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BirGün Politika Kolektifi 
28 Şubat Muhtırası ve ardından gelişen süreç ülkedeki siyasetin yörüngesini 
değiştirdi. Egemen sınıflar istediği değişimi hayata geçirme konusunda kapıyı 
sonuna kadar açtı. Siyasette yaşanacak değişimin bir anlamda işaret fişeği oldu. 
Dönemin neredeyse tüm siyasal aktörleri ya tamamen ya da kısa süreli 
sahneden çekilmek zorunda kaldı. Muhtırayla birlikte baş gösteren siyasi krize 
ekonomik kiriz eşlik etti. Bir anlamda toplumsal buhrana dönüştü. Çıkış olarak 
tasarlanan hamlenin sonuçları çok uzun yıllara yayılacak ve bedeli ağır olacak 
yeni bir dönemi başlatmış oldu. Siyaseten yaşanan tasfiyeler aynı zamanda yeni 
figürlerin önünü açtı. 28 Şubat “eskinin müdahalesi” olarak kodlandı ve ondan 
önce olanların tamamı çözülmeye başladı. Erdoğan ve AKP tam da böyle bir 
sürecin sonucu. Siyasal İslam’a karşı yapıldığı söylenen 28 Şubat tarihin bir 
cilvesi olarak bugünün başörtüsünü Anayasa’ya taşımaya çalışan AKP’yi iktidara 
taşıdı. 

*** 
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28 ŞUBAT SÜRECİ 
SİP-TKP: TKP Geleneği 28 Şubat’ı restorasyon süreci olarak ele almıştır. Buna 
göre 90’lı yılların ortasında Türkiye’nin içine girdiği kriz Susurluk ve 28 Şubat 
Süreci ile yanıtlanmış ve bu sürecin başlangıcı restorasyon, esas aktörü asker 
yani “asparti”dir. Restorasyon esasen görünürde devletin mafyatik illegal şiddet 
örgütlenmesinin/kontr-gerillanın tasfiyesine yönelmesi ve dini gericiliğin belini 
kırması ile bu duruma bir müdahale programıdır. SİP, dinci gericiliğin ve RP’nin 
büyük sermayeye dayandığını söylerken bu süreçle ehlileştirilmelerine vurgu 
yapar. TKP Geleneği o dönem için bu krizin sol için fırsatlar yaratabileceğinin 
altını çiziyordu. Gelenek Dergisi her ne kadar dinci gericiliğe karşı çıksa da “MGK 
kararlarının yanında saf tutan sendika bürokrasileri ile bu kararların mantıksal 
sonucuna gözü kara ilerleyip darbe çağrısı çıkartan Perinçek güruhunu” 
yazılarında eleştirmişti. 
 
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi 28 Şuba’tı esas olarak devleti ele 
geçirmeye çalışan iki kliğin mücadelesi olarak kavradı. Eski düzen savunucuları 
olarak kodlanabilecek asker, sivil bürokrasi ve bunları destekleyen siyasilerle bir 
emperyalist projenin devamı olarak ılımlı İslam’ı iktidarıyla krizi aşacağını 
düşünen odakların mücadelesinin sonucu olarak gördü. 
ÖDP bir yandan çürümüş düzeni eleştirirken diğer yandan da egemen güçler 
tarafından yerine ikame edilmeye çalışılan ılımlı İslam projesine mesafe koydu. 

ÖDP’nin 28 Şubat muhtırasından birkaç ay sonra gerçekleştirdiği “Ne Refahyol-
Ne Hazırol” mitingi bu fikrin örgütlenme çağrısıydı. ÖDP’nin bu çağrısına 
TMMOB, KESK, DİSK gibi yapıların yanında 170 aydın da imza vererek destek 
oldu. ÖDP’nin çıkışı sosyalist solun çok önemli kısmını bu fikrin etrafında 
toplamayı başardı. Mitingde öne çıkan fikir dönemin aktüel olayları karşında da 
benzer tutum sergilemelerine yol açtı. 

ÖDP 28 Şubat’ı gerçekleştirenlerin hedeflerinin aksine ılımlı İslamcı yapıların 
önünü açtığını savunuyor. AKP’yi ve onun iktidarını 28 Şubat ürünü olarak 
değerlendirdi. 



 

EMEP: EMEP, Refah-Yol’un 28 Şubat ile düşürülmesini ‘gerici iki kamp 
arasındaki mücadele’ olarak adlandırmıştı. 28 Şubat’la birlikte MGK’nın günlük 
politikaya müdahalelerini ordunun artık Türkiye’nin geleceğinde tayin edici bir 
role sahip politik bir dönemece girildiği şeklinde okumuştur. EMEP’e göre 28 
Şubat Bildirgesinin esas içeriği RP’nin çizgisinden ziyade, taşıdığı tehdittir. Bu 
tehdidin ‘abartılması’ bağımsız politika yapma olanakları tükenmiş olan orta ve 
küçük burjuva politik çevrelerin önemli bölümünü yedekleme veya 
tarafsızlaştırma olanağı sağlamıştır. 28 Şubat’ın laiklik ile irtica arasında bir 
seçenekmiş gibi yürütüldüğü, getirilen düzenlemelerin bu ikilem arasındaki 
mücadelenin parçası olarak ele alındığı noktada EMEP çatışmanın taraflarından 
birinin yanında yer almayı reddettiğini söylemişti. EMEP yayın organlarında 
“Asker Partisi kuyruğunda solcu yükselişi” eleştiriyordu. 
 
BİRİKİM DERGİSİ ÇEVRESİ: Birikim çevresinin 28 Şubat’a dönük 
değerlendirmeleri İslamcılığı, Refah Partisi’ni ve AKP’yi iktidarı elinde tutan elit 
merkeze karşı çevrenin demokratik uyanışı olarak görmesiyle iç içe geçmiştir. 
Bu düşünme biçimi derginin kimi önde gelen isimlerini yakın geçmişteki bazı 
dönemeçlerde AKP’yi desteklemeye kadar götürmüştür. Bu isimlerden biri olan 
Ömer Laçiner’in 90’ların sonunda Birikim’de yazdıklarına göre Türkiye’nin 
politik merkezinde ordu ve bürokrasiden meydana gelen bir elit kesim 
bulunmaktadır. 28 Şubat’ı laik ve anti-laik kavgası olarak görmek yanıltıcı 
olacaktır. RP dini parti olarak değerlendirilemez. Tersine RP ve etrafında 
şekillenen İslamcı hareket kendisini merkeze kabul ettirmeye çalışmaktadır. 
Fakat cumhuriyetin kuruluşundan itibaren siyasete biçim vermeyi alışkanlık 



haline getirmiş ordu RP’nin de içinde olduğu bir merkez siyaset alanına izin 
vermemeye çalışmaktadır. 
 
KÜRT HAREKETİ-HADEP: Kürt Hareketinin 28 Şubat surecindeki partisi 
HADEP’ti. ÖDP öncülüğünde Mayıs 1997’de yapılan “Ne Refahyol Ne Hazırol” 
mitinginde HADEP de ön saflarda yer almıştı. 
 
HADEP’in 28 Şubat tepkisinin o dönem için belirgin olmamasının hatta ikircikli 
olmasının sebeplerinden biri Kürt Hareketi’nin Millî Görüş-İslamcı Gruplarla 
temasıdır diyebiliriz. O dönemde yeterince baskı altında olan Kürt Hareketi 
ayrıca Erbakan’ın yanında yer alarak Ordu’nun tepkisini üzerine tekrar çekmek 
istememiş olabilir. Öyle ki Genelkurmay’ın Haziran 1997’de medyaya verdiği 
İrtica Brifinginde asker Millî Görüş ile HADEP-PKK arasında ilişki kurmaya 
çalışıyordu. 

Kürt Hareketi Erbakan’a Kürt Sorununa yaklaşımlarından ötürü sıcak bakıyordu. 
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Saadet Partisi’nin Erbakan’ın ölümünün 
10. yılı için düzenlediği anmadaki konuşması 28 Şubat’a nasıl bakıldığını 
gösterir: “Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat darbesinin en önemli yönlerinden 
birinin bu olduğuna inanıyorum. Yani Kürt sorununun barışçıl, demokratik 
yollarla çözümünün önünü kesmek, buna cesaret dahi edilmemesini sağlamak 
ve çatışmalı süreci, vesayetçi statükosu sistemin devamı açısından 
sürdürülebilir kılmaktı.” 

CHP: 28 Şubat sürecinde mevcut CHP’yi oluşturan güçler DSP ve CHP’ydi. RP’nin 
laiklik karşıtı görüşleri ana akım partilerce seçim argümanı olarak kullanılmış, 
95’te RP koalisyon ortağı olunca bu argüman yerini darbe söylentisine 
bırakmıştı. Bu dönem CHP söylemlerinde “laiklik” vurgusunda bulunuyordu. 
Baykal CHP’si “Demokrasi, özgürlükler için laiklik feda edilemez” diyerek şeriat 
tehlikesinin yaklaştığı, laikliğin hasar gördüğü, tarikatların meşrulaştırılma 
tehlikesi gibi argümanları sıklıkla kullanmıştır. 28 Şubat’ın öncesinde Baykal, 
“Demokrasi, darbeye feda edilemez. Çözüm meclis veya sandıktır” diyerek 
darbe söylentisine destek verdiğine yönelik eleştirilere karşı çıkmıştı. MGK 
toplantısı sonrası alınan kararın darbe olmadığını, laiklik karşıtı eylemlerde 
bulunan hükümetin anayasaya karşı suç işlerken yakalandığını söylemişti. DSP 
de Baykal CHP’sine benzer olarak sürecin gelişinde demokrasi ve laiklik 
vurgusunda bulunmuştur. 28 Şubat sonrası ise Ecevit RP’nin hükümetten 
çekilmesi gerektiğini Erbakan’a belirtmişti. 
 
PERİNÇEK ÇEVRESİ-İŞÇİ PARTİSİ: İşçi Partisi, Ocak 1997’de ‘Cumhuriyet Devrimi 
Kanunları Uygulansın’ kampanyası başlatmıştı. 28 Şubat’ın laiklik ve bağımsızlık 



konusunda İP’nin öne sürdüğü bu siyasetten büyük ölçüde etkilendiğini iddia 
etmişti. İP için, 28 Şubat, 27 Mayıs’tan sonra Cumhuriyet Devrimi’nin Üçüncü 
Taarruzu’ydu. Bu sürecin “1995 Mart’ında TSK’nin Kuzey Irak’taki ABD 
egemenlik alanına girmesiyle” başladığını belirtmişti. İP’ye göre 28 Şubat ABD 
güdümlü mafya-gladyo-tarikat rejiminde gedikler açmıştı. Dönemin İP İstanbul İl 
Başkanı Turan Özlü yaptığı açıklamada ÖDP’nin Sultanahmet’te düzenleyeceği 
“Ne Refahyol ne darbe” mitinginde aslında gerçek hedefin MGK ve ordu 
olduğunu söylemişti. Özlü’ye göre ordunun şeriatın üzerine gittiği dönemde 
özellikle kendine solcu diyenlerce hedef yapılmasının nedeni, Genelkurmay’ın 
Kürt sorununda Barzani ile bölgesel çözüme yönelmesi ve Cumhuriyet 
Devrimi’ne sahip çıkmasıydı. 20 yıl sonra 28 Şubat’ı değerlendirirken Perinçek 
“28 Şubat 1000 yıl’ sürecek dendi, hâlâ sürüyor. Afrin Harekâtı aslında 28 Şubat 
çizgisinin devamıdır” demişti. 
 
28 ŞUBAT NEDİR? 
28 Şubat, Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonundan oluşan 
Refahyol hükümeti döneminde, 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik 
Kurulu’nun (MGK) sekiz saat kırkbeş dakika süren toplantısı sonucunda 
Cumhuriyet karşıtı, irticai eylem ve gruplar karşısında Anayasa ve Cumhuriyet 
ilkelerinden taviz verilmeyeceği yönünde yayımlanan bildiriyle başlayan 
süreçtir. 

*** 

AKP’NİN İKTİDARA GELİŞİ 
2002 seçimleri tarih sahnesine AKP’nin girmesi için yapılmış gibi. DYP, MHP ve 
Genç Parti kıl payı baraj altında kaldı. DYP ve ANAP’ın neden ittifak yapmadığı 
bugün bile tartışma konusu. Eğer DYP barajı geçmiş olsaydı AKP tek başına 
iktidar olamayacaktı. AKP o seçimde yüzde 34 oy alarak Meclis’in üçte ikilik 
kısmını aldı. Yine aralarında DEHAP, ÖDP ve SHP’nin içinde bulunduğu sol ittifak 
girişimi için de aynı şeyi söylemek mümkün. İttifak girişimi kamuoyunda geniş 
yankı uyandırmıştı. Hatta kamuoyu yoklamalarında yüzde 10’luk barajı aşma 
potansiyelinden bahsediliyordu. Ama seçime kısa süre kala ittifak 
gerçekleşmedi DEHAP seçime bağımsız adaylarla girerken diğer partiler de 
kendi adlarıyla seçime girdi. 

BAYKAL’DAN CAN SİMİDİ 
1999 seçimlerinde barajı aşamayan CHP’de seçimlerin ardından Deniz Baykal 
istifa etmiş, kısa bir süre sonra tekrar parti başkanlığına seçilmişti. Baykal CHP’si 
2001 krizinden hükümeti sorumlu tutmuş ve sert eleştirilerde bulunmuştu. 
2002 seçimlerinde AKP ve CHP olmak üzere sadece iki parti barajı aşabildi. CHP, 
tek başına iktidar olmayı beklerken, tek başına muhalefet olmanın şaşkınlığını 



yaşadı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilmesi yasak 
olduğu için hükümeti Abdullah Gül kurdu. Siirt’te yapılan seçimler yolsuzluk 
iddialarıyla iptal edildi ve milletvekillikler düşürüldü. Seçimlerin yenilenmesi 
sonucu Erdoğan Siirt milletvekili olarak seçildi ve başbakan oldu. Erdoğan’ın 
başbakanlığının önünü açan anayasa değişikliği teklifine destek veren CHP lideri 
Baykal, “Kanaatim, bir insanın siyasi suç niteliğinde mahkûm olmasının ömür 
boyu siyasetten mahrum edilmesine gerekçe olmamalıdır” demişti. 

BİRİKİM: 3 KASIM DEVRİMİ 
Birikim Dergisi’nin AKP’nin iktidara gelişine dönük değerlendirmeleri 28 Şubat’a 
dönük merkez-çevre ayrımına dayanan tespitlerinden ayrıksı değildir. Dergiye 
göre AKP’nin seçim zaferi merkezden dışlanan çevrenin bir orta sınıf hareketi 
olarak sivil politik iktidarı ele geçirmesi olarak yorumlanmaktadır. 2002 
seçimlerinden sonra derginin kapağında AKP’nin iktidara gelişi “Muhafazakâr 
Demokrat İnkılap” olarak selamlanmaktadır. Bu söylem o dönemde Erdoğan’ın 
kendisini tanımlama biçimiyle uyumludur. Ömer Laçiner bu sayıdaki yazısında 
2002 seçimlerini “3 Kasım Devrimi” olarak adlandırır. 46 ve 83’ten sonra 
2002’de bir kez daha devletlû düzenin tahayyülünün dışında bir hareket 
başarıya ulaşmıştır. Öyle ki AKP ilerde diğer demokratik güçlerle Türkiye’yi 
demokratikleştirmeyi amaçlarsa Türkiye’nin pre-modern tarihi bitebilecektir. 
Laçiner’in AKP’nin Türkiye’yi demokratikleştireceğine dair umudu, Türk-İslam 
sentezinin devlete ve emperyalizme içkin yukarıdan aşağıya doğru şekillenen 
yapısını tamamen yok sayarak 2002’de tarihteki yerini bu şekilde almaktadır. 

 



SİP-TKP: TKP Geleneği yasaklardan sonra ilk kez komünist parti adıyla 2002 
Seçimlerine girmişti. Erken seçim kararı sonrası TKP, bu seçimlerin en önemli 
özelliğinin kendi katılımının olduğunu açıklamıştı. TKP, ÖDP ve HADEP ile 
görüşme gerçekleştirdikten sonra “SHP, ANAP ve Saadet Partisi ile ittifak arayan 
bir partiyle biz nasıl ittifak kurabiliriz?” diyerek HADEP'in çalışmalarının dışında 
olduklarını açıklamış ve tek başına seçime katılmıştı. TKP Genel Sekreteri Kemal 
Okuyan ittifak çıkmamasını ÖDP ile HADEP'in, TKP’nin sosyalizm ve AB üyeliği 
konusundaki görüşlerinden hoşnut olmamalarına bağlamıştı. TKP’nin seçim 
değerlendirmelerinde öznel durumlarına yöneldiğini AKP’ye ağırlık vermediğini 
söyleyebiliriz. TKP yeni hükümetin burjuva hükümeti olduğu tespitinden sonra 
adalet duygusunu yitiren bir toplumsal dokunun bu “günah”a karşı dinsel bir 
şemsiye altında toplanarak kendisini aklama eğilimi içine girmesinin etkisi 
olduğunu belirtmişti. 
 
KÜRT HAREKETİ-HADEP: 3 Kasım seçimlerine HADEP, EMEP ve SDP DEHAP 
çatısında oluşturulan "Emek, Barış ve Demokrasi Bloğu" ile girmişti. Seçimde 
6,22 oy oranı ile DEHAP barajın altında kalmıştı. Seçim sonuçlarını örgüt içi 
toplantılarla değerlendiren HADEP MYK, halkın sisteme duyduğu öfkeyi AKP'ye 
yönlendirdiğini dile getirerek, “AKP'nin aldığı oy daha çok duygusal tepkiye 
dayanan oy potansiyelidir ve kalıcı değildir” demişti. Oluşan koşulların başta 
kendileri olmak üzere demokratik güçler tarafından yeterince 
değerlendirilemediği eleştirisine yer vermişti. Meclis’e giren iki partinin farklı 
olmadığını söyleyen DEHAP Genel Başkanı Mehmet Abbasoğlu “Bu partiler IMF 
programına bağlıdırlar. Çok kısa zamanda her ikisinin de gerçek kimlikleri ortaya 
çıkacaktır. Oldu bittiye getirilen bu seçimlerde oylarını bu partilere geçici olarak 
veren yurttaşlar, umduklarını bulamadıkça ve Türkiye yeni ve keskin sorunlarla 
yüz yüze geldikçe istikrarsızlık kapımıza dayanacaktır.” açıklamasını yapmıştı. 
 
EMEP: 3 Kasım seçimlerine giderken EMEP’in seçim taktiği, sermaye 
partilerinden kopma sürecine giren değişik emekçi sınıf kesimlerine; etrafında 
birleşebilecekleri bir seçim platformu sunmak ve bu dönemi Meclis’e emeğin 
adaylarının girdiği bir dönem olarak değerlendirmekti. EMEP bunu 
gerçekleştirmek için HADEP ve SDP ile DEHAP çatısında oluşturulan “Emek, 
Barış ve Demokrasi Bloğu” ile seçime girmişti. EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel 
istifa ederek DEHAP milletvekili adayı olmuştu. EMEP seçimlerde çıkan sonuçları 
ise “emekçilerin önemli bir kesiminin uygulanan politikaların sorumlusu 
gördükleri hükümet partileriyle diğer bazı düzen partilerine tokat atması” 
olarak değerlendirmiş, seçimlerin işçi sınıfı ve emekçilerin çıkarları yönünde 
sonuçlanmadığını emekçilerin sermaye partilerinden uygulanan emekçi 



düşmanı politikalara duydukları öfkenin sonucu olarak çareyi diğer düzen 
partilerinde gördüğünü ifade etmişti. 
 
PERİNÇEK ÇEVRESİ-İŞÇİ PARTİSİ: İşçi Partisi’ne göre 2002 seçimleri, NATO’nun 
gizli hükümeti Süper NATO güdümünde yapılmıştı. İP’in baraj altı kalması için 
“örgütü ve kökleri olmayan Genç Parti”, Süper NATO desteğiyle yüzde 7 oy 
oranına yükseltilmişti. İP için ABD’nin 3 Kasım 2002’de tamamladığı operasyon, 
‘barışçı yoldan’ yapılmış bir devlet darbesiydi, Türkiye’nin başına Gladyo 
marifetiyle Erdoğan-Gül getirilmişti. TSK komuta kademesi haricinde neredeyse 
bütün bürokrasi, “millî devlet yıkıcılarının eline geçmiş”, başta İskenderpaşacılar 
olmak üzere Nakşibendi, Fethullah Hocacı ve Nurcular’ın ABD güdümlü 
tarikatlar koalisyonu, iktidara yerleşmişti. Gül, Nisan 2003’te “ABD Dışişleri 
Bakanı Powell ile gizli anlaşma yapmış, Erdoğan Şubat 2004’te, ‘ABD’nin Büyük 
Ortadoğu Projesi Eşbaşkanı’ olarak, ‘Diyarbakır’ı merkez yapma’ görevini” ilan 
etmişti. İP de “Türkiye devleti ve ordusunu içerden vuran AKP hükümetinin halk 
inisiyatifiyle iktidardan indirilmesi” hedefini ortaya koymuştu. 

*** 

 

20 Yıllık AKP iktidarında Sol ne yaptı-2 
Demokrasi illüzyonu 
BirGün Politika Kolektifi 
BirGün Gazetesi, 04.11.2022 
https://www.birgun.net/haber/sol-ne-yapti-2-demokrasi-illuzyonu-408769 
 

Ergenekon davası görülürken sanıklara destek olmak için davayı izleyenlere polis oldukça sert müdahale etmişti. 

(Foto: Depo) 
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AKP iktidarının ilk dönemlerinde yarattığı illüzyonda en etkili unsur “demokratikleşme 
hamleleri”ydi. Dış siyasette AB ile iç siyasette ise sol liberal çevreler ile kurulan yakın ilişkiler 
ve atılan adımlar AKP’den demokrasi uman sol çevrelerde karşılık buldu ve AKP’nin ülkeyi 
demokratikleştireceğine dair yanılgıyı pekiştirdi. AB ile 2005 yılında başlayan tam üyelik 
müzakereleri başta Birikim çevresi olmak üzere solun belirli kesimlerinde destek buldu. 
Ancak solun genel AB üyeliğine mesafeliydi. 

Demokratik açılım süreci de bu illüzyonu sürdürdü. Özellikle sol liberal kesim Dolmabahçe 
kahvaltılarında kendisine yer buldu. 

Türban serbestliğini kıyafet özgürlüğü olarak gören kimi sol çevreler AKP’ye desteğini 
verirken türbanı bir siyasi simge olarak niteleyen sol çevreler AKP’nin karşısında durmayı 
sürdürdü. 

Sol içerisindeki önemli ayrışma ise Ergenekon davalarında yaşandı. Bazı sol çevreler 
Ergenekon davalarını derin devletle hesaplaşma olarak niteleyip başından sonuna kadar 
destekledi. Çoğu sol-sosyalist grup ise bu davaları AKP’nin otoriter bir rejim kurmasına 
yönelik adımlar olarak gördü. 

Genel olarak solda AKP’nin bu “demokratikleşme hamleleri” karşısında yaşanan ideolojik ve 
politik ayrışma iktidarın daha otoriter bir rejim kurmasına engel olunamamasında önemli bir 
etken oldu. Birikim dergisi çevresindekilerin AKP’nin ülkeyi demokratikleştireceğine dair 
söylemleri AKP’nin hegemonyasını inşa etmesinde önemli bir zemin oluşturdu. 

 
Erdoğan, AKP Kongresinde Demokratik Açılımdan bahsederken... 

 
Avrupa Birliği 
 
Kürt Hareketi-DEHAP 
Türkiye solu içinde AB’ye karşı en olumlu yaklaşan grubun Kürt Hareketi olduğunu 
söyleyebiliriz. Kürt Hareketi’nin AB’ye görece olumlu yaklaşmasının başlıca sebebi ise serbest 



dolaşım ve iktisadi kalkınmadan ziyade AB üyeliğinin insan hakları, özgürlüklere ve 
demokratik gelişmeye katkı yapacağı, azınlık haklarının tanınmasına, baskı ve şiddetin son 
bulmasına aracı olacağı inancıdır. Kürt Hareketi demokratik taleplerde tıkanan Türkiye 
siyasetinin hiç olmazsa Kopenhag Kriterlerini kendisine rehber ederek çözüm bulabileceği 
kanaatine sahiptir. Öyle ki AB Komisyonu’nun o dönem Genişlemeden Sorumlu Komiseri 
Günter Verheugen 2004 yılındaki Diyarbakır ziyaretinde Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak 
“Vatandaş Verheugen, genişletilmiş Avrupa’ya hoş geldin!” yazılı bez pankartlarla 
karşılanmıştı. Türkiye ile AB arasında 3 Ekim 2005’te başlayacak müzakere tarihinden bir gün 
önce Diyarbakır’da DEHAP ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, "Kürt sorununa demokratik 
çözüm, AB'ye evet' adıyla bir miting dahi yapmayı planlamıştı. Yine bu dönemde Öcalan’ın 
“Mezarımda üç bayrak yan yana olabilir: Üniter bayrak, AB bayrağı ve demokrasiyi sembolize 
eden konfederalizm bayrağı” sözlerini hatırlatırsak o günkü konjonktürü daha iyi anlayabiliriz. 
Dolayısıyla Kürt Hareketi’nin Kürt sorununa demokratik çözümü Türkiye’nin AB süreciyle 
ilişkilendirdiğini vurgulayabiliriz. 

TKP 
Türkiye solu içinde Avrupa Birliği’ne karşı en net ve sekter gruplardan birisinin TKP olduğunu 
söyleyebiliriz. TKP, AB üyelik sürecinin başladığı ilk dönemlerden itibaren gerek eylemleriyle 
gerek açıklamalarıyla bu tutumu sürdürmüştür. TKP’ye göre AB üyelik süreci ile Türkiye’nin 
sömürgeleştirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'nin dünya kapitalizmine bağımlılık zincirine 
yeni ve güçlü bir halka olarak eklenen AB sürecine karşı çıkmak, TKP için ilkesel bir tutumdur. 
TKP AB uyum sürecinin Türkiye’nin gündemini belirlediği 2005 yılında Kadıköy'de TKP 
“Avrupa Birliği'ne Karşı Yurtsever Cephe'de Birleş” mitingi düzenlemişti. 2006’da ise TKP’nin 
öncülüğünde kurulan Emperyalizme Karşı Yurtsever Cephe Yurtseverler Kurultayı 
gerçekleştirmişti. Buna göre AB’nin halkımızın önüne bir “refah, uygarlık ve demokrasi” 
projesi olarak konularak, ülkemizin bağımlılığının pekiştirilmesine ve egemenliğin 
emperyalistlere bütünüyle devredilmesine izin verilmeyeceğini ilan etmişti. 

 
TKP’nin Avrupa Birliği'ne Karşı Yurtsever Cephe'de Birleş” mitingi... 



 
Perinçek Çevresi-İşçi Partisi 
İşçi Partisi’ne göre “Türkiye, AB kapısında çarmıha gerilmiştir ve denetim altına alınmıştır”. 
AB’nin dayattığı program, “Türk ordusunun Kıbrıs’tan atılması, Ege’nin Türkiye’ye 
kapatılması, Kuzey Irak’taki kukla devletin resmileştirilmesi, Diyarbakır beyliği kurulması, 
sözde “Ermeni soykırımı”nın kabul edilmesi, İstanbul’un Bizanslaştırılması ve Patriğin 
milletlerarası yetkilerle donatılarak ekümenik yapılması gibi kapsamlı bir programdır”. İP’ye 
göre AB kapısında Türk milleti dinini değiştirmeye zorlanıyor ve AB İstanbul’u Bizanslaştırmak 
istiyordu. Türkiye, ABD tarafından AB kapısına bağlanmış ve denetim altına alınmıştı. İP’ye 
göre AB’ye bütün giriş seçenekleri Türk millî devletini ortadan kaldırdığı için “şerefsiz girişi” 
temsil etmekteydi. MHP, AKP ve Saadet Partisi dahil, bütün partiler, Abdullah Öcalan’ın 
PKK’siyle aynı programı savunuyor ve AB’ye girmekten yanayken yalnızca İşçi Partisi, AB aday 
üyeliğinden çekilmeyi savunuyordu. 

CHP 
AB Sürecine ilişkin CHP içinde fikir ayrılıkları yaşanmıştır. 2002-2005 arası CHP’nin genel 
olarak destekleyici konumda yer aldığını söyleyebiliriz. Baykal’ın 2003’te “Türkiye’nin AB’ye 
alınması tarihi bir karar olacaktır” açıklaması ve CHP'nin “İdam cezasının kaldırılması” ve 
“MGK Genel Sekreterinin sivil olmasını” bunları doğrular niteliktedir. Ancak bu dönem Baykal 
çeşitli çevrelerce “AB’ye giriş sürecini AKP’ye kaptırmak istememek” ile suçlanmıştı. Baykal 
AB müzakerelerinin ucunun açık olmasının onur kırıcı olduğunu belirtmiş ve 2005’te başlayan 
tam üyelik müzakereleri konusunda “Zorla sevinemem” diyerek olumsuz baktığını ifade 
etmişti. Bu açıklama parti içi görüş ayrılıkları çıkarmış, İstanbul Milletvekili Damla Gürel, 
Baykal’ın açıklaması ile ilgili AB sürecinin partiler üstü olduğunu ve Türkiye için önemli bir 
adım olduğunu söylemiştir. CHP, AKP'yi AB konusunda temel gereklilikleri yerine 
getirmemekle suçlamış ve AB müzakerelerinden önce Türkiye’nin laik sosyal hukuk 
cumhuriyeti olduğunu kabul etmesi gerektiğini vurgulamıştır. 2010’da “AB'nin çifte standart 
uyguladığını, sözünü tutmadığını, Ada'nın güneyini anlaşmalara aykırı şekilde birliğe aldığını, 
bu çifte standardın kabul edilemez olduğunu” savunan Kılıçdaroğlu, hükümeti de özellikle 
Kıbrıs konusunda yanlış adımlar atmakla suçlamıştı. 

ÖDP 
AB eksenindeki saflaşma dönemin eski devlet yapısını savunma temelindeki milliyetçilikle, 
AB’ye eklemlenme sürecini Türkiye’nin demokratikleşmesinin dolayısıyla da eski otoriter 
yapının aşılmasının bir manivelası olarak gören liberal yaklaşım soldaki bölünmenin iki yanlış 
ucu olarak öne çıktı. ÖDP için de sonrasında da sürecek ayrışmanın başlangıç noktalarından 
birisi de AB konusundaki tavır meselesiydi. ÖDP içinde sonrasında “yetmez ama evetçiliğe” 
uzanacak olan çizginin sahipleri bu sürecin ülkenin demokratikleştirilmesine vesile olacağını 
yönelik liberal bir yaklaşımla AB’den yana bir tutum içinde oldu. ÖDP’nin ana gövdesini 
oluşturan siyaset ise AB eliyle Türkiye’nin demokratikleşeceği üzerinden bir yaklaşımla 
AKP’nin ülkeyi dönüştürme siyasetine de bir destek anlamına gelecek siyaset karşısında, 
AB’ye katılım sürecinin emekçiler için bir mücadele sürecine dönüştürülmesini savundu. Bu 
siyasetin ana doğrultusu ise muhalefetin AKP’ye doğrudan ve dolaylı destek anlamına 
gelecek politikalar karşısında tavır almayı ön plana almasıydı. 

EMEP 
EMEP’e göre AB, Avrupa’nın büyük kapitalist ülkelerinin birliği olarak kurulmuş, tekellerin ve 
tekelci burjuvazinin çıkarlarını savunan, bugün de onlar tarafından yönetilen gerici bir 



birliktir. Türkiye’nin AB’ye girmesi, bu gerici birliği daha da güçlendirecektir. Türkiye’nin 
AB’ye girmesi, Türkiye’deki emperyalizm işbirlikçilerinin işine gelir ve onların sorunlarını 
“çözmelerine” dayanak oluşturur. EMEP, Türkiye’nin toplumsal ilerlemeden yana olan 
güçlerinin AB’den demokrasi, barış, insan hakları ithal edilmesini beklemelerini eleştirir. 
“Demokratik açılım” için tek çıkar yol olarak Avrupa Birliği’nin öne sürülmesini kabul 
etmemiş, bunun yerine Türkiye’deki toplumsal sınıf ve tabakaların mücadelesinin önemini 
vurgulamıştır. EMEP’e göre AB, Türk ve Kürt her milliyetten Türkiye halkının gerçek bir 
demokrasi ve özgürlük talebini karşılamaktan uzaktır. Sermaye adına iktidara gelen liberal 
dincilerin “AB normlarına uygun” ama öz itibariyle antidemokratik bir yönetimi devam 
ettirme azminde” olduğunu belirtmişti. 

Türban Sorunu 
 
TKP 
Üniversitelerde türbanın tartışıldığı 90’lı yıllarda sol içinde en dikkat çekici çıkışlardan birisi 
SİP’ten gelmişti. SİP’li öğrenciler üniversitelerde “karanlığa karşı aydınlanma forumları” 
düzenlerken çalışmalarının doruk noktası Türban Neyi Örtüyor? broşürüydü. Buna göre 
türban bir cihat üniformasıydı, cihatçıların üniversite kapılarında yaptıklarını özgürlük 
mücadelesi olarak görmek ihanetti. Türbanın geniş bir coğrafyada “Amerikancılığı” örttüğünü 
söyledi. 2008’de TKP aynı tutumu sürdürmüş AKP ve MHP’nin türbanın üniversitelere 
girebilmesini öngören anayasa değişikliğini protesto etmiş, “ABD türbanı takmayacağız”, 
“Tayyip’in türbanı ABD bayrağı”, “Üniversitede türbana geçit yok; liboşa, yobaza bırakmayız”, 
“Karanlığa, türbana, şeriata geçit yok” sloganları atmışlardı. Eylemde türbanın sadece siyasi 
bir simge olmadığı karşı devrimci, dinci, gerici, çevrelerin bayrağı haline getirildiğini 
belirtmişti. 2019’da ise yerel seçimlerde TKP türbanlı bir aday göstermiş, gelen eleştirilere 
yanıt olarak komünist bir işçi olduğu için aday gösterildiğini vurgulamıştı. 

 
TKP’nin “Türban Neyi Örtüyor” Kitapçığı... 

Kürt Hareketi-BDP 
Kürt hareketi kamusal alanda türban yasağına karşıdır. Kürt Hareketinin temsilcileri türbanı 
bir inanç özgürlüğü olarak gördüklerini belirtirken aksi bir durumu- türbanın eğitim önünde 
engel teşkil etmesini- hak ihlali olarak adlandırır. BDP, türban konusunun siyasi bir malzeme 
haline gelmesinden rahatsızdı. 2011 yılında İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 



başvurusu aracılığıyla Meclis’e türban ile girmenin serbest olması adına içtüzük değişikliği için 
önerge vermiş, ancak Meclis Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan İç Tüzük Değişikliği 
Kanun Teklifi komisyon tarafından geri çekilmişti. BDP Milletvekili Pervin Buldan 
açıklamasında Türkiye’de türban sorununun çözümü için, inanç özgürlüğünün sağlanması için 
bir yol açmaya çalıştıklarını belirtmiş, gerekçeyi "Bu değişiklik ile toplumsal ve sosyal 
adaletsizliğin giderilmesi, dini inancı gereği başını örtme mecburiyeti hisseden ve böyle 
inanan kadınlara din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde imkân tanınması amaçlanmıştır. 
Kravat takma mecburiyeti ise günümüz dünyasında tek tipçi ve toplumu yukarıdan aşağıya, 
insanların kılık kıyafetine göre dizayn etme anlayışının ürünüdür. Bu mecburiyetin 
kaldırılması da yine kişi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi için zorunludur" şeklinde 
yapmıştı. 

ÖDP 
ÖDP AKP’nin üniversitelerde polis karakolları kurarak fişleme ve gözaltı uygulamalarıyla 
üniversite gençliğini baskı altına aldığı koşullarda türbanı serbest hale getiren uygulamanın 
‘özgürlük açılımı’ söylemleriyle meşrulaştırılmasını eleştirmişti. ÖDP’ye göre AKP türbanı bir 
mağduriyet olarak sunarak siyasi rant devşiriyor ve toplumu kendi İslamcı ideolojisiyle 
yeniden inşa etmeye çalışıyordu. ÖDP türban serbestisini o dönemdeki muhafazakâr baskının 
ve İslamcı toplum projesinin bir simgesi olarak görmekteydi. AKP’nin toplum ve üniversite 
gençliği üzerinde inşa etmeye başladığı denetim mekanizması ve “mahalle baskısı”nı, 
üniversiteleri neoliberal koşulların gerektirdiği gibi piyasalaştırmasını görmezden gelip 
yalnızca türban serbestisine odaklanmak AKP’nin kurmaya çalıştığı muhafazakar otoriter ve 
neoliberal düzene katkı sağlamaktan başka bir şeye yaramıyordu. 

EMEP 
EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel 2008’de türban tartışmasıyla ilgili açıklamada “kılık-
kıyafetin başta eğitim olmak üzere, kişinin kamusal haklarını kullanmasında engel haline 
getirilmesinde, iktidar ve muhalefet güçleri başta olmak üzere devletin marazalı laiklik 
anlayışının sorumlu” olduğunu söylemişti. Milletvekillerinin meclise başörtülü girmesi için 
tüzük değişiklik tartışmalarının olduğu 2013’te Tüzel halkın seçilmiş temsilcileri olarak 
herhangi bir kılık kıyafet sınırlamasına tabi olmaksızın özgürce siyasi faaliyetlerini 
yürütebilmesi gerektiğini, tüm insanlar gibi milletvekillerinin de siyasi düşünceleri, inançları, 
cinsel tercihleri, yaşam felsefeleri nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini belirtmişti. 
Bunun yanında Tüzel, ülkede din ve inanç alanının siyasi tahakküm ve yönetim baskısına 
dönüştüğünü, kutuplaşmanın nesnesi yapıldığını, dini gerekçelerle başörtüsü takmanın kadını 
özgürleştiren değil, eşit ve özgür insanlar olmasını kısıtlayan bir nedensellik olduğunu 
belirtiyordu. 

CHP 
CHP türban yasasının kaldırılmasına yönelik muhalif bir tutum sergilemiş ancak çoğu zaman 
meselenin türban olmadığını ve AKP'nin türbanı laiklik olgusunu zedelemek için kullandığını 
öne sürmüştür. 2006’yılında kadın diplomatlar ve diplomat eşleri; CHP'li kadınlar ile bu 
konuyu görüşmüş CHP'li Oya Araslı "Türban ve başörtüsünün farklı olduğu" konusunda 
beyanda bulunurken. Nedret Öymen ise “Bazı mahallelerde başörtüsü takmayana baskı 
yapılıyor, kamuda ise başörtüsü takanların meslek edinmesi engelleniyor.” Diyerek kadınlar 
üzerindeki toplumsal baskının her yerde olduğu vurgusunda bulunmuştur. 



28 Şubat sürecinde “ikna odaları” ile gündeme gelmiş olan Nur Serter’in 2007’de CHP'den 
vekil oluşuyla birlikte AKP'nin baskısı artmıştır. Bu dönem CHP, başta Baykal olmak üzere 
“başörtüsü ve türbanın farklı şeyler olduğuna” dair pek çok beyanda bulunmuştu. 

2008’de Baykal, anayasa değişikliği meclisten geçtikten sonra; “Tartışmaların konuyu ilk 
olduğu yerden herkesin soru işaretleri olduğu bir noktaya gelmesini olumlu buluyorum” 
demiş, CHP’lilerin çoğu değişikliğe karşı çıkmış, CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurmuştu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav, kararı “Anayasa'ya karşı hile yolu kullanılarak 
gerçekleştirilmiş bir tasarruf” olarak değerlendirmiştir. 

Perinçek Çevresi-İşçi Partisi 
Perinçek çevresi açısından türban haçlı siyasetin simgesidir. “ABD emperyalizminin modaları 
bir kısım kadınlarımıza göbek açtırtırken, bir kısım kadınlarımızın başını da türbanla 
bağlamaktadır. Her ikisi de kadının cinselliğini vurgulamakta, kadını toplumun önüne bir 
cinsel nesne olarak çıkartmaktadır. Cumhuriyet kadını, erkekle eşit, iş ve güç sahibi, kendine 
güvenen, dürüst ve onurlu kimliğine uygun bir giyim ve kuşam içinde olacaktır. Kadınlarımızı 
bizim geleneğimizde olmayan, Hıristiyan rahibe kıyafetleriyle boğmak, neresinden baksanız, 
Türkiye’ye karşı karanlık bir fesadın, kanlı bir nifağın uygulamalarıdır…ABD haçlısı, Türk 
askerinin başına nasıl çuval geçirdiyse, Türk kadının başına da türbanı geçirmiştir.” Hatta 
onlar içim “Türban Büyük Ortadoğu projesi’nin Örtüsüdür!” 

Perinçek çevresi için “türban özgürlüğü” diye bir şey yoktur. Doğu Perinçek’e göre cariyelik 
özgürlükse, türban da özgürlüktür. Türban, insanın kul, kadının cariye olduğu topluma denk 
düşen bir örtüdür. “Demokratik, özgür bir toplum kurmak isteyen bir parti veya insan, türban 
ve özgürlük kavramlarını yan yana getiremez. Bu, esaret özgürlüğünü savunmaktan başka bir 
şey değildir.” Bu açıklamadan 2 hafta sonra çıkan Aydınlık dergisi Özgürlük değil esaret; 
Türban: Rahibe Örtüsü manşetini atmıştı. Bu dönemde İşçi Partisi tarafından 1 milyon adet 
bastırılarak yurdun dört bir yanında dağıtılan “Türban Özgürlük Değil Esaret Örtüsüdür!” 
başlıklı bildirinin mahkeme tarafından toplatılmasına karar verilmişti. 

Ergenekon Davası 
 
Kürt Hareketi-DTP 
DTP Eş Genel Başkanı Ahmet Türk, “Ergenekon davasını Türkiye’nin geleceği ve şeffaflaşması 
adına çok önemli buluyoruz. Ergenekon’un bütün yönleriyle ortaya çıkarılması durumda Türk 
ve Kürt halklarının birbirlerini daha iyi anlayacağına inanıyorum. Kürt ve Türk halkını birbirine 
düşürmek isteyen anlayışın ortaya çıkarılması adına önemlidir”. demişti. Türk, Ergenekon'un 
başladığı yerin Kürt coğrafyası olduğunu, belirterek, “Ergenekon'da tarafız. Ergenekon 
çetesinin ortadan kalkması Kürt sorununun çözümü için önemli. O nedenle davaya müdahil 
olacağız” diyerek dava ve soruşturmalara destek vermişti. DTP’nin Ergenekon konusundaki 
tavrının açık ve net olduğunu vurgulayan Eş Başkan Emine Ayna, ‘DTP tarafsız’ eleştirilerine 
şöyle yanıt vermişti: ‘Biz olayların sonuna kadar üzerine gidilmesi ve bütün boyutlarıyla açığa 
çıkartılması gerektiği görüşündeyiz. Ergenekon örgütünün eylemlerinin sadece Hükümete 
dönük boyutlarıyla ele alınmaması gerektiğini, Doğu ve Güneydoğu’daki karanlık eylemlerin 
de faili meçhul cinayetlerin de soruşturma sürecine dahil edilmesi gerektiğini söylüyoruz. 
Burada eleştirdiğimiz nokta hükümetin olayları ve eylemleri kendisiyle başlatıp, kendisiyle 
sonlandırma tutumudur. Bizim durduğumuz nokta gayet açıktır.” 



Ekim 2008’de Ergenekon davası öncesinde DTP başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti ve 
demokratik kitle örgütleri “Ne Ergenekon ne AKP, çözüm demokratik Cumhuriyet" mitingleri 
gerçekleştirmişti. Bu mitingde konuşma yapan DTP Milletvekili Pervin Buldan, Kürt 
sorununun ülkenin en büyük sorunu olduğunu ifade ederken, AB'ye girmek ve Kürt sorununa 
demokratik çözüm getirmek isteniyorsa, Ergenekon Davası'nın kapsamının genişletilerek 
sonuçlanması gerektiğini söylemişti. 

Perinçek Çevresi-İşçi Partisi 
Ergenekon operasyonlarına karşı Aydınlık dergisi “Ergenekon'un Şifresi Geldi Ab'den Tayyip 
Gül'e Devlet ve Ordu'da Temizlik Emri” manşetiyle çıkmıştı. (16 Mart 2008 Sayı: 1078) 
Aydınlık dergisi iki hafta sonraki manşetini “Ergenekon Belgelerini Fethullahçılar Yazdı” 
olarak atmıştı. Perinçek “bizi yargıladıkları suçtan kendileri yargılanacaklar” demişti. 
“Ergenekon tertibini” 1998 yılına kadar geri götürerek “Türkiye’nin millî güçlerini etkisiz hale 
getirmek ve toplumu sindirmek için” bu yıl hazırlandığı ve 2001 yılında da ABD’nin Irak savaşı 
takviminin gereği olarak, orduya müdahale edildiği, Org. Hilmi Özkök Genelkurmay 
Başkanlığı’na getirtildiği, Türkiye’nin erken seçime sürüklendiği ve Erdoğan ve Gül’ün BOP 
sürecini uygulamaya koyduğu ifade edilmişti. TSK ise bu operasyonla “psikolojik harekât” ve 
örtülü savaş yürütülmüştür. Fethullahçı Savcıların İşçi Partisi’nin yurtsever güçlerin 
“merkezinde” olduğunu belirttiklerini ifade ederek sistemin “sol olduklarını söyleyen veya 
düne kadar vatanseverliği kimseye bırakmayan partilerden kendisine bir tehdit gelmediğini”. 
Bu sebeple bu partileri “adam yerine koymadığını” iddia etmiştir. Sistem bu partiler İşçi 
Partisi’ne yönelecek halk güçlerini barajlamak için kullanmaktadır. Ergenekon sürecinin 
ortaya koyduğu gerçek budur. İşçi Partisi’ne göre “Ermeni açılımı, Kürt açılımı, Kıbrıs açılımı 
ve Ergenekon Tertibi aynı paketin parçalarıdır” ve “Ergenekon kumpası da bu paketlerin 
uygulanması için gerçekleşmiştir.” 

 
Ergenekon Dava duruşmalarında Silivri’de düzenlenen eylemden bir kare... 

TKP 
TKP’ye göre Ergenekon operasyonu ABD'nin Türkiye siyasetini AKP eliyle kendi hedefleri 
doğrultusunda yeniden şekillendirme girişimlerinin parçasıdır. TKP bu operasyonun 
Türkiye'deki sömürü düzeninin emekçi halka, Kürtlere karşı işledikleri suçları en azından 



bunların küçük bir bölümünü aydınlatmak, suç işlemiş devlet görevlilerini yargı önüne 
çıkarmak için yapılmadığını belirtmişti. TKP 2009’da yaptığı açıklamada “İşleyen yargı süreci 
değil, AKP'nin gücünü emperyalist merkezlerden alan gerici operasyonudur. Gözaltına 
alınanlar da işledikleri suçlardan değil, AKP'ye muhalefet ettiklerinden, ABD projeleri 
konusunda itiraz ya da çekincelerini dile getirdiklerinden Ergenekoncu olarak 
nitelenmektedir” demişti. TKP “Türkiye büyük bir felakete doğru sürüklenirken AKP 
hükümetine açık ya da gizli destek olanların, bu onursuzluğu kabul etmeyenleri faşistlikle 
itham edenlerin, tıpkı AKP hükümeti ve onun yandaşları gibi Amerikancı faşizmin "liberal" yol 
arkadaşları” olduğunu söylemişti. 2013’te Ergenekon Davası'nın açıklanan kararların 
ardından “Ergenekon bir mahkeme değildir. Ergenekon AKP diktatörlüğünün inşa sürecidir.” 
tespitini yapmıştı. 

EMEP 
Ergenekon Davası kapsamında başlayan operasyonları darbecilere karşı ilk kez böylesine net 
bir müdahale olduğu gerekçesiyle olumlu karşılayan EMEP bunun bütününün bir iktidar 
savaşı olduğunun altını çiziyordu. EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, Ergenekon davası ve 
halka karşı işlenmiş binlerce suçun aydınlatılması için bağımsız bir komisyon kurulması 
gerektiğini söylerken binlerce faili meçhul cinayetin ortaya çıkarılması, suikastların 
aydınlatılması, kayıpların bulunması için bu davanın tanıkları ve mağdurları olarak davaya 
müdahil olmak istediklerini ifade ediyordu. Ergenekon Davası olarak yansıyan ve devlet 
içindeki çeteleşmelerin soruşturulmasıyla başlayan gelişmelere dikkat çeken Tüzel, dava 
süreci ilerledikçe çete organizasyonlarının ve çeteleşen devlet kurumlarının halka karşı 
işlediği suçları da kapsama imkanlarının ortaya çıktığı soruşturmanın Türkiye’nin 
demokratikleşmesinin bir dayanağı olacak olguların ortaya çıkmasına da yol açacağını 
belirtiyordu. Davanın sonuca varması için yeterli delilin olduğunu söyleyen Tüzel, davanın 
demokrasi mücadelesinin bir parçası haline getirilmeden sonuç alınamayacağını 
vurguluyordu. 

ÖDP 
Özgürlük ve Dayanışma Ergenekon Yargılama sürecinde AKP’nin değirmenine su taşımayı 
reddetti. AKP’nin, Ergenekon sürecini iktidarını tahkim etme sürecinde bir tür yol temizliği 
olarak gördü. ÖDP’nin ana gövdesi onlarca insanın haksız şekilde yargılanmasına tepki 
gösterirken tıpkı AB sürecinde olduğu gibi Ergenekon davalarını da destekleyen küçük bir 
grup oldu. 

Hem AB hem de Ergenekon ÖDP’de ayrılıkla sonuçlanacak sürecin en önemli kilometre 
taşlarından biri oldu. Özellikle Ergenekon sürecinin 12 Eylül referandumuna giden yolda bir 
tür altlık olarak değerlendirilmesi ÖDP metinlerinde eleştirildi. 

Ergenekon davalarının temiz toplum ya da rejimin safralarından kurtulması olarak değil daha 
çok AKP ve Gülen cemaatinin bürokrasiyi ele geçirirken gerçekleştirdiği büyük tasfiye olarak 
değerlendirdi. AKP ve Cemaat’ten demokrasi beklemenin hayal olduğunu Ergenekon 
sürecinde de ifade etti. 

Birikim Dergisi Çevresi 
Birikim çevresi Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı ve Ergenekon operasyonları gibi süreçlere 
İttihatçı, orducu ve bürokratik kesimlerin gücünü zayıflattığı ölçüde destek olmayı tercih etti. 
Soldan AB’ye yönelik getirilen eleştiriler milliyetçilikle özdeşleştirilerek solun özgüveni ve 
enternasyonalizmi yetersiz bulundu. Avrupa genişlemesi “Avrupa Devleti Kurmaya Çağrı” adı 



altında liberal demokrasiyi genişletebilme umuduyla savunuldu. Derin devlet 
organizasyonları Ergenekon davalarında yargılanmaktaydı. Ahmet İnsel’e göre, “vesayet 
rejimine” son vermeye uğraşan yegâne güç AKP’ydi. Ömer Laçiner’e göre, “bir parti olarak 
tanımlanan orduya” karşı muhafazakâr demokrat AKP’nin cephesinde Ergenekon 
operasyonları değerlendirilmekteydi. 2010 yılında NTV’de Can Dündar’ın konuğu olan 
Laçiner, Ergenekon operasyonları aracılığıyla cemaat kadrolarının edindikleri konumları 
kullanarak zaman içinde bir darbe yapacağı öngörülerini “aşırı yorum” olarak 
değerlendirmekteydi. 

 
20 Yıllık AKP iktidarında Sol ne yaptı-3 
AKP’yi destekleyen sol liberallerin utancı: ‘Yetmez ama evet’çilik 
BirGün Politika Kolektifi 
BirGün Gazetesi, 05.11.2022 
https://www.birgun.net/haber/akp-yi-destekleyen-sol-liberallerin-utanci-yetmez-ama-
evet-cilik-408887 
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BirGün Politika Kolektifi 
12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu solun ciddi polemiklere girdiği bir dönemdi. Bir tarafta 
‘‘yetmez ama evet’’ ya da ‘‘evet’’ diyerek AKP’yi destekleyen sol liberaller, diğer tarafta 
AKP’ye ve Anayasa değişikliğine karşı ‘‘hayır’’ diyen CHP, sosyalistler ile demokratik kitle 
örgütleri. Bunların haricinde Kürt hareketi ve onun çevresinde boykotu örgütleyen kesimler… 

‘Yetmez ama evet’ kampanyası 2010 yılında Anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin daha 
demokratik bir ülke olacağını salık veriyordu. Bu referandumdan sonra ülkedeki 
‘demokratikleşme’ hamlelerinin daha kolay yapılabileceğini ve ülkenin ‘statüko’dan 
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kurtulacağını söylüyorlardı. Bu kesim ‘hayır’ cephesinde yer alan solu da statükoculuk ve 
ulusalcılıkla itham ediyordu. 

İçinde ÖDP, TKP, Halkevleri, EMEP’in yanı sıra TMMOB, DİSK ve KESK gibi demokratik kitle 
örgütlerinin de olduğu ‘hayır’ cephesi ise bu anayasanın ülkeyi daha da otoriter bir hale 
getireceği uyarısında bulunuyorlardı. CHP de ‘hayır’ için tüm örgütünü seferber etmişti. 

Anayasa değişikliğinden sonra yaşananlar Hayır cephesini haklı çıkardı. Bu değişiklikten sonra 
başta o dönemki adıyla HSYK iktidarın kontrolüne geçti. Tarih ‘yetmez ama evet’çilerin 
utancını yüzlerine çarptı. 

DSİP 
DSİP Genel Başkanı Doğan Tarkan Radikal’de “Neden yetmez, neden evet?” başlıklı bir yazı 
yazmış, “Evet” kazanırsa darbeciler, ulusalcılar, ırkçılar, 12 Eylül yandaşları bir darbe daha 
yiyecektir. Ve özgürlükçü bir anayasa için mücadele başlayacaktır” demişti. Doğan Tarkan 
yazısında tarihe geçecek şu cümlelere yer vermişti: “13 Eylül günü eğer ‘hayır’ oyları 
çoğunluğu sağlarsa bu toplum 12 Eylül Darbesi’ni onaylamış olacaktır. ‘Hayır’ için çalışmış, 
‘evet’in kazanması için kolunu kıpırdatmamış herkes bu sonuçtan sorumlu olacaktır. 12 
Eylül’ü savunmuş olmanın utancını yaşayacaktır. Darbeciler kazanmış olacaktır… İşçiler, 
emekçiler, Kürtler, 12 Eylül’ün kendisinden ve sonuçlarından etkilenenler kaybetmiş 
olacaktır. Darbelere karşı mücadele edenler, özgürlük isteyenler kaybetmiş olacaktır.” 

Referandum sonrası Erdoğan kendilerine çabaları ve duruşu için teşekkür etmiş, Doğan 
Tarkan da bu teşekkürü başbakanın bir inceliği olarak sevinçle karşılamıştı. 

DSİP'ten Roni Margulies de “Millet askerin anayasasını ben bozarım deyince oylarıyla askere 
nanik yapmış olacak” diyordu. 

Baskın Oran “Biz de biliyoruz AKP'nin paketi makyaj yaparak sunduğunu, yetersiz olduğunu. 
Ama bir daha böyle bir fırsat ele geçmeyecek. 'Hayır' ya da 'boykot' diyenler, AKP üzerinde 
baskı yapmanın tek yolunu kaçıracaklar.” 

BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras da Doğan Tarkan’a çok benzer şekilde “bu paketin 
geçmemesi Ergenekoncuların zaferi olur” derken “Hayır demek solu sol yapan bütün 
değerleri inkâr etmek anlamına geliyor. Bu yaştan sonra Ergenekoncu cepheye su taşımanın 
anlamı yok” diyerek referandumu Ergenekon’la hesaplaşmaya bağlıyordu. 

Birikim Çevresi 
Birikim çevresinin 2010 referandumunda aldığı tutum “Yetmez Ama Evet” kampanyasıyla 
bütünleşti. Birikim dergisi sosyalistlerin sürdürdüğü sosyalizm ve demokrasi tartışmalarını 
“solla harmanlanmış bir liberal demokrasinin genişletilmesi” çerçevesine sığdırarak 
özgürlükçü tutumun referandumda evet demek olduğunu savundu. “Asker-sivil bürokrasi 
çekirdekli cenahın” vesayetçi zihniyetinin karşısına referandumda evet diyerek dikilmek 
gerekirdi. 2002’de AKP’yi “Muhafazakâr Demokrat İnkılap” söylemiyle selamlamakla, 
2010’da evet demek arasında güçlü bir bağ bulunmaktaydı. Ömer Laçiner “sosyalist sıfatlı 
mikrokozmoz”, Ahmet İnsel “CHP’nin peşinden giden sol”, ve Murat Belge ise “merkezinde 
Kemalizm olan cephe” diyerek hayır diyenleri tanımladılar. AKP ve cemaat gibi İslamcı 
yapıların ABD ve AB desteğiyle kısa yoldan merkez siyaseti demokratikleştirebileceğine dair 
duyulan inanç Birikimcilerin 2010 referandumunda evet demesine yol açtı. 

Eşitlik ve Demokrasi Partisi 



ÖDP’den Ufuk Uras ile birlikte ayrılan Özgürlükçü Sol Hareket, SHP ve bazı Alevi örgütlerinin 
yöneticilerinin yer aldığı yeni “sol” parti Mart 2010’da Eşitlik ve Demokrasi Partisi adıyla 
kurulmuştu. Genel Başkanı Ziya Halis yaptığı açıklamada referanduma sunulan değişiklik 
paketinin eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü ve sosyal bir anayasa ihtiyacının güncelliğini 
ortadan kaldırmadığını, sadece kısmi bazı iyileşmeler getirdiğini, ama mevcut statükocu 
güçlerin buna bile razı olamadıklarını belirterek, bu durumda referandumda ‘hayır’ tutumunu 
almanın darbecilerin hazırladığı 1982 Anayasası’na dolaylı da olsa ‘evet’ demek anlamına 
geleceğine işaret etmişti. EDP, referanduma sunulan Anayasa değişiklik teklifine ‘evet’, bunu 
hazırlayan AKP zihniyetine ve iktidarına ‘hayır’ dediğini açıklamıştı. 

Kürt Hareketi 
12 Eylül'deki referandumda sandığa gitmeme çağrısıyla Barış ve Demokrasi Partisi, Toplumsal 
Özgürlük Platformu, Sosyalist Demokrasi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Partizan, 
Demokratik Haklar Federasyonu, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Gelecek Parti Hareketi, 
Sosyalist Birlik Hareketi, Devrimci İşçi Partisi Girişimi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi, 
Sosyalist Dayanışma Platformu, Köz, Türkiye Gerçeği, Sosyalist Devrim Parti Girişimi olmak 
üzere sol siyasi parti ve oluşumlar bir araya gelerek Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot 
Cephesi’ni kurmuştu. Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi, "Önümüze tarihi bir fırsat 
çıkmıştır. 'Yamalı' ya da 'yamasız', hiçbir şekilde 12 Eylül darbe anayasasını istemediğimizi 
boykotla göstermenin, şimdi tam zamanıdır" demişti. Boykota çağrı için yapılan mitinglerde 
BDP Genel Başkanı Demirtaş “12 Eylül günü referandumu boykot etmek için sandıklara 
gitmeyin. Boykot çağrımıza kulak verin. Eğer sandıklara gidecek olsanız CHP, MHP ve AKP 
üçlüsüne hizmet etmiş olacaksınız. Onlara, sandıklara gitmeyerek gereken dersi vermeliyiz. 
İşte bunun için, referandum bize tarihi bir fırsat veriyor” demişti. 

Seçim sonuçlarında Kürt hareketinin güçlü olduğu bölgelerde katılım oranı düşük çıkarken bu 
bölgelerde neredeyse hayır oyu yok gibiydi. 

Diyarbakır’da referandumun ardından BDP il binasında marşlar çalınıp, havai fişek gösterileri 
yapılmıştı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Halkımızı kutluyorum. Bu başarıyı 
demokratik özerklikle taçlandırana kadar mücadeleye devam diyoruz” demiş, BDP Genel 
Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da seçimde halkın demokratik özerk Kürdistan isteğini dile 
getirdiğini söylemişti. 

Devrimci Hareket 
Devrimci Hareket “Evet-Hayır tercihinin” faşist anayasanın makyajını tazelemekten öte bir 
anlamı olmadığını, halkın geleceğinin evet-hayır ikilemine sıkıştırılamayacağını söyleyerek 
referandumda sandığa gitmeme kararı aldığını açıklamıştı. Referandum sonrası yaptığı 
açıklamada ise halk oylamasının, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak 
biçimde sonuçlandığını, HSYK’nin yapısı ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili değişiklikle de 
sistemin işleyişindeki damar tıkanıklıklarının giderildiğini belirtmişti. 

ÖDP 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 12 Eylül referandumuna en hızlı tepki gösteren partilerdendi. 
TKP, EMEP ve Halkevleri ile kurulan “Hayır Cephesi” 2010 Anayasa referandumuna karşı en 
net ve güçlü karşıt çizgiyi oluşturdu. DİSK, KESK, TMMOB’nin de içerisinde yer aldığı Hayır 
Cephesi, ülkenin her yerinde Anayasa’ya Hayır oyu için mitingler düzenledi. 

ÖDP için referandum 12 Eylül darbesiyle hesaplaşma değildi, AKP ve Gülen cemaati zaten 12 
Eylül ürünüydü. Referandum da bu ortaklığın yargıyı ele geçirme operasyonuydu. 



Anayasa Referandumu iktidar, cemaat, liberal çevreler tarafından demokrasi özlemi çeken 
mağdurlar karşısında konumlanan statüko ve darbecilere sempati duyan ulusalcılar karşıtlığı 
anlatısı üzerinden savunuluyordu. 12 Eylül darbesinin ardından yıllarca hapis yatmış, 
dönemin ÖDP MYK üyesi Oğuzhan Müftüoğlu’nun “Biz 12 Eylül’ün mağduru değil 
muhatabıyız” sözleri ise bu duruma partinin yaklaşımını özetliyor. 
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“12 Eylül Anayasasını da AKP Anayasasını da Kabul Etmiyoruz”, “12 Eylül’de Gülen’lere Hayır” 
gibi sloganlarla, anayasa referandumunun reddi için önemli kampanyalar düzenlendi. Ankara 
ve İstanbul’da iki büyük miting yapıldı. 

2010 Referandumu Türkiye solu açısından tartışmalı gündemlerden biriyken, ÖDP için de ayrı 
bir anlam taşıyordu. Referandum sürecinde dikkat çeken “Yetmez Ama Evet” sloganı ile 
anayasa değişikliğini destekleyen DSİP, EDP (sonrasında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi) gibi 
kesimler, ÖDP’nin kurucusu olduğu “Hayır Cephesini” hedef alan yazılar ve açıklamalarda 
bulundu. AKP ve cemaatin Türkiye’yi demokratikleştireceğini savunan bu çevreler ile ÖDP 
arasındaki gerilim, referandum öncesine dayanıyordu. 

ÖDP’nin 2009 kongresinde eski genel başkanı ve dönemin bağımsız milletvekili Ufuk Uras ve 
takipçileri 2 yıllık tartışmalı bir sürecin ardından genel başkanlık seçimini kaybedip partiden 
ayrılmıştı. Uras ve çevresinin, ÖDP’nin çoğunluğunu temsil eden siyasi tutumun aksine 
liberal, iktidara karşı yumuşak tavırlı ve BDP eksenindeki pozisyonu ÖDP içerisinde ayrılığı 
getirmişti. Ardından yine bu çevrenin bayraktarlığını yaptığı “Yetmez ama Evet” sloganı, 
Türkiye solunun en tartışmalı ve trajik tutumlarından biri olarak tarihe geçti. 

EMEP 
EMEP 12 Eylül'de referanduma gidecek olan Anayasa değişikliğinin ne demokratik ne de 
halkın çözüm bekleyen sorunlarına yanıt verdiğini, bu haliyle AKP’nin politik hesaplarının bir 
ürünü olduğunu söyleyerek “hayır” oyu vereceğini açıklamıştı. AKP’nin anayasa değişikliğiyle 
anti-demokratik sistemi meşrulaştırma ve güçlendirmeyi gözettiğine, ortada demokratik 
içerikli bir yargı reformu olmayıp yüksek yargıyı yürütmenin kontrol ve etkisine alan bir 
düzenleme olduğuna ve demokratikleşme görünümü ile seçimlere doğru siyasi rant elde 



etme hesabı güdüldüğüne dikkat çekmişti. EMEP “Mevcut anayasayı tutuculukla savunan ve 
bağlılığını ifade ederek hayır diyen muhalefet güçlerinden farklı olarak bu demokratikleşme 
aldatmacasına hayır diyerek yanıt vereceğini” belirtmişti. EMEP bu süreçte ÖDP, TKP, 
Halkevleri ile İstanbul ve Ankara’da ortak mitingler yaparak “hayır oyu” için emek vermişti. 
Bu mitinglerde Tüzel, anayasa değişikliği paketinde Kürtlerin taleplerine ilişkin hiçbir unsurun 
olmamasının da ‘hayır’ oyu kullanmak için yeterli bir sebep olduğunun altını çizmişti. 

TKP 
2010 referandumunda “hayır” bloğunda yer alan TKP “hayır” oyunun, AKP iktidarına karşı 
tavizsiz konumlanış anlamına geldiğini söylemişti. TKP, bu “HAYIR”, AKP’nin kendi iktidarını 
sağlamlaştırmak, yürütme erkinin diktatörlüğünü pekiştirmek için yaptığı ve yapmaya çalıştığı 
bütün yasal düzenlemelere topyekûn karşı koyuş, faşist 12 Eylül’ün halkımıza dayattığı 
anayasanın değiştirilmekte olduğu yalanlarını boşa çıkarmak ve 12 Eylül’e ve onun 
anayasasına karşı başından beri tavrını koyan, bu uğurda bedel ödeyen devrimcilerin kendi 
değerlerini yobaz-liboş koalisyonuna yedirmeyeceği anlamına gelir” demişti. TKP hayır oyu 
için ülkenin dört bir yanında tüm engellemelere rağmen mücadele ederken Ankara’da ve 
İstanbul’da EMEP, ÖDP ve Halkevleri ile ortak “Eşit ve Özgür Bir Ülke İçin 12 Eylül 
Anayasası'na da AKP Anayasası’na da Hayır” mitingi düzenlemişti. Dönemin TKP MK üyesi 
Erkan Baş mitingde “AKP'nin yaptığı şey, yıpranan 12 Eylül'ü tazelemektir, yenilemektir. 
Büyük bir yalan ve saldırı ile karşı karşıyayız.” diyerek uyarılarını dile getirmişti. 

*** 

‘YETMEZ AMA EVET’ KAMPANYASI 
2010 yılından bugüne en çok tartışılan başlıklardan biri ‘Yetmez ama evet’ kampanyası oldu. 
“Yetmez ama evet”çiler AKP’nin 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu’yla antidemokratik, 
otoriter, tek bir kimliği dayatan devlet anlayışı ve faşist 12 Eylül darbesiyle hesaplaşma adına 
eksik de olsa olumlu bir adım olarak desteklenmesi gerektiğini iddia ediyordu. Kendini 
Marksist olarak tanımlayanlardan özgürlükçü, muhafazakâr demokrat olarak tanımlayanlara 
kadar akademi, edebiyat, kültür sanat dünyasından insanın toplumsal kesimleri evet oyu 
vermeye ikna etmek için kullandıkları slogandır. Bu sloganın isim babası Hayko Bağdat 
olmuştur. Günümüzde bu slogan “kullanışlı aptallık”la birlikte anılıyor. O dönem ‘Yetmez ama 
evet’ kampanyasına katılan birçok kişi daha sonra özür diledi. 
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BirGün Politika Kolektifi 
AKP iktidarının en büyük kırılmalarından birisi 2013 yılında yaşandı. Gezi Parkı’ndaki ağaçların 
sökülmesiyle başlayan süreç tüm ülkeye yayılan bir isyana dönüştü. Ülke genelinde resmi 
rakamlara göre 11 milyon insan sokağa çıktı. Tüm yurt “Hükümet istifa” sesleriyle yankılandı. 
Bu süreç solda da yeni kırılmalara yol açtı ve birleşik mücadele eskisinden çok daha fazla 
vurgulandı. 

Gezi’nin hemen sonrasındaki 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne HDP Selahattin Demirtaş, 
CHP ise MHP ile birlikte Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday göstererek girdi. Bu dönemde sol 
Erdoğan’ı güçsüzleştirmenin önemine vurgu yaptı. 
 
7 Haziran Seçimleri ise solda en çok HDP’nin konuşulduğu bir süreç oldu. Yüzünü Batı’ya 
dönen Kürt hareketi söylemini de değiştirdi. Öncesinde iktidarı daha yumuşak tonda 
eleştiren HDP bu sürece “Seni başkan yaptırmayacağız” diyerek girdi. Sonuç olarak aldığı oy 
oranıyla Meclis’e girdi ve AKP ilk kez tek başına iktidar olamadı. 
 
► GEZİ DİRENİŞİ 
ÖDP 
ÖDP Haziran direnişinin örgütlenmesinde en fazla efor sarf eden siyasi partilerdendi. 
Üyeleriyle ilk günden itibaren Gezi Parkı’nda olan ÖDP, direniş ülke çapına yayıldığında da 
örgütlü olduğu her ilde sokak çağrıları ve örgütlenmeleri yaptı. ÖDP'nin Gezi’nin ardından ilk 
hamlesi, direnişin ilerlemesi adına solun üzerine düşen ortak mücadele görevini önüne 
koyarak, aşağıdan yukarı örgütlenen ve solun birleşik mücadelesini temel alan bir 
örgütlenme kurmak için birleşik muhalefet hareketi yaratmaktı. Bu çağrıyla başlayan süreç, 
farklı oluşumlarla bir araya gelerek Birleşik Haziran Hareketine dönüşecekti. 
 
Direnişin yarattığı semt forumlarında, ardından bu forumların kalıcı bir örgütlenme haline 



getirilmesi çabası içerisinde ÖDP; diğer farklı siyasi örgütlenmelerle birlikte direnişin 
ardından Birleşik Haziran Hareketini oluşturdu. 
 
Kuşkusuz, sade bir birliktelik olarak sınırlı kalmayan Haziran hareketi, ülke çapındaki 
örgütlülüğü ile önemli gündemlerde ses getiren eylemlerde bulundu. 2015 yılında tüm 
Türkiye’de Haziran hareketinin başını çektiği Laik ve Bilimsel Eğitim boykotu bu 
eylemliliklerin başında geliyor. 
 
KÜRT HAREKETİ 
Kürt hareketi Gezi Direnişi’ne mesafeli yaklaştı. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 
parti olarak İmralı görüşmelerine kadar Taksim Gezi Direnişi’ne mesafeli durmalarının 
nedeninin 'müzakere süreci' olduğunu belirterek, 'Kürtler sokağa çıktı çıktı ve şimdi müzakere 
yürütüyorlar. Müzakereden sonuç almak için de bir hassasiyet, çaba gösteriyorlar' demişti. 
Demirtaş katıldığı TV programında: 
 
“(Gezi Parkı’nda) ortaya konan demokratik talepler BDP’nin sahiplenebileceği, arkasında 
durabileceği demokratik taleplerdir. Ama buradan hükümeti devirecek, darbeye doğru 
götürecek bir halk hareketi çıkarabilir miyiz? Veya bu halk hareketini buraya kanalize edebilir 
miyiz? diye bir arayış da oldu. O nedenle bir mesafe koyduk. Yani buradan bir darbe 
çıkarmaya çalışanlarla birlikte olmayız dedik.” 
 
Benzer şekilde Cemil Bayık da Gezi Parkı eylemlerine katılmaya tereddüt edildiğini belirtmişti. 
 
Bu dönemde Gezi Parkı eylemlerinde ön planda olan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya 
Önder Demokratik Toplum Kongresi'nin eylemler karşısında takındığı tutuma eleştiri 
getirmiş, “Türkiye yanıyor, dünyanın en büyük isyanlarından biri... DTK tek cümleyle destek 
açıklaması yapmadı” demişti. 
 
TKP 
TKP Merkez Komitesi, Gezi Parkı'na düzenlenen şafak baskınının ardından 30 Mayıs’ta bir 
açıklama yaparak tüm üyelerini mücadeleye çağırmıştı. TKP 4 Haziran’da “Emekçi Halkın 
Seçeneği Mutlaka Yaratılacaktır” başlığıyla 14 maddelik bir deklarasyon yayınlamış, başından 
beri bu halk hareketinin parçası olduğunu, bütün güçlerini seferber ettiğini ve gelişkin bir 
disiplin anlayışının yayılması için uğraştığını vurgulamıştı. 
 
TKP’nin deklarasyondaki dikkat çeken çıkışlarından birisi Gezi Eylemleri ve Türk Bayrağı 
üzerineydi: “12 Eylül faşist darbesiyle birlikte emekçi halka, sola, Kürtlere karşı gerici ve 
şoven saldırıların aracı olarak kullanılmak istenen ay-yıldızlı bayrak, halkımız tarafından 
faşizmin elinden alınmış, bir kez daha Deniz Gezmişlerin, yurtsever halkın elindeki bayrağa 
dönüşmüştür.” 
 
BİRİKİM ÇEVRESİ 
Haziran isyanı Birikim çevresinin AKP’ye dönük sürdürdüğü iyimser ve umutlu tutumunu 
değiştirdi. AKP’nin otoriter eğilimler gösterdiği belirtildi ve Erdoğan “otoriter başbakan” ve 
“tek adam” olarak adlandırıldı. Birikim’in 2013 Haziran’ının hemen sonraki sayısında AKP’nin 
özellikle 2011’den itibaren kuruluş felsefesinden, ilkelerinden ve politik tahayyülünden 
uzaklaştığı iddia edildi. Ömer Laçiner’e göre, 2002’de de devletçi/elitist kutbu temsil eden 



CHP’nin karşısına “muhafazakâr modernist” kutbu temsil ederek ortaya çıkan AKP, 2015’te 
artık aynı pozisyona düşmüştü. 

PERİNÇEK ÇEVRESİ 
İşçi Partisi Gezi’nin başlangıcının 2007 yılında AKP iktidarına karşı Cumhuriyet Mitingi ve 
Yürüyüşleri ile başladığını söyler. Onlara göre bu süreç 2013 Haziran’ında Taksim Gezi 
Parkı’nda başlayan mücadeleyle bütün yurda yayılmıştı. Bu hareket, İşçi Partisinin 
mücadelesiyle “bütün yurtta Türk bayrakları altında ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” 
sloganında” birleşmişti. Perinçek’e göre de Gezi eylemleri, “ilk günlerde daha çok yaşam 
tarzıyla ilgiliydi”, sonrasında “Vatan Partisi’nin önderliğinde” eline Türk bayrağını almış ve 
‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganıyla bütün milleti kucaklamıştı. 

► 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 
ÖDP 
Önce 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, ardından 2015 yılında tekrar eden genel seçimlerde, 
ÖDP’nin tutumu tamamen Haziran Hareketi’nin pozisyonuna uygun olmuştu. 
 
Her iki seçimde de Haziran Hareketi, açıktan bir aday desteklemeden, Erdoğan’a oy vermeme 
çağrısında bulundu. 2015 seçimlerinde Selahattin Demirtaş’ın kampanyası sol, sosyal 
demokrat çevrelerde ciddi bir heyecan yarattığı dönemde de Haziran Hareketi ve ÖDP’nin 
açıktan HDP içerisinde yer almaması, doğrudan partiyi desteklememesi birçok tartışmaya 
sebep oldu. 
 
ÖDP’nin seçim süreçlerindeki yaklaşımı; meclis aritmetiği dışında, sokaktan, toplumsal 
mücadele içerisinden gelen bir beşinci gücün ancak AKP’yi yıkacak bir alternatifi 
yaratabileceği, aksinin mümkün olmayacağı üzerineydi. Nitekim 7 Haziran seçimleri ardından, 
AKP’nin tek başına iktidar olamadığı ancak seçimleri tekrara götürmeyi başarabildiği süreç 
içerisinde, kamuoyu ikinci bir yenilgiye kesin gözüyle bakarken, o dönem ÖDP MYK üyesi 
Oğuzhan Müftüoğlu, BirGün’e verdiği röportajda AKP’nin seçim pozisyonlarına sınırlı bir 
siyasetle gerçekten yenilemeyeceğini, yaşananın “günü kurtarmak” olduğunu söylüyordu. 
Nitekim 1 Kasım seçimleri de bu tespitin kanıtı oldu. 
 
CHP 
Ana muhalefet partisi CHP seçimlerde MHP ile ortak aday belirlemişti. Ekmeleddin İhsanoğlu 
ortak aday olarak gösterilmişti. MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ekmeleddin İhsanoğlu hem parti 
tabanından hem de sol kamuoyundan destek alamamıştı. Seçim sonucunda da MHP ve 
CHP’nin bir önceki seçimde aldığı oy oranından bile daha az oy almıştı. İki partinin ortak adayı 
olmasına rağmen oy oranı sadece yüzde 38,5’te kalmıştı. 

KÜRT HAREKETİ 
HDP 2014 Seçimleri’ne kendi adayıyla girmişti. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı 
olmuştu. Demirtaş’ın “Yeni Yaşam Çağrısı” başlıklı beyanname, esas olarak radikal demokrasi 
perspektifinden hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanının ilk defa halk tarafından seçildiğini, ancak 
demokratik bir seçim olmadığını savunan Demirtaş, halkın önüne yeteri kadar seçenek 
çıkmadığını, aday belirleme süreçlerinin maalesef demokratik olmadığını söyledi. 

EMEP 
EMEP “Halkı Temsil Edecek Cumhurbaşkanı Adayımız Demirtaş” açıklamasını yaparak 
Demirtaş’a destek vermişti. Temsil ettiği değerler bakımından Ekmeleddin İhsanoğlu ve 



Tayyip Erdoğan’ın benzer özelliklere sahip olduğunu, bu iki adayın aynı siyasi çizgiden 
geldiğini söyleyen EMEP İhsanoğlu ve Erdoğan’ı önerenlerin Devlet’in başına siyasi İslam 
çizgisinde, emperyalist güçlere bağlı, neoliberal ekonomik düzeni savunan iki aday çıkardığını 
vurgulamıştı. 

TKP 
Türkiye Komünist Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki pozisyonunu aylar öncesinden 
ilan etmiş ve boykot kararı almıştı. TKP seçimin iflas eden İkinci Cumhuriyet'e suni teneffüs 
yaptırmayı amaçladığını vurgulamıştı. TKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, AKP'nin sandıkta 
geriletilmesi, seçim hile ve yolsuzluklarının teşhir edilmesi noktasından yaklaşılamayacağını 
belirterek sandığı boykot etmenin kaçınılmaz olduğunu açıklamıştı. 

*** 

► 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ 
KÜRT HAREKETİ 
7 Haziran seçimlerine giderken HDP’nin ana sloganı Erdoğan’a karşı “Seni Başkan 
Yaptırmayacağız”dı. 
 
7 Haziran’da HDP yüzde 13,1 oy oranı ile TBMM’de 80 milletvekili elde etmiş, seçim 
sonuçlarına göre AKP’nin tek başına iktidar olmasını engellemişti. Bu tarihten itibaren 
koalisyon görüşmeleri başlamıştı. KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, Demirtaş’ın, 
partisinin AKP ile koalisyon yapmayacağı şeklindeki açıklamasını 'dar yaklaşımda' olmakla 
eleştirmiş, “HDP’nin Erdoğan’ı başkan yaptırmayarak sözünü tuttuğunu ve artık ileriye dönük 
girişimler yapması gerektiğini” belirtmişti. Temmuz ayında gerçekleşen Suruç Katliamı’nın 
ardından ülke çatışmalı-karanlık bir sürecin içine girmiş, çözüm masası devrilmişti. Koalisyon 
hükümetinin kurulamadığı bu dönemde ülkeyi 1 Kasım Seçimlerine götürecek geçici 
hükümetin kurulması için Başbakan Davutoğlu, HDP’den Levent Tüzel, Müslüm Doğan ve Ali 
Haydar Konca'ya bakanlık teklifinde bulunmuş, teklifi Levent Tüzel reddetmiş; Müslüm Doğan 
ve Ali Haydar Konca ise kabul etmişlerdi. Doğan Kalkınma Bakanı olurken Konca Avrupa Birliği 
Bakanı olmuştu. HDP’li bakanlar bir ay bile dolmadan “AKP’nin 7 Haziran seçim sonuçlarına 
karşı savaş ve darbe konseptini devreye koyduğunu” söyleyerek görevlerinden istifa 
etmişlerdi. 
 
EMEP 
EMEP’e göre 7 Haziran seçimleri bugüne kadar olan seçimlerden çok daha ciddi ve çok daha 
kritikti. AKP’nin hem işçiler ve emekçiler hem de ezilen halklar üzerinde uyguladığı politikaları 
engellemenin tek yolu HDP’nin barajı aşmasıydı. EMEP’ten Levent Tüzel HDP listesinden aday 
olmuş ve seçilmişti. 

HALKEVLERİ 
Halkevleri 7 Haziran seçimlerinde tarihinde ilk kez bir partiye oy verme çağrısı yaparak 
seçimlerde HDP’yi destekleyeceğini açıklamıştı. Halkevlerine göre HDP’nin, demokrasi, barış, 
özgürlük ve eşitlik mücadelesinin önemli bir dinamiği olması ve AKP’nin geriletilmesinin 
sandıktaki karşılığı HDP’ye verilecek oylarla barajın geçilmesini sağlamaktı. 

AYDINLIK ÇEVRESİ 
7 Haziran 2015’in hemen öncesinde Aydınlık ‘Terör örgütü meclise giremez’ manşetiyle 
çıkarken seçim sonrasında “Bölücü Anayasa Koalisyonunun Önü Açıldı. Mücadeleye Devam 



Böldürmeyeceğiz” manşetini atmıştı. Perinçek de seçim analizini “Türkiye ‘demokratik’ 
yoldan bölünüyor” olarak yapmıştı. Meclisteki muhalefet, ABD güdümlü Gladyo-Mafya-
Tarikat sisteminin denetimindeyken bu sistemden kurtulmak için biricik seçenek olan Vatan 
Partisi’nin, Meclise girmesi önlenmiştir. 
 
Ancak 7 Haziran’dan bir buçuk ay sonra Aydınlık Çevresine göre 24 Temmuz’da başlayan TSK 
operasyonlarıyla “Türkiye 7 Haziran çıkmazına, 7 Haziran Meclisinin dışından” yanıt üretmişti. 
 
Ergenekon davasından salıverildikleri 2014’ten bu yana yaşananları Vatan Savaşı olarak 
niteleyen Perinçek Türkiye’nin yeni bir Devrim sürecine girdiğini ifade etmektedir. Erdoğan’ın 
“İkinci İstiklâl Savaşı” tanımına destek vermektedir. 2 Eylül 2018 günü aldıkları kararla Vatan 
Partisi, Türk Ordusuyla, Türk Polisiyle, Tayyip Erdoğan Hükümetiyle ve milletin diğer 
güçleriyle aynı gemide” olduklarını ilan etmişlerdi. Bu çizgi değişiminde 2014 sonrasında 
Türkiye’nin iktidar yapısında da yaşanılan dönüşümün etkili olduğunu “artık Tayyip 
Erdoğan’ın Türkiye’yi yönettiği dönemden, Türkiye’nin Tayyip Erdoğan’ı yönlendirdiği 
döneme” geçildiği ifade edilmiştir. 
*** 

Yarın: 
• Suriye Savaşı ve Sınır Ötesi Müdahaleler 
• 15 Temmuz Darbe Girişimi 
• 2019 Seçimleri- İstanbul Seçimleri 
 

 

20 Yıllık AKP iktidarında Sol ne yaptı-5 
Egemenlerin Mücadelesi 
BirGün Politika Kolektifi 
BirGün Gazetesi, 07.11.2022 
https://www.birgun.net/haber/egemenlerin-mucadelesi-409064 
 
  

  

  

https://www.birgun.net/haber/egemenlerin-mucadelesi-409064


15 Temmuz Darbe Girişimi AKP ve cemaat arasındaki iç çekişmenin yansımasıydı. (Fotoğraf: AA) 

BirGün Politika Kolektifi 
AKP’nin kurulduğu günden itibaren 17 Aralık 2013’e kadar ortağı olan Fetullahçıların yaptığı 
15 Temmuz Darbe Girişimi solda iki egemen gücün mücadelesi olarak görüldü. Ardından ilan 
edilen OHAL’e karşı CHP’nin düzenlediği miting soldan destek gördü. Bunun yanında HDP ve 
KP de mitingler gerçekleştirdi. 

Meclis muhalefetinin Suriye’ye müdahalede AKP’nin arkasında dizildiği dönemde sol bu 
operasyonun iktidarın içeride azalan desteğini güçlendirmek için yaptığını söyledi. Aydınlık 
çevresi bu dönemden itibaren soldan tamamen uzaklaşarak AKP’yle ortak hareket etti. 

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri de solda önemli gündem başlıklarından oldu. Özellikle HDP’nin 
aldığı tavır oldukça tartışıldı. İstanbul’daki seçimi YSK’nin yenileme kararı almasının ardından 
solun büyük çoğunluğu İmamoğlu’na desteğini açıkladı. Abdullah Öcalan ise İstanbul 
seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı. Aydınlık ise adayını çekmeyerek seçime girdi. Bu 
seçimlerde önemli bir deneyim ise Alper Taş’ın Beyoğlu belediye başkanlığı adaylığıydı. 

► 15 TEMMUZ 
CHP 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o 
gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün 
devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız" değerlendirmesini yaptı. 2017’de 
darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen OHAL'e ilişkin olarak "20 Temmuz sivil darbe 
tarihidir" ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Taksim Meydanı’nda darbeye karşı “Cumhuriyet 
ve demokrasi” mitingi yaptı. Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde 'Taksim Manifestosu' 
adını verdiği bildiriyi okudu. 7 Ağustos 2016'da ise Kılıçdaroğlu AKP'nin düzenlediği 
"Demokrasi ve Şehitler" mitingine katıldı. 

HDP 
HDP, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından 23 Temmuz’da İstanbul’dan başlayarak, İzmir, 
Tunceli ve Diyarbakır'da “Darbelere hayır, demokrasi hemen” adıyla mitingler düzenlemişti. 



Demirtaş darbeye de diktaya da karşı olduklarını söyleyerek ülkenin bir yol ayrımında 
olduğunu savunmuştu. Akan kanın durması için çözümün ve müzakerenin en erdemli yol 
olduğunu söyleyen Demirtaş, Kürt sorunu çözülmedikçe ülkede her zaman darbe tehdidi 
olacağını savunmuştu. 

EMEP 
EMEP, darbe girişiminin hemen ardından “Ne darbe ne tek adam, tek parti diktatörlüğü. 
Çözüm gerçek demokrasi, çözüm laik demokratik Türkiye” açıklamasını yapmıştı. EMEP, ordu 
içinden çekirdeğini Fetullahçıların oluşturduğu bir grubun askeri darbe girişimini 
gerçekleştirdiğini söyledikten sonra bu girişimin püskürtülmesinde darbecilerin uluslararası 
düzeyde destek bulamamış olmalarının önemli bir etken olduğunu belirtmişti. “Darbe 
püskürtüldü sıra karşı darbede, ilk adım OHAL” diyerek AKP’nin demokrasiyi askıya aldığına 
dikkat çeken EMEP, "Halkın tek seçeneği gerçek anlamda laik ve demokratik bir Türkiye’nin 
kurulmasıdır" diyerek demokrasi için mücadele etme çağrısı yapmıştı. 

ÖDP 
ÖDP henüz 15 Temmuz gecesinin ilk saatlerinde darbeye karşı tutum bildiren bir açıklama 
yaptı. Partinin 15 Temmuz’a yönelik ilk açıklamasında FETÖ’cü darbeye karşı dururken, 
AKP’nin yarattığı islamcı faşizmi yıkacak gücün halk hareketi olduğunu vurgulamıştı. 15 
Temmuz’u yaratan sebeplere değinilirken, henüz daha 2010 referandumunda AKP-Cemaat 
ortaklığının askeri vesayeti bitireceğini iddia edenlere karşı o dönemde ÖDP’nin başını çektiği 
sol, iki islamcı kliğin devlete sızarak, ülkeyi bir felakete sürükleyeceğini işaret etmişti. Nitekim 
öyle de oldu. Darbeyi yapan örgütün AKP sayesinde devlete sızmış olması ve iktidarın 
Erdoğan’ın başkanlığı dayatılarak ülkeyi felakete sürüklemesinin sonucu olarak 15 Temmuz 
gerçekleşti. Bu durum vurgulandığı için darbeye karşı alınan tutum, AKP’ye bir destek de 
oluşturmuyordu. ÖDP’nin 15 Temmuz açıklamasının başlığı bu tutumu özetler nitelikteydi: 
“Ülkemizin Geleceği Tanklarla, Darbeyle ve İslamcı Faşizmle Tayin Edilemez”. 

KOMÜNİST PARTİ 
15 Temmuz’un ardından Komünist Parti Merkez Komitesi “15 Temmuz Darbe Girişimi 
birbirinden farklı dünya görüşüne sahip odakları değil, aynı sınıfsal temel ve ideolojik yapıya 
sahip iki, hatta daha fazla devlet hizbini karşı karşıya getirmiştir” değerlendirmesini yapmıştı. 
KP’nin öncülüğünde 4 Eylül’de İstanbul'da ‘gericiliğe, emperyalizme ve darbecilere karşı' 
miting yapılmıştı. 

PERİNÇEK ÇEVRESİ 
Perinçek’e göre eskiden Tayyip Erdoğan, BOP Eşbaşkanı idi, artık BOP’a karşı mücadele 
ediyordu, Amerikancı darbe de bu nedenle Tayyip Erdoğan’ı hedef almıştı. 24 Temmuz 2015, 
Türkiye’nin ‘İkinci İstiklâl Savaşı’nın başlangıç günüydü ve artık taarruza geçen Türkiye’ydi. 
ABD emperyalizminden yanıt, 15 Temmuz darbe girişimiyle gelmişti. 

Darbe sonrası ilan edilen sıkıyönetimde yaşanılan hukuksuzlukları ise Perinçek “Bu mu kötü 
yargı? Bundan daha iyi yargıyı nereden bulacaksınız. Bu yargı Fethullah Terör Örgütü'nü 
kovuşturunca, soruşturunca hapislere atınca mı kötü oldu?” diyerek savunmuş yargının altın 
çağını yaşadığını iddia etmişti. 

► 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ 
HDP 
31 Mart yerel seçimi hakkında Selahattin Demirtaş şu çağrıyı yapmıştı: "'Faşizme hayır' 
anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları, demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat 



sunabilir. Oyunuz bu nedenle çok kıymetlidir. Faşizmi geriletecek, sınırlayacak, zayıflatacak 
her imkân bize güç verecektir. Sandığa gidin ve bu haysiyetsiz politikalara bir ders verin. 
Bunlara ders vermek bile, sandığa gitmek için yeterli bir gerekçedir.” 

23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesi HDP’nin hangi tavrı alacağı merak 
konusuydu. 20 Haziran günü Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü Öcalan'ın 
avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaşmıştı. Bu mektupta Öcalan, 
tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde HDP’ye açık açık tarafsızlık çağrısı yapıyordu. Bu 
açıklamadan bir gün sonra Demirtaş’ın açıklaması geldi. Demirtaş 31 Mart’a gönderme 
yaparak HDP’lilerin ‘bu defa bağırlarına taş basmadan’ AKP’ye ve hukuksuzluğa karşı oy 
kullanması gerektiğini söylüyordu. 

EMEP 
EMEP, 2019 yerel seçimlerine YSK engeliyle katılamamıştı. Seçim öncesi yaptığı açıklamayla 
seçimlerin toplumun siyasal gidişata dair sözünü söyleyeceği bir özellik taşıdığını ve 
kutuplaşmadan sorumlu gördüğü Cumhur İttifakı politikalarına da itirazını göstermiş 
olacağını vurgulanmıştı. EMEP, İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP’nin seçimlerden 
kazanımla çıkmasında başta HDP olmak üzere emek ve demokrasi güçlerinin oy desteğinin 
önemli bir etkisi olduğuna dikkat çekmişti. YSK’nin seçim yenileme kararını darbe olarak 
değerlendiren EMEP, bunun CHP ve seçilmiş Başkan İmamoğlu’nun sorunu değil tüm İstanbul 
halkının sorunu olduğunu söyleyerek halkın gereken yanıtı vereceğini ilan etmişti. Dersim ve 
ilçelerinde seçime “Devrimci Güç Birliği” ile HDP çatısında giren EMEP seçimlerde başarısız 
kalınmasının sebebinin HDP’nin bugüne kadar yaptığı belediyecilik pratiğinin olumsuz etkileri 
olduğu eleştirisini getirmişti. 

TKP 
TKP 31 Mart seçimlerine büyükşehirlerde kendi adaylarıyla katılmıştı. İstanbul’da 
İmamoğlu’nun kazandığı seçimlerin YSK tarafından 6 Mayıs’ta iptal edilmesinin genel oy 
hakkını gasp etme girişimi olduğunu söyleyen TKP 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde tekrar 
aday göstermedi. Bu hukuksuzluğa karşı doğru tavrın boykot olduğunu belirterek halkı bu 
tutuma destek vermeye çağırdı. 17 Haziran’da yaptıkları açıklamada TKP’lilerin 23 Haziran’da 
birçok kişinin huzursuz olduğu ama şu anda sesini çıkarmadığı bu mutabakata mahkûm 
olunmadığını göstermek, seçimden sonra ortaya çıkacak tehlikeli gelişmelere hazırlanmak, 
gericiliği meşrulaştırma çabalarına ortak olmamak için sandığa gitmeyeceğini ilan etti. 

ÖDP 
ÖDP’nin 2019 yerel seçimleri karşısındaki tutumu, iktidarın her yerde geriletilmesi hedefiyle 
sandığa gidilmesi ve sandık güvenliğinin sağlanabilmesi amacını taşıyordu. Seçime iki burjuva 
kliğinin mücadelesi olarak bakmak yanlıştı, asıl hedef, AKP’nin her yerde geriletilmesi 
olmalıydı. Bu sebeple, muhalefet adaylarının seçim sürecindeki tavırları öne sürülerek boykot 
çağrısı yapılması da öncelikli hedefin ıskalanması anlamına gelecekti. 

Beyoğlu’nda Alper Taş’ın adaylığının arkasındaki sebep de yine AKP’yi her yerde geriletme 
perspektifinin bir parçası olarak doğrudan seçime yönelik bir hamleydi. 

PERİNÇEK ÇEVRESİ 
CHP’nin İBB adayını açıkladığı toplantıyı Bizans tantanası olarak değerlendiren Perinçek, 
‘CHP’nin Bizans Prensliği adayı’ dediği Ekrem İmamoğlu’nu, İstanbul Patriği’ni ziyaret ettiği 
için Washington’un Bizans imamlığına adaylığını koymakla itham etmişti. 



YSK’nin İstanbul seçimini yenileme kararından sonraki süreçte bu karar etrafında ‘ABD, PKK 
ve FETÖ ile aynı cephede saf tutanları yöneten merkez tarafından’ bir cepheleşme kurma 
çabası olduğunu iddia etmiş, ‘YSK kararı yasal mı değil mi’ sorusu olmadığını söylemiş ve 
Vatan Partisi’nin adayını geri çekmemişti. 

► SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR 
ÖDP 
ÖDP en başından beri AKP'nin BOP'un parçası olarak ABD'nin sınır ötesindeki emperyalist 
parçalama politikasının taşeronu olmasına karşı çıkıyordu. 

ÖDP’nin; AKP’nin özellikle 2015 sonrasında yoğunlaşan sınır ötesi operasyonlarına yönelik 
yaklaşımı üç temel itiraz etrafında şekilleniyordu. İlki; ÖDP, Suriye’nin geleceğini Suriye 
halkının belirlemesi gerektiğini savunuyordu. ÖDP açısından bir ülkedeki iç savaş, 
istikrarsızlık, dışarıdan müdahaleleri meşrulaştırmazdı; aslolan Suriye halkının iradesiydi. 

İkincisi; ÖDP Suriye’ye dönük operasyonların, en başından beri ABD’nin ülke üzerindeki 
emperyalist müdahalesinden ayrı görmüyordu. AKP’nin o dönemlerde Rusya ile yakınlaşması, 
operasyon yaptığı bölgelerdeki yönetimlerin ABD ile yakınlığı sebebiyle, AKP’nin ABD karşıtı 
bir pozisyon aldığını söylemek yanlıştı. Çünkü ABD için aslolan Suriye’nin bölünmesiydi ve 
bölgede bir TSK varlığı da bu bölünmeyi kalıcılaştırıyordu. Ayrıca operasyonlar hem ülkede 
hem bölgede cihatçı terörü besliyor ve iki ülkeyi de istikrarsızlaştırıyordu. 

Üçüncüsü, ÖDP açısından bu askeri operasyonlar AKP’nin içeride zayıflayan desteğini 
güçlendirmek ve OHAL bahanesi kullanarak, özellikle seçime yakın dönemlerde ülke 
içerisinde baskıyı artırmak amaçlıydı. Bu sebeple operasyonlara muhalefetin öyle veya böyle 
destek vermesi, iktidarın içeride aradığı desteği bulmasına ve baskıyı meşrulaştırmasına 
sebep oluyordu. 

PERİNÇEK ÇEVRESİ 
Vatan Partisi ve Doğu Perinçek’e göre 2016 Fırat Kalkanı Harekâtı’nda Türkiye Suriye’ye 
girmemiş, Amerika’ya girmişti. Çünkü Türkiye’nin milli hedefi Amerika’nın milli hedefiyle 
uyuşmuyor ve Türkiye olarak ne Fırat’ın batısında ne de doğusunda PKK/PYD’yi kabul 
etmediğini, Türkiye’nin kendi vatanını savunmak için Amerika’dan izin almayacağını, 
gerekirse Fırat’ın doğusuna da geçeceğini söylemekteydi. 

Perinçek’e göre Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna girme kararı ve ABD’nin Suriye’den çekilmesi, 
gemi tartışmasını sonlandırmıştı. Vatan Partisi, Tayyip Erdoğan ve her partiden bütün 
vatanseverler aynı gemideler. ABD projelerinde samimiyetle veya samimiyetsiz olarak görev 
üstlenenler ise, ‘ABD gemisindelerdi’. O gemileri batıyordu. 

Perinçek İdlib Operasyonu’nun da Batı Asya ülkelerinin ve Türkiye’nin toprak bütünlüğü 
açısından olağanüstü önem taşıdığını iddia etmişti. 

Bu vatan savaşının vatan bütünlüğü kazandırdığı, milleti birleştirdiği, köylere kentlere huzur 
getirdiğini, savaşa hayır diyenlerin ise vatan bütünlüğüne, yurtta barışa hayır dediklerini iddia 
etmişti. “Açılım, Kürt sorununun çözümünü ABD ordusuna bırakmaktır, PKK’ya alan açmaktır, 
İkinci İsrail devletine açılmaktır. Pençe ise, ABD çözümüne amansız darbedir” diyerek Pençe 
Operasyonu’na da kayıtsız şartsız destek vermişti. 

EMEP 



EMEP, AKP’nin Kürt korkusu ve emperyalist emellerle Suriye’ye operasyon düzenlediğini 
ifade etmiş ve bütün sınır ötesi operasyonlara karşı durmuştur. EMEP’e göre Suriye’deki Kürt 
unsurların Türkiye’ye karşı bir düşmanca tavrı olmamıştır, oraya yönelik müdahale bölge 
halkları arasındaki barışı hedef almaktadır. 

EMEP’e göre AKP’nin Suriye politikaları bölgede yaşayan halklara acı ve ölümden başka bir 
şey kazandırmamıştı. “Hükümetin Kürt korkusunun sonuçları hem Suriye sınırları içinde bir 
kaos hem içerde bir yıkım olmuştur. Türkiye Suriye’den elini çekmeli, silahlı çeteleri 
desteklemekten vazgeçmeli ve emperyalist güçlerle bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam 
edecek anlaşmalara girmemelidir.” 

EMEP’e göre Suriye’ye operasyonların devamı, ülke içinde OHAL rejiminin devamı demekti: 
“…AKP’nin Suriye’ye asker sokması, İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya gemileri ile 
Rusya limanlarını bombalamasına benzemektedir. Birinci Dünya Savaşı’na bodoslama giren 
İttihatçılar gibi AKP Hükümeti de Ortadoğu Bataklığı’na girmiştir. Suriye’de savaşa girişilmesi, 
ülke içinde OHAL Rejimi’nin devamı demektir. Ortadoğu bataklığına girmenin sonuçlarından 
sadece AKP değil savaş tezkeresine onay verenler de sorumlu olacaktır. Yurtdışındaki bütün 
asker ve silahlarını geri çekmeli, komşuları ile barış ve dostluğa dayalı ilişkiler geliştirmek için 
hemen harekete geçmeli ve içerde de OHAL rejimine derhal son vermelidir.” 

 

20 Yıllık AKP iktidarında Sol ne yaptı-5 
AKP ve ardıllarına karşı sol anahtar: Emek ve laiklik 
BirGün Politika Kolektifi 
BirGün Gazetesi, 08.11.2022 
https://www.birgun.net/haber/egemenlerin-mucadelesi-409064 
  

Fotoğraf: Depo Photos 

https://www.birgun.net/haber/egemenlerin-mucadelesi-409064


BirGün Politika Kolektifi 
AKP’nin 20 yıldır süren iktidarı boyunca sol ne yaptı sorusuna kuşkusuz ki gazetenin sınırlı 
sayfa sayısı ve olanakları ile yanıt verilemez. 

Ama en genel hatlarıyla ülkenin içine girdiği kırılma anlarında solun tavrı ve sürece etkisini bir 
kez daha hatırlatmak istedik. Kuşkusuz AKP’li yıllarda sol yapıların eksikleri, yanlışları oldu. 
Ama alt çizilmeli ki özellikle sol-sosyalist yapıları ezici bölümü kesintisiz ve taviz vermeden 
AKP’nin karşısında durdu. 

Bugün toplumun içinde yaşadığı ve sorun alanı olarak karşımıza çıkan her başlıkla ilgili bu 
yapıların çağrıları ve mücadelesi gazete sayfalarında duruyor. 

Yürütülen kampanyalar, yapılan eylemler AKP’nin gerçek yüzünün ortaya çıkması açısından 
çok önemliydi. Bugün ülke bütünüyle bu piyasacı bir İslamcı partiye teslim olmamış ve hâlâ 
kurtuluştan söz edilebiliyorsa aslan payı hiç kuşku yok ki 20 yıldır mücadele edenlerindir. 

AKP’nin sadece emek alanına dair politikaları değil, kadın, gençlik, ekoloji, savaş nerede yıkım 
varsa orada ilk mücadeleyi başlatan da ülkenin solcuları, ilericileri devrimcileri oldu. Bir 
anlamda AKP’li yıllar aynı zamanda ülkenin ilerici, demokrat, devrimci güçlerin Erdoğan 
karşısında verdiği mücadelenin de tarihidir. 

Sol yapılarda (diğer siyasi güçlerden farklı olarak) ortak mücadele, ayrışma ya da farklı tutum 
alma meselesi temelde siyasi bir tercih olarak çıkar. Siyasi değerlendirmeler ayrılığın ya da bir 
arada olmanın gerekçesidir. Yazı dizisi boyunca ortaya çıkan fotoğrafta bu durumu teyit eden 
nitelikte oldu. 

AKP TURNUSOL OLDU 
28 Şubat muhtırasıyla başlayan ve AKP’li iktidar yıllarıyla devam eden süreç aynı zamanda 
ülkedeki sol yapılar için de turnusol oldu. 28 Şubat’ın değerlendirilmesi AKP’ye siyasal İslam’a 
bakış, başta Ortadoğu olmak üzere bölgede gelişmeleri değerlendirme ya da AB ve ABD ile 
kurulan ilişki bu dönem boyunca sol yapıların karşısına çıkan önemli sınavlar oldu. 

AKP hem 12 Eylül 1980 darbesinin ürünü hem de 24 Ocak kararlarıyla Türkiye’de inşa 
edilmeye başlayan neoliberal kapitalist sistemin tamamlayıcısı. Öyle ki neoliberal 
kapitalizmin 90 yıllardan itibaren yaşadığı ve tüm o sürece damgasını vuran, 2001 kriziyle pik 
yapan uzun süredir devam eden hegemonya mücadelesine son veren siyasi aktördü. AKP’nin 
tek başına iktidar olması yıllardır süren koalisyon hükümetlerinde karar ve uygulama 
süreçlerinde yaşanan sıkıntıların aşılması da demekti. 

AKP’nin tek başına iktidara gelmesinin nedenleri bu yazının kapsamı dışında ama bu 
nedenlerden birinin solun alternatif güç olarak kendini toplumsal kesimlere sunamamış 
olması bizim dosyamızla ilişkili. 12 Eylül darbesiyle birlikte solun toplumla olan bağı tahrip 
edilmiş, solun boşalttığı alana, yoksul mahallelere tarikatlar, çeteler sokulmuş, liberal-
muhafazakâr siyaset hâkim kılınmıştı. Keza Refah Partisi gibi İslamcı bir parti de devrimcilerin 
el çektirildiği yoksul mahallelerde filizlenmiş, AKP de bu ilişkilerin bir sonucu olarak kendisine 
taban bulmuştu. Bu koşullarda solun kendisini iktidar alternatifi olarak sunması zorlaşmıştı. 
Bununla birlikte Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından sol içerisine sirayet eden kimlikçi 
yaklaşımın da solun emek eksenli siyasetinin geri planda kalmasına, sosyalist-sol içinde de bu 
tartışmaların anlaşmazlık ve ayrışmalarla sonuçlanmasıyla solun gücü, birliği ve enerjisi 
absorbe edilmişti. 



90’lı yıllardaki sürekli ekonomik ve siyasi kriz ortamının yarattığı toplumsal hoşnutsuzluk 
kendisini eylem ve direnişlerde çeşitli biçimlerde (89 Bahar Eylemlilikleri, Büyük Madenci 
yürüyüşü, Sürekli Aydınlık için Bir Dakika Karanlık Eylemleri, Susurluk Protestoları, 17 Haziran 
1995 Kamu emekçilerin Ankara eylemini hatırlayım) sokağa yansıtmıştı. Ama bu tepkinin sol-
sosyalist partilerde bütünleşmesi sınırlı olmuştu. Sol kendisini iktidar alternatifi olarak 
yeterince gösterememiş ve toplumsal hoşnutsuzluk 99 seçimlerinde sol-sosyalistlerde değil 
merkez partilerde parçalı bir şekilde kendisini göstermişti. Kimlik tartışmalarının etkisini 
gösterdiği sosyalist solun kendi iç çekişmelerinin de etkisiyle 99 seçimlerinde yaşadığı 
başarısızlık 2002 seçimlerinde aynı şekilde devam edecekti. Oysa neoliberal kapitalizmin 
toplumsal kesimler üzerinde yarattığı yoksullaşma, mülksüzleştirme ve güvencesizliği 90’lı 
yılların sonu ve 2000’lerin başında Güney Amerika’da önce isyan sonra da sol bir dalgayla 
sokaktan sandığa kadar uzanmıştı. Türkiye solunda 90’lı yıllardan itibaren billurlaşan kimlik 
siyasetinin yarattığı tartışma ve egemen renk olma hali emek eksenli bakışın dönüşümünü de 
beraberinde getirmişti. 

TEMEL HAT PROBLEMİ 
2002 seçimleri de solun iç çekişmelerle birlik olamadığı ve emek eksenli siyaseti hâkim 
kılamadığı bir seçim olarak Türkiye solunun tarihine geçti. Türkiye solunda AKP öncesine dair 
kısa parantezi kapattıktan sonra AKP’nin siyasetinin köşe taşlarına değinelim. AKP neoliberal-
muhafazakâr-otoriter ve aynı zamanda popülist bir siyaset tarzı üzerinden kitleler üzerinde 
etkili olabilmiş ve hegemonya kurabilmişti. 

Sol-sosyalistlerin sınıf-emek eksenli siyaset anlayışı AKP’nin bu hegemonyasının bir parçası 
olmalarının önüne geçen en önemli unsurdur. Siyasetini üretim ilişkileri ve toplumsal ilişkileri 
Türkiye koşullarına göre analiz eden sosyalist sol AKP’nin popülist siyasetinin çemberinin 
dışında kaldı. Türkiye siyasetini ve devlet-toplum ilişkilerini Galip Yalman’ın çok yerinde bir 
tabiriyle muhalif ama hegemonik bir söylemle okuyarak Türkiye solunu da bu eksene 
çekmeye çalışan kimlikçi, “sol” liberal bakış açısı ise popülist siyasetinin çemberiyle birçok kez 
kesişmişti. Osmanlı Devletinden itibaren yüzyıllardır, halktan kopuk, halkın taleplerine 
kulağını tıkayan, sınıfsal ilişkilerden azade, merkeziyetçi, devlet imgesinin karşısına birçok 
farklı etnik-kültürel unsuru ve özellikle muhafazakâr-mütedeyyin toplumu içerisinde 
barındıran hiçbir zaman iktidar olamamış sivil toplumu koyan bir siyaset anlayışıydı. AKP’nin 
de kimsesizlerin sesi söylemiyle ortaklaşacaktı bu siyasi perspektif. Bu anlayışın sonucu 
çoğunluğu mütedeyyin olduğu sorgusuz sualsiz kabul edilen halkın içinden çıkan ve sınıf 
kimlikleri, emeğe yaklaşımları kulak arkası edilerek, “halkın esas adamları” İslamcı-
muhafazakâr parti ve siyasilerden Medine Sözleşmesine atıfta bulunarak çoğulculuk-
demokrasi, hak ve özgürlükler beklemek olacaktı tabii. 

Aslında AKP’ye destek veren liberal ya da sol liberalleri kandırılmış, saf ya da kötülük abidesi 
görüp mahkûm etmek tek başına yeterli değil. Bu desteğe sebep verecek Türkiye ve Dünya 
siyaseti okumasının üstündeki örtüyü kaldırmak önemli. Ancak bu okumayla AKP’yle 
ortaklaşmak, birlikte bir siyasi ajanda çıkarmak mümkün olabilir. Türkiye solu içerisinde 
kimlikçi, toplumsal sınıfları göz ardı eden elitçi-seçkinci karşısında mütedeyyin halk kesimleri 
okumasının karşısında üretim ve toplumsal ilişkileri öne çıkartan emek eksenli bir siyaset 
okumasını hâkim anlayış haline getirmek AKP iktidarına, Erdoğansız AKP iktidarına ve AKP 
sonrası restorasyon hükümetleriyle siyaset ajandası bakımından ortaklaşmanın ve Yeni-AKP 
rejimlerinin önüne geçecektir. Sosyalist sol kendi dünya görüşünü, siyasi ajandasını, sosyalist 
söylem ve pratiğini önce Türkiye solunun genelinde egemen kıldığı ve kamucu-laik-



demokratik ve devrimci bir iktidar hedefini önüne koyduğu ölçüde Türkiye siyasetinde 
alternatif olabilecektir. 

UZLAŞMAYI REDDETMEK 
AKP’yle, solun ajandasının birleştiği noktalarda, AKP solu kendi söylemine ve siyaset 
çerçevesine sokarak absorbe etmiş ve solu geniş toplumsal kesimlerden de meşruiyet 
kazanmak için kullanmıştı. Keza, AKP yürüttüğü savaş politikalarında da bu sefer de etrafına 
“yerli ve milli sol”u alarak meşruiyetini sürdürmüştü. AKP hegemonyasının kurulmasında 
etkin olan ekonomi modelinin dışında, “sol”da yürüttüğü bu manevralar da etkili olmuştu. 
Oysa AKP kurulduğu andan şu ana kadar muhafazakâr-otoriter ve neoliberal siyasetinden 
ödün vermemiş, emperyalizme karşı bir duruş içine girmemişti. İktidarını sağlamlaştırdığı 
oranda durumlarda muhafazakârlığın, otoriterliğin, İslamcı tahayyülünü dozunu artırabilirken 
bunu popülizm siyasetiyle dengeleyebiliyordu. Ama genel olarak baktığımızda AKP dayandığı 
sacayaklarında değişiklik yapmadı. Ona rengini veren muhafazakârlık otoriterlik ve 
neoliberalizm her zaman mevcut oldu. 

2013’teki Gezi İsyanı da sola neoliberal-otoriter ve İslamcı iktidar karşısında kamuculuk, 
emek, özgürlük ve laiklik ekseninde bir siyasetin başarılı olabileceğini hatırlattı. Gezi AKP’nin 
inşa ettiği neoliberal-otoriter ve İslamcı hegemonya karşısında emek, kamuculuk, özgürlük ve 
laiklik anlayışına dayalı bir karşı hegemonya kurması sol içerisinde AKP’yle ortak bir siyasi 
ajandası olan çevrelerin söylemlerine de etki etti. Solun genelinde Gezi’nin temelini 
oluşturan bu siyasi anlayış belirleyici oldu. Gezi, İslamcılardan demokrasi, özgürlük ve 
çoğulculuk bekleyen solcuların da sol içinde hegemonyasının sonu oldu. Geziden sonra 2015 
seçimlerinde, 2017 Anayasa Referandumunda 2019 Seçimlerinde ve dosyamızda 
bahsettiğimiz kritik dönemeçlerde solun genelinde emek, kamuculuk, özgürlük ve laiklik 
anlayışının hâkim olması AKP karşısında tavizsiz ve uzlaşmasız, ortak keseni olmayan bir 
siyaseti mümkün kılmıştı. 

Sosyalist solu bırakın, genel olarak solu sol yapan değerlerin muhafazakârlık otoriterlik ve 
neoliberalizmi kendine kılavuz eden siyasi ajandayla kesişmesi mümkün olmamalı. AKP 
sonrası siyaset için de sosyalist sol bu anlayışla uzlaşmayacağı bir perspektifi solda egemen 
kılmalıdır. Sosyalist sol emek, sınıf, antiemperyalizm, laiklik kavramlarını merkezine koyup 
buradan bir siyaset ürettiği sürece neoliberal-otoriter ve İslamcı ya da milliyetçi bir siyasetle 
ortak bir zeminde buluşmayacaktır. 
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