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7 HAZIRAN’DAN 1 KASIM’A TÜRKIYE’DE SIYASET VE SEÇIMLER

Bu çalışma, 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasındaki dönemde Türk siyasetini 
ve siyasi partilerin yönelimlerindeki süreklilikleri ve değişimleri analiz etmekte-
dir. Bu bağlamda ilk olarak, siyaset kurumunun daralması-genişlemesi perspe-
ktifi üzerinden Yeni Türkiye olgusunu incelemektedir. Yeni Türkiye’nin bir süreç 
olduğu ve bu sürecin merkezinde de, siyaset dışı aktörler ile siyaset kurumunu 
savunan AK Parti arasındaki mücadelenin yer aldığı tespitini yapmaktadır. İkinci 
olarak, 7 Haziran sonrasında ülke siyasetine damgasını vuran terör ve koalisyon 
meselelerine odaklanmaktadır. Bu iki meselede partilerin nasıl bir performans 
sergilediğini, siyaset kurumunun daralması-genişlemesi perspektifi içerisinde ele 
almaktadır. Son olarak ise, Meclis’teki dört siyasi partinin temel çelişkileri ve 1 
Kasım’a giderken nasıl bir siyaset takip ettikleri genel hatlarıyla irdelenmektedir.

ÖZET

Bu çalışma, 7 
Haziran ile 1 
Kasım seçimleri 
arasındaki 
dönemde Türkiye 
siyasetini ve 
siyasi partilerin 
yönelimlerindeki 
süreklilikleri ve 
değişimleri analiz 
etmektedir.
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kurumunun daralması ve genişlemesi perspektifi 
üzerinden Yeni Türkiye olgusu irdelenmektedir. 
Bir süreç olarak Yeni Türkiye’nin merkezinde, si-
yaset dışı aktörler ile siyaset kurumunu savunan 
AK Parti arasındaki mücadelenin yer aldığı tes-
piti yapılmaktadır. Bir sonraki bölüm, 7 Haziran 
sonrası sürece damgasını vuran iki mesele üze-
rinde yoğunlaşmaktadır: Terör ve koalisyon. Bu 
iki meselede partilerin sergilediği performans, ilk 
bölümde ortaya konan siyaset kurumunun daral-
ması-genişlemesi perspektifi içerisinde ele alın-
maktadır. Son bölüm ise, Meclis’teki dört siyasi 
partinin temel çelişkilerini ve 1 Kasım’a giderken 
temel eğilimlerini incelemektedir.

SIYASETTE DEĞIŞIM 
SANCISI
Yeni Türkiye; ülkede ortaya çıkan post-Kemalist 
siyasi şartları, bu şartlar altında AK Parti’nin or-
taya koyduğu muhafazakar-demokratik toplum 
projesini ve aynı zamanda hem bürokratik vesa-
yetin tasfiye edildiği hem de yeni bir toplumsal 
düzenin inşasını kapsayan dönemleri içeren si-
yasi-toplumsal değişim ve demokratikleşme sü-
recini ifade etmektedir. Bu üç boyuta aynı anda 
dokunan ve hepsi için merkezi rol oynayan unsur 
ise; demokrasinin hayat kaynağı konumundaki 
siyaset kurumunun, 1) Kemalist tarihsel bloğu 
oluşturan sivil ve askeri devlet bürokrasisi, 2) İs-
tanbul sermayesi ve sol-Kemalist ideolojinin bas-
kın olduğu “sivil” toplum kuruluşları ve 3) kültü-
rel sektörü kapsayan sivil toplum karşısında uzun 
bir dönem boyunca bulunduğu baskılanmış ve 
edilgen konumdan kurtulmasıdır. Buna göre, bir 
siyasi-toplumsal olgu olarak Yeni Türkiye; Türki-
ye’de siyaset kurumunun vesayetin etkisi altında-
ki diğer sektörler –askeri ve sivil bürokrasi, eko-
nomi ve kültürel alan– karşısında özerkleşmesi, 
güçlenmesi ve ülkede milli iradenin temsilcisi 
ve “karar alıcı” konuma gelmesi durumunun ve 
sürecinin adıdır. Siyaset kurumunun devlet-top-
lum etkileşiminin merkezinde yer aldığı düşü-
nüldüğünde, Yeni Türkiye; ülkede devlet-toplum 

GIRIŞ
7 Haziran seçiminin sonuçları AK Parti’nin 13 
yıllık iktidarını kesintiye uğratmakla birlikte, si-
yasi süreçleri tam anlamıyla rayından çıkaracak 
bir etki yapmadı. 7 Haziran seçiminin sonuçları 
13 yıllık AK Parti iktidarını kesintiye uğratsa da, 
muhalefetin tasarladığı türden “AK Parti’siz bir 
Türkiye”nin siyasi ve sosyolojik açıdan mümkün 
olmadığını gösterdi. Şüphesiz muhalefetin iktidar 
alternatifi hüviyetini taşımaktan hala uzak olma-
sının bu sonuçtaki payını da göz ardı etmemek 
gerekir. Bir anlamda, siyasetin kesinlikçi ve boş-
luk kabul etmeyen doğasının pek de tahammül 
etmeyeceği bir belirsizliğin ülkeye hakim olduğu-
nu söylemek gerekir. 1 Kasım seçimine bu belir-
sizliğin ortadan kaldırılması umuduyla gidiliyor. 
Bu umudun daha çok AK Parti cenahında his-
sedildiği, muhalefetin ise belirsizliği bir stratejiye 
dönüştürme niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. 
Keza, 7 Haziran’dan bu yana koalisyon görüşme-
leri sanki son kertede hesabı AK Parti’nin ödeye-
ceği bir atmosferde gerçekleştirildi. Yine, belirsiz-
liğin ve siyaset kurumuna olan güvenin daha da 
sarsılması için terörün ve şiddetin dozajının ola-
bildiğince yükseltildiğine ve bu durumun hesabı-
nın da acelece hükümete kesildiğine şahitlik ettik. 

Bu metin, 7 Haziran-1 Kasım arası dönemi 
2002’de başlayan Yeni Türkiye süreci içerisine 
yerleştirerek anlamlandırmaya ve siyasi partile-
rin yönelimlerindeki devamlılık ve değişimleri 
tespit etmeye çalışmaktadır. İlk bölümde, siyaset 
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buluşmasının ilk defa bu denli etkin ve dolaysız 
gerçekleştiği kapsamlı bir demokratikleşme atılı-
mı olarak karşımızda durmaktadır.

YENI TÜRKIYE’DE  
“ESKI” SIYASET
Siyaset kurumunun serbestiyet kazanarak güçlen-
mesi ile halk iradesine yaslanan demokratik bir 
siyasi hareket olan AK Parti’nin ve ortaya koy-
duğu reformist siyasetin yükselişi arasında orga-
nik bir ilişki bulunmaktadır. AK Parti toplumda 
Kemalist müesses nizama yönelik artan sosyolo-
jik tepkiyi merkeze, yani siyaset kurumu içeri-
sine taşıyarak ve bu tepkiyi “milli irade” odaklı 
bir siyasete dönüştürerek ülkede kapsamlı bir 
dönüşümün aktörü olmuştur. Ancak bu süreç, 
ülkedeki yapısal değişimlere direnen eski Türki-
ye’nin egemen güçleri tarafından çeşitli şekillerde 
durdurulmaya ve sınırlandırılmaya çalışılmıştır. 
Bu anti-demokratik ve “gerici” direnç, zamanla 
adeta bir kartopu gibi demokratik siyasi hedeften 
kopan farklı aktörleri ve toplumsal kesimleri de 
içine katarak ve bu süreçte ideolojik açıdan başka-
laşıma uğrayarak günümüzde en geniş sınırlarına 
ulaşmış durumdadır. Bu anti-demokratik koalis-
yonun, AK Parti’nin otonom dış politikasından 
rahatsız olan çeşitli bölgesel ve uluslararası devlet 
ve devlet-dışı aktörlerle olan dirsek teması ve it-
tifakı da elbette gözden kaçırılmamalıdır. Kısaca, 
siyaset kurumu siyasetin dışından “oligarşik” ve 
“aşırılıkçı” güçler, içinden ise bu güçlerle organik 
ilişkiye sahip ya da dirsek temasındaki bazı siyasi 
partiler tarafından çifte kuşatma altına alınmıştır.

Siyaset dışına göz attığımızda; demokratik 
siyaseti by-pass ederek devlet iktidarını ele ge-
çirmek isteyen ya da bizzat devlet düzenini çö-
kertmeye çalışan çeşitli devlet organlarının, laikçi 
sokağın, oligarşinin güdümündeki medyanın ve 
terör örgütlerinin devreye girdiğini ve bu aktör-
lerin yönlendirmesine maruz kalan literati ve 
toplum kesimlerinin alanlara sürüldüğünü gör-
mekteyiz. Bu kapsamda, 2004’e kadar uzanan 
askeri müdahale girişimleri, 2007’de e-muhtıra 

ve Cumhuriyet mitingleri, 2008’de AK Parti’ye 
açılan kapatma davası, 2013’te Gezi Parkı Şiddet 
Eylemleri, aynı yıl 17-25 Aralık’ta paralel devlet 
yapılanmasının yargı üzerinden devreye soktu-
ğu darbe girişimi, 2014 başında MİT tırlarının 
Adana’da durdurulması ve bununla ilişkili ola-
rak 2014-2015 yıllarını kapsayan dönemde AK 
Parti ile DAİŞ “işbirliği”nin ve “özdeşliği”nin 
işlendiği ulusal ve uluslararası medya kampan-
yası, 2014’ün 6-8 Ekim günlerinde Kobani’de 
yaşananlar gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen 
PKK-HDP ayaklanması, 2015 Temmuz ayı or-
talarında PKK-HDP’nin özerklik ve “devrimci 
halk ayaklanması” ilan etmesi ve akabinde terör 
faaliyetlerinin tırmanışa geçmesi ve nihayet 2015 
Haziran-Ekim döneminde Diyarbakır, Suruç ve 
Ankara’da kritik dönüm noktalarında yaşanan 
bombalama eylemleri ve bu eylemlerin yarattığı 
tepkimeyi hükümete yönelik toplumsal kalkış-
maya dönüştürme girişimleri en fazla göze çar-
pan olgu ve olaylar olarak akıllara kazındı. 

Siyaset içerisinden yapılan kuşatma ise, ilk 
adımda siyaset dışı aktörler karşısında siyaset ku-
rumunu güçlü ve bağımsız tutma noktasında kri-
tik bir role sahip olan siyasi iradeyi parçalayarak 
zayıflatmak, ikinci adımda ise siyaset kurumunu 
kilitleyerek halkı siyaset dışı aktörlere yönlendir-
meyi amaçlamıştır. Siyasi iradenin zayıflatılması 
amacına dönük olarak, zaman zaman eski Tür-
kiye aktörleri tarafından AK Parti’ye yönelik bir 
yıpratma ve geriletme politikasının demokratik 
siyasetin sınırlarını zorlayacak şekilde takip edil-
diğini görmekteyiz. Bu meyanda, 2007’den itiba-
ren bir yandan bazı muhalefet partileri arasında 
Meclis’teki parti sayısının artırılmasına yönelik 
“stratejik oy” verme ve ön açma taktikleri takip 
edilirken, diğer taraftan da CHP ve MHP’nin bir 
blok halinde hareket ederek birbirlerinin adayla-
rını destekledikleri ya da 2014 yerel seçimlerinde 
ve 10 Ağustos Cumhurbaşkanı seçiminde göz-
lemlendiği gibi ortak aday gösterdikleri seçim ko-
alisyonları devreye sokuldu. Neticede bu hamle-
ler kısmen de olsa sonuç verdi ve siyaset kurumu, 
AK Parti’nin kendi iç organizasyonu ve söylem-
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sel hatalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle 
toplumsal alandaki ayrışmaları yeterince kontrol 
edememesinin de etkisiyle, 2007’den itibaren gi-
derek bir parçalanma ve zayıflama sürecine girdi. 
2007 ve 2011 yılında yapılan seçimlerle üç par-
tili, 2015 yılındaki seçimle dört partili bir Meclis 
ortaya çıktı. 7 Haziran itibarıyla artan parti sayısı 
siyaset kurumunu koalisyon hükümetine mah-
kum etti. İdeal bir ortamda, Meclis’e giren parti 
sayısının artıp, farklı siyasi pozisyonların Mec-
lis’teki temsili siyaset zemini kuvvetlendirecek bir 
gelişme olabilecekken; 2007, 2011 ve 2015 se-
çimleri sonucunda Meclis’e giren partilerin takip 
ettikleri siyasetin ana hatlarına bakıldığında bu 
denklemin Türkiye’de beklenen sonucu vermedi-
ği ortaya çıktı. Dolayısıyla, demokratik siyaseti 
ve zihniyeti özümseme ve pozitif bir siyasetle ik-
tidar mücadelesi verme konusunda parlak bir gö-
rüntü sunmayan ve ideolojik açıdan aşırı uçlarda 
gezen siyasi partilerin Meclis’e dahil olmasıyla, 
siyaset kurumunun elindeki en büyük koz olan 
siyasi irade peyderpey etkisizleşmiş oldu. 

Dikkatlerin siyaset kurumunun kilitlenmesi 
çabalarına çevirdiğinde ise, ne yazık ki farklı par-
tilerin siyaset kurumuna dahil olmalarının top-
lumsal farklılıkların en iyi şekilde temsil edilmesi 
ve toplum için bir “ortak iyi”nin inşa edilmesi 
gibi demokratik bir siyasi hedefe hizmet etme-
diği görülmektedir. Aksine, demokratik siyasetin 
garantörü konumundaki siyaset kurumunun bo-
ğulması ve böylece toplumda siyasete yönelik bir 
ümitsizlik yaratılması ve halkın yüzünü demok-
ratik siyasetten çevirerek siyaset dışı aktörlere ve 
mercilere yöneltmesinin amaçlandığı ortaya çık-
maktadır. Bu arka plan anlaşılmadan ne “negatif 
siyaset”in muhalefet partilerinin üçünün birden 
ortak zemini haline gelmesini, ne demokratik 
açıdan gücünün zirvesine ulaştığı bir noktada 
HDP’nin kendisini “barış siyaseti” adı altında 
PKK’ya teslim etmesini, ne de 7 Haziran sonra-
sında MHP’nin siyaset kurumunu kilitlemekten 
başka herhangi bir işlev görmeyen her şeye “ha-
yır siyaseti”ne yönelmesini ve CHP’nin ekono-
mik vaatlerle desteklenen ve toplumsal duyarlılık 

soslu popülist siyasetinin arkasına gizlenen Kürt, 
Alevi ve laik sosyolojileri kışkırtıcı ve kutuplaş-
tırıcı politik söylemlerini anlamak mümkündür. 

Muhalefetin bu stratejileri 7 Haziran seçi-
miyle nihayet kısmi bir başarı elde etti. AK Parti 
tek başına hükümet kuracak Meclis çoğunluğu-
nu elde edemedi. Daha da ötesi, AK Parti’nin 
takriben 2011’de başlattığı toplumsal alanın in-
şası sürecini bir kenara bırakıp 2011 öncesi siyasi 
pozisyonu olan vesayete karşı siyaset kurumunu 
savunma noktasına geriletilmesi ihtimali ortaya 
çıktı. Uzunca bir süre sonra AK Parti’nin yeniden 
“savunma” pozisyonuna geriletilmesi ihtimalinin 
ortaya çıkışıyla, Yeni Türkiye’nin inşası ve ku-
rumsallaşması sürecine sekte vurulması riski be-
lirdi. Ancak bununla birlikte, bu siyasi mücadele 
sürecinde yaşanan toplumsal dönüşümler, eski 
Türkiye’nin büyük oranda geri döndürülemeye-
cek şekilde mazide bırakıldığını da gözler önü-
ne sermektedir. Gerçekten de mevcut durumda, 
eski Türkiye aktörlerinin geçmişi yeniden dirilt-
meyi bir türlü başaramadığı, AK Parti’nin de 
Yeni Türkiye kavramının karşılık geldiği inşa ve 
kurumsallaşma sürecini tamamlama zorluklarını 
yaşadığı bir tıkanma noktasında bulunmaktayız.

SIYASETIN DEĞIŞEN 
DINAMIKLERI
Eski Türkiye’de siyasal rejim, siyaset kurumunun 
ve demokrasinin siyaset dışı aktörler ve sektörler 
tarafından baskılandığı otoriter bir yönetim özelli-
ği göstermekteydi. Bu otoriter yönetim, toplumun 
büyük bir kesiminin anlam dünyasına yabancı ve 
taleplerini karşılamaktan uzak laik-milliyetçi bir 
kimliğe yaslanmaktaydı. Dolayısıyla, otoriter yö-
netim tarzı ile sosyolojik açıdan kapsamı dar laik-
milliyetçi kimlik birbirini desteklemekte ve eski 
Türkiye adı verilen bir siyasi-toplumsal bütünlük 
ortaya koymaktaydı. Keza, siyaset kurumunun 
serbestiyet kazanması ve demokratik siyasetin işle-
mesi durumunda laik-milliyetçi kimlik, toplumu 
kuşatma konusunda kendisinden çok daha kucak-
layıcı ve kapsayıcı diğer siyasi kimlik ve projeler 
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karşısında çaresiz kalabilirdi. Yine, kuşatıcılığı çok 
daha geniş alternatif kimliklerin ve siyasi projele-
rin önünün açılmasıyla rejim üzerinde toplumsal 
bir baskı oluşabilir, böylece bu sosyolojik direnç 
dalgası siyaset kurumunun otonomlaşması ve de-
mokratik siyasetin kurumsallaşmasıyla sonuçlana-
bilirdi. Nitekim her iki durumun da eş zamanlı 
olarak yaşanmasıyla eski Türkiye 2000’li yıllarda 
dağılma sürecine girdi. Yeni Türkiye olarak adlan-
dırılan bu süreçte demokratik siyaset, yani siyaset 
kurumu üzerinde askeri ve sivil vesayet baskısının 
olmadığı bir siyasi atmosfer, tüm toplumsal ke-
simler tarafından tecrübe edildi ve benimsendi. 
Demokratik siyasi şartlar toplumun nerdeyse ta-
mamında “normal” konumuna geldi. 

Yönetim alanındaki bu dönüşüme, siyasi-
toplumsal düzenin diğer sacayağı olan kimlik 
boyutundaki değişimler eşlik etti. Kimlik bo-
yutundaki değişimler, kontrol edilebilirliği çok 
daha zor olması nedeniyle, hiç kuşkusuz yönetim 
alanındaki dönüşümleri derinleştirmekte ve bu 
noktadaki kazanımları geri dönülmez bir nokta-
ya taşımaktadır. Bu değişimlere baktığımızda ilk 
olarak, muhafazakar toplumsal kesimlerde sadece 
siyaset alanıyla sınırlı kalmayan ekonomi, medya, 
kültür-sanat, akademi ve kent kimliği gibi birçok 
alanda da gerçekleşen çevreden merkeze doğru 
sosyolojik hareketliliği çok önemli psikolojik so-
nuçlar doğurduğunu görmekteyiz. Bu sosyolojik 
hareketlilik kapsamında çevreden gelenler orta 
sınıflara dahil oldu ve daha önce büyük oranda 
çevrede yer alan muhafazakar kesimlerde bir öz-
güven patlamasına yol açtı. Bu sosyo-psikolojik 
dönüşüm iktidar ilişkilerini ciddi şekilde etkile-
me potansiyeline sahiptir. Şu unutulmamalıdır 

ki, eski Türkiye düzeni ekseriyetle muhafazakar 
ve Kürt sosyolojilerin teşkil ettiği toplumsal çev-
renin, laik-milliyetçi merkez karşısındaki psi-
kolojik ezilmişliği ve bunun ürettiği sosyolojik 
hiyerarşiyi; ya da başka bir ifadeyle yönetilen ol-
mayı kabullenmesi sayesinde uzun bir süre ayak-
ta kalabilmiştir. Yeni Türkiye süreci, eski iktidar 
ilişkilerinin yaslandığı bu yapının dönüşerek 
toplumsal gruplar arasındaki psikolojik üstünlük 
dengesinin eşitlendiği ve toplumsal değişimin ve 
demokratikleşmenin motoru konumundaki yeni 
orta sınıflara, Kürt ve muhafazakar toplumsal ke-
simlerin eklendiği bir dönem oldu. 

İkinci olarak, şehirlileşme ve bireyselleşme 
eksenli bu sosyolojik hareketlilik süreci, bir yan-
dan muhafazakar bireyleri sarmalayan hiyerarşik 
cemaat yapılarının ve kırsala ve şehrin çeperlerine 
has ataerkil yapıların esnemesine, diğer yandan da 
laik “öteki” ile daha fazla ve yakın bir etkileşim 
ve karşılaşma yaşanmasına yol açtı. Bunun netice-
sinde, yeniden bir kimlik tanımlamasına gitmek 
zorunda kalan muhafazakar bireyler çeşitli ikilem-
lerle karşılaştı. Bu noktada muhafazakar bireyler, 
en kritik gerilim alanı olan modernite-İslam iliş-
kisinde yeni bir denge arayışı içerisine girdiler. Bu 
arayış, dine yaklaşım ve dinin kimliğe etkisi gibi 
alanlarda ciddi bir dönüşümü içermektedir. 

Böylece, muhafazakar sosyolojide bireyin 
kendisine (içe) dönük olarak laik hayat tarzı-din-
darlık ve topluma (dışa) dönük olarak da radi-
kalizm-demokratlık skalalarında bir çeşitlenme 
ortaya çıktı. Bu durumun siyasete yansıması, 
muhafazakar bireylerin taleplerinde çeşitliliğin 
artışı ve kimlikleriyle kurdukları daha bireysel ve 
doğrudan ilişki nedeniyle siyasi, sosyal ve ekono-
mik haklarına sahip çıkma noktasında daha cü-
retkar olmak şeklinde gerçekleşti. Böylece, siya-
sal ve sosyolojik taleplerinin kontrol edilmesi ve 
yönlendirilmesi eskisine nazaran çok daha zor ve 
daha fazla çaba gerektiren bir kitle oluştu. Haliy-
le, muhafazakar sosyolojideki bu bireyselleşme, 
çeşitlenme ve özgüven artışı sadece eski Türkiye 
aktörlerinin siyaset dilinin ve siyaset tarzının de-
ğil, aynı zamanda AK Parti’nin siyaset dilinin ve 

Hem eski Türkiye’nin kendi sosyolojisinde 
hem de ötekileştirdiği muhafazakar ve Kürt 

kesimlerde yaşanan değişimler eski
Türkiye’ye geri dönüşü imkansız kılmaktadır.
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siyaset tarzının da zaman zaman zorlandığı bir 
sosyolojiyi ortaya çıkarmış oldu. 

Üçüncü olarak, bu süreçte eski Türkiye’nin 
ve Kemalizm’in diğer bir “ötekisi” olan Kürt sos-
yolojisinde de önemli değişimler gerçekleşmiştir. 
Öncelikle, muhafazakar sosyoloji içerisinde Kürt 
etnik kimliğine sahip bireylerin de yer aldığı he-
saba katıldığında özgüven artışı ve bireyselleşme 
temayüllerinin bu toplumsal kesimde de göz-
lemlendiğini belirtmek gerekir. Bunun yanı sıra, 
etnik Kürt kimliği bu süreçte AK Parti’nin “de-
mokratik açılım” siyasetinin bir sonucu olarak 
toplumda tanınma ve normalleşme trendine gir-
di ve kamusal alanda Kürt kimliğinin ifade edil-
mesi tamamıyla serbestiyet kazandı. Bu noktada 
iki mesele ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, 
her iki kimliği (dini ve etnik) aynı anda normal-
leşen Kürt sosyolojisinde bireyler, muhafazakar 
kimlik ile etnik kimlik odaklı siyasetin hangisi-
ne sadakat gösterecekleri konusunda bir ikilem 
yaşamaya başladılar. Bu durum, Kürt oylarının 
AK Parti ile HDP arasında halen sert gelgitler 
yaşamasında gözlenebilir. İkincisi ve daha önem-
lisi ise, son on yıllık süreçte atılan ilk adım, yani 
Kürt kimliğinin normalleşmesi, Kürt sosyoloji-
sinde geçici bir tatmin sağladıktan sonra başka ve 
daha radikal bir talebi doğurdu. Kürt kimliğinin 
kim tarafından ve ne şekilde normalleştirildiğine 
odaklanan siyaset dilinin etkisizliğinde kendisi-
ni hissettiren bu yeni toplumsal talep tam olarak 
Kürt sosyolojisinin artan özgüvenle (ki bu zaman 
zaman gerçekçi olmayan ve irrasyonel beklen-
tilere kadar varmaktadır) birlikte siyasi yapı ve 
kurumsallaşmanın yeni kimlik şartlarına göre sil 
baştan düzenlenmesini talep etmesidir. HDP’nin 
yelkenlerini bir siyasi aktör olarak kendi yapıp 
ettiklerinden bağımsız bir şekilde bu denli şişi-
ren, tam da Kürt sosyolojisinin sahip oldukları ile 
olmasını arzuladıkları arasındaki mesafe ve çeliş-
kinin yarattığı enerji, yani günümüzün yeni ya-
pısal şartlarıdır. Bu talepleri hangi siyasi aktörün 
doğru okuduğu, ne şekilde yerine getirme vaadi 
sunduğu ve yine Kürt sosyolojisinin siyasi aktör-
lerin bu talebe yönelik ortaya koyduğu alterna-

tif siyasetleri ve siyasi projeleri ne derece doğru 
değerlendirdiği tartışmalarından bağımsız olarak 
bu noktada söylenmesi gereken, Yeni Türkiye sü-
recinin Kürt sosyolojisini çok farklı bir noktaya 
taşımış olduğudur.

Dördüncü olarak, yine AK Parti’nin 2015’e 
kadar uzanan demokratik açılım politikaları neti-
cesinde Kürt kimliği, Türk sosyolojisinin önemli 
bir kesiminde de kabul görme noktasına gelmiştir. 
Bu kabullenişin açılım sürecine ve ülkede demok-
ratikleşmeye sunduğu katkı taktir edilmektedir an-
cak asıl gözden kaçan nokta, bu kabullenişin aynı 
zamanda eski kimlik sınırlarının esnemesi ve sor-
guya açılması anlamına da geldiğidir. Her ne kadar 
yeterince tartışılmamış olsa da, bu süreçte “Türk 
kimdir” sorusu farklı şekillerde yeniden sorulmuş 
ve yeni cevaplar ortaya çıkmaya başlamıştır. Başka 
bir ifadeyle, Yeni Türkiye kaçınılmaz olarak Türk 
kimliğinde önemli bir dönüşüme yol açmıştır. Bu 
zeminde ele alındığında, Türk sosyolojisinin ka-
baca üçe bölündüğü söylenebilir. Bir kesim, eski 
Türkiye’ye has kimlik sınırlarına sahip çıkmakta 
ve Türk-Kürt etnik ayrımını hala sürdürmektedir. 
Ancak tüm siyasi partilerin sosyolojisinde rastlaya-
bileceğimiz bu kesim, bir şekilde Kürt kimliğinin 
kamusal alanda görünümünü kabul etme nokta-
sına gelmekle birlikte, Türk ve Kürt kimlikleri-
nin siyasi açıdan eşitliğini ve bunun siyasete olası 
etkilerini reddetmeye devam etmektedir. Diğer 
taraftan çok daha geniş bir toplumsal kesim ise, 
toplumdaki bu etnik ayrımı reddederek bunun 
ötesine geçmiş durumdadır. Sadece kamusal alan-
da Kürt kimliğinin görünümünü kabul etmekle 
kalmayıp, siyaseten de bu kimliği kendi etnik kim-
liklerine eşit görmektedirler. Ancak bu eşitliğin ne 
şekilde gerçekleşeceği, etnik kimliklerin ötesinde 
bir üst kimlik tanımının nasıl yapılacağı ve Türk-
Kürt ilişkisinin hangi söylemsel bütün içerisinde 
anlamlandırılacağı konusunda bir farklılaşma ve 
mücadele yaşanmaktadır. Buna göre, muhafazakar 
sosyoloji bunu İslami bir söylemle “din kardeşliği” 
ekseninde anlamlandırırken ve böylece bir siyasi 
kurumsallaşma formu olarak ulus-devleti sorun-
sallaştırırken; laik kesim bunu radikal demokrat 
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siyasetin diliyle “halkların kardeşliği” ya da liberal 
siyasetin diliyle “eşit demokratik yurttaşlık” şeklin-
de anlamlandırmaktadır. Laik kesimi de bu açıdan 
ulus-devlet formunu sahiplenen (liberaller) ve eleş-
tirenler (radikal demokratlar) olmak üzere iki gru-
ba ayırmak mümkündür. Genel çerçeveye bakıl-
dığında ise, muhafazakar kesimde Türklük İslami 
kimlik içerisinde, laik kesimde ise Türklük sol ve 
liberal kimlik içerisinde yeniden tanımlanmakta-
dır. Dolayısıyla, hem muhafazakar hem de seküler 
Türk sosyolojilerindeki bu kimlik dönüşümleri de 
eski Türkiye şartlarından oldukça uzaklaştığımızı 
gözler önüne sermektedir.

Son olarak, eski Türkiye aktörlerinin top-
lumsal hinterlandı konumundaki laik kesimde 
hem liberal hem de radikal demokratik söylemin 
geleneksel Kemalist laik-milliyetçi söylem kar-
şısında bu süreçte mevzi kazandığını da akıldan 
çıkarmamak gerekir. Bir yandan nesil değişimi di-
ğer yandan da muhafazakar-demokratik AK Parti 
iktidarı karşısında laik-milliyetçi kimliğin ne ikti-
dar ne de bir muhalefet dili olarak yeterli bir işlev 
görebilmesi (özellikle 2008’den sonraki süreçte), 
laik kesimde mecburi bir ideolojik dönüşüme yol 
açtı. Yani, eski Türkiye düzeninin dayandığı sos-
yolojide de bir ideolojik ve söylemsel değişim söz 
konusudur. Elbette bu değişimin sahici olabilmesi 
için yeni söylem(ler)in zamanla kök salması ve bu 
sosyolojideki değişim yanlılarının değişime dire-
nenlere baskın gelmesi gerekmektedir. Türkiye’nin 
tüm sorunlarına rağmen bir demokratik hukuk 
devleti olduğu düşünüldüğünde ve bir siyasi ha-
reketin sosyolojik bir temele dayanmadan ülkede 
iktidar olmasının mümkün olmadığı hatırlandı-
ğında bu durumun önemi daha iyi anlaşılacaktır. 
Dolayısıyla, eski Türkiye bizzat kendi sosyolojisini 
yitirmesi nedeniyle de geri döndürülemeyecek bir 
siyasi düzendir. Her ne kadar ironik olsa da eski 
Türkiye aktörlerinin iktidarı yeniden ele geçirmek 
için daha farklı stratejiler ve söylemler geliştirmesi, 
yani kendilerini “yenilemeleri” gerektiği açıktır. 

Sonuç olarak, hem eski Türkiye’nin kendi 
sosyolojisinde hem de ötekileştirdiği muhafaza-
kar ve Kürt kesimlerde yaşanan değişimler eski 

Türkiye’ye geri dönüşü imkansız kılmaktadır. 
Eski Türkiye’ye geri dönüşün imkansızlığı sosyo-
lojik zeminde AK Parti iktidarının devamını sağ-
layan en büyük etkendir. Ancak siyasi zeminde 
eski Türkiye ile organik bağı olan siyasi aktörler 
kendilerini yenileyerek topluma bütünlüklü bir 
siyaset sunduklarında –bu aynı zamanda AK 
Parti’nin Yeni Türkiye siyasetini benimsedikle-
ri anlamına gelmektedir– gerçek anlamda bir 
iktidar alternatifi olabilirler. Ancak, ne yazık ki 
muhalefet kanadı pozitif bir siyaset üretme nok-
tasında sıkıntı yaşadıkça, eski Türkiye aktörleri 
ellerinde kalan diğer seçeneği devreye sokmakta 
ve demokratik siyaseti sekteye uğratma ve toplu-
mu bir kaos ve güvensizlik ortamına sürüklenme 
yoluna itmektedir. Hapsolunan negatif/muhalif 
siyaset dilinden kurtulana ve pozitif bir siyaset 
inşa etme noktasına gelene kadar AK Parti karşıtı 
eski Türkiye aktörlerinin bu yıkıcı siyasette ısra-
rına devam edeceği açıktır. 

7 HAZIRAN 
SONRASINDA SIYASETE 
ÇIFTE KUŞATMA:  
TERÖR VE KOALISYON
2002’den günümüze yaşanan sürecin merkezin-
de; AK Parti’nin demokratik siyasetin zemini 
konumundaki siyaset kurumuna sahip çıktığı, 
bunun karşısında ise hem oligarşik ve aşırılıkçı si-
yaset dışı aktörlerin hem de siyaset kurumu içeri-
sinde yer almakla birlikte bu aktörlerle etkileşim 
içerisindeki muhalefet partilerinin hep beraber 
siyaset kurumunun alanını daraltmaya ve işlemez 
hale getirmeye çalıştığı bir iktidar mücadelesi yer 
aldı. Siyaset kurumunun genişleyip daralması 
ekseninde bir yakın Türk siyasi tarihi okuması 
yaptığımızda, 2007’den itibaren başlayan daral-
ma eğilimi 7 Haziran seçimiyle zirve noktasına 
ulaşmıştır. Burada siyasi iradenin Meclis’te pey-
derpey artan siyasi parti sayısıyla parçalanması, 
MHP ve HDP gibi toplumun merkezinden ziya-
de marjinal toplumsal kesimlere seslenen partile-
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rin Meclis’e girmesi ve ağırlık kazanması, iktidar 
mücadelesini PKK terör faaliyetleri ve toplumsal 
ayaklanma girişimleriyle siyaset kurumunun dı-
şına çıkarma eğiliminin AK Parti karşıtı siyasi-
toplumsal blokta ağırlık kazanması ve AK Parti 
karşıtı siyasi-toplumsal bloğun bu dönemde en 
geniş sınırlarına ulaşmasını baz alabiliriz. 7 Hazi-
ran sonrası dönem, bir yandan siyaset kurumu ve 
AK Parti’nin zayıflamasını fırsat bilen siyaset dışı 
aktörlerin faaliyetlerine hız verdiği, diğer yandan 
da siyaset kurumunun bir irade ortaya koyma 
konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle 2002 
öncesinin karanlık ve kaotik siyasi atmosferine 
dönüş sinyallerinin hissedildiği ve siyasetin işlev-
sizleşmesi yönünde baskıların arttığı bir dönem 
olarak öne çıkmaktadır. Daha spesifik olarak söy-
lersek, 7 Haziran sonrası dönemde ülke siyaseti 
iki olgu tarafından şekillendi: terör ve koalisyon. 

PKK’NIN BAŞARISIZ 
“DEVRIMCI HALK 
AYAKLANMASI” GIRIŞIMI 
Terör, siyaset kurumunun daralmasının hem 
bir semptomu olması hem de onu işlevsizleştir-
me amacı taşıması açısından kritik bir öneme 
sahiptir. Semptom noktasından ele alındığında 
PKK-HDP öncelikle, hemen seçim sonucunda 
bir hükümetin çıkmaması ve dolayısıyla bunun 
doğuracağı otorite boşluğu beklentisine kapıldı. 
İkinci olarak, HDP’nin Kürt seçmenden ilk defa 
bu denli yüksek oy alarak Meclis’e girmesi, PKK 
tarafından “bağımsız Kürdistan” için bir referan-
dum ve onay olarak okundu. Bu iki etkenin bir 
araya getirdiği itici güçten hareketle PKK, Mec-
lis’teki uzantısı konumundaki HDP’nin de des-
tek vermesiyle iktidar mücadelesini siyaset dışı 
alana çekmeye ve Kürt sorununun çözüm merci 
olan demokratik siyaset zeminini işlemez hale ge-
tirmeye çalıştı. Böylece, bir yandan AK Parti’yi 
zorda bırakıp ülkede başlatılan değişim ve reform 
sürecini akamete uğratmak kaydıyla eski Türkiye 
aktörlerine (en azından bir kısmına) ve bu blo-
ğa sonradan katılan sol-liberal literati ve Gülen 

grubuna 7 Haziran seçim sürecinde HDP’ye ver-
dikleri desteğin karşılığını ödemek, diğer yandan 
da bölgesel konjonktürün sunmuş olduğu Tür-
kiye’den kopuş fırsatlarını değerlendirmek istedi. 

Bu meyanda ilk ciddi adım seçimden yakla-
şık bir ay sonra geldi. 11 Temmuz’da KCK böl-
gede “askeri” baraj inşaatlarını gerekçe göstererek 
ateşkesi bitirdiğini açıkladı: “Özgürlük hareketi-
mizin titiz tavrı istismar edildi. Barajlar ve baraj 
yapımında kullanılan araçlar gerilla güçlerimizin 
hedefinde olacaktır. Her tutuklama artık gerilla 
için bir misilleme nedeni olacaktır. Özgürlük 
Hareketimiz artık ateşkes tutumunun istismar 
edilmesini kabul etmeyecek, oyalama yaparak 
Kürt sorununu çözümsüz bırakan politikalara 
karşı da tutumunu koyacaktır”.1 Bu açıklamanın 
ardından KCK Eşbaşkanı Bese Hozat, 14 Tem-
muz’da Özgür Gündem gazetesinde “Yeni Süreç: 
Devrimci Halk Savaşıdır” başlıklı yazısında “dev-
rimci halk savaşı ve serhildan” çağrısı yaptı.2 

Savaş tamtamlarının çalmaya başladığı bu 
dönemde gerilimi daha da yukarı çeken bir ge-
lişme daha yaşandı. 20 Temmuz’da Şanlıurfa’nın 
Suruç ilçesinde Kobani’ye gitmek için toplanan 
SDGH’li grubun açıklama yaptığı sırada DAİŞ 
mensubu bir canlı bomba kendini patlattı. Pat-
lama sonucunda grupta bulunan 32 kişi hayatını 
kaybetti. Bu olay, HDP’li yetkililer, kamuoyunda-
ki destekçileri ve bazı eski Türkiye aktörleri tara-
fından uzunca bir süredir pişirilen AK Parti-DAİŞ 
“işbirliği”ni somutlaştıran bir örnek olarak sunul-
du. Böylece, Suruç patlaması AK Parti hükümeti-
ne yönelik bir halk ayaklanması için uygun psiko-
lojik ortam yaratma amacıyla manipüle edilmeye 
çalışıldı. 20 Temmuz’da KCK Yürütme Konseyi 
Eşbaşkanlığından yapılan yazılan açıklamada da 
katliamın sorumlusu olarak AK Parti işaret edi-
lirken, olay henüz sıcaklığını korurken HDP Eş-
başkanı Selahattin Demirtaş Der Spiegel’e “Suruç 

1. “Çözüm sürecinden bugüne nasıl gelindi?”, Sabah, 11 Ağustos 
2015, http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/08/11/cozum-sure-
cinden-bugune-nasil-gelindi?paging=13.

2. Bese Hozat, “Yeni süreç, devrimci halk savaşıdır”, Özgür Gün-
dem, 14 Temmuz 2015.
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katliamını AKP yaptırdı” açıklamasını yapıyor-
du.3 Bu AK Parti karşıtı koroya CHP’de katıldı. 
Suruç’a bir heyet gönderen CHP, heyetin hazırla-
dığı raporda eylemin AK Parti politikalarının bir 
sonucu olduğunun altını çiziyordu.

 Yine 20 Temmuz’da Adıyaman’da PKK’lı 
teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı; ça-
tışmada Uzman Onbaşı Müsellim Ünal şehit 
oldu. Bunu aynı gün içerisinde KCK Eşbaşkanı 
Cemil Bayık’ın halkı silahlanmaya, tünel ve siper 
kazmaya çağıran açıklaması takip etti: “Halkımız 
meşru savunma örgütlenmesini ve bilincini de 
geliştirmeli. Bu sadece askeri güçlerin büyütül-
mesi temelinde değil, halk olarak meşru savun-
masını geliştirmeli. Tüm halkımız silah alma-
lı, bu temelde kendini eğitmeli ve örgütlemeli, 
DAİŞ ve sömürgeci tüm güçlerin her türlü saldı-
rısına karşı köylerde, kentlerde, mahallelerde yer 
altı sistemi, tüneller, mevzi sistemi geliştirmeli”.4

22 Temmuz’da çatışmanın fitili Şanlıurfa’nın 
Ceylanpınar ilçesinde görevli polis memurları 
Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar’ın sabaha karşı 
yataklarında uyurken infaz edilmesiyle ateşlenmiş 
oldu. HPG Basın İrtibat Merkezi’nden yapılan 
açıklamada saldırı örgüt tarafından üstlenildi: 
“22 Temmuz günü bir Apocu fedai timi, Suruç 
katliamına misilleme olarak bugün sabah 06:00 
sularında Ceylanpınar’da DAİŞ çeteleriyle işbir-
liği içinde olan iki polise karşı bir cezalandırma 
eylemi gerçekleştirmiştir”.5 Bu saldırıları aynı gün 
Adana’da Kalem-Der üyesi Ethem Türkben’in ha-
mile eşi ve üç çocuğunun gözleri önünde DAİŞ 
mensubu olduğu iddiasıyla öldürülmesi takip 
etti. 23 Temmuz’da ise, Kilis’in Elbeyli ilçesinde 
bulunan Dağ Hudut Karakolu’na sınırın Suriye 

3. “Demirtaş, Der Spiegel’e konuştu: Suruç katliamını AKP 
yaptırdı”, Sözcü, 2 Ağustos 2015, http://www.sozcu.com.tr/2015/
gundem/demirtas-der-spiegele-konustu-suruc-katliamini-akp-
yaptirdi-899220/. 

4. “Cemil Bayık: Tüm halkımız silah almalı, kendini eğitmeli ve 
örgütlemeli”, T24, 19 Temmuz 2015, http://t24.com.tr/haber/
cemil-bayik-tum-halkimiz-silah-almali-kendini-egitmeli-ve-orgut-
lemeli,303392.

5. “Polislere saldırıyı PKK üstlendi” , BBC, 22 Temmuz 2015, 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150722_canli_tur-
kiyede_bugun.

tarafındaki DAİŞ mensupları tarafından ateş açıl-
dı. Saldırıda astsubay Yalçın Nane hayatını kay-
betti. Bunun üzerine devlet güçleri harekete geçti. 
TSK’ya bağlı jetler Kuzey Suriye’de DAİŞ ve Ku-
zey Irak’ta da PKK hedeflerine hava operasyonu 
düzenledi. Bir yandan da 25 Temmuz’da çeşitli il 
ve ilçelerde KCK’ya yönelik operasyonlar başlatıl-
dı. Buna misilleme olarak 25 Temmuz’da Diyar-
bakır’da Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Yavuz 
ve Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Koçak şehit 
edildi. Devam eden süreçte PKK’ya ve şehir ya-
pılanması KCK’ya yönelik askeri operasyonlar ve 
gözaltı ve tutuklamalar hız kesmeden devam etti. 

Bu süreçte önemli bir dönüm noktası da, 
KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan’ın 
27 Temmuz’da “özerklik” ya da başka bir ifadeyle 
“öz yönetim” ilanına yönelik yaptığı açıklamaydı. 
Kalkan bir televizyonda, “Köy köy, kasaba kasaba 
demokratik özerkliği inşa edip AKP’ye karşı koya-
lım. Türkiye’den ayrılmıyoruz demokratik kural-
lara saygılıyız, artık tek yönetim bizi dememeliyiz. 
Yerel demokrasiyi geliştirirsek hükümete darbe 
vurmuş oluruz. Demokratik özerkliği geliştirmeye 
davet ediyorum herkesi” çağrısı yaptı.6 Söz konu-
su çağrıdan günler sonra Ağustos ortasında ikisi il 
merkezi (Şırnak ve Hakkari) ve 13’ü ilçe (Silopi, 
Cizre, Nusaybin, Yüksekova, Varto, Bulanık, Sur, 
Silvan, Edremit, Başkale, İpekyolu, Doğubeya-
zıt ve Hizan) olmak üzere 15 yerleşim birimin-
de HDP-PKK çizgisinin Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu’da yerel yönetimler bazında siyaset yapan 
partisi olan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il 
ve ilçe teşkilatlarınca “özerklik” ilan edildi. Buna 
göre, bu il ve ilçelerde devletin tüm kurumlarının 
“Kürt halkı” için meşruiyetini kaybettiği ve artık 
bölge halkının devlet tarafından atanan vali ve 
kaymakamlar tarafından yönetilmek istemedikleri 
ilan ediliyordu. Bu ilanlarla eş zamanlı olarak dev-
lete ait güvenlik güçlerinin söz konusu bölgelere 
girmelerini ve devletin hakimiyetini engellemek 
için hendek kazma ve tuzaklama gibi yöntemler 

6. “Özerklik ilanı algı operasyonu”, Vatan, 19 Ağustos 2015, 
http://www.gazetevatan.com/-ozerklik-ilani-algi-operasyonu-
-855549-gundem/.
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devreye sokuldu. Aynı şekilde, bu bölgelerde haki-
miyet kurulduğunun gösterilmesi için yerleşim bi-
rimleri giriş-çıkışlarında yasadışı kimlik kontrolü 
uygulamaları başladı. Özerklik ilanlarını 16 Ağus-
tos’ta Özgür Gündem gazetesine değerlendiren 
KCK Eşbaşkanı Bese Hozat da “Kürdistan’da yeni 
bir dönem başlıyor. Bu dönem sömürgeci devlet 
yönetiminden kurtulup kendi kendini yönetme 
dönemidir” açıklamasını yapıyordu.7 

Bu özerklik ilanlarının hemen ardından 23 
Ağustos’ta yasadışı bu uygulamaların içerisinde 
yer alan 70 civarında şüphelinin yakalanması için 
güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı. 
Yapılan operasyonlarda aralarında belediye baş-
kanlarının da olduğu birçok şüpheli gözaltına alın-
dı ve gözaltına alınanlardan bazıları tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Bunun yanı sıra, güvenlik 
güçleri bu bölgelerde devlet otoritesinin yeniden 
tesis edilmesi ve bölgenin terör örgütü üyelerinden 
temizlenmesi için kapsamlı kara operasyonları dü-
zenledi. Eylül başından ortasına kadar başta Cizre, 
Yüksekova ve Sur ilçeleri ile Hakkari il merkezinde 
sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bu yerleşim bi-
rimlerinden güvenlik güçleri tarafından KCK’nın 
gençlik yapılanması olan YDGH’lı teröristlere 
operasyonlar düzenlendi. Gerilimin had safhaya 
çıktığı bu dönemde saldırılarını artıran örgütün, 6 
Eylül’de Dağlıca’da 16 askeri, 8 Eylül’de de Iğdır’da 
mayınlı saldırı sonucu 13 polisi şehit etmesi akılla-
ra kazındı. Ayrıca, bu kanlı saldırılarının ardından 
çeşitli şehirlerde küçük çapta taşkınlıkların yaşan-
dığı “terörü protesto” yürüyüşleri düzenlendi. 

Netice itibarıyla bu özerklik girişimi,   
PKK’nın “devrimci halk ayaklanması”na bölge 
halkının destek vermemesi ve güvenlik güçleri-
nin başarılı operasyonları sonucunda akamete 
uğramış oldu. Havadan operasyonlarla PKK’nın 
başta Kandil olmak üzere kamplarının vurulma-
sıyla iyice sıkışan örgüt ateşkes için nabız yok-
lamaya başladı. 15 Eylül’de Kandil’deki Yürütme 
Konseyi üyesi Mustafa Karasu Avrupa’da yayın 

7. “PKK’dan özerklik soytarılığı”, Yeni Akit, 16 Ağustos 2015, 
http://www.yeniakit.com.tr/haber/pkkdan-ozerklik-soytarili-
gi-87258.html.

yapan Med Nuçe TV’de “tahkim edilmiş ateşkes 
çerçevesinde arabulucular gözetiminde bir mü-
zakere ve demokratik çözüme hazır” oldukları-
nı söylüyordu.8 Yine 17 Eylül’de KCK yazılı bir 
açıklamayla, “Türkiye ve Kürdistan’da yaşanan 
savaş ortamından birçok çevre kaygı duymakta-
dır. Türkiye’deki demokrasi güçlerinden ve başta 
Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’ndaki si-
yasi gruplardan olmak üzere birçok çevreden çift 
taraflı ateşkes ve müzakereye dönülmesi çağrıları 
yapılmaktadır. Bu çağrıları değerli ve anlamlı bu-
luyoruz” ifadelerini kullanarak “ateşkes çağrısı”nı 
yineledi.9 Aynı gün KCK Yürütme Konseyi üye-
si Murat Karayılan da yaptığı değerlendirmede, 
ulusal ve uluslararası “çevreleri” ateşkes için AK 
Parti’ye baskı yapmaya çağırıyordu.10 Bir ateşkes-
ten daha çok AK Parti hükümetinin yürüttüğü 
terörle mücadele faaliyetlerini uluslararası kamu-
oyunda desteksiz bırakmayı amaçlayan bu çağrı-
lar neticesinde istenen sonuç elde edilemedi.

Ekim ayı başında ise, farklı medya organla-
rında PKK’nın 1 Kasım seçimlerinin hemen ön-
cesinde tek taraflı ateşkes ilan edeceği haberleri 
çıkmaya başladı. Bunun üzerine hükümet adına 
9 Ekim’de bir açıklama yapan Başbakan Yardım-
cısı Yalçın Akdoğan, bu haberlerin inandırıcı ol-

8. “Kandil ateşkes istedi”, Al Jazeera Türk, 15 Eylül 2015, http://
www.aljazeera.com.tr/haber/kandil-ateskes-istedi.

9. “Flaş Flaş… Ve KCK sessizliğini bozdu… Resmen duyurdular!”, 
Taraf, 17 Eylül 2015, http://www.taraf.com.tr/flas-flas-ve-kck-ses-
sizligini-bozdu-resmen-duyurdular/.

10. “Karayılan: ‘Öz yönetim ilanında silah bu kadar öne 
çıkmayabilirdi, bizce de yanlış oldu...’”, T24, 17 Eylül, http://
t24.com.tr/haber/karayilan-bu-savas-boyle-surerse-secimler-
olmaz,309987.

HDP-PKK’nın özerklik çağrısının hayatın 
akışını ve uzun süredir bölgeye hakim olan 
barış ortamını bozması ve bölgede tepki 
çekmesi, örgütün hem doğuda hem de 
batıda prestij kaybına uğramasına yol açtı.
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madığını ve örgütün sıkıştığı zaman hep bu yola 
başvurduğunu belirtti. Ayrıca Akdoğan açıkla-
masında, operasyonların “netice alınana kadar” 
yani PKK’nın tüm silahlı unsurları Türkiye top-
raklarından atılana kadar devam edeceğini vurgu-
lamaktaydı.11 Akdoğan’ın açıklamaları karşısında 
iyice köşeye sıkışan PKK, 10 Ekim’de eylemsizlik 
kararı aldı. Ancak güvenlik güçleri operasyonlara 
devam etti. Bunun üzerine 21 Ekim’de KCK’dan 
HDP destekçilerine yönelik rahatsızlık bildiren 
bir açıklama geldi: “Bu saldırıları durdurmayı 
sağlamak, bizlere eylemsizlik çağrısı yapanların 
ahlaki ve siyasi sorumluluğudur”.12 Ancak bu 
açıklama yapıldıktan sonraki gün PKK saldırı-
larına yeniden başladı. Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesinde terör örgütü, İlçe Emniyet Müdürlüğü 
önünde bomba yüklü bir aracı infilak ettirdi. 

HDP-PKK’nın özerklik çağrısının Kürt 
sosyolojisinden istenen desteği alamamasının 
ötesinde hayatın normal akışını ve uzun bir 
süredir bölgeye hakim olan barış ortamını boz-
ması ve bölgede tepki çekmesi, örgütün hem 
doğu hem de batıda prestij kaybına uğraması-
na yol açtı. HDP, 7 Haziran seçimine “barış” 
ve “büyük insanlık” gibi söylemler ve vaatlerle 
girmesine rağmen seçim sonrasında bu vaatler-
le çelişkili şekilde hareket etti. Tam bu süreçte 
Ankara’da 10 Ekim günü bir terör eylemi ger-
çekleşti. “Emek, Barış, Demokrasi” mitinginin 
toplanma yeri olarak belirlenen Ankara Tren 
Garı önünde sabah saatlerinde DAİŞ mensu-
bu iki canlı bomba tarafından yapılan saldırıda 
100’ü aşkın insan hayatını kaybetti. Bombala-
ma eyleminin yapıldığı grupta çeşitli sendika-
lar, sol örgütler ve HDP’liler bulunmaktaydı. 
Olay sonrasında organize bir şekilde olayların 
arkasında devletin/AK Parti’nin olduğu tezini 
işleyen bir kampanya başlatıldı. Gezi ve 6-8 
Ekim olaylarına benzer şekilde halkı sokağa 

11. “Yalçın Akdoğan: ‘Eylemsizlik tamamen kandırmaca’”, Sabah, 
9 Ekim 2015, http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/10/09/
yalcin-akdogan-eylemsizlik-tamamen-kandirmaca.

12. “PKK’dan görülmemiş çağrı…’Eylemsizliğin 12.günü ama…’”, 
Taraf, 22 Ekim 2015, http://www.taraf.com.tr/pkkdan-gorulme-
mis-cagri-eylemsizligin-12-gunu-ama/.

dökme çağrıları yapıldı. Ancak küçük çaplı 
gerginliklerin ötesine geçmeyen bazı olayların 
dışında sokağa dökülmek istenen kitlelerin bu 
çağrılara destek olduğunu gösterir bir emare 
yoktu. Neticede bir kez daha siyaset kurumunu 
işlevsiz gösterme ve halkı sokağa dökerek siya-
seti boğma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. 

ESKI TÜRKIYE 
BLOĞUNDA ÇATLAK 
VE KOALISYON 
TARTIŞMALARI 
7 Haziran seçimi öncesi süreçte eski Türkiye’yi 
diriltmeye odaklanmış muhalif siyasi partilerin 
önceliği, siyaset kurumunun zayıflatılması, ala-
nının daraltılması ve siyasi iradenin parçalan-
masıydı. 7 Haziran seçimiyle bu uzun soluklu 
strateji nihayetinde başarıya ulaştı. Meclis’e dört 
parti girdi ve seçim sonuçlarından bir hükümet 
çıkmadı. Bu noktadan sonra ikinci adım devre-
ye girdi. Buna göre, ya AK Parti’nin olmadığı 
bir hükümet formülü geliştirilecek ya da bunun 
başarısız olması durumunda AK Parti’li bir hü-
kümetin kurulması engellenecek ve siyaset ku-
rumu tıkanarak işlevsiz hale gelecekti. Yukarıda 
da belirtildiği gibi siyaset kurumu içerisinden 
yapılan bu hamleler, siyaset dışından da siya-
set kurumuna yönelik halk desteğini azaltacak 
başka hamlelerle desteklenip, siyaset kurumu 
ve dolayısıyla toplumsal değişimin aktörü ko-
numundaki AK Parti hareketinin bir darboğaza 
sürüklenmesi hedeflenmekteydi. 

Siyaset kurumu içerisinde AK Parti’yi 
devre dışı bırakmanın ilk işareti CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yüzde 60’lık 
blok” açıklamasıyla verildi. Kılıçdaroğlu seçim 
sonuçlarını halkın yüzde 60’ının AK Parti’ye 
karşı olduğu, AK Parti dışında bu yüzde 60’ı 
oluşturan siyasi partilerin AK Parti karşıtlığı 
üzerinden homojen bir blok oluşturduğu ve AK 
Parti dışındaki üç partinin CHP liderliğinde 
bir koalisyon kurması gerektiği şeklinde değer-
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lendirdi. Kılıçdaroğlu’nu bu yorumu yapmaya 
iten, muhalefet partilerinin 7 Haziran seçimi 
öncesinde tek bir zeminde Erdoğan karşıtlığın-
da birleşmiş olmaları ve adeta zımni bir seçim 
koalisyonu oluşturmalarıydı. Ancak negatif 
siyasetin seçim öncesinde bir araya getirdiği 
AK Parti karşıtı blok içerisinde birbirinin zıt-
tı olan MHP ve HDP’nin seçim sonrasında da 
beraber yer alması nerdeyse imkansızdı. Kılıç-
daroğlu MHP’nin AK Parti karşıtı olduğu ka-
dar HDP karşıtı da olduğunu gözden kaçırdı. 
Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu hesap 
hatasının anlaşılabilir bir nedeni vardı. O ne-
den, Kılıçdaroğlu liderliğinde “yeni CHP”nin 
Yeni Türkiye şartlarında sürüklendiği “ideolo-
jik iktidarsızlık” sebebiyle çok sert bir şekilde 
siyasi pragmatizme ve ilkeleri ikinci plana atan 
popülist bir siyasete savrulduğu gerçeğidir. 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçda-
roğlu’nun yüzde 60’lık blok çıkışına “hayır” 
derken CHP’nin bu popülist siyasetinin eleşti-
risini hedef almaktaydı: “Yüzde 60’lık bloktan 
bahsediliyor. Bu bize göre boş laftır. Oranların 
toplamıyla hükümet kurulacaksa, ne ilkeye, ne 
ahlaka, ne de haysiyete ihtiyaç vardır”.13 Ayrı-
ca, Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’ye kurulacak bir 
koalisyon hükümetinde başbakanlık teklifini 
Bahçeli, “Küçük hevesler peşinde koşan bir 
parti değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözü 
talihsiz. Çin’den gelen yeni bir oyuncak türü 
müdür bu?” sözleri ile reddetti. 14 Bahçeli’nin 
bu “uzlaşmaz” tavrı nedeniyle yeniden iktidar 
olma fırsatının kaçtığını hisseden eski Türkiye 
bloğunda MHP’ye tepki artarak büyüdü; bir 
yandan da MHP üzerinde baskı kurulmaya ça-
lışıldı. Bahçeli’nin bu eleştiri ve baskılara cevabı 
ise oldukça sertti: “Boğaz’da, yalılarda viskisini 

13. “Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun ‘yüzde 60’lık bloğu’ boş laf”, Sa-
bah, 17 Haziran 2015, http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/06/17/
devlet-bahceli-kilicdaroglunun-yuzde-60lik-blogu-bos-laf.

14. “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’nun 
teklifine: Çin’den gelen yeni oyuncak türü mü?”, Hürriyet, 20 
Haziran 2015, http://www.hurriyet.com.tr/mhp-genel-baskani-
devlet-bahceliden-kilicdaroglunun-teklifine-cin-den-gelen-yeni-
oyuncak-turu-mu-29335802.

yudumlayıp oyunu HDP’ye veren şerefsizler. 
Şimdi, HDP ile koalisyon kurun”.15

MHP kendisini seçim öncesi dahil olduğu 
bloktan seçim sonrası uzaklaştırmaya çalışan tav-
rını Meclis Başkanlığı seçiminde de sürdürdü. 
AK Parti’nin adayına karşı diğer üç partinin or-
tak aday göstermesine sıcak bakmadı ve 10 Ağus-
tos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP 
ile ortak aday olarak gösterdiği Ekmeleddin İh-
sanoğlu’nu Meclis Başkanlığı’na aday göstererek 
CHP’yi köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Neticede her 
parti kendi adayıyla seçime girmiş oldu: AK Par-
ti İsmet Yılmaz’ı, CHP Deniz Baykal’ı, MHP 
Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ve HDP de Dengir 
Mir Mehmet Fırat’ı Meclis Başkanlığı için aday 
gösterdi. Her partinin kendi adayına oy verdiği 
seçimlerde, dördüncü tur sonunda AK Parti’nin 
adayı İsmet Yılmaz Meclis Başkanı seçildi.

AK Parti karşıtı cephenin AK Parti’yi koalis-
yon denklemi dışında bırakma taktiği arzu edilen 
sonucu vermeyince, CHP ve MHP uzlaşmaz gö-
zükerek halktan tepki almamak için AK Parti ile 
koalisyon görüşmeleri yapmayı kabul ettiler. Bu 
noktada “uzlaşmaz davranan taraf AK Parti’ydi” 
ve Davutoğlu’nu edilgen göstermek için “Erdo-
ğan karşı olduğu için AK Parti koalisyona evet 
diyemedi” mesajlarının verilmesi muhalefet par-
tileri açısından yeni seçimlerin kaçınılmaz görün-
düğü süreçte kritik bir önem arz ediyordu. 

Koalisyon görüşmeleri sürecini ilk tur koalis-
yon ön görüşmeleri ve bunun arkasından AK Parti 
ile CHP arasında gerçekleştirilen istikşafi görüş-
meler şeklinde iki döneme ayırmak mümkündür. 
İlk dönem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın 63. Hükümeti kurma görevini 9 Tem-
muz’da AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğ-
lu’na vermesiyle başladı. Davutoğlu sırasıyla CHP, 
MHP ve HDP heyetleriyle koalisyon ön görüşme-
si yaptı. Ön görüşmelerin sonunda MHP koalis-
yona kapılarını bir kez daha kapatırken, HDP ile 

15.“MHP lideri Bahçeli: Her biri temizlenecek sonra kucağımızı 
açıp ‘gelin’ diyeceğiz”, Hürriyet, 3 Ağustos 2015, http://www.
hurriyet.com.tr/mhp-lideri-bahceli-her-biri-temizlenecek-sonra-
kucagimizi-acip-gelin-diyecegiz-29710472.
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yapılan görüşmeden de tarafların yeterince ısrarcı 
olmaması nedeniyle somut bir sonuç çıkmadı. 
Koalisyon için en olumlu görüşme CHP ile yaşan-
dı. CHP’nin koalisyon hükümeti için belirlediği 
14 ilkesi ile AK Parti’nin 10 ilkesi arasında büyük 
oranda bir örtüşme olduğu ve “istikşafi görüşme-
ler” için bir “temas heyeti” kurulması kararının 
çıktığı belirtildi. Buna göre, taraflar müzakere ön-
cesinde birbirini doğru anlamalarını temin edici, 
karşılıklı keşfetmeye ve muhtemel bir müzakere 
zemininin var olup olmadığını anlamaya dönük 
görüşmelerin yapılmasına karar verdiler. İstikşa-
fi görüşmeleri yürütecek olan temas heyetlerine 
de AK Parti’den Ömer Çelik ve CHP’den Haluk 
Koç’un başkanlık etmesi kararlaştırıldı. 

21 Temmuz’da temas heyeti başkanları 
ikinci tur öncesi ilk görüşmesini yaptı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığında bir araya gelen ikili 
yaklaşık iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşme sonrasında, görüşmelerde izlenecek 
yöntemin konuşulduğu açıklaması yapıldı. İs-
tikşafi görüşmelerin ilki, 24 Temmuz’da Ankara 
Palas Devlet Konukevi’nde yapıldı ve beş saat 
sürdü. Toplantıda, demokratikleşme, ekonomi, 
dış politika gibi konu başlıklarının ele alındığı 
açıklandı. İkinci görüşme 28 Temmuz’da yine 
Ankara Palas’ta gerçekleştirildi ve yedi saat sür-
dü. Görüşmede anayasa, demokratikleşme ve 
özgürlükler meselelerinin ele alındığı açıklandı. 
Görüşmelerin üçüncü turu 30 Temmuz’da yine 
Ankara Palas’ta yapıldı ve yedi saat kırk daki-
ka sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada 
yapısal reformlar, mali disiplin, sosyal denge-
ler ve büyüme stratejisi gibi konu başlıklarının 
ele alındığı açıklandı. Görüşmelerin dördüncü 
turunda taraflar, 1 Ağustos günü TBMM Mer-
merli Salon’da üç saatlik bir görüşme gerçekleş-
tirdiler. Görüşmede toplumsal uzlaşı, Kürt soru-
nu, inanç gruplarının talepleri, kamu yönetimi 
ve medya özgürlüğü gibi belli başlı konuların 
ele alındığı açıklandı. İstikşafi görüşmelerin so-
nuncusu ise 3 Ağustos’ta Ankara Palas’ta yapıldı 
ve yedi saat sürdü. Görüşme sonrasında taraflar 
arasında belli alanlarda örtüşme ve ayrışmaların 

yaşandığı ve koalisyon için partilerin kendi iç-
lerinde bir değerlendirme yapacakları açıklandı. 

Heyetlerin parti genel başkanlarına raporları-
nı sunmalarının ardından 10 Ağustos’ta Davutoğ-
lu ve Kılıçdaroğlu Başbakanlık Resmi Konutu’nda 
bir araya geldiler. Haluk Koç ve Ömer Çelik’in de 
hazır bulunduğu ve dört saat yirmi dakika süren 
toplantının ardından yapılan açıklamalarda koa-
lisyona dair henüz bir kararın çıkmadığı, tarafla-
rın hafta içinde tekrar bir araya geleceği belirtildi. 
Hükümet kurma kapsamında son kez 13 Ağus-
tos’ta Ankara Palas’ta bir araya gelen Davutoğlu ve 
Kılıçdaroğlu basına kapalı gerçekleşen ve bir saat 
otuz dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin 
ardından genel başkanlar parti merkezlerine geçti-
ler ve ayrı ayrı koalisyon görüşmelerinin olumsuz 
sonuçlandığını belirten basın açıklaması yaptılar. 
Böylece yaklaşık bir ay süren istikşafi görüşmeler 
olumsuz sonuçlanmış oldu. 

Koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuç-
lanmasında öne çıkan temel anlaşmazlık noktala-
rı mevcuttu. İlk olarak, partiler atanmış-seçilmiş 
dengesinin nasıl kurulacağı konusunda anlaşa-
madılar. AK Parti devlet politikalarının seçilmiş-
ler tarafından, CHP ise atanmışlar tarafından 
belirlenmesine vurgu yaptı. İkinci olarak, yine 
aynı şekilde dış politika yapımı konusunda da 
seçilmiş-atanmış dengesinde bir ayrışma yaşan-
dı. AK Parti dış politikanın milli irade ve hükü-
metler tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu 
yaparken, CHP devlet geleneklerine yaslanan, 
yani dış politika bürokrasisinin güdümünde Batı 
eksenli bir dış politika yürütülmesinde ısrar etti. 
Üçüncü olarak, taraflar hükümetin niteliği ve 
amaçları konusunda uzlaşmaya varamadılar. AK 
Parti koalisyon hükümetinin “reform” hükümeti 
olmasını ve yeni reformların yapılmasını ister-
ken, CHP bir “restorasyon” hükümeti kurulma-
sını önerdi. Dördüncü olarak, taraflar hüküme-
tin ömrü konusunda anlaşmazlığa düştüler. AK 
Parti koalisyon hükümetinin ucu açık olmasını 
isterken, CHP dört yıllık bir hükümet olmasını 
istedi. Beşinci olarak, eğitim konusu da partiler 
arasında önemli bir ayrışma noktası oldu. AK 
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Parti eğitim sisteminin 4+4+4 olarak devam et-
mesini isterken, CHP eğitim siteminde 1+8+4’e 
geçilmesinde ısrarcı oldu. CHP’nin ısrarcı oldu-
ğu 1+8+4 eğitim sistemi 1997 yılında yaşanan 28 
Şubat askeri müdahale sürecinin imam hatip lise-
lerinin orta kısmını kapatmayı amaçlayan temel 
eğitimin kesintisiz 8 yıl olması düzenlemesine 
paralellik arz etmekteydi. Bu paralellik geniş top-
lum kesimlerinde CHP’nin restorasyon kavramı 
ile eski Türkiye’nin baskıcı laiklik anlayışına dö-
nülmesini ve muhafazakar taleplerin bastırılma-
sını işaret ettiği yönündeki kaygıyı artırdı. Altıncı 
olarak, taraflar din dersi konusunda da anlaşa-
madılar. AK Parti zorunlu Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi derslerinin devam etmesini isterken, CHP 
zorunlu din dersinin kaldırılması, seçmeli olma-
sı ve içeriğinde değişiklikler yapılmasında ısrar 
etti. Ve son olarak, cumhurbaşkanının nasıl se-
çileceği konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. AK 
Parti cumhurbaşkanının halk tarafından seçildi-
ği mevcut sistemin devam ettirilmesini isterken, 
CHP cumhurbaşkanının eskiden olduğu gibi 
TBMM tarafından seçilmesini istedi. Özetle, 
AK Parti başlattığı Yeni Türkiye sürecini daha da 
derinleştirmek ve devam ettirmek isterken, yani 
gelecek odaklı “reformist” bir görüntü sunarken, 
CHP Yeni Türkiye sürecinin durdurulup eski 
Türkiye’nin yeniden tesis edilmesini, yani geçmiş 
odaklı bir “restorasyon” dönemini istiyordu. Do-
layısıyla, tarafların görünürdeki tüm uzlaşmacı 
tavrı ve siyasi pragmatizm ve rasyonel davranış 
tarzına rağmen, hükümet kurmak için gerekli 
olan siyasi-ideolojik zeminin yokluğu, iki parti-
nin en azından şimdilik bir araya gelemeyeceğini 
açıkça gözler önüne serdi. 

GEÇICI HÜKÜMETLE  
1 KASIM SEÇIMINE 
AK Parti ve CHP arasındaki hükümet kurma ça-
balarının yukarıda çizilen çerçeve içerisinde so-
nuçsuz kalması üzerine AK Parti tekrar MHP’ye 
yöneldi. Ancak 17 Ağustos’ta Davutoğlu-Bahçeli 
görüşmesinde Bahçeli koalisyon hükümetinde 

yer almayı bir kez daha reddetti. 18 Ağustos’ta 
Başbakan Davutoğlu hükümet kurma görevini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iade etti. Anayasaya 
göre 45 günlük hükümet kurma süresi 23 Ağus-
tos’ta doluyordu ve kalan 5 günlük sürede Erdo-
ğan’ın hükümet kurma görevini Kılıçdaroğlu’na 
verip vermeyeceği tartışmaları yaşandı. Erdoğan 
hükümet kurma görevini başka bir parti liderine 
vermemesinin gerekçesini 26 Ağustos’ta basına 
açık bir toplantıda şu şekilde açıkladı: “Siyasi 
partilerin açıklamaları artık koalisyon seçenekle-
rini ortadan kaldırdığı için yeni görevlendirmeyi 
yapmadım”.16 Erdoğan aynı konuşmada yeni se-
çimlerin 1 Kasım’da yapılacağını da açıkladı. 

25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldiler. 
Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonunda, en 
fazla milletvekiline sahip partinin genel başkanı 
olarak Davutoğlu’nun Anayasanın 114. maddesi 
gereğince geçici bakanlar kurulu kurmak üzere 
Başbakan olarak atandığı açıklandı. Bununla be-
raber, ülkeyi seçime götürecek seçim hükümeti 
kabinesinde kimlerin yer alacağı tartışmaları ya-
şandı. Çünkü Anayasa geçici seçim hükümetinde 
Meclis’teki tüm partilerin temsil edilmesini öngör-
mektedir. Bu süreçte, TBMM Başkanlığı partile-
rin milletvekili sayılarına göre seçim hükümetinde 

16. “Erdoğan açıkladı! Görevi neden CHP’ye vermedi”, İnternethaber, 
26 Ağustos 2015, http://www.internethaber.com/cumhurbaskani-
erdogan-muhtarlara-sesleniyor-809539h.htm.

CHP ve MHP, bir süredir aktif bir şekilde 
sürdürdükleri siyaset kurumunu işlevsiz 
kılma siyasetiyle uyumlu bir şekilde, parti 
kararı alarak geçici seçim hükümetine bakan 
vermeyeceğini, HDP ise milletvekillerine 
yapılan bakanlık tekliflerinin kabul 
edileceğini açıkladı.
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kaç milletvekiliyle temsil edileceklerini hesapladı. 
Buna göre, başbakanlık ve Anayasaya göre bağım-
sız olması gereken üç bakan haricinde AK Par-
ti’nin on bir, CHP’nin beş, MHP ve HDP’nin ise 
üçer bakanla temsil edilmesi kararlaştırıldı. 

CHP ve MHP, bir süredir aktif bir şekilde 
sürdürdükleri siyaset kurumunu işlevsiz kılma 
siyasetiyle uyumlu bir şekilde, parti kararı ala-
rak geçici seçim hükümetine bakan vermeyece-
ğini, HDP ise milletvekillerine yapılan bakanlık 
tekliflerinin kabul edileceğini açıkladı. CHP ve 
MHP’nin geçici seçim hükümetini itibarsızlaş-
tırma ve işlevsiz kılma planı kendisine bakanlık 
teklifi götürülen MHP’li Tuğrul Türkeş’in parti 
kararına uymayarak teklifi kabul etmesiyle boşa 
çıkmış oldu. Böylece, muhalefetin AK Parti’yi 1 
Kasım öncesi “yalnızlaştırma” siyaseti ve özelde 
de MHP’nin tüm siyasi işbirliği girişimlerine yö-
nelik “hayır” siyaseti büyük bir darbe aldı. Bu-
nun üzerine MHP parti yönetimi hemen hareke-
te geçerek Türkeş’in partiden ihraç edilmesi için 
işlem başlattı. 5 Eylül’de MHP Merkez Disiplin 
Kurulu Türkeş’in partiden ihraç edilmesine oy-
birliğiyle karar verdi. Kendisine bakanlık teklifi 
götürülen CHP Genel Başkan Yardımcısı Kenan 
Tanrıkulu da 26 Ağustos’ta teklifi reddetti ve tek-
life tepki olarak partideki görevinden istifa etti. 
HDP’li Levent Tüzel ise parti kararının aksine 
teklifi reddetti. Bakanlık teklifini kabul eden 
HDP’li Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ali Haydar 
Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ise 
henüz daha bir ay dolmadan, 22 Eylül’de hükü-
metten istifa ettiler. İstifaların Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu’da terör olaylarının ve çatışmala-
rın tırmanışa geçtiği ve bu nedenle hükümetin 
üzerinde kamuoyu baskısını en fazla hissettiği 
bir dönemde gelmesi ise dikkat çekiciydi. Bunun 
üzerine, boşalan AB Bakanlığına Beril Dedeoğlu, 
Kalkınma Bakanlığına ise Cüneyd Düzyol geti-
rildi. Seçim hükümetinde dikkat çeken bir unsur 
da, cumhuriyet tarihinde ilk defa başörtülü bir 
bakanın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak 
Ayşen Gürcan’ın, kabinede yer almasıydı. Dikkat 
çeken bir başka isim de BBP eski Genel Başkanı 

Yalçın Topçu’nun Kültür ve Turizm Bakanı ola-
rak seçim hükümetinde görev yapacak olmasıydı. 

7 Haziran’dan 1 Kasım’a Siyasi Partiler
7 Haziran’dan sonra yaşanan gündelik siyasi ge-
lişmelerin yanında yapısal bir 7 Haziran okuması 
yaptığımızda, 7 Haziran’ı siyaset kurumunun bir 
süredir içerisinde olduğu daralma eğiliminin tes-
cillenmesi olarak değerlendirmek mümkündür. 
7 Haziran sonrası dönem de daralmanın artarak 
devam etmesiyle tebarüz etmektedir. Bu minval-
de, 7 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında yaşanan 
süreç, bir kitle partisi olması dolayısıyla AK Par-
ti’nin zemini durumundaki siyaset kurumunun 
muhalefet partileri tarafından farklı cephelerden 
saldırılarla daraltılmaya ve zayıflatılmaya çalışıl-
dığı; AK Parti’nin de bu daraltma çabaları karşı-
sında siyaseti tekrar genişleme eğilimine sokmaya 
çalıştığı bir dönem oldu. Bu noktada belki de AK 
Parti’nin en büyük kozu, muhalefet partileri ara-
sındaki çelişkilerin AK Parti karşıtlığına dayanan 
negatif bir siyaset dışında ortak bir siyaset gelişti-
rilmesinin önüne geçiyor olmasıydı. 

Muhalefet partilerinin ulusal ve uluslararası 
siyaset dışı aktörlere de temas ederek siyaset kuru-
munun alanını daraltmak ve zayıflatmak için gös-
terdikleri çaba genel anlamda iki farklı yolla gerçek-
leşmiştir. Bunlardan ilki, siyaset kurumunun bizzat 
kendi içindeki aktörler tarafından işlevsizleştiril-
meye çalışılması, yani siyaset kurumunun özünü 
teşkil eden siyasi iradenin parçalanmasıdır. Elbette 
demokratik siyaset kapsamında siyasi irade tek bir 
partinin hükümet kurmasıyla olduğu kadar, birden 
fazla partinin uzlaşarak bir ortaklık geliştirmesi ve 
koalisyon kurması şeklinde de tecelli edebilir. Her 
iki durum da demokratik siyasetin meşru sınırları 
dahilindedir. Ancak bu, şayet tek partili bir hükü-
met kurulamıyorsa, siyasi partilerin bir siyasi ira-
denin ortaya çıkması için “iyi niyetle” çabalaması, 
yani siyasetteki çoğullaşmayı siyaset kurumunun 
işleyişini tıkamak için araçsallaştırmamaları duru-
munda geçerlidir. İkinci durum ise, bizzat siyaset 
kurumunun siyaset dışı aktörlerin baskısı altında 
ezilmesi, halkın milli iradeye sahip çıkamayan si-
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yaset kurumuna güvenini kaybetmesi ve böylece 
güvenlik endişesine kapılan halkın sivil ve askeri 
bürokrasi gibi siyaset dışı aktörlerin vesayetini ka-
bullenecek noktaya gelmesi şeklinde gerçekleşmek-
tedir. Bu iki durum Cumhuriyet dönemi Türk siya-
si tarihinde birçok kez tecrübe edilmiştir.

Demokratik siyasetin kurallarının işlediği 
Türkiye’de, özellikle 7 Haziran sonrasına ba-
kıldığında, muhalefet partilerinin ne yazık ki 
Meclis’teki siyasi çoğullaşmayı siyaset karşıtlı-
ğına tahvil ettikleri ve siyasi iradeyi zayıflatma 
eğilimi gösterdikleri görülmektedir. Uzun süre 
tek başına iktidar olan AK Parti’nin 7 Haziran 
sonrasında karşı karşıya kaldığı meydan okuma 
ise siyaset kurumunu savunmak ve bu savunma 
pozisyonunun beraberinde getirmesi neredeyse 
kaçınılmaz olan dar-ideolojik bir partiye dö-
nüşme tuzağına düşmemek olmuştur. 

“Yeni CHP”nin Başarısı ve Sınırları 
2002-2011 döneminde siyaset kurumunun vesa-
yetten kurtularak otonomisini kazanması ve güç-
lenmesi karşısında, CHP tarafından temsil edilen 
laik-milliyetçi bloğun tekrardan muktedir olabil-
mesinin tek yolu CHP’nin korku ve kimlik siyase-
tini bir kenara bırakarak pozitif siyaset yapmasıy-
dı. Eski laik-milliyetçi söylem ve anti-demokratik 
siyasetin sınırlılığının bu dönemde bir kez daha 
ayyuka çıkmasıyla CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
genel başkanlığında radikal bir hamle yaparak 
“yenilenme”ye gitti. Kılıçdaroğlu’nun misyonu; 
partinin siyasi-ideolojik bunalımını ekonomik 
vaat odaklı popülizmle gizlenmesi ve bir süre 
muhalefette kalmanın kaçınılmaz olduğunun an-
laşılmasıyla, AK Parti’nin iktidar alanını genişlet-
mesini ve derinleştirmesini durdurmak için top-
lumsal alanda AK Parti karşıtı bir muhalefet bloğu 
oluşturulmasına öncülük etmekti. Zaman zaman 
örneğin Gezi Parkı Şiddet Eylemlerinde olduğu 
gibi bu bloğun oluşturulmasında dışlansa ve son 
dönemde HDP’nin yükselişiyle ikinci plana düşse 
de CHP ısrarla bu rolü oynamaya devam etti.

2011-2015 yılları arasında Kılıçdaroğlu 
liderliğinde CHP, parti içi ulusalcı muhalefeti 

bastırma ve Kemalist ideolojinin geriye itilme-
sinin tabanda uyandırdığı sert tepkileri göğüsle-
me pahasına, ideolojik dozajı düşük ve AK Parti 
karşıtlığında örgütlenmesi için toplumu kutup-
laştırıcı muhalif bir siyaset dili geliştirdi. Böylece 
CHP yaklaşık beş yıllık bu süreçte kamuoyunda-
ki imajını önemli ölçüde dönüştürmeyi başardı. 
Eski Türkiye medyasının da verdiği büyük des-
tekle vesayetin partisi olarak algılanmaktan belli 
ölçüde kurtuldu ve CHP algısı “çatışmacı” bir 
partiden “uzlaşmacı” bir partiye evrilme yolunda 
mesafe kat etti. Bu siyaset CHP’yi iktidara oy-
nayan bir kitle partisi yapmaya yetmese de beş 
yılın sonunda CHP belli oranda toplumsal des-
tek elde edebildi, oyunu yüzde 25-27 bandında 
sabitleyebildi ve hepsinden önemlisi 7 Haziran 
ile birlikte AK Parti’nin tek başına hükümet 
kurmasının engellenmesiyle amacına ulaşabil-
di. Her ne kadar gelinen noktada Türkiye’de 
siyasetin sağlıklı zeminine oturması açısından 
değerlendirildiğinde olumsuz olsa da, CHP’nin 
hedefleri ve kazanımları açısından değerlendiril-
diğinde “Yeni CHP” ve Kılıçdaroğlu’nun belli 
ölçüde başarılı olduğu gözükmektedir. 

Gerçekten de, demokratik şartlar altında bir 
iktidar dili kurma ve böylece topluma bir siyasi 
ufuk çizme potansiyeli ve becerisinden yoksun 
CHP için kaçınılmaz yol, demokratik siyasetin 
kurallarını tam anlamıyla ülkede tesis etme irade-
si gösteren AK Parti siyasetini ve bunun yaslan-
dığı siyaset kurumunu zayıflatmaktan geçmek-
teydi. CHP’nin siyaset kurumunu zayıflatma 
stratejisi 17-25 Aralık müdahale sürecinde Gü-
lencilerle kurduğu ittifak örneğinde olduğu gibi 
zaman zaman siyaset dışı aktörlerle ortak hare-
ket etmek şeklinde tezahür etse de CHP’nin asıl 
odaklandığı nokta siyasi iradenin parçalanması 
ve böylece siyaset kurumunun işlevsizleşmesiydi. 
Bunun en etkili yolu, ideolojik-marjinal parti-
lerin dolaylı yollarla da olsa desteklenerek Mec-
lis’te parti sayısının artırılmasından geçiyordu. 
Bu destek hem parti hem de partinin sosyolojisi 
tarafından zaman zaman MHP’ye zaman zaman 
da HDP’ye sunuldu. 7 Haziran seçim sonuçla-
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rının belli olmasından hemen sonra, bir önce-
ki seçime göre partisi oy kaybetmesine rağmen 
Kılıçdaroğlu’nun zafer konuşması yapması, yani 
bir bakıma HDP’nin başarısını sahiplenmesi bu 
durumu açıkça gözler önüne sermektedir. Yine 
aynı şekilde, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin 
medya organlarında söylem birliği yapmışçasına 
hükümet aleyhine özellikle AK Parti-DAİŞ iliş-
kisi tezini işleyen açıklamalar yapması, muha-
fazakar-dindar AK Parti karşısında CHP-HDP 
arasında “laikçi” ideoloji temelinde zımni bir it-
tifakın olduğuna işaret etmektedir. Gerçekten de, 
MHP bir kenara konulduğunda, muhalefet içeri-
sinde son yıllarda 1990’ların başını andırır şekil-
de CHP-HDP yakınlaşmasıyla yeni bir “laikçi” 
cephenin ortaya çıkışına şahitlik edilmektedir. 

7 Haziran’dan 1 Kasım’a uzanan sürece bak-
tığımızda ise, bu iki seçim arası dönemi CHP 
açısından üç periyoda ayırmak mümkündür. İlk 
periyotta CHP, oluşumuna katkıda bulunduğu 
yüzde 60’lık blokta yer alan siyasi partilerle hü-
kümet kurmayı hedefledi. Ancak MHP-HDP 
karşıtlığının ve daha genel anlamda da muha-
lefet bloğunun iç çelişkilerinin CHP ve Kılıç-
daroğlu pragmatizmine galebe çalmasıyla AK 
Parti’yi dışarıda bırakan bir koalisyon hüküme-
ti kurulamadı. Bunun üzerine ikinci periyotta 
CHP, seçimlerin artık nerdeyse kaçınılmaz gö-
züktüğü dönemi en az hasarla atlatmak için ken-
disini koalisyon kurulmasına ayak sürüyen taraf 
olarak değil, üzerine düşen sorumluluğu alan 
“uzlaşmacı” ve hatta koalisyon hükümeti için 
en fazla çaba sarf eden taraf olarak lanse etmek 
için çabaladı. Her ne kadar AK Parti ile istik-
şafi görüşmelerin sonuç vermemesinde Kılıçda-
roğlu’nun kurulacak hükümeti bir “restorasyon” 
hükümeti olarak adlandırıp koalisyon ihtimalini 
baştan öldüren çıkışı temel etkenlerden biri olsa 
da, eski Türkiye medyasının da verdiği destek-
le toplumun önemli bir kısmında CHP’nin bu 
uzlaşmaz tutumuyla koalisyona açıkça “hayır” 
dediği tam olarak anlaşılamamış oldu. 

Artık seçim sathı mahaline girilen son peri-
yotta ise CHP, Kılıçdaroğlu ile başlatılan ekono-

mik vaat odaklı popülist siyaseti ve “uzlaşmacı” 
görüntüyü devam ettirdi. 1 Kasım seçim be-
yannamesi, ekonomik vaatlerin damga vurduğu 
7 Haziran’daki vaatlerin yeniden düzenlenmesi 
dışında bir yenilik içermemekteydi. Beyanname 
Kılıçdaroğlu döneminin ruhunu yansıtır şekil-
de, partinin ideolojik pozisyonunu olabildiğince 
gizleyen –ki istikşafi görüşmelerin sonuçsuz kal-
masına neden olan maddeler CHP’nin aslında 
ideolojik olarak hiç de değişmediğini açık etmek-
teydi– ve pragmatist popülist siyaseti ön plana 
çıkaran bir nitelik taşımaktadır. Belki de CHP 
açısından bu süreçteki en temel yenilik “uzlaşma-
cı” görüntünün zirve noktasına çıkmış olmasıdır. 
10 Ekim’de Ankara’daki patlamadan sonra Başba-
kan Davutoğlu’nun liderlerle görüşme davetine 
olumlu cevap verilmesi, her ne kadar Kılıçdaroğ-
lu daha sonra görüşmenin içeriğini ifşa etmeye ve 
Davutoğlu’nu zorda bırakmaya yönelik taktiksel 
açıklamalar yapmış olsa da, CHP’nin “uzlaşma-
cı” ve devleti sahiplenici yönünün vurgulanması 
açısından önemli bir fırsat oldu. 

CHP’nin 1 Kasım seçiminden “gerçekçi” 
beklentisi 7 Haziran’daki manzaranın aynı şekilde 
tekrarlanması ve öncelikli olarak muhalefet blo-
ğu içerisindeki partilerin, özellikle de MHP’nin, 
kamuoyu baskısıyla koalisyona “evet” demesi, ya 
da AK Parti’nin CHP’nin şartlarına “evet” diye-
cek noktaya gelmesi olacaktır. Ancak CHP’nin bir 
koalisyon hükümetinde yer alması parti açısından 
büyük bir yıkımla son bulma tehlikesi de barın-
dırmaktadır. Türkiye’nin değişen ve çeşitlenen sos-
yolojisi ve kompleks bir hale bürünen bölgesel ve 
uluslararası gelişmelere CHP’nin hangi siyasi viz-
yonla cevap vereceği büyük bir soru işaretidir. Giz-
lenen laik-milliyetçi ideolojinin kaçınılmaz olarak 
yeniden piyasaya sürülmesinin sonuç vermeyece-
ğini söylemeye bile gerek yokken, iktidarı taşıya-
bilecek yeni bir siyaset dilinin CHP bünyesinde 
geliştirilebileceğine dair herhangi bir emare de bu-
lunmamaktadır. Dolayısıyla, CHP için 2011’den 
günümüze elde edilen kazanımlarını kaybetmesi, 
kısa ömürlü olacak bir koalisyon hükümetinden 
sonra gidilecek seçimlerde oy kaybetmesi ve parti-
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nin laik-milliyetçilik ve popülist siyaset ekseninde 
bir ayrışma yaşaması söz konusu olabilir.

MHP’nin “Hayır” Siyaseti
Her ne kadar Bahçeli’nin 7 Haziran sonrası sü-
reçte birçok konuda “hayır” demesi eleştirilme-
sine neden olmuş olsa da, bu tutum bir siyasi 
mantıktan tamamen yoksun değildir. MHP 
2002 seçiminde baraj altında kalmış, daha sonra-
ki süreçte diğer milliyetçi ve merkez sağ partilerin 
sert bir düşüşe geçmesiyle ve demokratik açılım-
lara tepki gösteren seçmenin oylarını alarak sekiz 
yıllık bir sürenin ardından 2007’de tekrar Mec-
lis’e dönmüştü. 2011 seçiminde de AK Parti’nin 
halkı önemli ölçüde Kürt meselesi konusunda 
ikna etmesiyle oylarında kısmi bir düşme yaşasa 
da Meclis’e girmeyi başarmıştı. 7 Haziran 2015 
genel seçiminde MHP, tekrardan yükselişe geçe-
rek yüzde 16,3 oy oranıyla Meclis’teki yerini aldı. 

Rakamların ötesine bakıldığında ise, MHP 
Yeni Türkiye sürecinde, özellikle 2011 yılına kadar, 
CHP’den farklı olarak dış politika ve Çözüm Süreci 
dışarıda bırakıldığında daha uzlaşmacı bir görün-
tü sergiledi. Ancak 2011’den sonra siyaset dilini ve 
tarzını sertleştirerek, AK Parti karşıtı bloğun –Gezi 
ve 6-8 Ekim kalkışmaları gibi sol ve Kürtçü örgüt-
lerin eylemleri dışarıda tutulacak olursa– bir par-
çası olarak CHP ile beraber hareket etti. AK Parti 
karşıtlığı ve CHP ile yakınlaşması, 17-25 Aralık 
darbe girişimleri ve 10 Ağustos Cumhurbaşkanı 
seçiminde zirve noktasına ulaştı. Ancak daha son-
ra, CHP’nin laik-milliyetçi Kemalist çizgiyi geri 
plana atarak peyderpey HDP ile yakınlaşması ve 
sol-laikçi zımni bir söylem ve siyaset ittifakı içeri-
sine girmesiyle MHP siyasette üçüncü bir cephe 
açma sürecine girdi. MHP’yi bu hamleye zorlayan 
AK Parti’den sonra CHP’nin de belli ölçüde eski 
Türkiye’yi canlandırma siyasetinden en azından gö-
rünürde vazgeçmesi ve geleceğe dönük bir siyasete 
yelken açmasıydı. Bu yeni cephenin görünürdeki 
amacının genel hatlarıyla, (1) eski Türkiye’nin tek 
partisi olmak ve (2) diğer tüm partilerle MHP ara-
sında bir antagonizma yaratıp, günümüzde yaşanan 
belirsizliklerden ve toplumsal kaynamalardan da 

beslenerek, AK Parti’den ve CHP’den yaşanacak oy 
kaymalarıyla –Avrupa’da sağın merkez partiler kar-
şısındaki yükselişine benzer şekilde– MHP’yi mar-
jinal bir parti olmaktan çıkarıp siyasetin merkezine 
yerleştirmek olduğu söylenebilir. 7 Haziran sonrası 
süreç çerçevesi çizilen yeni cephe açma stratejisinin 
uygulamaya konması olarak okunabilir.

Ancak MHP açısından sıkıntı, ortaya koy-
duğu siyaset dilinin MHP’yi ideolojik-marjinal 
bir partiden bir kitle partisine dönüştürmekte 
ne kadar başarılı olacağının şüpheli olmasıdır. O 
halde MHP’nin “grand stratejisi” (büyük siyase-
ti) konusunda şöyle bir çıkarım yapılabilir: Şa-
yet Yeni Türkiye süreci alternatif pozitif siyasetle 
durdurulamıyorsa, o halde siyasetin alanı daral-
tılarak ve işlevsiz bırakılarak siyaset dışı alanda 
uyuyan ve MHP’yle söylem ve ülkü birliği içe-
risindeki eski Türkiye güçlerinin yeniden etkin 
hale getirilmesi yolu takip edilebilir. Bunun için, 
siyaset kurumunun bir irade ortaya koyamaması, 
yani ne tek partili bir hükümetin ne de bir ko-
alisyon hükümetinin kurulaması gerekmektedir. 
Bu durum, MHP’nin neden 7 Haziran seçimi 
öncesinde AK Parti karşıtı blokla zımni bir itti-
fak içerisinde olduğunu, ancak seçim sonrasında 
bu ittifaka ısrarla yüz çevirdiğini açıklamaktadır. 
Elbette bu açıdan bakıldığında, MHP’nin 7 Ha-
ziran sonrasında AK Parti ile koalisyon kurma-
sını beklemek de hayalcilikten öte geçmemek-
tedir. Süreçte MHP’nin AK Parti’ye sunduğu 
koalisyon şartları, AK Parti’ye eski Türkiye’den 
ne kadar uzaklaştığını ve ülkeyi bir “bilinmez”e 
sürüklediğini hatırlatan bir uyarıdan başka bir 
anlam taşımıyordu. MHP’nin ideolojik katılığı 
ve kapalılığı tüm partilere karşı bu patronize edi-
ci dili kullanmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

MHP’nin Yeni Türkiye ve AK Parti karşıtlı-
ğının başka bir sebebi de şüphesiz bu siyasi-sosyo-
lojik sürecin tam anlamıyla bir olgunluğa varması 
ve kurumsallaşma sürecine girmesiyle, kendi ze-
mini konumundaki ulus-devletçi, devletçi ve mil-
liyetçi eski Türkiye’nin anlamsızlaşacak olması ve 
MHP’nin bir siyasi parti olarak hayatta kalması-
nın, siyaseten anlamlı olmayı devam ettirmesinin 
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zorlaşacağıdır. Bu durum, MHP’nin kendisine en 
fazla mesafe koyduğu ve kutup ötekisi konumun-
daki HDP ile 7 Haziran seçimi öncesinde baş-
kanlık sistemine karşı bir duruş sergileyerek aynı 
çizgiye düşmesini açıklamaktadır. 

Bununla birlikte, MHP’nin koalisyon süre-
cinde sergilediği uzlaşmaz tavrın, hem de MHP’ye 
yaraması hiç kuşkusuz olan terör olaylarının ola-
bildiğince arttığı bir dönemde, oy kaybına neden 
olacağının parti tarafından da anlaşıldığı gözük-
mektedir. Bunun en bariz göstergesi Bahçeli’nin 
seçime çok az bir zaman kala yaptığı ve 1 Kasım 
seçiminde yine bir koalisyon sonucu çıkarsa “AK 
Parti ile koalisyona hazırız” mesajını içeren açıkla-
masıdır.17 Bu mesajı az da olsa MHP’nin seçmen 
nezdindeki uzlaşmaz imajının tamir edilmesine, 
iktidar beklentisi içerisindeki MHP’li bürok-
ratların teskin edilmesine ve AK Parti’ye kayan 
oyların durdurulması ve geri alınmasına yönelik 
bir hamle olarak okumak gerekir. Ancak yine de, 
MHP’nin yukarıda özetlenen “büyük siyaseti” 
göz önüne alındığında, AK Parti veya diğer mu-
halefet partileriyle bir koalisyona “evet” diyeceği 
oldukça şüphelidir. Sonuç olarak, ekonomik va-
atlerle bezenmiş ve demokratik açılımları hedef 
tahtasına koyan seçim beyannamesiyle seçime gi-
den MHP’nin “gerçekçi” beklentisinin 7 Haziran 
sonuçlarının tekrarı olduğu söylenebilir. Böylesi 
bir sonuçta MHP’nin her türlü koalisyona tekrar 
“hayır” demesini beklemek gerekir.

“Yeni HDP”:  
“Türkiyelilik” ile Ayrılıkçılık Arasında 
Kürtler cumhuriyet tarihi boyunca uzunca bir 
süre laik-milliyetçi bir kimlik temelinde şekille-
nen eski Türkiye’nin “ötekisi” konumunda kal-
dılar. Kürt halkının varlığını reddeden bu ideo-
lojik ortamdan beslenen PKK-HDP çizgisindeki 
Kürt siyasi hareketi, en başından itibaren üçün-
cü dünya milliyetçisi zeminini hiç kaybetmese 
de, 1960-1970’lerde Marksist-Leninist solun, 

17. “Bahçeli: 1 Kasım için koalisyona hazırız”, Milliyet, 3 Ekim 
2015, http://www.milliyet.com.tr/devlet-bahceli-secim-beyanna-
mesini/siyaset/detay/2126381/default.htm.

1980’lerde milliyetçiliğin, 1990’larda ve 2000’ler-
de sol-liberal söylemin ve en nihayet 2010’larda 
da radikal demokrat söylemin ağır bastığı bir 
hareket olarak varlığını sürdürdü. Bu söylemsel 
dalgalanmanın devlet ve toplumla ilişkilere etkisi 
de genel hatlarıyla 2000’lere kadar “ayrılıkçılık,” 
2000-2014 arası dönemde ağırlıklı olarak Tür-
kiyelilik siyaseti ile toplumun “dönüştürülme-
si” ve 2014 sonrasında ise tekrar ağırlıklı olarak 
“ayrılıkçılık” şeklinde gerçekleşti. Hareketin tavır 
değişikliklerinde bölgesel gelişmelerin etkisi ol-
dukça büyüktü. 2000’lere kadar olan ayrılıkçılık 
daha çok ülke içindeki problemlerden, yani Ke-
malizm’in Kürt varlığını reddetmesinden kaynak-
lanırken, 1990’lar ve 2014 sonrası ayrılıkçılık ise 
daha çok uluslararası ve bölgesel gelişmelerden 
sırasıyla 1990’larda Kuzey Irak’taki ve 2010 son-
rasında ise Arap Baharı ve Suriye’de değişen siyasi 
şartlardan kaynaklanmaktaydı. Elbette Kürt hare-
ketinin homojen olmadığını, her dönem ayrılık-
çılık ile demokratikleşmeyi temel alan birbirine 
zıt ve iki genel çizgiye ayrıldığını belirtmek gere-
kir. Ayrıca, Kürtlerin tamamının temsilcisi olma 
durumunu tam olarak hiçbir örgüt ya da grubun 
başaramadığı da not edilmelidir. Kürtlerin siyasi 
temsili noktasında ideolojik olarak birbirinden 
farklı gruplar her zaman var olmuştur ve Milli 
Görüş çizgisindeki partiler ve AK Parti tecrübe-
lerinde de görüleceği üzere Kürtlerin temsilcisi 
olma durumu dini hassasiyetlere sahip ve demok-
ratik partiler tarafından da üstlenilmiştir. 

Kürtlerin Türkiye toplumu içerisindeki 
varlığı genelde Yeni Türkiye süreciyle özelde ise 
2005 yılında zamanın başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Diyarbakır konuşmasıyla başlayan 
açılımlarla önemli ölçüde değişti. Kürt varlığı ilk 
defa resmi bir ağızdan, bizzat devlet tarafından 
kabul edildi ve siyaseten “normalleşmiş” oldu. 
Siyaset kurumu “Kürtlerin iradesi”nin de gerçek 
anlamda temsil edildiği bir mecra haline geldi. 
Bu süreçte, Kürt sosyolojisinin önemli bir kesimi 
de değişimin yegane aktörü konumundaki AK 
Parti’yi destekleyerek, toplumu demokratikleş-
me yönünde dönüştürücü bir güç olarak sürece 
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katkı yaptı. Ayrılıkçılıkla özerklik arasında gelgit 
yaşayan PKK-HDP çizgisindeki Kürt siyasi hare-
keti ise, PKK’nın nüfuz alanı içerisinde, varlığını 
farklı partiler altında devam ettirdi.

2010’lu yıllara gelindiğinde ise iki önemli 
gelişme yaşandı. Bunlardan ilki, Kürt varlığı-
nın normalleşmesinin ardından Kürt sosyolo-
jisinde ikinci bir adımın atılması beklentisinin 
ortaya çıkmasıydı. Yukarıda da belirtildiği gibi 
bu ikinci adım Kürt kimliğinin siyasi sistem ve 
kurumsallaşmaya yansıması, yani yeni bir devlet 
yapısının ortaya konmasıydı. Tek kelimeyle bu, 
ulus-devlet yapısının dönüştürülmesi, yeni bir 
yapılanmaya gidilmesi gerekliliğini öne çıkarı-
yordu. Bu beklentiye eşlik eden ikinci faktör ise, 
Arap Baharı’yla birlikte Kürt coğrafyasını içine 
alan Türkiye’nin güneyindeki devlet yapılarının 
çözülmesi ve Türkiye ile birlikte olmaya alterna-
tif somut bir siyasi seçeneğin ilk defa bu den-
li ciddi bir şekilde ortaya çıkmış olmasıydı. Bu 
iki durum, Suriye’nin Rojava bölgesinde PYD 
ve DAİŞ arasında çıkan çatışmalarla en somut 
haliyle bir araya geldiler. Türkiye bölgedeki ça-
tışmadan kaçan Kürt sivillere kapılarını sonuna 
kadar açmış olsa da, Kürt sosyolojisinin Rojava 
konusundaki hassasiyeti HDP tarafından AK 
Parti iktidarına karşı kışkırtıldı. 

Bu beklentinin karşılanmaması, marjinal sol 
parti ve örgütleri bünyesine katarak ve parti li-
derliğinde değişime giderek “yenilenen” HDP’ye 
önemli bir manevra alanı açtı. Neticede, yeni 
HDP eski Türkiye aktörlerinden de aldığı destekle 
AK Parti-DAİŞ işbirliği kara propagandasını baş-
lattı. 6-8 Ekim kalkışmasıyla bu kara propaganda 
pratiğe döküldü. 7 Haziran seçiminin hemen ön-
cesinde HDP’nin Diyarbakır mitinginde yaşanan 
bombalama eylemi ve daha sonra Suruç ve Anka-
ra’da gerçekleşen terör eylemleri bağlamında HDP 
ileri gelenleri ve eski Türkiye medyası bu kara pro-
pagandayı ısrarla işlemeye devam etti. 

Bu noktada, en önemli gelişmelerden bir 
tanesi de Abdullah Öcalan’ın ve Öcalan’a yakın 
isimlerin HDP tarafından peyderpey siyasi denk-
lemin dışına atılmasıydı. Öcalan’ın 2013 Nev-

ruz’unda yaptığı açıklamayla AK Parti’nin ortaya 
koyduğu Çözüm süreci vizyonuna iştirak ettiğini 
göstermesi, PKK-HDP siyasetinin diğer aktör-
lerinin Öcalan’ın ipini çekmesine yol açtı. Bu 
tavrıyla Öcalan, eski Türkiye aktörleri ve AK Par-
ti-Türkiye karşıtı bölgesel ve uluslararası aktörler 
açısından PKK-HDP çizgisindeki Kürt siyasi ha-
reketinin ve Kürt sosyolojisinin siyaseten kulla-
nılabilirliğini sekteye uğratıyor, daha da önemlisi 
Yeni Türkiye’nin inşasının tamamlanması ve ku-
rumsallaşmasında belki de en kritik virajlardan 
birinin alınmasını sağlıyordu. 

Böylece, yeniden dizaynıyla PKK-HDP çiz-
gisindeki Kürt siyasi hareketi AK Parti karşısın-
daki en ciddi rakip haline geldi. Bu durum ana 
muhalefet partisi olmasına rağmen CHP’nin 
bile zaman zaman HDP’nin muhalif söylem ve 
politikalarını takip etmesiyle daha görünür hale 
gelmektedir. Neticede, yeni HDP’nin medya 
destekli enerjisi, Kürt seçmenin yükselen talep-
leri ve AK Parti’nin bölge teşkilatlarının yaşadığı 
performans kaybı birleşerek Kürt seçmenin AK 
Parti’ye olan desteğinde bir azalmaya neden oldu.

Ancak PKK-HDP, Kürt seçmenin verdiği bu 
desteği yanlış okuyarak halkın bir “devrimci halk 
ayaklanması”na hazır olduğunu düşündü. 7 Ha-
ziran sonrası süreç PKK ve Yeni HDP’nin Kürt 
taban nezdinde yeniden sorgulandığı bir dönem 
oldu. Ancak yukarıda bahsedilen Kürt kimliği-
nin siyasi yapıya yansıması beklentisinin HDP 
dışında başka bir aktör tarafından yeterince sa-
hiplenilmeyişi nedeniyle HDP’nin kaybı asgari 
bir düzeyde kaldı. Gerçekten de Kürt halkında 
yeni HDP bir hayal kırıklığı yaratmış oldu.  

Eski Türkiye şartlarına dönüş, yani siyasetin 
askıya alınması ve siyasi iradenin siyaset 
dışı aktörlere transfer edilmesi, yapısal 
faktörler göz önüne alındığında, pek ihtimal 
dahilinde gözükmemektedir.
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Ankara saldırısının faturasını AK Parti’ye yı-
kıp AK Parti’yi “eli kanlı” olmakla suçlayan De-
mirtaş, saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra AK 
Parti ile “koalisyona hazırız” mesajı verdi. Bu “U” 
dönüşünün muhtemel üç açıklaması vardır; (1) 
seçim öncesi düşen oyları toparlamak için “uzlaş-
macı” gözükmek, (2) koalisyonla da olsa iktidara 
oynayan bir parti görüntüsü çizerek seçmenin 
kendisine yönelmesini sağlamak veya (3) AK 
Parti’ye çok da mesafeli olmayan Kürt seçmenin 
bombalama hakkında Demirtaş tarafından ya-
pılan açıklamalara göstermesi muhtemel tepkiyi 
fark ederek geri adım atmak.

Sonuç itibarıyla, Kürt halkının PKK ve yeni 
HDP’nin siyasi ufkuna vize vermediği ancak bir 
yandan da Kürt sosyolojisisin yükselen beklenti-
lerinin karşılanmasının zor olduğu bir durumla 
karşı karşıyayız. Devam ettirilmesi zor gözüken bu 
belirsizlik ve arada kalmışlık durumunun –düşük 
bir ihtimalle– PKK-HDP’nin savunduğu ayrılık-
çılığa mı, yoksa –daha kuvvetli bir ihtimalle– AK 
Parti’nin atacağı adımlarla Türk toplumuyla bera-
ber yeni bir dönüşüm sürecine mi evrileceği ilerle-
yen süreçte netleşecektir. Bu noktada HDP’nin 1 
Kasım seçiminden beklentisi 7 Haziran’dan farklı 
olmayacaktır. AK Parti’nin zayıflaması, siyaset ku-
rumunun daralması ve eski Türkiye aktörlerinin 
geri dönüşü hiç şüphesiz Kürt sosyolojisinin Tür-
kiye’den hem psikolojik hem de fiziksel kopuşu 
için istenen tüm şartları sağlayacaktır. 

AK Parti’nin Meydan Okumaları  
ve Arayışlar 
AK Parti 7 Haziran ile birlikte 13 yıldır sürdür-
düğü tek başına iktidar olma durumunu kaybetti. 
Partinin bu noktaya gelmesinde rol oynayan karşı 
karşıya kaldığı önemli meydan okumalar bulun-
maktadır. Bu meydan okumalara göz attığımızda 
ilk olarak, AK Parti’nin ön ayak olduğu Yeni Tür-
kiye şartlarının bizzat AK Parti’yi sınırlandıran ya-
pısal etkenlere dönüşme riskini görmekteyiz. Yeni 
Türkiye’nin taşıyıcı aktörü olarak AK Parti, 2002-
2011 döneminde siyaset kurumunun vesayetten 
kurtulması ve güçlenmesi için mücadele verdi. 

2011 sonrası süreçte ise AK Parti, ilk dönemdeki 
kazanımların garanti altına alınması için kurum-
sal bir dönüşüm gerçekleştirme ve aynı zamanda 
da buna zemin teşkil edecek bir toplumsal yapı 
inşa etmeye odaklandı. Bu dönemde AK Parti’nin 
karşısında ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi bü-
rokratik vesayet güçleri değil siyaset kurumu içeri-
sinde ve toplumsal alanda hareket eden demokra-
tik siyaset açısından meşru aktörler yer aldı. Yeni 
Türkiye sürecine bu aktörlerin karşı koyuşu teorik 
temelde demokratik siyaset kapsamında olabildi-
ğince meşru iken, siyasi hedefleri ve Gezi Parkı 
Şiddet Eylemleri, 17-25 Aralık Darbe Girişimi ve 
6-8 Ekim kalkışması gibi süreçlerde sıklıkla baş-
vurdukları yöntemler demokratik siyasetin temel 
ilkeleri ile tam bir karşıtlık gösterdi.

AK Parti’nin bu dönemde zorlandığı temel 
noktalardan birisi yukarıda çerçevesi çizildiği 
üzere meşruluk-gayrı meşruluk ekseninde amorf 
bir yapıya sahip toplumsal muhalefetle meşru 
demokratik sınırlar içerisinde kalarak mücadele 
etmenin ve bu mücadeleyi topluma anlatmanın 
zorluğu oldu. Siyasi ve toplumsal muhalefet her 
ne kadar demokratik siyasetin yegane unsuru 
olan siyaset kurumunu hedef alsa da, muhalefet-
te olmanın avantajıyla bir sorumluluk almama 
fırsatına sahipti ve muhalefetin bu girişimleri-
nin engellenmesi ve geri püskürtülmesi sırasında 
AK Parti organize bir şekilde anti-demokratik 
olmakla, medya özgürlüğünü kısıtlamakla ve 
hukukun üstünlüğünü hiçe saymakla suçlandı. 
Kısacası, AK Parti bu süreçte hassas bir dengeyi 
devam ettirmenin zorluğu ile yüzleşti. Bir yanda 
AK Parti’nin Türk siyasetinin standartlarını yük-
selterek gerçekleştirdiği dönüşüm varken, öbür 
yanda oyunu hala kurallarına göre oynamamakta 
ısrar eden, siyaset kurumunu sahiplenmek yerine 
siyaset kurumunu zayıflatmaya çalışan muhale-
fetle mücadele etmek yer aldı. 

İkinci meydan okuma ise, AK Parti’nin bir 
kitle partisi olması dolayısıyla farklı toplumsal 
gruplardan aynı anda destek almak zorunluluğu 
oldu. Farklı toplumsal kesimlerden oy almak mer-
kez partisi olmak için bir avantajı sağlasa da, farklı 
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kesimler arasında aynı anda bir denge kurmak za-
man zaman zor ve imkansız bir hal alabilmektedir. 
Örneğin, AK Parti Türk ve Kürt toplumsal kesim-
lerinden 2011 yılına kadar aynı anda büyük mik-
tarda oy alabilirken, 2011’den sonra yaşanan bazı 
yapısal değişikliklerle bu durumu devam ettirmek 
oldukça zorlaştı. MHP ve HDP, AK Parti’nin kar-
şı karşıya olduğu bu çelişkiyi sürekli canlı tutarak 
ve farklı kutuplarından kaşıyarak oylarını peyder-
pey artırmaya çalışmaktadırlar. 

Benzer bir çelişki durumunun, birbiriyle çe-
lişen taleplere sahip farklı toplumsal kesimlerin ve 
alt gelir seviyesindeki seçmenin beklentilerini karşı-
lamak noktasında da kendini gösterdiği söylenebi-
lir. Düşük gelirli toplumsal kesimlere 2011 öncesi 
sunulan fırsatlar ve özgürlükler toplumsal gruplar 
arası çelişkileri çok fazla gündeme getirmiyordu. 
Çünkü AK Parti bu dönemde farklı toplumsal 
grupların en temel sorunlarını çözme vaadinde bu-
lunuyor ve rahatça somut adımlar atabiliyordu. Bu 
rahatlık, beklentilerin karşılanması belli bir nokta-
ya gelene kadar diğer karşıt gruplara dokunmama-
sından ve onları etkilememesinden kaynaklanmak-
taydı. Dolayısıyla, potansiyel olarak var olan çelişki 
ortaya çıkmıyordu. Fakat zamanla toplumsal grup-
lar hak ve özgürlükler konusunda belli bir doyum 
noktasına ulaştıktan sonra beklentilerinin çıtasını 
daha da yukarı çıkardılar. Böylece, AK Parti’nin 
bu grupların desteğini alabilmek için yeni ve daha 
maksimalist taleplerini karşılaması gerekti. Tıp-
kı Kürt meselesinde olduğu gibi, bu beklentilerin 
karşılanması farklı toplumsal grupları karşı karşıya 
getirme riski taşımaya başladı. Muhalefet partileri 
bu risk neticesinde oluşan boşluğu değerlendirerek 
beklentileri yükselmiş toplumsal kesimlerin talep-
lerini kendilerine yönlendirmeye başladılar. Böyle-
ce, AK Parti 7 Haziran seçiminde, sadece Kürtler-
den değil, çelişen taleplere sahip farklı toplumsal 
kesimlerden ve toplumun ekonomik açıdan görece 
dezavantajlı kesimlerinden de oy kaybetti.

Neticede, seçimden açık ara birinci parti ola-
rak çıkılmasına rağmen, parti tarafından tek başına 
iktidar olamamak bir “başarısızlık” olarak değerlen-
dirildi. Başarısızlığın nedeni olarak parti teşkilatı, 

siyaset diliyle ilişkili sorunlar ve muhalefet partile-
rinin popülist siyasetinin etkili olması dillendirildi. 
Bu meyanda, 12 Eylül’de parti kongresi düzenlendi 
ve kongrede Ahmet Davutoğlu tekrar genel başkan 
seçildi. Kongre sonrası yeni yönetim yapılanması-
na gidildi ve üç dönem kuralına takılan bazı isimler 
tekrar yönetime dahil oldu. Üç dönem kuralının 
esnetilmesinin yanı sıra, ilk dönemki reformist si-
yaset dilinin yeniden canlandırılması ve diğer par-
tilere cevap olarak 1 Kasım seçim beyannamesinde 
ekonomik olarak dezavantajlı kesimlere ve gençlere 
somut vaatler sunulması gibi kararlar alındı.

1 Kasım seçimine gidilen süreçte AK Par-
ti’nin koalisyon görüşmeleri ve daha sonra seçim 
hükümetinin kurulması aşamasındaki “uzlaşma-
cı” tavrı kamuoyunun önemli bir kısmında so-
rumluluktan kaçmamak olarak değerlendirildi. 
Yine terörle mücadele konusunda kararlılık gös-
terilmesi de 1 Kasım’a giden süreçte kamuoyu-
nun AK Parti’ye yönelik ilgisini artırdı. Sonuç 
olarak, AK Parti’nin karşısında yukarıda deği-
nilen ciddi yapısal problemler ve meydan oku-
malar bulunmakta ve bu meydan okumalar ile 
yüzleşmek 2011 öncesi döneme nazaran zorlaş-
maktadır. Bütün bunların yanında AK Parti’nin 
rakibi olan CHP ve HDP’nin de 2011 öncesine 
nazaran çok daha etkili ve yaygın bir muhalefet 
içerisinde oldukları not edilmelidir.

SONUÇ 
Yeni Türkiye olarak ifade edilen süreç Türki-
ye’de siyaseti radikal bir şekilde değişime uğrat-
tı. Genel hatlarıyla üç döneme ayırabileceğimiz 
bu süreçte, ilk dönemde (2002-2011) siyaset 
dışı aktörlerle AK Parti’nin mücadelesine sahne 
oldu. Bu dönem, bürokratik vesayetin gerileyip 
AK Parti’nin zirveye çıkışına tanıklık etti. İkinci 
dönemin (2011-2015) hakim karakteri ise, si-
yaset dışından siyaset kurumuna müdahalelerin 
farklı şekillerde devam etmesi ve aynı zamanda 
siyaset kurumu içerisindeki aktörler arasındaki 
mücadelelerin sertleşmesi oldu. İkinci dönem 
AK Parti’nin tek başına hükümet kuramayacak 
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noktaya gelmesi ve koalisyonun tekrardan ülke 
gündemine oturmasıyla sona erdi. 

1 Kasım seçimine doğru giden süreç ise 
Yeni Türkiye dönüşümünün üçüncü döneminin 
başlangıcı olarak isimlendirilebilir. Bu noktadan 
itibaren siyaset kurumunun daha çok daralması 
da, yeniden genişleme trendine girmesi de im-
kan dahilinde gözükmektedir. Her ne kadar AK 
Parti dışındaki siyasi partilerin mevcut tutum-
ları siyaset alanının daralması açısından zor bir 
süreç ortaya koysa da, Yeni Türkiye sürecinde 
yaşanan sosyolojik değişimler ve dönüşümler si-
yaset kurumunun ayakta kalmasını sağlayacak-
tır. Elbette bu noktada, siyasi aktörlerin hangi 
hamleleri yapacağı kritik bir öneme sahip ol-
makla birlikte, Yeni Türkiye sürecinde yaşanan 
sosyolojik değişim ve dönüşümlerle birlikte top-
lumun demokratik siyaseti özümseme noktasın-

da önemli bir aşama kaydettiğini not etmek ge-
rekir. Dolayısıyla, eski Türkiye şartlarına dönüş, 
yani siyasetin askıya alınması ve siyasi iradenin 
siyaset dışı aktörlere transfer edilmesi, yapısal 
faktörler göz önüne alındığında, pek ihtimal da-
hilinde gözükmemektedir. 

Bunların ötesinde, Yeni Türkiye’nin üçün-
cü aşamasında Türkiye; siyaset yapmanın ka-
çınılmaz olması sebebiyle, siyasi partilerin de-
mokratik zihniyete daha fazla adapte olmasına, 
uzun vadede yeni siyasi oluşumların –mesela 
solda bir CHP-HDP birleşmesinin– ortaya çı-
kışına ve daha kısa vadede ise 1 Kasım seçimi so-
nucunda koalisyonun kaçınılmaz olması ve bir 
kez daha koalisyon kurulamaması durumunda 
siyasetin önünün açılması adına seçim sistemi 
ve yönetim sistemi gibi konuların masaya yatırı-
lıp tartışılmasına şahit olabilir.
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Bu çalışma, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönemde Türk siyasetini ve siyasi 
partilerin yönelimlerindeki süreklilikleri ve değişimleri analiz etmektedir. Bu 
bağlamda ilk olarak, siyaset kurumunun daralması-genişlemesi perspektifi 

üzerinden Yeni Türkiye olgusunu incelemektedir. Yeni Türkiye’nin bir süreç olduğu 
ve bu sürecin merkezinde de, siyaset dışı aktörler ile siyaset kurumunu savunan AK 
Parti arasındaki mücadelenin yer aldığı tespitini yapmaktadır. Ikinci olarak, 7 Ha-
ziran sonrasında ülke siyasetine damgasını vuran terör ve koalisyon meselelerine 
odaklanmaktadır. Bu iki meselede partilerin nasıl bir performans sergilediğini, si-
yaset kurumunun daralması-genişlemesi perspektifi içerisinde ele almaktadır. Son 
olarak ise, Meclis’teki dört siyasi partinin temel çelişkileri ve 1 Kasım’a giderken 
nasıl bir siyaset takip ettikleri genel hatlarıyla irdelenmektedir.


