın AK Parti’den ay-
rıştırılarak hedef seçilmesi, Erdoğan’sız bir AK 
Parti’nin devşirileceği öngörüsüne dayanmakta-
dır. Partiye ve diğer kurmaylara haksızlık olarak 
yorumlanabilir bu tesbit. Ancak, Erdoğan’ın bu 
geçiş sürecindeki liderliğinin önemi tüm parti ve 
tabanında sıkça dile getirilmektedir.

Buradan da, Erdoğan sonrası AK Parti, 
aslında Türkiye sorusuna geçmek tabi gözük-
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mekte. Geçiş süreçleri, karizmatik, yetenekli 
ve cesur liderleri talep ediyor. Özellikle o geçiş, 
uzun sürmüş, kökleşmiş bir totaliter düzenden 
demokrasiye doğru yapılıyorsa. Ancak, bu geçi-
şin kurumsal hale gelmemesi, liderin siyasi ömrü 
ile kısıtlı kalması ve geri alınabilecek bir reform 
sürecini ima edebilir. Bu noktada, söz konusu 
liderin, üzerinde toplanmış gücü, kritik reform-
ları hızlıca yaparak demokratik bir sisteme tahvil 
etmesi gerekiyor. 

Şüphesiz bu AK Parti’den çok Türkiye’nin 
önündeki bir mesele. Demokrasi kültürünün 
bizzat demokratik adımları atan kesim ve parti-
nin içinde bile zaman zaman kâfi gelmediği, 100 
yıllık zihniyetin hemen değişmeyeceği öngörü-
lebilir. Ancak, Gezi ve 17-25 Aralık krizlerinde 
görüldüğü gibi, kurumsallaşmamış, dönüşümü-
nü tamamlamamış bir sistem içinde kimse gü-
vende değildir. 

Ancak, daha önce ifade ettiğimiz gibi, AK 
Parti, hatalarından öğrenen bir hareket. AK Par-
ti’nin kurumsallaşması, devletin kurumlarının 
demokratikleşmesi ve 12 Eylül’ün ruhundan ta-
mamen arınması ile mümkün. Yeni muhalefetin 
ortaya çıkması için de, “eskiye dönüş” ihtimalleri 
ve ümidinin radikal reformlarla ortadan kaldı-
rılması gerekiyor. Başbakan Erdoğan’ın 30 Mart 
seçimlerini “Son büyük kavga” olarak niteleme-
si, vesayet ittifakının seçimlerdeki olası yenilgisi 
sonrası demokrasiye tamamen teslim olacağı ön-
görüsüne dayanıyor. Yeni muhalefetin temelleri 
ise, verili muhalefet anlayışının böyle bir varlık 
krizine girmesinden sonra atılabilir.

Özetle, Türkiye belki de önündeki elli hatta 
yüzyılı etkileyecek çok renkli, zor ve verimli ola-
bilecek bir seçim sürecine giriyor. Her halükarda, 
Türkiye demokrasi yolunda ilerlemeyi sürdüren 
bir ülke. Öyle olmaya da devam edecektir.
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Türkiye hızla arka arkaya yapılacak üç seçime doğru yol alıyor. 2013 yılındaki 
Gezi ve Dershane krizleri, ardından gelen 17-25 Aralık operasyonları ile ülke 
tarihinde hep tansiyonlu geçmiş seçim süreci daha da kritik hale geldi. Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet liderlerinin üzerinde hemfikir olduğu 
üzere, bu seçimler geçmişte yaşananlardan daha özel bir süreci ima ediyor. Muhte-
melen, alınacak sonuçlar ve bu arada yaşanacak gelişmelerin yönü, ülkenin sadece 
4-5 yıl sonrasını değil, 10-50 yıllık kaderini de belirleyecek.

Ülke kritik bir kavşakta… 12 yıla damga vuran değişim sürecinin ülkeyi getir-
diği bu kavşak, artık eski yapıların yamalarla iyileştirmesinden ziyade, geçmişten 
daha radikal bir kopuşu talep ediyor. 12 Eylül 2010 referandumu ile askeri vesaye-
tin sona ermesi, yeni ülkenin nasıl olacağına dair tartışmaların sertliğini giderme-
diği gibi, Gülen Hareketi’nin pozisyon değiştirmesi ile yeni ittifakların oluşmasına 
neden oldu. 

7 Şubat ve 17 Aralık momentlerinde, 12 yıllık reformlara karşı olan eski aktör-
lere bu yeni grup dahil oldu ve seçimlerin hedef alındığı sert bir mücadelenin or-
tasına düşüldü. Seçimlerde ortaya çıkacak iradenin üzerine ipotek konamayacağı-
na göre, seçimlerin etkilenmesi, yani kamuoyu algısının yönetilmesi gerekiyordu. 
Operasyonlardan sonra kaset savaşları başladı ve ülke tarihinde hiç görülmemiş 
bir “şeffaflaşma” yaşandı. Yolsuzluk iddiaları ve bu kılıfa büründürülmüş operasyon-
lar ciddiye alınmayacak gibi değildi. Hükümet ve hükümet karşıtı ittifak seçmen 
iradesini kendi yanlarına çekmek üzere büyük bir seferberliğe girişti. Türkiye için 
seçimlerin bu kadar belirleyici hale gelmesi, paradoksal olarak 12 yıllık reformların 
bir sonucuydu.

Hasılı, Türkiye’de 30 Mart sonrasında siyaset ciddi bir değişim sürecine girecek. 
Ve bu değişimden muhtemelen yeni Türkiye’nin yeni siyasi oluşumları ortaya çıka-
cak. Tüm işaretler eskinin miadının dolduğunu göstermekte. 

Bu incelemede AK Parti özelinde siyasi gelişmeleri, seçimlere hangi atmosfer-
de girdiğimizi ve seçimlerden sonra nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağımızı anlamaya 
çalışacağız. 


